
Více než 20 let zkušeností ......

Institut průmyslového inženýrství

9 - 12/2018

Praktické tréninkové kurzy 
v 5 odborných sekcích

Produktivita = LIDÉ + TECHNIKA + METODY



Vážení průmysloví i procesní inženýři, údržbáři, zlepšovatelé, technologové a další zájemci o 
vysokou produktivitu či štíhlé procesy, 

pro 2. polovinu roku 2018 jsme pro Vás připravili nabídku vice než 50 otevřených tréninkových
kurzů, která reaguje na aktuální potřeby v oblasti odborného vzdělávání. Naše nabídka proto není
orientována pouze na klasické a moderní průmyslové inženýrství resp. LEAN, ale nově i na
technickou a technologickou podstatu výrobních procesů. Tak jako na jedné straně nemůže být
dobrým technikem či technologem ten, kdo neovládá základní nástroje průmyslového inženýrství,
tak nemůže být kompetentním průmyslovým inženýrem ten, kdo je „neznalý“ z hlediska základních
technologií, automatizace, Internet věcí (IoT), technické dokumentace. V našich kurzech využíváme
nejenom naše více než 20 leté zkušenosti z projektů průmyslového inženýrství, ale i moderní
didaktiku, která umožňuje zvýšit efektivnost našich vzdělávacích programů.

doc. Dr. Ing. Ivan Mašín, jednatel
Institut průmyslového inženýrství, s.r.o.

Většina nabízených otevřených kurzů je založena na praktickém tréninku, při kterém bude vždy využito
komplexní tréninkové centrum IPI v Liberci, zaměřené na trénink metod průmyslového inženýrství, LEAN
Manufacturing, Industry 4.0, Low Cost Automation, zlepšování procesů, podnikovou údržbu aj.

Institut průmyslového inženýrství, s.r.o.
Klášterní 131/14, 460 01 Liberec

ipi.centrum@instituti.cz

V případě zájmu o nabízené kurzy nebo i o jiné formy a témata (i uzavřeného) tréninku či poradenství 
(průmyslové inženýrství, normování, CIP, LEAN, TPM, IIoT apod.) nás neváhejte kontaktovat.

www.ipi-institut.cz

Další informace (obsah, ceny, uzávěrky přihlášek) 

jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy na:



LEAN Jump
Včetně praktické implementace 
poznatků účastníky kurzu při 
komplexní realistické týmové 

úloze (GAMIFICATION)

Obsah kurzu „LEAN Jump “ vychází z aktuální
potřeby průmyslových podniků navrhovat, vytvářet a
provozovat produktivní a štíhlé podnikové procesy. V
rámci nabízeného 4 až 5 denního kurzu mohou Vaši
pracovníci získat takové odborné znalosti a
dovednosti, které jim umožní aktivně
spolupracovat při implementaci metod
průmyslového inženýrství a LEAN ve Vašem
prostředí a ve Vašich podmínkách. V kurzu budou
proškoleny jak metody LEAN tak i představeny
navazující nástroje pro řešení problémů. Do kurzu
jsme proto zařadili seznámení jak s univerzálními
metodami průmyslového inženýrství, tak i vysvětlení
metod LEAN Manufacturing z pohledu implementace
v prostředí průmyslové výroby. Objem informací
bude pokrývat zejména principy jednotlivých metod,
terminologii a informace potřebné pro aktivní
spolupráci při implementaci (např. konstruktéři vs
technické požadavky na nástroje a přípravky z
hlediska rychlých změn sortimentu, management vs
vizuální řízení apod.).

D Modul Témata

1 Principy LEAN

• principy a koncepty štíhlé výroby (LEAN)
• plýtvání a jejich druhy
• identifikace plýtvání – analýza operací a procesů
• ukazatelé LEAN a jejich výpočet

2 Metody LEAN 

• organizace a utváření pracovišť
• vizuální kontrola a vizuální řízení, 5S
• LEAN layout, rychlé změny sortimentu, TPM
• tah,  mikrologistika a vychystání materiálu i dílů
• předcházení vadám (poka-yoke)
• standardizovaná práce

3 Projekty LEAN

• nástroje a techniky systematického řešení problémů
• principy týmového zlepšování procesů
• role členů týmu
• LEAN workshopy
• LEAN projekty

4
Praktická aplikace 

získaných 
poznatků na 

realistické úloze

• Analýza výchozího stavu (měření práce, vidět plýtvání)
• Racionalizace pracovišť, ergonomie, 5S, balancování
• Rychlá změna
• Změny mikro-layoutu
• Změna makro-layoutu
• Zavedení tahového systému
• Standardizace operací a procesu
• Ekonomické přínosy zavedených metod (zásoby, ROI/C)

