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Kurz vede

doc. Dr. Ing. Ivan Mašín – průmyslový a inovační inženýr  



Charakteristika  obsahu kurzu. Lektor. 

Organizace 

Cena 

Přihlášky

1 denní kurz „Metoda QFD I.“  Vám nabízíme za cenu 3 800 Kč (bez DPH) za 1 účastníka.

• obchod
• marketing

• R&D
• technici

Kontakt - adresa

• management
• vedoucí projektů

Kurz je vhodný pro všechny pozice, které se podílejí na úvodních fázích inovačního procesu a plánování inovace:

Komu je kurz  určen

Kurz proběhne ve speciální učebně IKI
s didaktickými pomůckami pro
efektivní trénink inovačního
inženýrství v Institutu kreativity a inovací

v Liberci, Klášterní 131/14. Pro účastníky

bude zajištěna strava a občerstvení po

dobu konání kurzu. Začátek kurzu je

1.6.2018 v 9,00 hod. V případě potřeby

možnost ubytování přímo v místě konání

kurzu v centru Liberce (kategorie

ubytování ***, cena 850 Kč/noc vč.

snídaně). Konec do 16,00 hod.

• moderátoři
• inovační inženýři

Lektor doc. Dr. Ing. Ivan Mašín (1962) se
vyučil strojním zámečníkem, absolvoval SŠP a
absolvoval strojní fakultu Technické univerzity
v Liberci. Po získání doktorátu na katedře
výrobních systémů pracoval jako průmyslový
inženýr v a.s. ŠKODA Auto. V roce 1995
spoluzaložil Institut průmyslového inženýrství
(IPI). Dr. Mašín je docentem na Technické
univerzitě v Liberci (garant studijního oboru
Inovační inženýrství). Je také trenérem
Institutu kreativity a inovací (IKI) a členem
řešitelských týmů v Ústavu pro nanomateriály,
pokročilé technologie a inovace (Technická
univerzita v Liberci). Dr. Mašín publikoval 18
knih a skript z oblasti průmyslového a
inovačního inženýrství. Je členem IIE, SME,
ČSZV, ETRIA, ARID.

Metoda QFD se zaměřuje se transformaci a rozvinutí

zákaznických potřeb přes všechny fáze inovačního procesu od

vývoje, konstrukce, výroby až po servis. QFD se koncentruje

na nejdůležitější charakteristiky (parametry) produktu, které

musí (potřebují) být vylepšeny a poskytuje také mechanismus

pro úkolování v jednotlivých oblastech, zejména však tam, kde

by zlepšení mohlo zvýšit konkurenceschopnost. Lze ji popsat

jako metodu, která transformuje "zákaznické potřeby“ na

parametry, návrhy řešení a opatření, které mohou být dále

rozpracovány napříč celou organizační strukturou. Tréninkový

kurz QFD I. bude orientován na sestavení základní korelační

matice (House of Quality) pro transformaci zákaznických

potřeb a funkcí na cílové specifikace inovovaného produktu.
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Přihlášky posílejte na adresu info@iki-institut.cz nejpozději 12 dní před termínem konání kurzu (uzávěrka). Počet účastníků je
limitován min. 4 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 info@iki-institut.cz.
.


