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Aktuální požadavky standardu AS/EN 9100:2009 

Na kurzu vás provedeme jednotlivými požadavky normy AS/EN 9100 rev. C a 
poskytneme vám přehledné informace k jejich interpretaci a použití ve vaší 
organizaci.  

Časový rozsah: 1 den 

Interní auditor AS/EN 9100:2009 rev.C 

Na kurzu získáte potřebné kompetence a znalosti, které potřebujete k provedení 
interního auditu podle požadavků AS/EN 9100:2009. První část kurzu je věnována 
požadavkům aktuální verze standardu AS/EN 9100:2009, jejichž pochopení je 
nezbytné pro práci interního auditora. V druhé části se zaměříte na rozvoj dovedností 
potřebných pro vytváření zpráv, formulování neshod a řešení následných opatření.  

Časový rozsah: 2 dny 

Ověřování prvního kusu v letecké výrob ě podle AS/EN 9102 

Na kurzu vás provedeme požadavky standardů v letecké výrobě na ověřování 
prvního kusu (AS/EN 9100, AS/EN 9102). Kurz je veden naším odborníkem pro 
oblast letecké výroby, který je schopen posktynout řadu praktických informací 
k praktickému naplnění těchto požadavků v leteckém průmyslu. 

Časový rozsah: 1 den 

Hodnocení a analýza rizik v souladu s AS/EN 9100:20 09 

Kurz lze chápat jako komplexní pohled na problematiku řízení rizik z hlediska 
požadavků kladených standardem AS/EN 9100. V průběhu kurzu je  vysvětlen 
proces identifikace a řízení rizik a základní metody analýzy a řízení rizika. Dále jsou 
probírány otázky vybudování infrastruktury pro řízení rizik včetně nastavení rolí a 
zodpovědností.  

Časový rozsah: 1 den 

Projektové řízení 

V průběhu kurzu získáte potřebné znalosti pro řízení projektů a osvojíte si vybrané 
nástroje projektového řízení. Provedeme vás jednotlivými fázemi projektu a 
seznámíte se s kategoriemi procesů projektu. V průběhu kurzu budete pracovat na 
cvičeních, jejichž výstup můžete použít jako vodítko při praktické aplikaci ve vlastní 
organizaci.  

Časový rozsah: 2 dny 

Analýza ko řenové p říčiny a nápravná opat ření 

Kurz vám umožní porozumět metodám a nástrojům analýzy kořenové příčiny. 
Dozvíte se, jaké nástroje použít pro sběr dat o příčině problémů a jak tyto údaje 
analyzovat. Na kurzu se také budete věnovat volbě vhodných nástrojů pro eliminaci 
kořenové příčiny. V průběhu kurzu budete pracovat na řešení praktických cvičení, 
jejichž zpracování můžete použít jako vodítko při implementaci těchto nástrojů ve 
vaší vlastní organizaci.  

Časový rozsah: 1 den 

Nabídka kurz ů pro výrobce v leteckém pr ůmyslu 
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Efektivní audit u dodavatele 

Jednodenní kurz vás uvede do problematiky provádění auditů u dodavatelů, jejichž 
cílem je posouzení způsobilosti dodavatele. Dozvíte se, jak dodavatelské audity 
efektivně provádět a jak vybrat vhodná kritétia auditu. Osnovy programů pokrývají 
procesní zásady provádění auditů a stanovování programů zlepšování. 

Časový rozsah: 1 den 

Měření výkonnosti proces ů 

Tento kurz vám pomůže popsat klíčové elementy pro efektivní měření výkonnosti. 
V průběhu kurzu budete mít možnost vyhodnotit současné měření v organizaci a 
vybrat soubor vyvážených měření. Naučíte se také navrhnout vhodné ukazatele pro 
jakoukoli úroveň v organizaci a nastavit způsoby měření tak, aby přispívalo k 
identifikaci priorit pro zlepšování. 

Časový rozsah: 1 den 

Mapování proces ů 

Na kurzu se seznámíte s přístupy k mapování, hodnocení a zlepšování procesů. 
Dozvíte se, jaké jsou principy a výhody procesního řízení a jak přistupovat 
k jednotlivým činnostem z pohledu přidané hodnoty. Zároveň se naučíte využívat 5 
stupňový systém k hodnocení a zlepšování procesů. Kurz vám pomůže správně 
definovat procesní cíle a aplikovat techniky k hodnocení procesů. 

