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Úvod 

 

Cílem projektu EASIMS je vyvinout inovativní tréninkový nástroj pro manažery IMS 

(IMS – integrovaný systém řízení kvality, pracovního prostředí a bezpečnosti) ve 

firmách zabývajících se výrobou nábytku a dalších produktů pro domácnosti. 

Projekt vyvine studijní plán pro osoby zajišťující IMS, obsah odborné přípravy 

v procesním řízení dostupný v šesti světových jazycích a softwarový nástroj 

usnadňující projektování a implementaci IMS ve společnostech. 

Pro Odborná příprava a vzdělávání (OVP) online kurz bude EASIMS následovat 

doporučení Evropské komise a ustanoví evropský systém kreditů pro OVP (ECVET) 

k umožnění mezinárodní mobility a vzájemné rozpoznání studijních výsledků 

v OVP a celoživotním vzdělávání1. 

Současný dokument definuje odbornou přípravu ve vztahu k provedenému 

průzkumu, který se zabýval potřebami vývoje a implementace IMS – 

integrovaného systému řízení. 

Cíle šesti modulů a 28 oddílů jsou popsány a učební oddíly jsou definovány 

kreditovým systémem ECVET, který se vztahuje ke každému učebnímu oddílu. 

  

                                       
1 Doporučení Evropského parlamentu a Evropské rady z 18. června 2009 k ustanovení 

Evropského kreditového systému pro odbornou přípravu a vzdělávání (ECVET) – 2009/C 

155/02 
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1 Přehled odborné přípravy 

 

Výsledky průzkumu pomohly zásadně porozumět tomu, jaká je potřeba znalostí 

pro rozvoj a implementaci IMS – Integrovaného systému řízení během první fáze 

projektu. Šlo o klíčový prvek v definování odborné přípravy. 

Studijní materiál je rozdělen na 6 modulů a 28 studijních oddílů. 
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2 Cíl jednotlivých modulů a studijních oddílů 

 

2.1 0. Procesní řízení 

 

Vývojáři odborné přípravy mají úmysl dosáhnout jejich cílů skrze implementaci 

strategie a vypracovávají proto sadu aktivit, které jim mají pomoci. Tyto relevantní 

aktivity nazýváme jako „procesy“. Jde o sadu nařízených a opakujících se aktivit, 

které jsou hodnotné samy o sobě. 
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2.2 1. Plán 

Naší misí je firmám pomoci s řešením jejich systému řízení a to formulováním a 

přenesením organizační strategie, řízením organizačních jednotek administrativy a 

vyřešením těch aspektů, které definují všeobecné pokyny řízení. 
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2.3 2. Poskytování zdrojů 

Pro efektivní výkon procesů je nezbytné tyto procesy řídit v jejich komplexnosti. 

Procesní řízení by mělo být založeno na strukturované, analytické a systematické 

metodologii, jež identifikuje, projektuje, implementuje, posuzuje a zlepšuje 

organizační procesy. 
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2.4 3. Produkce 

Cílem je informovat a obsloužit zákazníky, vyrábět produkty, které zákazník 

požaduje. Řídit zásobování materiálem a výstup hotových produktů. 
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2.5 4. Kontrola 

Smyslem kontroly je kontrolovat efektivitu provedené činnosti. To může být 

splněno díky měření, indikátorům nebo pozorování. Výsledky umožňují 

identifikovat příležitosti ke zlepšení 

 

2.6 5. Zlepšení 

Tento krok umožňuje ukončit přístup za účelem zajištění trvanlivosti výsledků 

implementovaných změn. Jde nejčastěji o vývoj nebo aktualizaci dokumentů, jako 

jsou procedury, procesy, návod k osvědčeným postupům nebo formám. 
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3 Definice studijních oddílů: Cíle a hodnocení 

Následující tabulky přiřazují každému studijnímu oddílu detaily týkající se: 

- Studijní cíle, tedy to, co by se měl student naučit nebo co by měl udělat 

jako výsledek školení nebo studijní aktivity: znalosti, dovednosti, 

kompetence. 

- Metodologie a nástroje k hodnocení výuky a progresu studentů. 

