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PROGRAM 
MEZINÁRODNÍ ŠKOLY MISTRŮ 

„MISTR V EPOŠE PRŮMYSLU 4.0“ 
v rámci 

Mezinárodního týdne produktivity IPWeek 2021 
 
 

17. ZÁŘÍ 

    Organizační konference a testování přístupu k digitálním zdrojům 
pro výuku 

8:00 9:00 Orientační schůzka k programu Školy mistrů   
Tutor firemní skupiny 

9:00 9:30 Digitální zdroje IPWeek 2021: principy práce a komunikace v LMS a ZOOM 
Instruktor LMS IPWeek 

9:30 10:00 Testování přístupu a možností online komunikace  
Instruktor LMS IPWeek, tutor firemní skupiny 

 
 

24. ZÁŘÍ 

    Mistr v epoše digitálních a provozních transformací 

8:00 9:00 Role a obsah práce mistra v řetězci vytváření hodnot  
Role mistra v celkové struktuře řízení společnosti  
Nástroje práce mistra: komunikace s týmem a nadřízenými, zpětná vazba, 
mechanismy řešení problémů. Základní principy zapojení do procesů 
neustálého zlepšování 
Jegor Rybin, senior manažer metodologie oddělení vývoje obchodních 
systémů, Nornickel, Rusko  
 
Současné výzvy a úkoly ve společnostech.  
Změny. Nutnost, vnímání, řízení změn. 
Proč se mistr musí stát angažovaným lídrem změn 
Jak se mění obsah práce a role mistra v současných podmínkách. 
Oleg Zacharov, ředitel oddělení provozní efektivity, ERG  

9:00 9:45 Výrobní systém podniku: jak jednotlivé procesy a pracoviště ovlivňují 
celkové ukazatele společnosti.  
Co je výrobní systém 
Prvky výrobního systému, ukazatele 
Vztah mezi prvky výrobního systému: přímý a nepřímý. 
Jak probíhá řízení výrobního systému, metriky a ukazatele pro vedení a pro 
mistry 
Armizonov Vladislav, hlavní odborník oddělení vývoje obchodních systémů, 
Nornickel, Rusko 
Řetězec vytváření hodnot, tok, kontinuita, diskrétnost, ztráty, úzká místa. 
Jaký vliv má práce mistra na výrobní ukazatele (výrobní a sociální aspekt) 
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Jegor Rybin, senior manažer metodologie oddělení vývoje obchodních 
systémů, Nornickel, Rusko   

9:45 10:00 FitnessCoffeeBreak 
10:00 10:30 Jak nové technologie a digitalizace mění výrobu. Co je co v Průmyslu 4.0 

Stanislav Voronin, odborník na digitalizaci Siemens, Německo, Rusko  
10:30 11:00 Workshop z gemba: prediktivní údržba zařízení a kvalita produkce pomocí 

řešení Průmyslu 4.0 
Waldemar Taufenbach, odborník řízení výroby, Siemens AG, Německo 

11:00 12:00 Schůzka s tutorem k projektu týmu, instrukce k domácímu úkolu 
Tutor skupiny 

 

24.–30. září samostatná práce týmu na projektu 
 
 

1. ŘÍJNA 

    Základní návyky štíhlé výroby pro mistry  

8:00 8:45 Lean nástroje mistra. Praktické zkušenosti použití. 
Irina Rešetnikova, ředitelka, Centrum Kaizen, Rusko  

8:45 9:45 PDCA v práci mistra: systematické řízení a formát zlepšovacích projektů  
Ota Koukolík, vedoucí lean oddělení, Vladana Donátová, vedoucí pracovní 
skupiny, Alfmeier, Německo, Česká republika 

9:45 10.00 FitnessCoffeeBreak 
10:00 10:30 Mistr jako lídr změn. Jak strach a odpor zaměstnanců přeměnit na tvůrčí 

spolupráci. 
Natalija Alexandrova, HR ředitelka, Centrum Kaizen, Rusko  

10:30 11:00 Workshop z gemba: Vizuální management a standardy PDCA 
Ota Koukolík, vedoucí lean oddělení, Alfmeier, Německo, Česká republika 

11:00 12:00 Schůzka s tutorem k projektu týmu, instrukce k domácímu úkolu 
Tutor skupiny 

