Editorial

Tûch v˘roãí v‰eho druhu je neustále mnoho, je zajímavé sledovat, kdo si na pﬁipomenutí ãasového
mezníku, pﬁíleÏitosti k zamy‰lení i vzpomínce na to minulé nebo dokonce dávno minulé udûlal ãas
nebo dokonce pﬁizval pﬁátele, zamûstnance nebo partnery. Bohatá a dlouhá historie na‰í zemû
a v‰eho, co se od prvních stop a zmínek o ní událo, poskytuje pﬁíleÏitost nejen k v˘roãím
a vzpomínání, ale ãasto otevﬁe nûkterou jiÏ zapadlou my‰lenku na‰ich pﬁedkÛ ãi nápad, hodn˘
oprá‰ení a obnovy v nov˘ch podmínkách. Rád se probírám zprávami z doby pﬁed tûmi 126 lety
Typografie, kdy kolegové typografové, tiskaﬁi a knihaﬁi zakládali v prostﬁedí spolkové vzájemnosti
a besední pospolitosti Ïivot své branÏe, dnes bychom ﬁekli svého média. Umûli myslet nejen
na v˘konné pracovníky a jejich platy, ale i na dorost, rodiny, dûti, staré kolegy, dovzdûlávání
a perspektivy v‰ech tehdej‰ích odborností, zdroje nov˘ch informací, ale také na spoleãenské
a kulturní vztahy. Nezapomínali ani na sport, umûní, soutûÏení a hodnocení.
ZaloÏili si spontánnû informaãní zpravodaj, ãasopis Typografia, ale mûli i Besedu, Besídku, Spolek
faktorÛ, dokonce pûveck˘ sbor Typografia. Jejich mûsíãník vydáváme – opût v sloÏit˘ch podmínkách
– dodnes, ale mnohého pﬁekvapí, Ïe dosud tﬁeba existuje a zpívá slavn˘ muÏsk˘ pûveck˘ sbor
Typografia, zpívali v nûm i nûkteﬁí kolegové a zajíÏdûl i do ciziny, kde byl váÏen. Ostatnû zazpíval
nám nedávno u pﬁíleÏitosti otevﬁení Expozice tiskaﬁství v Národním technickém muzeu v Praze.
Forem „mimopracovních aktivit“ bylo dost.
Sice tak daleko jsme nedo‰li, jako to dokázali v Británii, kde mají dokonce starobylou hospodu
typografÛ a tiskaﬁÛ hned za zády moderní v˘‰kové budovy listu Daily Mirror / Sunday Mirror.
Poãátkem volnûj‰ích 60. let jsme do ní dokonce bûhem cesty za první rychlosazbou a poãátky
fotosazby u slavné spoleãnosti Intertype nahlédli. Dodnes mám ten letm˘ pohled oti‰tûn˘ v pamûti,
má znaky hluboké a v detailech vzácné historie ãerného umûní vedle sousední velkov˘roby novin
odkud do svého „pubu“ kolegové po smûnû odskoãili. Tam jsem silnû pocítil v˘znam slov „kolega –
typograf – tradice“ a zatouÏil studovat na London College of Printing, coÏ se uÏ nevyplnilo. Zaãínala
právû dal‰í etapa mediální a technologické revoluce, která nikdy nekonãí. U nás v âeskoslovensku
potom nastoupila jiÏ neudrÏitelná, zpoãátku nesmûlá modernizace ‰edesát˘ch let a vlastnû i nástup
na dlouhou cestu ke svobodû, kterou posléze potﬁísnila okupace na kﬁídlech a tancích „pﬁátel“
a nadlouho opût ‰krtla normalizace.
Za pár dní si pﬁipomeneme dal‰í, pﬁíjemnûj‰í den, 17. listopad 1989, kter˘ nám pﬁinesl svobodu
skuteãnou. Nedávná petice „...ani ryba, ani rak...“ nám dnes naléhavû pﬁipomíná, Ïe tu kﬁehkou
vûciãku Liberté si musíme chránit a rozhodnû stﬁeÏit, protoÏe na v˘chodû nevychází jen slunce...
V tûchto dnech oslavuje svá jubilea i ﬁada firem. V minul˘ch dnech se pﬁipomnûla spoleãnost
tiskaﬁÛm a tisku blízká, japonsk˘ v˘robce fototechniky Canon, sv˘m kulat˘m v˘roãím 20 let
pÛsobení na ãeském trhu. Bohatá v˘vojová ﬁada fotoaparátÛ, kamer, kopírek a produkãních tiskov˘ch
automatÛ, digitalizace fototechniky a fotoreportáÏe, pﬁedznamenávají strmou kﬁivku obchodního
i technologického úspûchu na ãeském, slovenském a evropském trhu. Dokonce jsme sly‰eli od pana
generálního ﬁeditele zmínku o chystaném pﬁedstavení novinek je‰tû pﬁed koncem leto‰ního roku.
Podûkování managementu profesionálním i amatérsk˘m fotografÛm, redakcím, médiím a také
ocenûní role ãesk˘ch odborn˘ch polygrafick˘ch ãasopisÛ potvrdilo, Ïe firma ze vzdálené asijské
zemû si cení tradic ãesk˘ch fotografÛ a tiskaﬁÛ.
Typografia spolu s agenturou MIP vyhla‰uje nov˘ roãník soutûÏe Kalendáﬁ roku 2015, také malé patnácté
jubileum. Opût vyz˘váme v‰echny, kdoÏ víte o pûkném nástûnném nebo stolním kalendáﬁi, abyste
povzbudili jeho vydavatele, tvÛrce, fotografa, tiskaﬁe této malé obrazové galerie, aby svÛj kalendáﬁ
pﬁihlásili a dodali na adresu ãasopisu Typografia. Nebo nám o nûm jen ﬁeknûte do redakce. Kalendáﬁ Ïije
a má miliony pﬁíznivcÛ i kupujících. Tû‰íme se na va‰e pﬁíspûvky a také opût na náv‰tûvu tradiãní
v˘stavy nov˘ch kalendáﬁÛ na jarním veletrhu Reklama, Polygraf 2015 v Praze LetÀanech.
Podzim se zaãíná barvit a my vám pﬁejeme pûkné Babí léto.
Vladislav Najbrt