 

3.1 Procesní řízení 

3.1.1 Úvod 

Cíle oddílu Tento oddíl vysvětlí, jak je výukový 

kurz strukturovaný a co se v něm 

praktikanti naučí. 

Výsledky studia Znalosti: 

- Porozumění důležitosti a 

komplexnosti řídících systémů 

operujících s kvalitou, 

bezpečností a prostředím. 

Dovednosti: 

- Metodologie identifikující, 

projektující a implementující, 

kontrolující a řídící procesy ve 

firmě. 

Kompetence: 

- Řízení procesů 

Vzdělávací postupy - Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

 (na konci modulu) 

Hodiny 0.25 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.01 
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3.2 Identifikace procesu 

3.2.1 Úvod 

Cíle oddílu Identifikace relevantních činností 

společnosti. 

Výsledky studia Znalosti: 

- Porozumění procesům ve firmě 

a jejich převedení do praxe. 

Dovednosti: 

- Proces identifikace 

- Identifikace vzájemných vztahů 

s dalšími procesy. 

Kompetence: 

- Propojení činností a procesů. 

Vzdělávací postupy - Čtení materiálů 

- Infografika/gamifikace 

(na konci modulu) 

Hodiny 1 h 

Metoda hodnocení Kvíz (Na konci modulu) 

ECVET 0.04 
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3.3 Projektování procesu 

3.3.1 Úvod 

Cíle oddílu Design základů řízení projektového 

cyklu: úkol, procedura, dokumenty, 

úlohy a zdroje. 

Výsledky studia Znalosti: 

- Design řízení projektového 

cyklu. 

Dovednosti: 

- Definování úkolů zúčastněných 

skupin 

- Projektování procedur 

- Projektování dokumentů 

- Definování indikátorů 

- Definování rolí a zdrojů 

Kompetence: 

- Seznam všech důležitých prvků, 

které mají být navrženy 

Vzdělávací postupy - Čtení materiálů 

- Infografika/gamifikace 

(na konci modulu) 

Hodiny 1 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.04 
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3.4 Realizace procesu 

3.4.1 Úvod 

Cíle oddílu Design základů řízení projektového 

cyklu: úkol, procedura, dokumenty, 

úlohy a zdroje. 

Výsledky studia Znalosti: 

- Design řízení projektového 

cyklu 

Dovednosti: 

- Definice rolí a zodpovědnosti 

- Design systému dokumentace 

- Školení a vnímavost personálu 

- Provozní kontrola a prevence 

mimořádných událostí 

Kompetence: 

- Seznam všech důležitých prvků, 

které mají být navrženy 

Vzdělávací postupy - Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu 

Hodiny 0.25 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.01 

 

  



O2 – ACT1 – Definice učebních oddílů a odborné přípravy (V2) 
 

  20 

 

3.5 Přehled procesu 

3.5.1 Úvod 

Cíle oddílu Pochopení důležitosti přehledu procesu 

Výsledky studia Znalosti: 

- Způsoby hodnocení řízení 

Dovednosti: 

- Identifikace statických nebo 

interaktivních hlášení 

k hodnocení řízení 

Kompetence: 

- Hodnocení řízení 

Vzdělávací postupy - Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 0.25 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.01 
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3.6 Zlepšení procesu 

3.6.1 Úvod 

Cíle oddílu Porozumění důležitosti zlepšování 

systému. 

Výsledky studia Znalosti: 

- Seznámení se s obsahem 

následujících modulů 

Dovednosti: 

- Co bude složité v průběhu 

školících modulů 

Kompetence: 

- Zahájení procesu umožňujícího 

zlepšení 

Vzdělávací postupy - Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 0.25 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.01 
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3.7 A1: Plán 

 

Úkolem je: 

- ovládnutí firemního systému řízení 

- formulace a komunikace organizační strategie 

- zařízení administrativních těles 

- seznámení se s těmi aspekty jež definují obecné provozní pokyny 

 

3.7.1 A11: Design systému řízení 

Cíle oddílu - Definice organizace systému 

řízení 

- Projektování procesů 

- Tvorba obecných zásad 

organizace 

Výsledky studia Znalosti: 

- Porozumění tomu, co je proces 

- Porozumění vztahům mezi 

procesy řízení, realizací procesů 

a podporou procesů 

Dovednosti: 