Časový rozsah: 2 dny 

FMEA procesu 

Kurz se věnuje analýze rizik výrobních procesů pomocí metody FMEA, která 
umožňuje systematicky vyhledávat a oceňovat možná rizika a následně navrhovat 
možná řešení. Na kurzu získáte informace k postupu při provádění FMEA procesu a 
budete mít možnost praktického nácviku na zvoleném příkladu.  

Časový rozsah: 1 den 

FMEA konstrukce 

FMEA konstrukce (také FMEA-D; Design FMEA; FMEA návrhu) vám pomůže odhalit 
rizika při vývoji produktů, systematicky tato rizika oceňovat a navrhnout možná 
řešení. V průběhu kurzu podrobíte analýze rizika vyplývající z konstrukčního řešení 
konkrétního výrobku. Na kurzu získáte potřebné znalosti a dovednosti pro provádění 
FMEA konstrukce ve své praxi. 

Časový rozsah: 1 den 

Rizika p ři práci s informacemi 

Bezpečnost informací je životně důležitým tématem pro většinu organizací, bez 
ohledu na obor činnosti. Na příkladech z praxe uvidíte, jak tuto problematiku řešit 
prostřednictvím vybudování systému ochrany informací podle standardů řady ISO 
27001. Dozvíte se, jak rozumět požadavkům standů systému managementu 
bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001 a jak aplikovat zásady hodnocení rizik.  

Časový rozsah: 1 den 
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SPC – statistické řízení proces ů 

SPC je nástrojem pro analýzu a udržení stability procesu. V prvním dni kurzu se 
naučíte porozumět proměnlivosti procesů a jejím příčinám. Na základě znalosti 
technologie výroby a způsobu měření se naučíte navrhnout vhodný regulační 
diagram. V druhé části kurzu se dozvíte, jak stanovit způsobilost procesů 
v jednoduchých případech i ve složitějších situacích – při nenormálních rozděleních, 
jednostranných tolerančních mezích, vysoké proměnlivosti mezi podskupinami či 
uvnitř vzorků. Kurz je připraven na základě praktických zkušeností z rozdílných typů 
výrobního prostředí, na základě příruček SPC, normy ČSN ISO 21747 a ČSN ISO 
8258. 

Časový rozsah: 2 dny 

MSA – analýza systému m ěření 

Analýza systémů měření je tím potřebnější, čím složitější je výrobní systém i 
samotný výrobek. Na kurzu se naučíte provádět analýzu systému měření jak 
v jednoduchých případech, tak i ve složitých situacích, jakými jsou automatizované 
měřící systémy, destruktivní zkoušky aj. 

Časový rozsah: 1 den 

8D report 

8D report je nástrojem, který umožňuje identifikaci, nápravu a odstranění příčin 
problémů. Program jednodenního kurzu je zaměřen na praktické použití tohoto 
nástroje řešení problémů. Na kurzu vás provedeme všemi disciplínami zpracování 
8D reportu, od sestavování řešitelských týmů, formulace problému, identifikace 
kořenové příčiny a volbě a ověření trvalého nápravného opatření.   

Časový rozsah: 1 den 

Six Sigma Green Belt 

Program je určen pro členy projektových týmů Six Sigma a pro vedoucí pracovníky 
podniků, kde se Six Sigma implementuje. Ve třech modulech se naučíte filosofii Six 
Sigma i způsobu vedení práce projektového týmu. Hlavní důraz je přitom kladen na: 
systematický přístup k řešení problémů a zlepšování procesů, praktické zvládnutí 
základních nástrojů Six Sigma/Lean/TOC a práci v projektovém týmu. 

Časový rozsah: 9 dní 

Six Sigma Black Belt 

Six Sigma Black Belt je pracovník na úrovni středního či vyššího managementu, 
který je schopen plnit řadu úkolů v oblasti zlepšování procesů v organizaci. Kurz je 
zaměřen na základní i pokročilé nástroje sběru dat i analýzy procesů, které musí 
Black Belt ovládat rutinně, stejně tak jako specializovaný software.  

Časový rozsah: 18 dní 


