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PROJEKT EASIMS (01/11/2018 – 28/02/2021) 

Projekt EASIMS rozvíjí inovativní školící nástroj pro manažery IMS (IMS – integrované systémy 

řízení kvality, pracovního prostředí a bezpečnosti) výrobních společností. Projekt také vyvíjí 

studijní plán pro osoby zodpovědné za IMS, školící materiály pro procesní řízení dostupný 

online v pěti světových jazycích a softwarový nástroj usnadňující projektování a implementaci 

IMS ve firmách. 

 

Použitelné výsledky pro firmy: 

● Ocenění znalostí, dovedností a kompetencí, kterých manažer IMS nabude. 

● Kurz procesního řízení dostupný zdarma na e-learningové platformě. 

● Softwarový nástroj k projektování a implementaci IMS. 

 

Cílová skupina 

Společnosti vyrábějící nábytek a jejich zaměstnanci (přednostně ti na pozici manažera IMS) nebo 

podobné pozici. Ostatní participanti budou vybráni z řad poskytovatelů OVP (odborné 

vzdělávání a příprava) a IT sektoru. 

 

Průzkum 

Tým EASIMS provedl výzkum zkušeností potřebných pro rozvoj a implementaci IMS – 

integrovaný systém řízení kvality, pracovního prostředí a bezpečnosti. 

Průzkum byl proveden na 128 odbornících, kteří v 62,5 % měli a ve 37,5 % neměli předchozí 

zkušenosti s rozvojem a implementací systému řízení. Téměř polovina participantů pocházela ze 

sektoru nábytkářství. Participanti bez předchozích zkušeností s IMS oceňovali kvalitní systém 

řízení jako nejzajímavější. Tyto systémy obě skupiny také ohodnotili jako důležité ve vztahu 

k důležitosti znalostí o požadavcích na normy, stejně jako znalostí hodnot pracovního prostředí, 

bezpečnosti a zdravotních standardů. 

Další část průzkumu se věnovala otázkám procesního řízení, v nichž výsledky ukázaly důležitost 

znalostí toho, jak projektovat a implementovat tyto typy systémů ve společnostech. Konkrétně 

jak identifikovat, zlepšit, navrhnout, vyhodnotit a implementovat tyto procesy. Poslední část 

se zaměřovala na znalosti spojené se softwarem. Odpovědi obou skupin ukazovali stejné 

výsledky ukazující důležitost znalostí o použití softwaru se středními a vyššími hodnotami. 

Nicméně úroveň znalostí je oblast, v níž odborníci bez předchozích zkušeností se systémy řízení 

připustili, že mají významné mezery. Tato informace odhaluje, že čelíme další skutečně potřebě 

školení zaměstnanců, i přes nižší potřebu, než jaká je ve školení procesního řízení a požadavků 

na normy. 

Díky diferencované a komparativní analýze odpovědí obou skupin profesionálů můžeme 

identifikovat, jaké znalosti jsou nejvíce potřebné pro zodpovědného manažera IMS 

k projektování, implementaci a udržení INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ (IMS) ve výrobě 

nábytku malými a středními podniky. 



EASIMS bude usilovat o rozvoj školících materiálů v oblasti procesu řízení, protože tato oblast 

byla označena jako nejdůležitější (vysoká úroveň – velmi vysoká) a to zkušenými odborníky. 

Nezkušení odborníci v ní připustili střední až nízkou znalost. 

Proto je prvním a přímým výsledkem očekávaným EASIMS vývoj nového inovativního školícího 

nástroje: specifický, inovativní a zdarma dostupný on-line kurz pro manažery IMS v malých a 

středních podnicích. 

 

Níže je vypsáno plnění specifických cílů a klíčových činností: 

O3 – Manažer integrovaného systému řízení (IMSM) on-line kurz 

Začátek: 01/09/2019 – Konec: 31/01/2021 (17 měsíců) 

O4 – e-learningová platforma a adaptace školících materiálů 

Začátek: 01/09/2019 – Konec: 31/01/2021 (17 měsíců) 

O5 – EASIMS dynamický demonstrátor 

Začátek: 01/11/2019 – Konec: 30/09/2020 (11 měsíců) 

 

Předchozí cíle a klíčové činnosti: 

O1 – Potřeba doladění zkušeností a nástin IMS 

Začátek: 01/11/2018 – Konec: 31/05/2019 (7 měsíců) 

O2 – Doručení a validace nového společného učebního plánu 

Začátek: 01/04/2019 – Konec: 31/10/2019 (7 měsíců) 

 

Druhé setkání projektu EASIMS: 

Druhé setkání projektu EASIMS: Inovativní tréninkové řešení pro implementaci integrovaného 

systému řízení (IMS) v malých a středních podnicích se uskutečnilo 3. a 4. června v Paříži. 

Smyslem setkání bylo posoudit práci konsorcia partnerů a naplánovat budoucí úkoly, konkrétně 

obsah studijních oddílů kurzu, školící metodu a kritéria hodnocení. 

Dalším tématem rozhovorů bylo určení finální verze plánu rozšiřování výsledků. 

Během setkání byly diskutovány také administrativní záležitosti jako tvorba reportů a nezbytné 

dokumentace projektu. Hovořilo se též o financování a hodnocení kvality tvořeného materiálu. 

Partneři projektu navštívili laboratoře FCBA a jejich inovační platformu. 

 

 
 


