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Abstrakt: 

V současné době lze zaznamenat nebývalý rozvoj moderních technologií, které mají 

významné dopady na činnost a existenci podniků. Moderní technologie radikálně mění 

charakter práce jednotlivých profesí a svými vlastnostmi a schopnostmi umožňují 

aplikovat zcela nové způsoby řízení. To vše při stále větším tlaku na kastomizaci, 

vysokou kvalitu produktů a minimální výrobní náklady. Program tyto skutečnosti 

respektuje a prezentuje způsoby řízení podniků, které vlastností a možností moderních 

technologií využívají. Pozornost je rovněž upřena na podnikání malých a středních 

podniků (MSP). Program je určen manažerům a dalším zájemcům o moderní metody 

řízení výroby. 

   

Cíle programu:  Motto programu: 

 Vysvětlit moderní metody návrhu a výroby 

produktů. 

 Specifikovat metody návrhu a výroby 

produktů uplatňované v malých a středních 

podnicích. 

 Aplikovat metody na praktických příkladech 

a vlastním projektu.  

 

„Jediné, co nám 

brání být vynikající, 

jsme my sami.“ 

   

Struktura programu: 

1. Strategické řízení a jeho aplikace v podnicích 

2. Procesní řízení a jeho aplikace v podnicích 

3. Přístup LEAN a jeho aplikace při řízení podniků 

4. Přístup SIX SIGMA a jeho aplikace při řízení podniků 

5. Inovace a ochrana duševního vlastnictví 

6. Moderní přístupy k plánování kvality produktů 

7. Projektové řízení výzkumu a vývoje produktů 

8. Operační řízení a jeho aplikace v podnicích 

9. Moderní přístupy k řízení výroby 

10. Aplikace moderních technologií a koncepce Průmyslu 4.0 



 

 

Metody výuky:  Časová dotace: 

 výklad 

 případové studie 

 simulace 

 diskuze 

 řešení projektu 

 Přímá výuka 14 

Studium materiálů 20 

Tvorba projektu 20 

   

Požadavky na absolvování programu:   

V rámci programu CŽV posluchači vypracují projekt na návrh a vývoj produktu. Produkt 

si zvolí dle svého odborného zaměření. Je žádoucí, aby účastníci přišli do programu již 

s projektem, který bude souviset s jejich podnikáním nebo s úkoly, které mají u svého 

zaměstnavatele. Na závěr programu každý účastník svůj projekt prezentuje.  

O absolvování programu CŽV vydá Vysoká škola podnikání a práva jeho účastníkům 

osvědčení. 
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