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Štandardizujte �innosti z dôvodu neustáleho 
zlepšovania.  
 
 
 
 
 

ZÁSADA 6 
� Používajte všade stále a opakovate�né metódy, aby ste 

udržali predvídate�nos�, pravidelný �asový rytmus 
a pravidelné výstupy svojich procesov. To je základ toku 
a �ahu. 

� V�as a plne využívajte nahromadené skúsenosti a znalosti 
o procese v�aka tomu, že zo sú�asných najlepších 
overených postupov urobíte štandard. 

� Prenechajte priestor pre tvorivé individuálne vyjadrenie 
prevyšujúce tento štandard; potom ho premietnite do 
nového štandardu, tak, že ke� príslušná osoba prejde 
inam, bude možné odovzda� nadobudnuté znalosti 
a skúsenosti inému nástupcovi. 

ŠTANDARDIZÁCIA 
Dnešná štandardizácia ... je nevyhnutným základom, 
z ktorého budú vychádza� zajtrajšie zlepšenia. Ke� budete o 
„štandardizácii“ uvažova� ako o tom najlepšom, �o viete 
dnes, ale �o musí by� zajtra vylepšené - niekam to dotiahnete. 
Pokia� budete na štandardy myslie� ako na obmedzenie, 
akýko�vek pokrok sa zastaví. 

Henry Ford, 1988 
 

Pokia� nie je proces štandardizovaný, nie je možné dosiahnu� 
jeho zlepšenie. 
               Masaaki Imai, 1986 
 
Štandardizovaná práca vo firme Toyota je tvorená týmito 3 
prvkami: 
 
1. Taktom (je to �as potrebný na dokon�enie jednej 

pracovnej �innosti, ktorý odpovedá tempu dopytu 
zákazníkov). 

2. Postupnos�ou vykonávania �inností, alebo sledom 
procesov.  

3. Množstvom zásob, ktoré musí ma� každý jednotlivý 
pracovník pri ruke, aby mohol dokon�i� onú 
štandardizovanú prácu. 
 

Na základe týchto troch prvkov je ur�ený štandardný výkon 
práce. 
 
� Vo firme Toyota sú popisy štandardného výkonu 

pracovných �inností vyvesené na pracovisku tak, že na 
nich obsluha strojov nevidí. Operátor je vycvi�ený na 
štandardizované vykonávanie práce, ale potom robí svoju 
prácu a nepozerá sa na list s popisom štandardného 
výkonu práce. Popis je vyvesený tak, aby na neho bolo 
vidie� zvonku - aby vedúci tímu a skupinový vedúci 
mohli vykonáva� audit a dohliadnu� na to, �i operátor 
dodržiava správny postup. 

� Pracovníci si sami tvoria popisy štandardných postupov, 
majú vo�nos� v dop��aní vlastných nápadov. 

� Každý postup musí by� jednoduchý a praktický, aby ho 
�udia používali.  

� Štandardy musia by� dostato�ne konkrétne, aby boli 
užito�né, ale aj obecné, aby dovo�ovali ur�itú pružnos�. 

BYROKRATICKÁ - ORGANICKÁ ORGANIZÁCIA 
� Vä�šina byrokratických štruktúr je nemennej povahy, 

zameriava sa dovnútra na efektívnos�, na kontrolu 
zamestnancov, nedokáže citlivo reagova� na zmeny 
prostredia a nepracuje sa v nich dobre. Z h�adiska teórie 
organizácie však byrokracia nemusí by� nutne zlá. 

� Organické organizácie sú efektívnejšie, ke� sa prudko 
mení prostredie a technológie. A tak by sa s oh�adom na 
to, že svet sa mení rýchlos�ou myšlienky, mohlo zda�, že 
prišiel �as odhodi� byrokratické normy a postupy 
a vytvori� sebariadiace tímy, pružné a schopné 
konkurencie. 

� Koncepcia Toyoty sa neriadi ani jedným z týchto 
princípov. 

� Paul Adler analýzou firmy Toyota navrhol 4 typy 
organizácií: 

  

 
 

Toyota patrí medzi „Podporujúce byrokracie“, lebo: 
 
� Pracovné úkoly sa opakujú a majú krátke priebehové 

doby. 
� Robotníci sa riadia podrobnými štandardnými 

postupmi. 
� Na pracovisku má všetko svoje miesto a všetko je 

tam, kde má by�. 
� Predchádza sa stratám. 
� V prevádzke je ve�a vedúcich tímov a skupinových 

vedúcich a uplat�uje sa rozsiahla hierarchia. 
� Presadzuje sa prísna disciplína. 
� Toyota má široké zapojenie zamestnancov, živú 

komunikáciu, inovácie, pružnos�, vysokú morálku. 
� Robotník je jej najcennejším zdrojom, pretože je 

premýš�ajúcim analytikom a riešite�om problémov. 
 
Predpoklad, že k tomu, aby sa organizácia stala vysoko 
výkonnou, je potrebné sa zbavi� mechanistických 
a byrokratických súborov pravidiel je mylný.  
 
Toyota ukazuje, že pokia� chce firma zosta� rok �o rok 
konkurencieschopnou a udržiava� sa medzi prvými 
v odvetví, musí ma� životaschopné a podporujúce 
štandardy, aby sa mohla neustále zlepšova� pri 
opakujúcich sa procesoch.  
 
Štandardizovaná práca je základom: posil�ovania 
právomocí robotníkov, ich rastu, zdrojom inovácií a  
neustáleho zlepšovania procesov. 

   


