
MUDA 

Pojem plýtvání se v podnikovém managementu používá především v souvislosti s metodami 

řízení kvality, jako jsou Lean či KAIZEN či konceptu 3E. Pojem muda označuje všechny 

druhy plýtvání a ztrát, které způsobují snižování efektivnosti či hospodárnosti organizace. Za 

plýtvání či ztráty se považuje vše, co nepřidává hodnotu. 

Muda v pojetí Lean production rozlišuje 7 druhů plýtvání: 

Druh plýtvání: Typické příčiny, projevy a následky: 

ČEKÁNÍ Čekání na materiál, polotovary; výpadek stroje; čekání na 

odzkoušení; čekání na kontrolu; čekání na následující úkon 

VYSOKÉ ZÁSOBY Chybné plánování; špatná kvalita, nepřehlednost, zakrývání 

problémů 

ZBYTEČNÁ DOPRAVA A 

MANIPULACE 

Špatný layout závodu; špatná dispozice materiálu; mezisklady 

VÝROBA CHYBNÝCH DÍLŮ Dodatečné mzdy, materiál a energie, opotřebení; dodatečná 

kontrola, místo pro opravy  

NADVÝROBA Špatné plánování, ekonomické ztráty; nepřehlednost; 

zakrývání problémů 

NEPOTŘEBNÉ PROCESY Zbytečné operace; chybná konstrukce; nadbytečné 

zpracování; chod strojů naprázdno 

ZBYTEČNÉ POHYBY  Špatně organizované pracoviště; špatně organizované 

procesy; špatný layout 

NEVYUŽITÝ LIDSKÝ 

POTENCIÁL 

Lidé jsou nejcennější a nejnákladnější zdroje, výše uvedené 

druhy plýtvání vedou k plýtvání lidským potenciálem. 

Pro lepší zapamatování se používá akronym “TIM WOOD“ 

Někdy se ještě uvádí další, osmý druh plýtvání, pak se celý koncept označuje jako 7+1 druhů 

plýtvání nebo 8 druhů plýtvání: 

 People, Creativity and Motivation, Skills  - (Lidé), nevyužitý potenciál pracovníků a 

jejich tvořivosti je plýtvání 

  



V sektoru služeb nebo pro nevýrobní sektor, administrativní činnosti v podniku se používá 

sada přenesených pravidel plýtvání, někdy označované jako “nové druhy plýtvání”: 

 

Druh plýtvání: Typické projevy: 

LIDSKÝ POTENCIÁL nevyužitý potenciál pracovníků a jejich tvořivosti 

INFORMAČNÍ SYSTÉM nevhodné nebo nefungující informační systémy  

NEJASNÁ STRATEGIE  zbytečné provádění činností, které nejsou v 
souladu se strategií 

TRŽNÍ PŘÍLEŽITOSTI  nevyužití příležitosti 

ADMINISTRATIVA zbytečná administrativa 

ČAS ZÁKAZNÍKA zbytečné zatěžování zákazníka 

 

Také se používá pojem trpěná ztráta, trpěné plýtvání tzv. “Hiragana MUDA” což označuje 

například legislativně povinné činnosti, které nelze sice eliminovat, ale organizace se snaží 

minimalizovat jejich negativní dopad na efektivitu a výkonnost organizace. 

 