 

 

1.–7. října týmová práce na projektu  
 

 

8. ŘÍJNA 

    Profesní kariéra mistra 

8:00 9:00 Analytika v práci mistra. 
Správa dat: sběr dat, klíčové přístupy k analýze dat, používání excelových 
tabulek a jejich funkcí.  
Využití dat ke zvyšování efektivity procesů.  
Přístupy k rozhodování: reaktivní, preventivní, proaktivní. 
Olga Kuzmičeva, ředitelka rozvoje International Productivity Week 

9:00 9:45 Virtuální uvedení do provozu a virtuální vzdělávání pomocí VR  
Stanislav Voronin, odborník na digitalizaci Siemens, Německo, Rusko 

9:45 10:00 FitnessCoffeeBreak 
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10:00 10:30 Workshop z gemba: týmová práce podle metodiky КАТА 
Inna Traud, vedoucí oddělení štíhlé výroby, ODV Elektrik, Německo–Ukrajina  

10:30 11:00 Profesní kariéra mistra: seberozvoj a trajektorie profesní realizace 
Veronika Denisová, ředitelka International Productivity Academy, Česká 
republika  

11:00 12:00 Schůzka s tutorem k projektu týmu 
Tutor skupiny 

 
 

Účast mistrů v hlavním programu 
Mezinárodního týdne produktivity  

IPWeek 2021 
 
 

11. ŘÍJNA 

    Benchmark kongres IPWeek 2021 „Nejlepší praxe z první ruky“ 

8:00 11:00 Účast jako aktivní divák v přenosu kongresu na online platformě, což 
umožní přímý dialog s řečníky a diskuzi o problémech (viz. Program 
IPWeek 2021) 
Řečníci z různých zemí a společností, tlumočení do ruštiny  

11:00 12:00 Schůzka s tutorem k projektu týmu 
Tutor skupiny 

 
 

12. ŘÍJNA 

    Soutěž projektů: nominace Kaizen project 

8:00 11:00 Studium nejlepší praxe řízení zlepšovacích projektů – účast jako aktivní 
divák finální obhajoby Mezinárodní soutěže zlepšovacích projektů 
Transformace  
Řečníci z různých zemí a společností, tlumočení do ruštiny  

11:00 12:00 Schůzka s tutorem k projektu týmu 
Tutor skupiny 

 
 

13. ŘÍJNA 

    Příprava k závěrečnému testu a vystoupení na konferenci  

8:00 10:00 Schůzka s tutorem: příprava k testování a vystoupení na konferenci mistrů. 
Tutor skupiny   

 

14. ŘÍJNA 

    Absolvování zkoušky  

8:00 9:30 Provedení závěrečného testu v systému LMS 



 

 4 

Moderátor  
9:30 13:00 Dle přání: účast jako divák šampionátu Provozní dokonalost: dynamika 

efektivity procesů v reálném čase bude záviset na těch rozhodnutích, 
která týmy přijímají. Úspěchy a neúspěchy se zviditelní díky digitální 
simulaci, výuka je poutavá pro účastníky, ale i fanoušky a diváky. Odborné 
hodnocení a komentáře profesionálů z různých společností a zemí.  

  

15. ŘÍJNA 

    Mezinárodní konference mistrů „Mistr jako lídr změn“. Slavnostní 
ukončení IPWeek 2021 

8:00 9:45 Prezentace projektů týmů: nápady na zlepšení, získané zkušenosti pro 
praktické využití ve výrobě 
Účastníci Mezinárodní školy mistrů 

9:45 10:00 FitnessCoffeeBreak 
10:00 11:30 Prezentace projektů týmů: nápady na zlepšení, získané zkušenosti pro 

praktické využití ve výrobě. 
Účastníci Mezinárodní školy mistrů 

10:30 11:30 Otevřený dialog: role a výrobní úkoly mistra v epoše Průmyslu 4.0 
Top manažeři společností, účastníci Mezinárodní školy mistrů, HR 

11:30 12:00 Výsledky práce Školy mistrů. Předávání certifikátů  
Veronika Denisová, ředitelka IPWeek, Česká republika  
Partneři, řečníci a odborníci  

 