- Charakterizace procesu a 

rozsahu 

- Plánování a monitoring procesu  

- Mapování procesu 

- Popis a formalizace procesu 

- Analýza rizik 

- Definice cílů, indikátorů a 

kontrola přístrojových desek 

- Založení monitorovacího plánu 

- Řízení přehledu procesu pro 

postupné zlepšení 

Kompetence: 

- - Know how mapování procesu 

- - Know how vytváření 

průvodních dokumentů pro 

zúčastněné strany 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 
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Hodiny 0 h (Je to považováno za sekundární 

proces, a proto učební materiály 

poskytují pouze uvedení do 

problematiky) 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0 

 

 

3.7.2 A12: Řízení administrativy 

Cíle oddílu Seznámení se se soustavou orgánů 

administrativy 

Výsledky studia Znalosti: 

 Splnění formálních požadavků 

 Znalost chování vrcholného 

managementu. Pozitivní efekt 
na IMS a situace kterým se 
vyhnout. 

Dovednosti: 

 Být schopný, pokud to bude 
nutné, podpořit management ve 

sloučení strategické orientace a 
kontextu společnosti a navržení 

nové politiky. 
 Znalost normativních požadavků 

s ohledem na vedení a 

schopnost vysvětlit tyto 
požadavky managementu a 

zaměstnancům. 
Kompetence: 

 Schopnost projektovat proces 
řízení 

 Předvedení závazků a 

vůdcovství skrze aktivity, 
chování pozice více než pomocí 

doložených médií. 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 0 h (Je to považováno za sekundární 

proces, a proto učební materiály 
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poskytují pouze uvedení do 

problematiky) 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0 
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3.7.3 A13: Plánování strategie 

Cíle oddílu Projektování organizační strategie 

s různými úrovněmi detailů. 

Na nejvyšší a nejvíc konceptuální 

úrovni jsou většinou strategické 

principy: úkol, vize a hodnoty. 

Na nejnižší nejdetailnější a 

nejkonkrétnější úrovni jsou obvykle 

projekty. 

Výsledky studia Znalosti: 

- Vědomosti o vizi, globální 

strategii, cílech a obecných 

limitech společnosti dalších 

zúčastněných stran. 

Dovednosti: 

- Systematická organizace 

nezbytného úsilí k realizace 

rozhodnutí proti předpovědím 

díky organizované a 

systematické zpětné vazbě 

Kompetence: 

- Podíl v zahájení politiky IMS 

založené na postupných 

zlepšení. 

- Odmítnutí kompletní strategie 

v operativních cílech 

- Definice indikátorů a plánování 

úkolů spojených s cíli. 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu)  

Hodiny 0.50 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.02 

3.7.4 A14: Informování o strategii 

Cíle oddílu Realizace informování o strategii 

společnosti (interně a externě). 

Výsledky studia Znalosti: 



O2 – ACT1 – Definice učebních oddílů a odborné přípravy (V2) 
 

  26 

- Znalost požadavků interní a 
externí komunikace pro 

standardy ISO 9001, 14001 a 
45001 

- Uvědomění si existence 
standardu EN ISO 14063, který 
uvádí detaily komunikování 

enviromentální otázek. 
Dovednosti: 

- Zaujetí pozice směrem k externí 
komunikaci. 

- Vytvoření politiky umožňující 
zúčastněným skupinám přístup 
k informačním dokumentům. 

Kompetence: 

- Studium a segmentace 

interního a externího publika. 
Určení prioritní cílové skupiny. 

- Identifikace a povinnosti 

udržení aktuálnosti externí 
komunikace. (administrativa 

atd.) 

- Určení komunikace přijaté 
k rozvinutí systému: 

 Definice cílů ve vztahu 
k cílově skupině. 

 Psaní zprávy k zamítnutí: 
pravidel a použití. 

- Budování a koordinace 
komunikační strategie: Zřízení 

programu aktivit a definice 
zodpovědnosti. 

- Pořizování evidence o 
komunikaci vhodným 
způsobem. 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 1 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.04 
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3.8 A2: Poskytování zdrojů 

Úkolem je: 

- poskytnout zdroje k podpoření veškerých procesů. 

