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V rámci sekcí našich služeb 
Kaizen® + Technologická akademie 
Vám nabízíme

Odborný praktický kurz

Institut průmyslového inženýrství

Kaizen®  je ochranná známka  Institutu průmyslového inženýrství

Vytvářejte chytrá levná zařízení pomocí mechanismů a „bastlení“. 



Princip karakuri - Zaměření kurzuPrincip karakuri - Zaměření kurzu

Výhody využívání karakuri strukturVýhody využívání karakuri struktur

Koncept Karakuri je uznáván a praktikován u řady
významných výrobních společností. Karakuri je japonské
slovo, které znamená „mechanismus“ nebo „trik“. Karakuri
Kaizen je možné definovat jako „zlepšování procesů pomocí
jednoduchých a levných zařízení, která automatizují některé
části operací ve výrobních provozech a logistice“.

Mechanické karakuri struktury - tato zařízení pracují bez
elektrických, hydraulických či pneumatických pohonů s
využitím přírodních fyzikálních jevů, jako je gravitace či
magnetismus. Tato zařízení jsou často navrhována a
vytvářena provozními pracovníky na základě jejich kreativity
bez významné podpory „konstruktérů-inženýrů“. Při vytváření
„mechanických karakuri struktur“ se často používají
stavebnice a modulární systémy.

Karakuri kaizen poskytuje zaměstnancům příležitosti k tomu,
aby uplatňovali svou kreativitu při vytváření vlastních
vylepšení – proto je nutné využívat i současné technické
prostředky související s rozvojem informačních
technologií. Institut průmyslového inženýrství proto rozšiřuje
aplikaci karakuri nad rámec tradičních mechanických řešení
a zařadil do kurzu i oblast ICT karakuri struktur založených
na stále více dostupnějších senzorech, komunikačních a
výpočetních zařízeních, cloudových službách či průmyslovém
internetu věcí (IIoT) – tj. “bastlení“. ICT karakuri jsou
jednoduchá, levná a cílená řešení pro zlepšení průmyslových
procesů založená na prostředcích ICT a IIoT navržená „in-
house“ tj. pracovníky, kteří jsou „blízko provozu a procesům“
(operátoři, seřizovači, technologové, údržbáři apod.).

Produktivita

Zátěž lidí

Náklady

Bezpečnost

Údržba Kreativita

Týmová práceEkologie

Na rozdíl od konvenční automatizace s motory a pohony
nabízí karakuri struktury (jako tzv. nízko-nákladová
automatizace, LCA) bezpečnější, cenově výhodná, štíhlá a
bezúdržbová flexibilní řešení s cílovou návratností investic
méně než 1 rok. Se vzrůstající poptávkou po energeticky
účinných zařízeních, které nezvyšují emise CO2 a směřují k
„zelené továrně“, podporují karakuri ekologická řešení tím,
že nevyužívají žádnou nebo velmi malou externí energii.

Pokud chcete snížit spotřebu energie (přírodních zdrojů) ve
svém podnikání, využijte karakuri struktury ve vašich
výrobních, montážních i logistických operacích.

Navíc, když budete chtít, „aby se objekty samy hýbaly“ a v
týmech budete kreativně řešit praktické „karakuri“ problémy
– naplníte jak vlastní podstatu kaizenu, tak budete mít i
mnohem více příležitostí pro účelný rozvoj pracovníků.



Odborným garantem kurzu je doc. Dr. Ing. Ivan Mašín z Institutu průmyslového inženýrství (IPI). Od
roku 1993 se intenzivně zabývá problematikou průmyslového inženýrství a Lean Manufacturing. Dr.
Mašín je také docentem na Technické univerzitě v Liberci (Strojní fakulta) v oboru „Inovační
inženýrství“. Lektory budou trenéři IPI resp. experti z průmyslových podniků a dodavatelé komponent
a systémů Low-Cost Automation.

