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Zlaté ručičky

Česká republika byla vždy zemí s vysokým podílem průmy-

slu. V minulém století se českým inženýrům a odborným 

pracovníkům přisuzovaly „zlaté české ručičky“, protože od-

váděli kvalitní a také kreativní práci. Dnes se Česká republi-

ka, země v srdci Evropy, blíží své někdejší slávě. V rámci EU  

je Česká republika považována za důležitou hightech-loka-

litu. Tato skutečnost láká zahraniční investory. Na českém 

trhu figuruje více než 4 000 německých firem. Jen v Plzeň-

ském kraji má své sídlo asi 140 východobavorských firem 

z Horní Falce a okresu Kelheim. Co tyto firmy potřebují  

k úspěchu? Zlaté české ručičky. 

Prakticky všechny německé firmy v České republice hledají 

kvalifikovaný personál. To ukázal průzkum Regionální kan-

celáře Plzeň Obchodní a průmyslové komory Regensburg  

a Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). 

Firmy vyzdvihují především nedostatek kvalifikovaných 

mistrů ve výrobě (v Německu se tato kvalifikace nazývá  

„Industriemeister“). Odpovídající vzdělání v Česku totiž 

chybí. Kvalifikovaní mistři přitom v německých firmách 

představují nepostradatelné pojítko mezi výrobou a mana 

gementem a významně přispívají k úspěchu společnosti.

Rádi bychom tuto mezeru zaplnili, a proto nabízíme pro 

Vaše české zaměstnance a kolegy novou vzdělávací aka-

demii pro mistry s názvem „Industrial Professional“. Tuto 

jedinečnou rozšiřující kvalifikaci jsme vytvořili společně  

s našimi partnery východobavorskou vzdělávací akademií 

IHK-Akademie in Ostbayern a společností Bohemia Training 

Institute podle vzoru německého vzdělávacího progra-

mu „Industriemeister“. Akademie pro mistry je zakončená 

certifikátem Obchodní a průmyslové komory Regensburg  

pro Horní Falc / Kelheim. Certifikát potvrzuje vysokou od-

bornou kvalifikaci pracovníků, především v oblasti vedení 

a organizace. Mějte „zlaté ručičky“! Těšíme se, že budeme 

moci přivítat Vaše česky mluvící odborné a vedoucí pracov-

níky v našem kurzu Industrial Professional.

Dr. Jürgen Helmes
Hlavní jednatel

IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim (Obchodní a prů-

myslová komora Regensburg pro Horní Falc / Kelheim)

    

Bernard Bauer
Výkonný člen představenstva 

Česko-německá obchodní a průmyslová komora
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Cíl

Mistr představuje jednu z klíčových pracovních pozic v oblasti zpracovatelského průmyslu. Mistr musí 
efektivně komunikovat jak s podřízenými v rámci svého týmu, tak s vedením společnosti. Pozice mistra  
v průmyslové výrobě tak klade velké požadavky na psychickou odolnost pracovníků, jejich řídící schop-
nosti, výkonnost a komunikační dovednosti. 

Akademie pro mistry „Industrial Professional“ se zaměřuje na stejné odborné a osobnostní požadav-
ky jako německý „Industriemeister“. Kurz zprostředkovává cenné know-how, a to především v oblasti  
organizace a personálního vedení. Pracovník „Industrial Professional“ by měl být schopný jako zkušená  
a profesionální pracovní síla převzít odpovědnost za organizační jednotky a projekty v průmyslové  
výrobě či v oblastech přidružených výrobě. Umí vést a motivovat skupinu a zvládá konstruktivně řešit 
konflikty.

Forma
Kurz je koncipován jako intenzivní trénink, důraz 
je kladen na praktický rozvoj dovedností. Bloky 
výkladu jsou střídány cvičeními, při kterých se 
částečně používá video, aby byly vytvořeny pod-
mínky pro maximální využití zpětné vazby. Velká 
pozornost je věnována tomu, aby atmosféra, pro-
středí a způsob vedení kurzu vedly ke společnému 
sdílení poznatků mezi účastníky. K vyučovacímu 
konceptu patří také moderovaná výměna zku-
šeností přímo v jednotlivých společnostech, při 
které budou účastníci kurzu prezentovat aktuál-
ní témata týkající se jejich společnosti a následně 
společně diskutovat možná řešení problémů.