Obálku podzimní Typografie navrhla
Barbora Fi‰erová (narozena r. 1995 ve Stodu).
Jsem studentkou 4. roãníku na Stﬁední odborné
‰kole obchodu, uÏitého umûní a designu v Plzni.
Studuji obor Grafick˘ design, kterému bych
se ráda vûnovala i nadále. Právû proto
se v souãasné dobû vûnuji pﬁípravû na pﬁijímací
zkou‰ky do vysoko‰kolského studia. KaÏd˘ úkol
je pro mû v˘zvou a zpÛsob, jak se dále rozvíjet.
K práci se snaÏím pﬁistupovat flexibilnû a nedrÏet
se stále v zajet˘ch kolejích. DÛleÏit˘m aspektem
v tvorbû je pro mû i umûní se pﬁizpÛsobit
poÏadavkÛm a potﬁebám. Pﬁesto se ráda vûnuji
i volnûj‰í tvorbû a experimentu v oblasti
grafického designu. Sleduji tvorbu profesního
sdruÏení grafick˘ch designérÛ a typografÛ
âeské republiky Unie grafického designu, studia
ReDesign, sdruÏení Typodesignclub, ale i tvorbu
studentÛ vysok˘ch umûleck˘ch ‰kol atp.
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·tíhlá v˘roba –
Lean management