 

3.8.1 A21: Řízení lidí 

Cíle oddílu - Efektivní přijímání zaměstnanců 
přispívající k úspěšné 

implementaci a dosažení 
organizační strategie. 

- Definice kompetencí 
zaměstnanců, která může být 
zajištěna odpovídajícím 

popisem práce (Zde bychom 
rádi zvážili zodpovědnost 

představitelů vrcholového 
managementu). 

- Ohodnocení zaměstnanců na 

určených pozicích. 
- Dokončení školení a ohodnocení 

efektivity školení. 

Výsledky studia Znalosti: 

- Pochopení smyslu výběru 
činitelů IMS. 

- Poznání slovní zásoby:  

role, zodpovědnost, autorita, 

školení, povědomí. 

Dovednosti: 

- Schopnost definovat organizační 
strukturu, která umožní 

management IMS. 
- Schopnost definovat funkce 

činitelů IMS, pokud to bude 

nutné. 
Kompetence: 

- Definice nezbytných schopností 
u zaměstnanců. 

- Zajištění kompetentnosti 
zaměstnanců z hlediska kvality 
prostředí, zdraví a bezpečnosti. 

- Zavedení studijního plánu pro 
zaměstnance, kteří se podílejí 

na IMS. 
- Zajištění efektivnosti školení  
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- Zajištění, že školení obsahuje 
prevenci mimořádných událostí. 

 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 3.5 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.14 
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3.8.2 A22-p03: Přehodnocení dodavatelů 

Cíle oddílu Dosažení spojenectví, které organizaci 

umožní efektivně implementovat její 

strategii. 

Výsledky studia Znalosti: 

- Způsoby organizace 

informačních toků s dodavateli 
a posilnění vzájemné důvěry. 

Dovednosti: 

- Proces hodnocení a schvalování 

dodavatelů. 
- Procedura kontroly shody 

s dodavatelem 

- Mapování rizik a procesu 
nakupování 

Kompetence: 

- Zavedení hodnotících nástrojů 

- Zahájení procesů vytvářejících 
vztah s dodavateli a vnitřní 
operace: 

 Kvalitní informační 
zpětná vazba, 

 Ohodnocení dodavatelů, 
 Požadavky na nákup, 
 Způsob navrhování 

smluv, 
 Kontrola recepce, 

 Vyřizování reklamací. 
- Zavedení mapování rizik 

obsahující dodavatele 

- Monitoring řídící desky 

relevantních dodavatelů 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 1.5 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.06 
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3.8.3 A23: Řízení hospodaření a financí 

Cíle oddílu Ujištění, že ekonomické zdroje jsou 

alokované tak, aby společnosti 

efektivně přispívali k implementaci a 

dosažení organizační strategie. 

Výsledky studia Znalosti: 
- Procedura definování potřeb a 

prostředků kontroly procesu 
Dovednosti: 

- Prostředky identifikace a 

kontroly klíčových indikátorů 
pro vnitřní a vnější zůčastnění 

skupiny (klienti, zaměstnanci, 
akcionáři, veřejnost…) 

Kompetence: 
- Identifikace ekonomických 

indikátorů pro jednotlivé 

zúčastněné skupiny 
- Spojení indikátorů kvality 

- Vytvoření a kontrola řídícího 
panelu 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 0 h (Je to považováno za sekundární 

proces, a proto učební materiály 

poskytují pouze uvedení do 

problematiky) 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0 
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3.8.4 A24: Řízení infrastruktury 

Cíle oddílu Řízení infrastruktury takovým způsobem, 

aby efektivně přispívala k implementaci a 

dosažení organizační strategie 

Výsledky studia Znalosti: 

- Porozumění tomu, jak je 

ovlivňována shodnost výroby a co 
může změnit a zlepšit shodnost 

výroby 

Dovednosti: 

- Rozpoznání infrastruktury jež je 
nezbytná k dosažení shodnosti 

výroby a to obzvláště: 
o Výrobní vybavení, hardware 

a software 

 Podpůrné služby jako 
doprava a komunikace 

 Budovy a pracovní prostor 
 

- Pochopení toho, jak musí být 

udržovány 
Kompetence: 

- Rozvoj a implementace procesů 

správy budov a vybavení, které 
definuje: 

 Zodpovědnost koordinace 
údržby vybavení 

 Plánování a provádění 

údržby 
 Plánování a nasazení 

poskytování vybavení 
 Údržba, monitoring a 

podmínky pracovního 

prostředí 
 Plánování a poskytování 

podpůrných služeb 
- Měření efektivnosti řízení 

infrastruktury 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 3 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 
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ECVET 0.12 

3.8.5 A25: Řízení technologie a informací 

Cíle oddílu - Získání vhodných technologií, které 

efektivně přispívají k implementaci 
a dosažení organizační strategie 

- Řízení informací. 