Přínos pro absolventy / účastníky
 � Získání klíčových kvalifikací a dovedností  

důležitých pro práci vedoucího pracovníka  
v oblasti výroby 

 � Odborný a osobní rozvoj 

 � Jistota v úkolech týkajících se vedení, organiza-
ce a komunikace ve vlastní sféře odpovědnosti 

 � Odstranění stereotypů v práci s podřízenými  
i kolegy

 � Učení a výměna poznatků ve skupině s jinými 
vedoucími pracovníky
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Foto: Clemens Mayer
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Údržba ve výrobních organizacích 
obecně 

 � význam údržby pro výrobní organizaci, vliv 
na produktivitu práce a hospodářské výsledky 
organizace

 � dokumentace

A. Základy údržby a bezpečnosti práce 

Mechanické stroje a zařízení  

 � všeobecné pokyny pro provoz, příprava stroje, 
doprava a skladování

 � opatření před montáží a montáž stroje, funkční 
zkoušky mechanické a elektrické části, bezpeč-
nostní test

 � preventivní údržba a bezpečnostní prohlídky 
stroje – údržba prováděná uživatelem,  
mazání a skladování maziv, seznam údržby  
a kontrol, vedení záznamů o prováděné 
údržbě a opravách, seznam maziv vhodných  
k údržbě zařízení a pokyny k péči o zařízení

 � údržba převodových skříní – mazání, výměna 
oleje

 � elektroinstalace - vliv prostředí, instalace, 
uvedení do provozu, údržba, seznam údržby  
a kontrol

 � demontáž a likvidace strojního zařízení

Tematický okruh 1

Foto: Uwe Moosburger



Industrial Professional 

7

Hydraulická zařízení 

 � základní principy hydraulického přenosu, 
základní používané vztahy a jednotky

 � konstrukce a funkce základních hydraulických 
prvků – čerpadel, hydromotorů, rozvaděčů, 
škrticích ventilů a tlakových ventilů

 � příslušenství hydraulických obvodů – nádrže, 
filtry, manometry (montáž, údržba)

 � vyhrazená zařízení v hydraulice

 � provoz a údržba hydraulických mechanismů 
obecně – význam údržby, uvedení do provozu, 
kontrola funkce, hledání závad a diagnostika, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci s hy-
draulickými zařízeními, bezpečnostní značky

 � ukázka vypracovaného předpisu pro provoz 
hydraulického zařízení

Pneumatická zařízení 

 � základní rozdělení pneumatických mecha-
nismů, základní principy a pojmy používané 
pro pneumatické mechanismy, pneumatický 
obvod, prvky používané v pneumatickém 
obvodu

 � konstrukce a funkce pneumatických prvků – 
kompresorů, pneumatických motorů, prvků 
pro řízení směru průtoku, tlaku, množství

 � doplňující prvky pneumatického obvodu - sací 
a výtlačné filtry, odlučovače kondenzátu, čističe 
a chladiče vzduchu, vzdušníky

 � bezpečnost výroby a rozvodu stlačeného 
vzduchu – zkoušení potrubí, dovolená teplota 
stlačeného vzduchu, teplota oleje, vliv vlhkosti 
vzduchu, hluk a vibrace, hlavní zásady bezpeč-
nosti provozu pneumatických zařízení
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B. Základy řízení výroby

Podnikový proces výroby a úloha mistra 

 � výrobní podnik, jeho cíle a strategie

 � podnikové procesy a vazby mezi nimi

 � výrobní proces – proces tvorby hodnoty  
pro zákazníka

 � lidé ve výrobě, mistr – manažer výroby 

 � organizace pracovníků ve výrobě

 � výrobní systémy

 � moderní metody v uspořádání a řízení výroby

Příprava, řízení a plánování výroby 

 � příprava výroby

 � zabezpečení výroby energií, nářadím, údržbou 
a seřizováním strojů a zařízení

 � plánování výroby – východiska

 � plánování výroby – realizace

 � řízení výroby

 � zvláštnosti řízení výroby v různých typech 
výroby

 � počítačová podpora plánování a řízení výroby

Znalosti v oblasti řízení jakosti 

 � současné pojetí jakosti na základě vývoje  
ve světě

 � formulování požadavků na kvalitu výrobků  
a služeb

 � legislativní požadavky jakosti v řízené oblasti

 � manažerské nástroje řízení jakosti

 � dokumentace a záznamy jakosti ČSN EN  
ISO 9000:2001, 9004:2001
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C. Zákoník práce