Lean management system ãesky naz˘van˘ ·tíhlá
v˘roba vychází z principÛ lean a je to zpÛsob
práce zamûﬁen˘ na pﬁidávání hodnoty pro
zákazníka a nepﬁetrÏité odstraÀování pl˘tvání
z kaÏdé aktivity. Základní principy tohoto
pﬁístupu, kter˘ vyuÏívají i nûkteré tiskárny,
Vám pﬁiblíÏíme v tomto ãlánku.
·tíhlá v˘roba ãi lean manufacturing je metodika,
kterou vyvinula firma Toyota po 2. svûtové válce
jako Toyota Production System (TPS).
Duchovními otci této metodiky jsou Taiiãi Óno
a ·igeo ·ingó. Jedná se o pﬁístup k v˘robû
zpÛsobem, kdy se producent snaÏí uspokojit
v maximální míﬁe zákazníkovy poÏadavky tím,
Ïe bude vyrábût jen to, co zákazník poÏaduje.
SnaÏí se vytváﬁet produkty v co moÏná nejkrat‰í
dobû a pokud moÏno s minimálními náklady, bez
ztráty kvality nebo na úkor zákazníka. Dosáhne
toho minimalizací pl˘tvání.
Tato metodika se snaÏí ﬁídit heslem „ná‰ zákazník
ná‰ pán“. Její princip spoãívá v náhledu
na rovnici zisku, a to následujícím zpÛsobem:
� Náklady + Zisk = Cena
mûní na:
� Cena – Náklady = Zisk
Zmûna rovnice dle filozofie této metodiky
by mûla zpÛsobit, Ïe zákazník neplatí chyby
a náklady firmy, jako v první rovnici.

Co to je lean management system? Lean
management system (LMS) vychází z principÛ
lean, které jsou v podstatû jednoduché –
je to zpÛsob práce zamûﬁen˘ na pﬁidávání
hodnoty pro zákazníka a nepﬁetrÏité odstraÀování
pl˘tvání z kaÏdé aktivity. Základní principy lean
jsou:
� Zákazník – Uspokojení zákazníka
� Hodnota – Zv˘‰ení hodnoty skrze redukci pl˘tvání
� Tok – Zlep‰ení toku
� Rychlost – Zv˘‰ení schopnosti redukce
ãasového cyklu
� Flexibilita – Zlep‰ení schopností reakce na
poÏadavky zákazníkÛ a trhu
Lean Management System zahrnuje:
� Lean plánování – jasné a transparentní
strategické ﬁízení
� Lean procesy managementu – jednoznaãn˘
a pﬁehledn˘ managementu procesÛ
� Lean dokumentovan˘ systém – jednoduché
a pﬁehledné dokumenty
� Lean obchodní procesy – ‰tíhl˘ tok, redukce
pl˘tvání v procesech a neustálé zlep‰ování
� Lean implementace – uspoﬁádan˘
a disciplinovan˘ systém vedení, kter˘ zaji‰Èuje
to, Ïe strategie budou implementovány a cíle
budou dosaÏeny (Lean Culture)
Hlavní prioritou LMS je soustﬁedûní se na zvy‰ování
pﬁidané hodnoty pro zákazníka a majitele:
Pﬁidaná hodnota pro zákazníka
Cokoliv je ochoten zákazník zaplatit
Aktivity, které se podílejí na zvy‰ování hodnoty
produktu
Pﬁidaná hodnota pro podnikání
Cokoliv co jsou ochotni zaplatit vlastníci
Aktivity, které se podílejí na dlouhodobém
zvy‰ování hodnoty podnikání
Proã se zab˘vat LMS?
Vytvoﬁení LMS není samoúãelné, správnû
implementovan˘ LMS podporuje rÛst v˘konnosti
podniku:
1. Zaji‰Èuje dosaÏení stanoven˘ch cílÛ (schopnost
efektivnû rozpracovat a realizovat strategické
zámûry)
2. Zaji‰Èuje v˘nosnost vloÏeného kapitálu
(nekompromisní odstraÀování pl˘tvání)
3. Zaji‰tuje reprodukovatelnost v˘sledkÛ
(schopnost zopakovat v˘kon)
4. Zaji‰tuje schopnost tyto v˘sledky zlep‰ovat
LMS je koncept, kter˘ musí b˘t pﬁizpÛsoben˘
individuálním potﬁebám organizace. Toto
pﬁizpÛsobení ke specifické situaci je nezbytné
k zaji‰tûní efektivní implementace a udrÏitelnosti.
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8 druhÛ pl˘tvání (ztrát) ve v˘robních procesech
1. Nadv˘roba – vy‰‰í v˘roba neÏ je poÏadováno
nebo provádûní ãinností, které je‰tû nejsou
potﬁeba
2. Vady – v˘roba vadn˘ch dílÛ nebo ‰patnû
provedené procesy, opravy, pﬁedûlávky,
náhradní v˘roba, atd.
3. Zbyteãná doprava nebo pﬁemísÈování –
pﬁeprava materiálÛ nebo informací z místa
na místo bez pﬁidané hodnoty
4. âekání – ãekání na dal‰í zpracování nebo
schválení
5. Zbyteãn˘ pohyb – zbyteãn˘ pohyb pracovníkÛ,
kter˘ musí vykonávat pﬁi práci
6. Nadbyteãné zpracování – provádûní ãinností,
které nejsou potﬁeba
7. Nadbyteãné zásoby – skladování materiálu
a informací, které nejsou potﬁebné pro proces
8. NevyuÏitá tvoﬁivost zamûstnancÛ – ztráta
nápadÛ a pﬁíleÏitosti k zlep‰ování
5 druhÛ pl˘tvání v systémech managementu
1. Zbyteãná práce – provádûní ãinností,
které nejsou potﬁeba (systémová norma

