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Metoda 5S a její zavádění v praxi 

 

Popis 

Metoda 5S je propracovanou metodou, která patří k základním stavebním kamenům 

při zavádění štíhlé výroby (LEAN). Její implementace je zásadním předpokladem pro 

transformaci firmy a nastartování procesu neustálého zlepšování. Tato metoda 

bezezbytku naplňuje filozofii efektivního využití vizuálního managementu. 

 

Cíl kurzu 

Cílem kurzu je představit metodu 5S, základní principy a nástroje potřebné pro 

uplatnění v praxi. Absolvováním kurzu účastník získá znalosti v oblastech: 

 Základy metodologie 5S 

 Postup zavádění metody 5S 

 Uplatnění metody 5S v praxi a očekávané přínosy 

 Měření a vyhodnocování přínosů po zavedení 5S 

 

Pro koho je kurz určen? 

Kurz je vhodný nejen pro výkonné pracovníky, kteří budou zodpovídat za 

zavádění a udržení metody 5S, ale i pro vedoucí pracovníky, kteří by měli znát 

základní principy 5S tak, aby mohli zajistit potřebné podmínky pro jejich efektivní 

zavedení v praxi. Především z hlediska praktického uplatnění je zde nutné rozlišit 

zaměření kurzu: 

a) kurz pro provozní (operating) management 

b) kurz pro office management 

 

Předpoklady pro absolvování kurzu 

Kurz nevyžaduje žádné specifické požadavky na účastníky. Výhodou však budou 

základní znalosti v oblasti principů štíhlé výroby, organizace a řízení výroby, logistiky 

a personálního managementu. 

 

Tento kurz je nabízen také jako vnitrofiremní. Uskutečnění kurzu v prostorách 

objednatele umožňuje propojit výuku s návštěvou provozu, což umožní 

prezentovat některé metody a nástroje v praxi. 
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Garant / Lektor: Ing. David Staš, Ph.D.  

Rozsah výuky: 8 hodin 

Termín: Bude upřesněn.  

Cena: 4.500 Kč / osobu (platí pro otevřený kurz) 

V případě objednání kurzu jako vnitropodnikového bude cena 

stanovena individuálně. 

Místo: ŠKODA AUTO Vysoká škola, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 

nebo v prostorách objednatele. 

 

Obsah kurzu 

Tematické zaměření bude následující: 

 Definice metody 5S vznik, historie a vývoj 

 Vysvětlení jednotlivých kroků 5S, metod a principů 

 Prezentace příkladů využití v praxi 

 Postup zavádění 5S 

 Příležitosti a hrozby související se zaváděním 5S 

 

Metody výuky 

 Přednáška formou prezentace 

 Ukázky příkladů z praxe 

 Diskusní bloky 

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

 

Objednávka 

Objednávku kurzu naleznete na www.savs.cz/celozivotni-vzdelavani/nabidka-kurzu 

Obecné informace k objednání a organizaci kurzu naleznete v záložce Celoživotní 

vzdělávání. 

 

Související kurzy 

Základy štíhlé výroby – LEAN 

Principy TPM-Total Productive Maintenance 

Inovativní trendy a inspirativní praxe řízení dodavatelských řetězců v automobilovém 

průmyslu 

Analýza a řízení zásob 

Metody vícekriteriálního rozhodování  

A3 report – vysoký standard řešení problémů 

http://www.savs.cz/celozivotni-vzdelavani/nabidka-kurzu


 

Podrobný popis kurzu  Metoda 5S a její zavádění v praxi     www.savs.cz 

 

 

 

Medailonek garanta / lektora 

Ing. David Staš, Ph.D. 

V současnosti působí jako akademický pracovník ve ŠKODA AUTO Vysoká škola. Má mnohaletou praxi 

v průmyslovém odvětví a to zejména v oborech: řízení strategických projektů, operativní a strategické 

plánování, technický rozvoj a rozvoj výrobní základny, analýza procesů - VSM, implementace nástrojů 

LEAN do praxe, rozvoj a trénink LEAN technik a nástrojů. 

V rámci projektových a publikačních aktivit se věnuje problematikám: Green logistika, Sustainable 

Supply Chain Management a inovativní trendy v logistice. Je řešitelem mezinárodního projektu „Green 

Solutions for Business and Industry“. Profesně se zaměřuje na optimalizaci logistických procesů, 

nejnovější přístupy a nástroje v logistice, management výroby a operační výzkum. Spolupracuje jako 

lektor a oponent s Logistickou akademií pořádanou společností PQL poradenství pro kvalitu 

a logistiku, s.r.o. 

 