D. PC kurzy (MS Excel / 2 hod., MS Word / 2 hod., MS PowerPoint / 2 hod.)  

 � základní pracovně právní vztahy

 � vznik pracovního poměru

 � změny pracovního poměru

 � ukončení pracovního poměru

 � zánik pracovního poměru

 � přestávky v práci

 � překážky v práci

 � odměňování – hlavní složky mzdy

 � pracovní úraz

 � nemoc z povolání

 � docházka – dovolené, náhradní volna, 
neplacené volno atd.

 � pracovní doba

 � pracovní neschopnost

 � cestovní a jiné náhrady a požitky

Foto: Uwe Moosburger
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 � osobnost a postavení mistra – manažera  
výroby ve firmě

 � kompetence manažera, obecné principy  
manažerské práce

 � styly manažerské práce, identifikace vlastních 
postojů

 � sociální zákonitosti a jejich vliv na pracovní 
vztahy

 � hodnoty jako základní ukazatele v životě,  
role, konflikt rolí, jejich naplňování, cíle, osobní 
a profesní rozvoj

 � efektivní komunikace, poruchy komunikace, 
sebekontrola a zvládání emocí

 � umění naslouchat, vedení rozhovorů, komuni-
kační chyby (vnější, vnitřní bariéry)

 � jednoduché asertivní reakce, význam týmové 
spolupráce a „tahu na branku“

 � týmové role, konflikt v týmu

A. Osobnost a postavení mistra B. Vedení rozhovorů a efektivní 
komunikace v týmu

Tematický okruh 2

Foto: Clemens Mayer
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 � potřeby a jejich uspokojování v pracovním 
procesu

 � motivační zákony, principy používání odměn  
a trestů

 � motivační instrukce, dosahování pracovní  
spokojenosti podřízených

 � osobnostní tendence manažera při volbě  
motivačních faktorů

 � typologie podřízených a jejich cílená motivace

 � styly vedení

 � zadávání instrukcí, chyby při zadávání instrukcí 

 � osobní interakční tendence, efektivní delego-
vání

 � bariéry delegování, zvládání konfliktů  
na pracovišti

 � problémové situace a obtížně zvladatelní 
jedinci na pracovišti

 � základy projektového managementu

C. Motivace pracovníků  D. Vedení, řízení lidí
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 � význam a základní složky time managementu

 � pracovní a osobní cíle - jak dosáhnout souladu 
mezi nimi

 � stanovování efektivních cílů

 � plánování úkolů - možnosti, realita a inspirace

 � stanovování priorit úkolů a diferencovaný  
přístup k úkolům podle priorit

 � vztah naléhavosti a důležitosti úkolů

 � snímek pracovního dne a jeho význam

 � příčiny ztrát času a jak s nimi pracovat

 � zdroje „získávání“ času, kde najít podporu

 � dlouhodobé plánování - cesta ke každodenní 
efektivitě a spokojenosti

 � překonávání „odkládacího syndromu“

 � principy a zásady vedení prezentací obecně  
i v konkrétních situacích

 � struktura prezentovaného tématu

 � procvičování improvizovaného a připraveného 
projevu, zpětná vazba, doporučení

 � jak pracovat s cíli prezentace (informovat,  
přesvědčit, přimět k jednání)

 � jak zapůsobit a jak zaujmout

 � co konkrétně dělat pro zlepšení řečnického  
a komunikačního stylu

 � zaměření na řeč těla – gestikulace, vizuální 
kontakt, postoj

 � konkrétní doporučení k taktice zvládání nej-
častějších krizových momentů a náročného 
publika

 � databanka řečnických fíglů na upoutání  
a udržení pozornosti posluchačů

 � hlasová a artikulační cvičení

 � praktický nácvik konkrétní prezentace

F. Time management  
a nastavování priorit

G. Prezentační dovednosti
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Foto: Uwe Moosburger
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Kurz je zakončen zkouškou s certifikátem Obchodní a průmyslové komory 
Regensburg pro Horní Falc / Kelheim

V závěru vzdělávacího programu proběhne ověření získaných znalostí a dovedností formou testu. Test 
se skládá z písemné části a z prezentace projektové práce, kterou účastníci vypracují v průběhu kurzu. 
Výsledky budou vyhodnoceny lektory za možné účasti vedení zúčastněných společností. 