Výsledky studia Dovednosti: 

- Rozpoznání základů, které 

přispívané k řádné kontrole 
počítačové sítě/IT (hardware a 

software) 
- Identifikace a hodnocení 

významnosti rizik spojených 

s IT systémem 
- Rozpoznání degradovaných 

operačních módů: 
 Implementace nových 

použití (obsahujících 
sledovatelnost) 

 Reakce v případě nehody 

 Záloha/obnova dat 
v případě nehody incident 

- Zajištění kontroly počítačové 
sítě v případě, že organizace 
využívá třetí stranu 

Kompetence: 

- Plán určující, kdo je zodpovědný 

za údržbu IT. 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 1.5 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.06 
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3.8.6 A26: Řízení právních aspektů 

Cíle oddílu Precizní znalost právního prostředí, 

v němž společnost působí. 

Výsledky studia Znalosti: 

- Znalost hlavních povinností ve 
vztahu k životnímu prostředí 

(odpad, voda, vzduch, hluk, 
správní předpisy atd.) 

- Poznání rolí a cílů vnějších 

hráčů 
- Seznámení se a porozumění 

hlavním textům 
Dovednosti: 

- Zdroje informací o právních 

aspektech a regulativních 
požadavků 

- Poznání právních a 
regulatorních požadavků 

- Regulatorní dodržovaná 

ustanovení vzhledem 
k prostředí, zdraví a 

bezpečnosti práce. 
Kompetence: 

- Konstrukce ovládacího panelu 
pro nashromážděná data. 

- Tvorba vlastní kontroly a 

formalizace procedur 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 0.5 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.02 
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3.9 A3: Produkce 

 

Cílem produkce je: 

- informovat a obsluhovat zákazníky. 

- vyrábět ty produkty, které naplňují potřeby zákazníků. 

- řízení záznamů dodávek surových materiálů a výroby produktů. 

 

3.9.1 A31: Plánování operací 

Cíle oddílu Cílem je řídit produkci hlavního plánu 

Výsledky studia Znalosti: 

- Pochopení problémů s IMS 

vzhledem k výrobnímu procesu 

Dovednosti: 

- Plánování produkce 

- Optimalizace výrobního procesu 

základními nástroji 

- Řízení projektů zahrnujících 

produkci 

Kompetence: 

- Definice provozu produkce 

- Rozpoznání a kontrola klíčových 

indikátorů 

- Měření výsledků 

- Identifikace prostoru pro 

zlepšení 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu)) 

Hodiny 0.5 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.02 

 

 

3.9.2 A32: Projektování a rozvoj produktů 

Cíle oddílu - Projektování protorypů 
produktů, které budou 
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obsaženy v katalogu produktů. 
Dokumentace funkční a 

technické charakteristiky a 
seznamu materiálů (BOM: Bill 

of Materials). 
- Projektování těch produktů, 

které potřebují přizpůsobit. 

- V případě potřeby projektovat 
unikátní produkty. 

Výsledky studia Znalosti: 

- Seznámení se s významem 

projektování a vývoje nových 
produktů nebo služeb. 

- Kvality produktu jsou 

definovány ve výkresech, 
specifikacích, smlouvách, 

standardech, vzorcích, 
standardech zpracování a 

aplikovaných právních a 
regulatorních požadavcích. 

Dovednosti: 

- Identifikace nezbytných složek 
kontroly projektování. 

- Rozpoznání splnění požadavků 
spojených s produkty, 
aktivitami a službami. 