5

IMPLEMENTACE: praktická aplikace 
poznatků a postupná implementace 

(3 kola řešení) LEAN metod 
účastníky na realistické úloze

Výklad jednotlivých principů a 
metod LEAN vč. řešení dílčích 

výpočtů a příkladů 

Analýzy

Návrhy na zlepšení

Společná týmová realizace návrhů

Ověření – efekt LEAN metod

Transport

GAMIFICATION, IMPLEMENTACE, 
TÝMOVÁ PRÁCE, SOUČINNOST

Ověření účinnosti metod PI a významu společné multiprofesní týmové
práce pro výsledný stav procesů (produktivita, WIP apod.) včetně výpočtů
základních ekonomických ukazatelů a finančních přínosů !!

2 dny

2-3 dny

Přístup „gamification“ a (v ČR unikátní) IPI realistické simulace se 2
navazujícími procesy a několika variantami výrobku (komplexita sortimentu)
se využije pro ověření přínosu školených LEAN metod na operace a
procesy samotnými účastníky, pro vyšší stupeň zapojení účastníků, pro
zvýšení jejich organizační produktivity, pro lepší vzájemnou komunikaci apod.

Sub-proces 1: výroba dílů

Sub-proces 2: Montáž

VÝKLAD, PŘÍKLADY, VIDEA

Komplexní balíček pro jednotlivce i firmy

Stabilizace

Tok

Synchronizace

Ubytování + stravování přímo v našem tréninkovém centru. Team-buildingové aktivity zajistíme na přání.

Termín 4D otevřeného kurzu: 
22.-23.11. + 29.-30.11.2018



Průmyslové a systémové 
inženýrství (PSI)

Oborové studium

2019
Co je to průmyslové a systémové inženýrství (PSI)? Hlavním tématem tohoto multidisciplinárního oboru je analýza a návrh systémů
zahrnujících interakci mezi lidmi, procesy a technickými systémy. PSI je jedinečná inženýrská disciplína: integruje kvantitativní
inženýrský přístup s kvalitativními zohledněním lidského chování. Oborové studium „Průmyslové a systémové inženýrství“ (PSI)
vychází z aktuální potřeby podniků a firem – zvýšit produktivitu a efektivnost výrobních, servisních i administrativních procesů a
systémů. Roční oborové studium umožní Vám nebo Vašim pracovníkům získat znalosti a praktické dovednosti z hlediska nástrojů a
metod průmyslového (procesního) a systémového inženýrství, které je v současném konkurenčním prostředí nutné používat v
rámci celého životního cyklu výrobku i služeb. Znalosti a dovednosti získané v rámci oborového studia je možné využít v široké škále
profesních oblastí, včetně výroby, řízení výroby, logistiky, návrhu výrobků, systémů zdravotní péče, maloobchodu a ve službách.

160 hodin školení (+ individuální projekt)

• Metody procesní a systémové analýzy

• Výpočet procesních ukazatelů

• Techniky měření spotřeby práce  - MOST, work sampling

• Analýza přidané hodnoty 

• Value Stream Mapping

• Hodnotová analýza - VA/VE

• Design for Assembly – DFA

• Systematické plánování podnikového layoutu – SLP

• Projektování výrobních buněk (principy sera)

• Ergonomické scanování operací – RULA, NIOSH

• Projektování a utváření pracovišť. Standardizace.