2.

3.

4.

5.

je striktnû nevyÏaduje, ale pﬁesto
je organizace provádí, napﬁ. vytváﬁení
nadbyteãné dokumentace, vytváﬁení záznamÛ
a zpráv, které nikdo neãte, provádûní aktivit,
které nejsou adekvátní specifikÛm organizace
a odvûtví)
Chybnû provedená práce – nevhodnû
nastavené procesy a postupy, obcházení
postupÛ (napﬁ.: bezhlavé pﬁejímání obecn˘ch
postupÛ nezohledÀujících specifika firmy,
které nerespektují/neobsahují nejlep‰í praktiky
– to co se osvûdãilo, ale vychází z poÏadavkÛ
certifikaãního orgánu ãi od poradce, pracovníci
obcházejí byrokraticky nastavené procedury
a vzniká velká variabilita v systému)
Neefektivní dosahování cílÛ – systém
managementu nepodporuje podnikové
zámûry a cíle (napﬁ.: obecnû nastavené
procesy dogmaticky pﬁebírající procesní
model z normy, formální cíle nepodporující
zámûry firmy, aplikace poÏadavkÛ normy
bez pﬁidané hodnoty, klíãové indikátory
v˘konnosti nevypovídají o zpÛsobilosti
procesÛ)
Neefektivní vyuÏívání pﬁíleÏitostí – ztráty
zpÛsobené nepochopením principÛ systému
managementu a pouÏíváním nevhodn˘ch
metod a nástrojÛ (napﬁ.: pouÏívání dotazníkÛ
mûﬁení spokojenosti zákazníkÛ v pﬁípadech,
kdy je to efektivní, bezmy‰lenkovité
vyplÀování formuláﬁÛ, tvorba zpráv pro
zprávy)
NevyuÏitá tvoﬁivost zamûstnancÛ –
nepochopení a nedÛvûra v systém
managementu (napﬁ.: systém je „zaveden“,
nikdo jej nezná, systém je byrokratick˘
nástroj vedení a omezuje pﬁirozenou
kreativitu lidí)

Lean cultural change
LMS není modrá „pilulka“, kterou, kdyÏ firma
„spolkne“, vyﬁe‰í si v‰echny problémy, odstraní
pl˘tvání a vytvoﬁí ‰tíhl˘ podnik. LMS
je koncept, kter˘ musí b˘t pﬁizpÛsoben poslání,
struktuﬁe a kultuﬁe organizace. Toto
pﬁizpÛsobení vyÏaduje zavedení ‰tíhlé kulturní
zmûny. Existuje 8 hlavních poÏadavkÛ,
vypl˘vajících pro organizaci, k zavedení ‰tíhlé
kulturní zmûny. Prvních pût poÏadavkÛ
je na zaãátku kritick˘ch pro pﬁekonání
pﬁirozeného odporu ke zmûnû. Poslední tﬁi
poÏadavky jsou nutné pro udrÏení filosofie
‰tíhlosti.
1. Zavázat se, Ïe chceme dosáhnout lep‰ích
v˘sledkÛ a iniciovat proces zmûny
2. Zapojit klíãové pracovníky