LektořiLektoři

Organizace kurzu – IPI Karakuri DojoOrganizace kurzu – IPI Karakuri Dojo

Výuka probíhá ve formě 4 dvoudenních bloků s frekvencí jednoho bloku za cca 3-4 týdny. Minimálně
polovina času školení je věnována praktickému procvičování prezentovaných principů a řešení.
Otevřený studijní program probíhá v tréninkovém centru (karakuri dojo) Institutu průmyslového
inženýrství v Liberci resp. u dodavatele komponent pro mechanické karakuri struktury.

Struktura a forma kurzuStruktura a forma kurzu

IPI CENTRUM
KARAKURI DOJO

Odborný kurz pokrývá základy karakuri včetně praktických
ukázek různých mechanismů a technických řešení jako jsou:

• karakuri bez spotřeby externí energie
• nízko-energetická karakuri
• karakuri sdílející a akumulující energii
• automatizované karakuri struktury
• ICT karakuri
• IIoT karakuri

IMPLEMENTACE: praktická 
aplikace poznatků – sestavení 
struktur na karakuri stole či v 

měřítku 1:1

Výklad jednotlivých principů a 
karakuri struktur

Ověření – efekt KARAKURI

64 hodin 
školení (50% 
praktických 

cvičení)

Součástí kurzu bude i teoretický výklad zaměřený na
relevantní principy mechaniky pro potřeby realizace
mechanických karakuri struktur. V oblasti ICT karakuri
struktur budou prezentovány základy práce s mikro-
kontroléry a senzory. Cílem ICT části kurzu není poskytnout
hluboké IT dovednosti, ale poskytnout orientaci v dané
problematice, a zkusit instalace pod vedením lektora.

Výsledkem je, že inteligentní lidé 
vytvářejí inteligentní zařízení.



Termínový kalendářTermínový kalendář

Modul Témata Rozsah Termín

Mechanické karakuri
struktury

Podstata karkuri. Základy mechaniky-kinematiky, 
typy mechanismů, základní výpočty

0,5 dne

2.-3.4.
2020   

Procvičení mechanických principů 
na IPI karakuri-stole

0,5 dne

Karakuri pro rotace a kývání 0,5 dne

Karakuri skluzy přímočaré, změna směru 0,5 dne

Karakuri elevátory 0,5 dne

23.-24.4.
2020

Karakuri vozíky a troleje 0,5 dne

Automatizované 
karakuri struktury

Aplikace senzorů a aktuátorů pro karakuri 0,5 dne

Automatizované skluzy a elevátory 0,5 dne

ICT karakuri
struktury

Základy práce s mikro-kontroléry 1 den 21.-22.5.
2020ICT karakuri struktury 1 den

IIoT – průmyslový internet věcí 1 den 18.-19.6.
2020IIoT karakuri struktury 1 den

Cena kurzuCena kurzu

Praktický 8 denní kurz „Karakuri Akademie“ Vám nabízíme za cenu 24 800 Kč (bez DPH) pro 1 
účastníka. Minimální počet účastníků je 6. Maximální počet je 10.

www.ipi-institut.cz

Institut průmyslového inženýrství, s.r.o.,
Klášterní 131/14, 46001 Liberec
IČ: 63144441, DIČ: CZ 63144441                     
ipi.centrum@instituti.cz 

Přihlášky posílejte na adresu ipi.centrum@instituti.cz nejpozději do 20.3.2020 (uzávěrka). Počet
účastníků je limitován min. 6 účastníky. V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků do uzávěrky
se přihlášky automaticky ruší (nabídneme Vám případně jiný termín). Po uzávěrce a rozhodnutí o konání
semináře jsou zaslané a nezrušené přihlášky naplněného semináře brány jako závazné a účastnické
poplatky budou fakturovány. V případě neúčasti přihlášeného účastníka je možné vyslat náhradníka.
Informace o naplnění a potvrzení realizace kurzu bude přihlášenému účastníkovi odeslána e-mailem
první pracovní den po uzávěrce, kdy obdrží instrukce a další informace resp. výzvu k zaslání
(systémové) objednávky. Po uzávěrce resp. při potřebě dalších informací nás kontaktujte na e-mailové
adrese ipi.centrum@instituti.cz.

Kontakt – adresa (i místo konání kurzu)Kontakt – adresa (i místo konání kurzu)

Přihlášky Přihlášky 