• Metody interní logistiky – kanban, milk-run, conWIP

• Průmyslová moderace a facilitace týmů

• Metody analýzy příčinných řetězců

• Spolehlivost systémů a jejich prvků 

• Metody technické kreativity – TRIZ, invenční principy

• SEARCH – vyhledávání informací v oblasti PSI

• Metody pro výběr varianty řešení – AHP

• Metody předcházení chybám a vadám - Poka-yoke

• Metody rychlých změn sortimentu - SMED, Q/C OTED

• Metody pro podnikovou údržbu - TPM

• Low Cost Automation – pneumatika, karakuri, senzorika

• Průmyslové inženýrství v éře  INDUSTRY 4.0
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Výuka bude probíhat ve formě 10 dvoudenních bloků s frekvencí jednoho bloku za cca 3-4 týdny. Zhruba 30-40% času školení je
věnováno praktickému procvičování prezentovaných metod a postupů. Otevřený studijní program probíhá v tréninkovém centru
Institutu průmyslového inženýrství v Liberci. Výuka bude probíhat ve velké míře na pomůckách a pracovištích blížících se reálným
podmínkám. Součástí vzdělávání Vašich pracovníků může být i volitelná podpora při plánování a řešení vlastního projektu, který
mohou účastníci konzultovat s lektory v rámci školení. Nabízená forma školení a vzdělávání tak může zajistit návratnost investice do
školení. Pro účastníky jsou zajištěny studijní podklady a literatura. V případě potřeby možnost ubytování přímo v místě konání kurzu
v centru Liberce (kategorie ubytování***, SMART cena (1/2L): 850 Kč/os noc vč. snídaně, bezpečné parkování, WiFi).

Modul Téma Rozsa
h Termín

PSI 1 Úvod do průmyslového a systémového inženýrství. 0,5 D

2/2019
PSI 2 Základní metody analýzy podnikových procesů, materiálových a informačních toků. Procesní ukazatele. Produktivita. 1,5 D

PSI 3
Techniky měření spotřeby práce ve výrobě, servisu a ve službách - I. 2 D 3/2019

Techniky měření spotřeby práce ve výrobě, servisu a ve službách – II. 1 D
4/2019

PSI 4 Pokročilé metody pro dekompozici, modelování a analýzu systémů (funkční analýza, hodnotová analýza - VA/VE) 1 D

PSI 5 Práce v multiprofesním týmu. Moderační metoda při  vedení workshopu, moderace při plánování projektu. 1 D
5/2019

PSI 6 Systematický návrh podnikového lay-outu. Řešení rozmísťovacích úloh. 1 D

PSI 7 Systematický návrh výrobních a montážních buněk. Metody balancování linek. 1 D
6/2019

PSI 8 Navrhování materiálových toků a logistických systémů. Kanban, milk-run, conWIP. 1 D

PSI 9
Systematický návrh organizovaného a ergonomického pracoviště. Výrobní ergonomie/pohybová ekonomie. Standardizace 
cyklických i necyklických procesů. 5S.

2 D 8/2019

PSI 10
Kreativní a rozhodovací techniky pro řešení problémů v průmyslovém a systémovém inženýrství ( základní a pokročilé nástroje 
řešení problémů, TRIZ, AHP)

2 D 9/2019

PSI 11 Teorie lidských chyb. Předcházení procesním chybám a vadám. Poka-yoke. Praktické aplikace poka-yoke. 1 D
10/2019

PPI 12 Metody rychlých změn sortimentu a výměn nástrojů (SMED, Q/C, OTED). 1 D

PPI 13 Spolehlivost prvků a systémů. Systém podnikové údržby. Totálně produktivní údržba (TPM). Proaktivní údržba. 1 D

11/2019
PPI 14

Low Cost Automation (nízko-nákladová automatizace). Aplikace mechanismů a průmyslové automatizace pro zvýšení 
produktivity.

1 D

PPI 15 Průmyslové inženýrství v podmínkách INDUSTRY 4.0. Využití technologií jako je IoT a senzoriky pro řešení úloh PI. 1 D
12/2019

Závěr Závěrečný test. Prezentace individuálního projektu. Certifikace. 1 D

Efekty oborového studia PSI

Studijní program přináší vysílající organizaci a účastníkům tyto efekty:

• vyšší kvalifikaci – získání vysoce odborných znalostí a nejnovějších poznatků z oboru průmyslového a

systémového inženýrství

• schopnost plánovat, řídit a realizovat projekty zaměřené na zvyšování produktivity a zajištění plynulosti 

materiálových a informačních toků ve Vašich podnikových systémech i procesech

• návratnosti Vaší investice díky zpracování projektu pro potřeby vysílající organizace

• kontakt s mentory v oblasti PSI při řešení účastnického projektu

Cena oborového studia PSI

Oborové studium „Průmyslové a systémové inženýrství“ Vám nabízíme za cenu 68.000 Kč (bez DPH) za
jednoho účastníka otevřeného dvou-semestrálního kurzu. Minimální počet účastníků otevřeného kurzu je 6.
V případě zájmu o uzavřený kurz pro skupinu účastníků z jedné organizace nás prosím laskavě kontaktujte,
abychom Vám mohli zpracovat nabídku zohledňující Vaše potřeby.

Uzávěrka přihlášek: 15.12.2018



Kód Název kurzu Zaměření/témata Délka Termín/y

MPA Metody procesní analýzy prakticky Procvičení vybraných metod procesní analýzy 1 den 21.9.