- Identifikování nebo definování 
základů pro výkon kontroly 

produktů nebo služeb. 
Kompetence: 

- Definovaní a záznam kritérií 

přijatelnosti produktů a služeb 
obsažených v produkci a vývoje 

výstupu 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 0.5 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.02 
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3.9.3  A33: Řízení vztahů se zákazníky 

Cíle oddílu - Definice systému řízení 

společnosti 

- Projektování procesů 

- Tvorba zásad organizace 

Výsledky studia Znalosti:  
- Jaké informace jsou sbírány a 

kontrolovány ke zvýšení 

spokojenosti zákazníka 
Dovednosti: 

- Vyřizování dotazů (před 
prodejem) 

- Určení požadavků (prodej) 

- Poskytování informací o 
produktech 

- Změna požadavků 
- Získání zpětné vazby od 

zákazníka (stížnosti a pochvaly) 

Kompetence: 
- Definování a design 

přidružených procesů 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu)) 

Hodiny 3 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.12 
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3.9.4 A34: Produkce 

Cíle oddílu Cíle oddílu jsou na základě hlavního 

výrobního pláno (viz. A31) následující.  

 Zpracování surových 
materiálů 

 produkce 

 

Výsledky studia Znalosti: 

- Pochopení důležitosti definování 
aktivit požadovaných k ujištění, 

že výroba produktů a plánování 
zahrnuje určení kvality 

výrobního procesu. 
Dovednosti: 

- Definice procesů 

produkce/služeb. 
- Vývoj vhodných a schopných 

procesů. 
- Identifikace speciálních procesů 

a zvážení přidružených rizik a 

konsekvencí. 
- Rozpoznání záznamů 

požadovaných k představení 
kvality produkce/procesu. 

- Identifikace operací spojených 

se značnými aspekty prostředí. 
Kompetence: 

- Vývoj a implementace 
vhodného procesu kontrolního 

měření. 
- Tvorba instrukcí (kde to je 

vhodné) a školení personálu. 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 2 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.08 
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3.9.5 A35: Doručení produktů 

Cíle oddílu Realizace externích a interních 

komunikačních aktivit v rámci 

komunikační strategie. 

Výsledky studia Znalosti:  

- Pochopení důležitosti a cílů 
sledovanosti v logistice za 
účelem uspokojení požadavků 

zákazníků. 
Dovednosti:  

- Organizace logistiky, definování 
klíčových indikátorů k sledování 
spokojenosti zákazníků 

Kompetence:  
- Zhodnocení potřeb 

sledovatelnosti v různých 
způsobech dopravy 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 0 h (Je to považováno za sekundární 
proces, a proto učební materiály 

poskytují pouze uvedení do 
problematiky) 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0 
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3.10 A4: Kontrola 

Cílem kontroly je: 

- sběr dat z řídícího systému – analýza dat a jejich následné zpracování do 

ucelených informací. 

- Tvorba reportů, jimiž je myšleno zpracování vzájemně propojených informací, 

k zajištění jejich pochopení a použití s cílem vysvětlit procesy ve firmě a odhalení 

příležitostí ke zlepšení. 

 

3.10.1 A41: Měření 

Cíle oddílu - Získání dat. 

- Původ informací se může lišit 
podle procesu získávání 

strukturovaných dat. Například 
počítačová databáze nebo 
získávání méně strukturovaných 

dat z konstruktů jakými jsou 
spokojenost zákazníka nebo 

audit, které reprezentují dobře 
měřitelné instrumenty. 

Výsledky studia Znalosti: 

- Cílem je vybrat vhodná data, 
která poskytují informace o 

fungování, efektivnosti a kvalitě 
systému řízení. 

- Pochopení principů a lekcí 
enviromentální analýzy. 

- Pochopení principů a lekcí 

vnitřního auditu. 
Dovednosti: 

- Znalost měření, měřících 
zařízení a nástrojů pro řízení 

SMI: audity, indikátory, 
přístrojové desky. 

- Zapojení operátorů ve smyslu 

indikátorů 
- Seznámení se s nahrávacími 

zařízeními a problémy procesu. 
Kompetence: 

- Určení pravidel zahrnujících 

zájmy a potřeby akcionářů 
- Určení rizik a příležitostí ve 

shodnosti výroby a/nebo 
spokojenosti klientů. 
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- Určení rizik a příležitostí při 
plánování integrovaného 

systému řízení 
- Pozice procesu v IMS a určení 

indikátorů 
- Vytvoření programu a kritérií 

vnitřního auditu. 