Evaluace programu proběhne prostřednictvím hodnotícího dotazníku, ve kterém účastníci zhodnotí 
odbornou úroveň školení, lektorů a studijních materiálů, přínos získaných informací pro využití v praxi  
a budou mít též možnost uvést vlastní poznámky k celému kurzu. 
Druhá část evaluace proběhne šest měsíců po skončení kurzu.

Studijní pomůcky

Studijní materiály v písemné podobě s možnos-
tí vpisování poznámek přímo do textu. Materiály 
obsahují přesnou strukturu konkrétního školení  
a jsou distribuovány všem účastníkům školení 
vždy před jeho začátkem.

Další pomůcky k výuce: flip chart, dataprojektor, 
notebook, TV, kamera, papíry, bloky a kreslící po-
třeby, drobné rekvizity.

Délka kurzu a frekvence jednotli-
vých školení

Délka: 112 vyučovacích hodin ve formě inten-
zivního tréninku + program výměny zkušeností  
v jednotlivých společnostech (moderovaná disku-
ze aktuálních firemních témat a konkrétní řešení 
problémů).

Frekvence: 2 x měsíčně  
(4 x 2 dny = 64 hodin, PÁ – SO nebo ČT – PÁ)
(7 x 1 den = 48 hodin, PÁ)

Závěrečná zkouška
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Leden – 1denní školení 
Úvod | Základy údržby a bezpečnosti práce

Leden – 1denní školení
Základy řízení výroby 

Únor – 1denní školení
Zákoník práce

Únor – 1denní školení
PC dovednosti

Březen – 2denní školení
Osobnost a postavení mistra 

Duben – 2denní školení
Vedení rozhovorů a efektivní komunikace v týmu

Květen – 2denní školení
Prezentační techniky

Červen 2016 
1. program výměny zkušeností 

Místo konání 
Bude upřesněno přihlášeným účastníkům 
(jednodenní školení v Plzni, dvoudenní mimo 
Plzeň).

Vyučovací plán

Červen – 1denní školení
Motivace pracovníků 

Září – 2denní školení
Vedení, řízení lidí 

Září
2. program výměny zkušeností
 
Říjen – 1denní školení
Vedení výrobních porad efektivně a bez stresu

Říjen
3. program výměny zkušeností 

Listopad – 1denní školení
Time management a nastavování priorit

Listopad
4. program výměny zkušeností

Prosinec
Závěrečná zkouška | Předání certifikátu Obchodní 
a průmyslové komory Regensburg

Účastnický poplatek
Poplatek za účastníka: 51 920 Kč + DPH
(cena se rozumí včetně učebních materiálů,  
stravování, ubytování a certifikátu) 
Maximální počet účastníků: 12 osob
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Lektoři

Garant soft skills
Mgr. Petra Strnadová

Od roku 2004 využívá své praktické poznatky z vedení lidí a komunikace v zákaznickém prostředí v ob-
lasti vzdělávání dospělých. 
Zaměřuje se především na možnosti komplexního rozvoje, zvyšování efektivity a profesionálního přístupu  
k interním a externím zákazníkům. Působí jako trenér, konzultant, kouč a facilitátor. Připravuje a realizuje 
skupinové i individuální programy většinou dlouhodobých vzdělávacích projektů zaměřených na manažer-
ské dovednosti, profesionální komunikaci a prodej, asertivitu, prezentační a lektorské dovednosti. 
Své know-how staví především na praktických zkušenostech z terénu. Bohaté zkušenosti má především 
z oblastí výrobních firem, oblasti IT/Telco, bankovnictví, menších a středních společností, státní správy  
i neziskového sektoru.

Garant hard skills
doc. Ing. Gejza Horváth, CSc.

