
Koordinátor TPM®

4 denní praktický kurz

Kurz vedou 2 zkušení lektoři

doc. Dr. Ing. Ivan Mašín  - Institut průmyslového inženýrství 

Ing. Karel Mayer, Ph.D

Snižujte ztráty v provozu strojů a zařízení                                               

pomocí aktivit různých profesních skupin

praktický postup při zavádění TPM 
ve výrobním podniku

Institut průmyslového inženýrství, Liberec 
25.-26.10. + 8.-9.11. 2018

TPM® a Škola TPM ® jsou  chráněné známky Institutu průmyslového inženýrství

www.ipi-institut.cz



Charakteristika kurzu – Co se naučíte od lektorů

Komu je kurz  určen

• údržbářům
• procesním inženýrům

• LEAN koordinátorům
• technologům

Metoda TPM je jednou ze stěžejních metod Lean Manufacturing. Seminář je proto určen
pracovníkům, kteří mají za úkol tento program implementovat ve svém podniku:.

• průmyslovým inženýrům
• technickým ředitelům

Den Témata

1
• Cíle TPM, 6 bloků TPM, role koordinátora TPM
• Analýza ztrát na strojích a zařízeních
• Metodika RCFA

2

• Program zlepšování v profesní údržbě (sběr a analýza dat, 
plánování aktivit v údržbě, prediktivní údržba, 
standardizace, plánování kapacit v údržbě, řízení kvalifikace 
údržbářů apod.)

3
• Autonomní údržba – rutinní údržba
• Autonomní údržba – samostatná inspekce
• Autonomní údržba – samostatná správa

4
• Aktivity na začátku životního cyklu strojů
• Škola TPM® + vedení spolupracovníků
• Podnikový program TPM a jeho management

Ing. Karel Mayer, Ph.D. (1977) pracuje
jako manažer podnikové údržby a má za
sebou mnohaleté zkušenosti v oblasti
řízení, rozvoje a optimalizace
produktivity podnikové údržby. Působí
také na akademické půdě, kde se
věnuje výuce v oboru inženýrství údržby
- technologie údržby a oprav strojů a
technické diagnostiky.

doc. Dr. Ing. Ivan Mašín (1962) prošel od
vyučení různými profesemi a různými
stupni vzdělávání. Problematice údržby se
začal věnovat ve Škoda Auto a.s. jako
průmyslový inženýr a TPM se věnuje od
roku 1995, kdy začal v rámci podpory
podnikových programů TPM spolu-
pracovat s podniky jako Continental,
Magna, TRW, Varta, Dura, Siemens apod.
Je hlavním autorem jediné české knihy o
TPM a postupu AÚ v podmínkách ČR.

Organizace 

Cena 

Přihlášky

Pro praktický tréninkový kurz Koordinátor TPM Vám nabízíme cenu 12 600 Kč (bez DPH) za 1 účastníka. 

Kontakt - adresa

Kurz proběhne v tréninkovém centru Institutu
průmyslového inženýrství v Liberci, Klášterní 131/14. Pro
účastníky bude zajištěna strava a občerstvení po dobu konání
kurzu. Začátek kurzu je v 9:00 hod. V případě potřeby
možnost ubytování přímo v místě konání kurzu v IPI centru
(kategorie ubytování ***, SMART  cena: 850 Kč/os,noc

1/2L vč. snídaně, bezpečné parkování, WiFi, posilovna).

www.ipi-institut.cz

Přihlášky posílejte na adresu ipi.centrum@instituti.cz nejpozději 12 dní před termínem konání kurzu (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.

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