- Konstrukce a definování 
charakteristik indikátoru 

- Výroba, představení a motivace 
přístrojové desky 

- Práce s nejfrekventovanějšími 

indikátory 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 4.5 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.18 
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3.10.2 A42: Analýza 

Cíle oddílu Analýza dat k získání informací 

Výsledky studia Znalosti: 

- Pochopení smyslu přezkoumání 
managementu 

Dovednosti: 

- Proces přezkoumání 
managementu 

- Znalost povinných součástí 
přezkoumání managementu 

- Identifikace slabých a silných 
stránek pojmů: kvalitativní cíle, 
vnitřní audit, zákaznický zpětná 

vazba, operační procesy, 
shodnost výroby, nápravná 

opatření atd. 
Kompetence: 

- Řízení porady managementu 

- Tvorba podpory pro 
přezkoumání procesu, 

přezkoumání managementu 
- Schopnost ohodnotit efektivitu 

procesu 

- Schopnost zahájit nápravná 
opatření a/nebo plán zlepšení 

v případě potřeby 
- Kontrola systému měření a 

ohodnocení jeho efektivity. 

- Rozpoznání příležitostí a rizik 
spojených s aktivitami 

společnosti. 
- Adaptace indikátorů na změny 

v podniku 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 0 h (Je to považováno za sekundární 

proces, a proto učební materiály 

poskytují pouze uvedení do 

problematiky) 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 
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ECVET 0 

 

3.10.3 A43: Informování 

Cíle oddílu Prezentace informací za účelem získání 

a generování informovanosti 

Výsledky studia Znalosti: 

- Pochopení důležitosti 
informování managementu jako 
mechanismu pro sledování mise 

podniku 
Dovednosti: 

- Definice podstaty informací a 
jejich frekventovanosti na 
každé úrovni 

Kompetence: 
- Návrh systému hlášení 

- Tvorba podpory a dokumentů 
pro přezkum managementu. 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 1 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.04 
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3.11 A5: Zlepšení 

Cílem zlepšení je: 

- shromažďování informací a znalostí o procesech v oddílu A4 za účelem zlepšení 

projektu. 

3.11.1 A51: Harmonogram zlepšení 

Cíle oddílu Shromažďování příležitostí k zlepšení 

procesů z oddílu A4 a jejich 

transformace projekty zlepšování. 

Výsledky studia Znalosti: 

- Pochopení, že zlepšení je 
v zájmu produktů a služeb 
stejně jako firmy a systému 

řízení. 
- Zlepšení odkazují na efektivitu 

(dosažení cílů) a výkonnost 
tedy zlepšení výsledků všech 
procesů společnosti. 

Dovednosti: 

- Analýza příčin problémů 

využívající metody: schéma 
příčiny a následku, diagram 
afinity, 5 proč? Siagram, nástroj 

FMECA. 
- Zlepšení musí bát založeno 

minimálně na analýze: 
 Základy shodnosti produktu 

a služby 

 Úroveň uspokojení 
zákazníka 

 Výkon a efektivita kvality 
sytému řízení 

 Efektivita, na níž bylo 
plánování založeno 

 Efektivita kroků přijatých 

jako odpověď na rizika a 
příležitosti  

 Výkonnost externích 
poskytovatelů 

Kompetence: 

- Znalost kvality nástrojů 
spojených s postupným 

zlepšení: 

 Kontrolní list 

 Kontrolní graf 
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 Rozvrstvení (alternativa 
k vývojovému diagramu nebo 

run chart) 

 Paretův graf. 