3. Trénovat klíãové dovednosti, nástroje
a objasnit pﬁístupy
4. Zamûﬁit se na pl˘tvání a plynulost toku
5. Investovat energii do zlep‰ování
6. Vybudovat nenávist k pl˘tvání a systematicky
jej eliminovat
7. Usilovat o dokonalost
8. OdmûÀovat implementaci lean
Zku‰enosti se ‰tíhlou v˘robou
Oslovili jsme nûkolik tiskáren, které se ﬁídí
pravidly systému lean, abychom se dozvûdûli jak
to funguje v praxi, ale bohuÏel svoje zku‰enosti
nám byla ochotná sdûlit pouze jedna.
Leo‰ Tupec, ﬁeditel tiskárny H.R.G. spol. s r.o.
Které my‰lenky systému Lean se Vám podaﬁilo
zavést do praxe?
Systém ‰tíhlé v˘roby zavádíme od zaãátku
roku 2013, postupnû od základÛ (5s, zamezení
pl˘tvání, motivace, zlep‰ování, standardizace
apod.) za pomoci nûmeck˘ch konzultantÛ
z firmy hcg Management Consulting.
Do souãasnosti se nám více ménû podaﬁilo
zavést v‰echny ãásti. Nicménû musím
s ve‰kerou pokorou pﬁiznat, Ïe ne v‰echny ãásti
jsou 100% splnûny :-). SnaÏíme se systém
‰tíhlého ﬁízení pﬁevést do na‰ich firemních
podmínek tak, aby nezniãili t˘mového ducha.
Nemáme zájem o revoluci v HRG, spí‰e
o postupnou evoluci. Vûﬁíme, Ïe bez
porozumûní a ochoty v‰ech zamûstnancÛ nelze
násilnû zavádût jakékoliv „skvûlé“ metody.
Paradoxnû u nás v HRG bylo nejtûÏ‰í zavést
poﬁádek na pracovi‰ti :-).
Jakou roli hraje kontrola kvality
a standardizace tisku?
Kontrola kvality a standardizace tisku se ‰tíhlou
v˘robou pﬁímo souvisí a to se sniÏováním poãtu
reklamací tj. sníÏením pl˘tvání. Mít nulovou
reklamaci je snem kaÏdé tiskárny. U nás v HRG
se reklamace rovná pl˘tvání. Co bychom mohli
mít a ztratíme. Cokoliv klient nezaplatí
je jednodu‰e zbyteãné a jen hlupák to dûlá
vûdomû. ×
Dûkujeme Vám za rozhovor.

Leo‰ Tupec

Zamezení pl˘tvání
Lean management system je nekompromisní
pﬁístup k odstraÀování pl˘tvání. Pl˘tváním se
rozumí
� Cokoliv, co zákazník není ochoten zaplatit
� Cokoliv, co nepodporuje potﬁeby podnikání
� Cokoliv, co nepﬁidává hodnotu finálnímu
produktu
Tradiãní systém managementu organizace
zahrnuje pravidla, politiku, procedury a procesy,
kter˘mi organizace uskuteãÀuje své podnikatelské
aktivity, bohuÏel nezﬁídka se stává, Ïe obsahuje
i zbyteãné aktivity, které byly do organizace
nevhodnû zavleãeny pﬁi implementaci systémÛ
managementu kvality.
Zﬁídka organizace vûdomû rozhodují jak˘ bude
jejich systém managementu. Systém
managementu se obvykle vyvíjí postupem doby,
tak jak se organizace zab˘vala rÛzn˘mi situacemi,
strukturou a problémy. Vzhledem k tomu, Ïe lidé
neradi mûní své zaÏité návyky, systém nereaguje
na zmûny podnikatelského prostﬁedí, postupnû
zastarává a pﬁestává plnit svou funkci. Lidé
z tohoto dÛvodu nejsou schopni rozpoznat,
co je to pl˘tvání. JestliÏe pl˘tvání nemÛÏe b˘t
rozpoznáno, buì díky nedostatku vymezení nebo
neschopnosti organizace vidût pl˘tvání, pak
nebude odstraÀováno. Vût‰ina organizací se jiÏ
zamûﬁuje na redukci pl˘tvání ve v˘robû, ale
mnohdy základní systém managementu
je dÛvodem velkého pl˘tvání v organizacích.