Docent Horváth je akademický pracovník, vedoucí katedry a člen vědecké rady fakulty výrobních tech-
nologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem. Je garantem a přednášejícím předmětů 
Logistika, Řízení podniku (řízení výroby), Projektový management, Reinženýring a inovační procesy, ško-
litelem diplomantů a doktorandů. Věnuje se vědeckovýzkumné činnosti. Lektorem dalšího vzdělávání 
je od roku 2001 v oblastech Podniková logistika, Řízení inovací ve strojírenském podniku, Organizace a 
řízení strojírenské výroby.

Lektoři
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Regionální partner pro realizaci vzdělávací akademie po odborné 
stránce Bohemia Training Institute s.r.o.
Společnost Bohemia Training Institute s.r.o. spolupracuje s jednotlivými pracovišti a lektory z různých 
univerzit po celé České republice. Hlavní oblastí činnosti je firemní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.  
Společnost má bohaté zkušenosti v tvorbě a realizaci podnikových akademií šitých na míru.

V letech 2010 - 2012 Bohemia Training Institute s.r.o. ve spolupráci s Obchodní a průmyslovou komorou 
Regensburg a akademií IHK-Akademie in Ostbayern úspěšně realizovala Manažerskou akademii pro zá-
padočeské sdružení německých investorů.
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Přejete si, aby Vaši zaměstnanci absol-
vovali kurz Industrial Professional (IHK)?

Přihlášení a více informací v Regionální kanceláři 
Plzeň Obchodní a průmyslové komory Regensburg 
a Česko-německé obchodní a průmyslové komory 

Kontaktní osoby
Richard Brunner
Tel. +49(0)99 71 / 310 82-0
brunner@regensburg.ihk.de

Karla Stánková
Tel. +42(0)377 555 003
stankova@regensburg.ihk.de

Adresa
Riegrova 206/1 | 301 00 Plzeň 
Tschechische Republik / Česká republika

www.ihk-pilsen.de / www.ahk-plzen.cz
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O Regionální kanceláři Plzeň 
Nabídka a služby pro německé investory v regionu

Získávání zaměstnanců a jejich kvalifikace
Partner Veletrhu pracovních příležitostí na Západočeské univerzitě v Plzni, kontaktní fóra pro studenty, 
exkurze do firem, pilotní projekty duálního/kooperativního vzdělávání, marketingové aktivity na střed-
ních odborných školách a profesních veletrzích

Informační setkání a akce k aktuálním tématům z oblasti ekonomiky a managementu
Mezioborové setkání firem, Kulatý stůl jednatelů  - uzavřené setkání na úrovni jednatelů firem, meziobo-
rové setkání na půdě univerzity, odborné semináře, odborné konference

Transfer technologií – na regionální i přeshraniční úrovni
Kooperační partner Západočeské univerzity v Plzni, spojovací článek k vědcům a výzkumným institucím, 
informační a networkingové akce, individuální zprostředkování kontaktu

Poskytování informací a poradenství
Individuální podpora při hledání obchodních partnerů a dodavatelů, průzkumy trhu, platové průzkumy, 
poradenství v oblasti grantů a dotací, publikace o českém trhu, poradenství a informace k aktuálním 
hospodářským a politickým rámcovým podmínkám v České republice, komunikace s českými úřady  
a regionálními správními orgány

Poradenství v politických otázkách a zastupování zájmů firem
Člen Komise na podporu technického vzdělávání Plzeňského kraje, organizátor pracovní skupiny na pod 
poru německého jazyka v regionu, organizace delegačních cest, spolupráce na přeshraničních téma-
tech (dopravní koncepce, průmyslová mapa regionu, kooperace na poli vzdělávání, marketing zaměřený  
na získání kvalifikovaných zaměstnanců)

Foto: IHK Regensburg



Akademie pro mistry ve výrobě „Industrial Professional“ 
představuje nabídku rozšiřujícího vzdělávání Obchod-
ní a průmyslové komory Regensburg pro Horní Falc / 
Kelheim a Česko-německé obchodní a průmyslové ko-
mory (ČNOPK) v Praze ve spolupráci s východobavor-
skou akademií IHK-Akademie in Ostbayern. Regionální 
partner pro realizaci vzdělávací akademie po odborné 
stránce je společnost Bohemia Training Institute s.r.o.