 "fishbone diagram" nebo 
Ishikawa diagram) 

 Rozptylový diagram. 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 0.5 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.02 
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3.11.2 A52: Řízení projektů 

Cíle oddílu Řešení vybraných zlepšovacích 

projektů 

Výsledky studia Znalosti: 

- Rozpoznání nejpodstatnějších 

projektů 

Dovednosti: 

- Plán projektů 

- Definice cílů a indikátory 

úspěchu 

- Alokace zdrojů nezbytných 

k dosažení cílů 

- Kontrola řídících panelů 

- Komunikace o úspěších a 

neúspěších 

Kompetence: 

- Řízení projektu 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 0.5 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.02 
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3.11.3 A53: Řízení výzev 

Cíle oddílu Cílem procesu je transformace 

příležitostí k zlepšení v konkrétní 

zlepšovací projekty 

Výsledky studia Znalosti: 

- Obecná znalost relevantních 

norem jako ISO 9001, ISO 

31000 

Dovednosti: 

- Rozhodování v kritických 

momentech 

- Řízení lidí 

Kompetence: 

- Definice a vedení evidence 

výzev / nehod 

- Hodnocení problémů 

- Hledání řešení / řešení nehod 

- Definice a kontrola indikátorů 

Vzdělávací postupy - Postupy 

- Šablony klíčových dokumentů 

- Četba materiálů 

- infografika/gamifikace 

-  (na konci modulu) 

Hodiny 1 h 

Metoda hodnocení Kvíz (na konci modulu) 

ECVET 0.04 

 

  



O2 – ACT1 – Definice učebních oddílů a odborné přípravy (V2) 
 

  47 

4 Definice studijních oddílů: Materiály 

Následující materiály vám pomohou s implementací IMS. V rámaci projektu 
EASIMS vnikne 62 tréninkových úkolů. 

 
 

0.1 Úvod do procesního řízení 

0.2. Identifikace procesu 

0.3. Projektování procesu 

0.4. Realizace procesu 

0.5. Přehled procesu 

0.6. Zlepšení procesu 

0.7 Software nástroj pro projektování IMS 

A1: Plán 

A13-p01: Plánování strategie 

A14-p01: Rozhodnutí o vnitřní komunikaci 

A14-p02: Rozhodnutí o vnější komunikaci 

A2: Poskytování zdrojů 

A21-p01: Přiřazení zodpovědnosti 

A21-p02: Určení kompetencí 

A21-p03: Hodnocení lidí 

A21-p04: Plán školení 

A21-p05: Poskytnutí školení 

A21-p06: Hodnocení školení 

A21-p07: Řízení monitoringu zdraví 

A22-p01: Hodnocení dodavatelů (schváleno) 

A22-p02: Řízení externích dodavatelů 

A22-p03: Přehodnocení dodavatelů 

A24-p01: Příprava plánu údržby infrastruktury 

A24-p02: Výkon plánu údržby infrastruktury 

A24-p03: Příprava plánu údržby pro měřící zařízení 

A24-p04: Výkon plánu údržby pro měřící zařízení 

A24-p05: Řízení enviromentálních vektorů 

A24-p06: Řízení výbavy ochranných pomůcek 

A25-p01: Příprava plánu údržby IT sítě 

A25-p02: Výkon plánu údržby IT sítě 

A25-p05: Identifikace dokumentů 
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A26-p01: Identifikace právních a regulačních požadavků 

A3: Produkce 

A31-p01: Plánování produkce 

A32-p01: Řízení katalogu produktů 

A33-p01: Poskytování informací o produktech 

A33-p02: Zodpovídání dotazů (před prodejem) 

A33-p03: Určování požadavků (prodej) 

A33-p04: Změna požadavků 

A33-p05: Získání zpětné vazby od zákazníků – stížnosti 

A33-p06 Získání zpětné vazby od zákazníků – pochvaly 

A34-p01: Získání surových materiálů 

A34-p02: Výroba produktů 

A34-p03: Odeslání produktů 

A34-p04: Kontrola dohledatelnosti 

A4: Kontrola 

A41-p05: Příprava zprávy o strategické analýze (SAR) 

A41-p08: Řešení neshod/nehod 

A41-p09: Měření spokojenosti zákazníků 

A41-p10: Příprava programu auditu 

A41-p11: Provádění auditu 

A41-p12: Určení a hodnocení environmentálních aspektů 

A41-p13: Řízení nouzového stavu 

A41-p14: Měření individuální a týmové účasti 

A41-p15: Identifikace nebezpečí a rizik 

A43-p01: Projektování systému hlášení 

A43-p02: Kontrola managementem 

A5: Zlepšení 

A51-p01: Harmonogram zlepšení 

A52-p01: Řízení projektů 

A53-p01: Řízení výzev 

A53-p02: Zvládání nehod 
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