BAS BasicMOST (nejmodernější metoda pro normování) Certifikační kurz základní formy systému MOST 3 dny 1.-3.10.

ZUP Principy utváření práce a pracovišť Aplikace principů pohybové ekonomie a ergonomie 1 den 2.10.

ER1 Praktika z pracovní ergonomie I. Praktické analýzy ( metoda EAWS) 2 dny 4.-5.10.

ER2 Praktika z pracovní ergonomie II. Praktické analýzy (RULA, NIOSH, OWAS) 2 dny 25.-26.10.

MOM Snímky pracovního dne a momentkové pozorování Postup při analýze struktury činností pracovníků 1 den 27.11.

Sekce: Průmyslové inženýrství

Základy průmyslového inženýrství

Průmyslové inženýrství pro pokročilé

Kód Název kurzu Zaměření/témata Délka Termín/y

PIA Automatizovaný sběr dat pro analýzu procesů Využití mikro-kontrolérů pro získání dat z  procesu 2 dny

18.-19.9.
23.-24.10.
13.-14.11.
3.-4.12.

LOG Logistický projekt a koncept Obsah a postup logistického projektu 1 den
26.9.
14.11.

MAX MaxiMOST Rozborová metoda pro málo opakované činnosti 3 dny 22.-24.10.

SLP Systematické plánování podnikového makro-layoutu Základní nástroje pro plánování podnikového layoutu 1 den 13.11.

MIN MiniMOST Rozborová metoda pro velmi krátké časy cyklů 3 dny 20.-22.11.

Průmyslové inženýrství (Industrial Engineering) je uznávaný vědní obor, který se orientuje na
plánování, navrhování, zavádění a řízení integrovaných systémů, jejichž cílem je produkce výrobků
nebo poskytování služeb. V těchto systémech zajišťuje a podporuje vysoký výkon, spolehlivost, údržbu,
plnění plánu a řízení nákladů v rámci celého životního cyklu výrobku nebo služby.

www.ipi-institut.czDalší informace (obsah, ceny, uzávěrky přihlášek) 

jsou uvedeny v pozvánkách jednotlivých kurzů na:

Uzávěrky přihlášek 12 dní 
před termínem konání kurzu

N nový produkt

N

N

N

N



Kód Název kurzu Zaměření/témata Délka Termín/y

VSM Value Stream Mapping prakticky Principy VSM a trénink tvorby mapy souč. i bud. stavu 1 den 10.9. / 23.10.

IVI Identifikace plýtvání pomocí technologií Mikrokontroléry pro identifikaci plýtvání a příčin ztrát 1 den
11.9. / 3.10.

30.10./21.11.

LSS LEAN SixSigma v kostce Postupy a role v DMAIC (6sigma) vs DMWIC (Lean) 1 den 13.9. / 31.10.

STC Standardizovaná práce  pro cyklické operace Standardized Work i podle Toyota Production System 1 den 19.9.

LSI Lean vs SixSigma vs ISO pro management
Jak zapadají Lean, SixSigma a ISO 9001 do modelu 

řízení?
1 den 24.9. / 1.11.

USS Úskalí SixSigma projektů Co Vám na SixSigma GB/BB školení asi nesdělili 2 dny
4.-5.10. / 
27.-28.11.

KAN Kanban, supermarket a milk-run Základní principy štíhlé logistiky 1 den 10.10. / 5.12.

PRR Procesní řízení a zlepšování procesů
Proces, procedury, monitoring, KPI? Vazba na ISO 
9001? Management kvality a zlepšování procesů?

2 dny
11.-12.10.
10.-11.12.

RZP Rychlé změny prakticky Praktický trénink na tréninkovém stroji 2 dny 18.-19.10.

STN Standardizovaná práce  pro necyklické operace Standardizace seřizování, manipulace, údržby apod. 1 den 30.10.

LRO LEAN robotika Praktický postup při návrhu pracovišť s roboty/coboty 2 dny 11/2018

LJU LEAN Jump Balíček pro ty, kdo chtějí naskočit do LEAN projektů 4 dny 22.-23.11. + 
29.-30.11.

Sekce: LEAN
LEAN je metodologie a nikdy nekončící snaha o eliminaci všech druhů plýtvání formou zavádění produktivnější
postupů, vytváření lepších pracovišť, navrhování a výrobou kvalitnějších výrobků a zvyšování podílu činností
přidávajících hodnotu. Pro dosažení cílů LEAN (štíhlá výroba, štíhlý servis, štíhlá administrativa) se využívají
metody a techniky moderního průmyslového inženýrství. V nabídce jsou i témata z LEAN 4.0. či LEAN Six Sigma.

N

N

N

N

N

Sekce: Technologická akademie

Kód Název kurzu Zaměření/témata Délka Termín/y

IVT
Internet věcí (IoT) pro procesní inženýry, 

technology  a zlepšovatele                                                                       
Praktický trénink vytváření SMART prvků ve 

výrobním provoze
2 dny

25.-26.9.
25.-26.10.
27.-28.11.
12.-13.12.

CTV Čtení výkresů pro THP (nákup, logistika apod.) Základní značky technické dokumentace 1 den 9.10.
9.11.

MTZ Metrologie pro techniky I. – Základní úroveň Terminologie a základní postupy v metrologii 2 dny 11.-12.10.

MTP Metrologie pro techniky II. – Pro pokročilé Pokročilé postupy a metody v podnikové metrologii 2 dny 15.-16.11.

Technologická akademie má za cíl rozvíjet dovednosti jak technologů, procesních inženýrů a dalších THP
(logistika, nákup, ekonomika, HR apod.) v oblasti strojírenských technologií a INDUSTRY 4.0/IoT a umožnit
jim tak zvládnout dovedností potřebných pro vykonávání jejich činností v moderní průmyslové výrobě.

N

N

Pozor – novinky: Praktické kurzy zaměřené na využití mikrokontrolerů a IoT.N N



Sekce: Kaizen®

Kód Název kurzu Zaměření/témata Délka Termín/y

PNA Pokročilé nástroje pro zlepšování procesů Pokročilé kreativní techniky pro řešení problémů 2 dny
3.-4.10. / 
6.-7.12.

MOD Moderátor workshopů na zlepšení procesů Jak vést workshop typu LEAN či kaikaku 3 dny 31.10. -2.11.

SPK SEARCH pro Kaizen® Systematický postup pro inspirace zlepšení z webu 1 den 16.11.

INB Invenční brainstorming Jak aplikovat 40 invenčních principů pro LEAN 1 den 5.12.

Kaizen (jap.) je označení filozofie a úsilí o kontinuální zlepšování procesů, výrobků i služeb. Principem
této filozofie zlepšování procesů je plynulý postup v menších krocích za účasti všech pracovníků. Tato
filozofie se zpravidla naplňuje v rámci podnikových programů zlepšování procesů, do kterého jsou
zapojovány všechny úrovně pracovníků proškolených v základních i pokročilých nástrojích zlepšování.

Kaizen®  je ochranná známka  Institutu průmyslového inženýrství , s.r.o.

N

Institut průmyslového inženýrství, s.r.o.
Klášterní 131/14, 460 01 Liberec

ipi.centrum@instituti.cz

V případě zájmu o nabízené kurzy nebo i o jiné formy a témata (i uzavřeného) 
tréninku či poradenství (průmyslové inženýrství, normování, CIP, LEAN, TPM, 

Industry 4.0, IoT, Low Cost Automation apod.) nás neváhejte kontaktovat.

N

www.ipi-institut.cz

Další informace (obsah, ceny, uzávěrky přihlášek) 

jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy na:

Kód Název kurzu Zaměření/témata Délka Termín/y

TDV Technická diagnostika prakticky - Vibrodiagnostika Teorie i praktická cvičení na standu IPI 2 dny
20.-21.9./
22.-23.11.

PLU Plánování v  podnikové údržbě Plánování pro maximální využití zdrojů v údržbě 1,5 dne 18.-19.10.

TPM Koordinátor TPM Základy TPM a řízení podnikového programu TPM 4 dny
25.-26.10. + 

8.-9.11.

NVU Úvod do normování v podnikové údržbě Přehled a aplikace metod pro normování v údržbě 1 den 8.11.

RCF RCFA – praktický postup při analýze příčin poruch Naučte se metodicky analyzovat příčinný řetězec 1 den 29.11.

KVU Řízení kvalifikace údržbářů Jak systematicky rozvíjet kvalifikaci údržbářů 1,5 dne 6.-7.12.

Sekce: Škola TPM®
Totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance) je systematická metoda zaměřená na zvyšování
celkového efektivního využití strojů a zařízení při aktivní účasti všech rozhodujících profesí a pracovníků. IPI poskytuje
trénink ve všech 6 blocích TPM, které pokrývají komplexní systém podnikové údržby.

TPM®  a Škola TPM® jsou ochranné známky Institutu průmyslového inženýrství, s.r.o.
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