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Lean Value Stream Expert (VSM,VSD) 

Lean Value Stream Expert je trénink kombinující výuku teorie s analytickým 

workshopem. Zaměřuje se na klíčovou techniku optimalizace procesů – mapo-

vání toku hodnoty (VSM). 

Ve výukovém bloku vám představíme kompletní metodiku VSM/VSD. Na simu-

laci pochopíte principy realizace. Bezprostředně poté se vydáme do reálného 

procesu hostitelské továrny a realizujeme společně mapování toku hodnoty. Za-

vrtáme se do detailu pracovišť v hodnotové analýze, sestavíme balanční studii 

procesu. Pochopíme komplexní řídící mechanismy, plánovací systémy a zamě-

říme se na identifikaci klíčových vazeb ovlivňující celý proces. Sestavíme výsled-

nou mapu toku hodnoty VSM. Společně s místními odborníky zeštíhlení procesu 

pro zvýšení produktivity, snížení nákladů, zásob a zásadní zrychlení doby reali-

zace produktu. 

 

 

Existuje-li produkt pro zákazníka, exis-
tuje i tok hodnoty. Jakou hodnotu vklá-
dáte do svých procesů? Přesvědčte se! 

 

Typické situace  Chcete se VSM/VSD pod vedením naučit a používat. 

 Chcete vědět příležitost je v procesech při aplikaci lean technik 

 Hledáte úzké místo procesu, či aktivní bariéry snižující výkon 

 Chcete zaměřit své zlepšování. Hledáte smysl a směr práce. 

 

 

Co se naučíte  Co to znamená štíhle vidět a myslet 

 Identifikovat plýtvání a příležitosti v procesech 

 Postup zvýšení produktivity procesu, redukce nákladů a zásob, 

zásadní zrychlení realizace produktu 

 Hodnotovou analýzu a základy balancování procesu 

 Vytvořit mapou hodnoty procesu a navrhnou budoucí štíhlý stav 

procesu 

 Nástroj strategického rozvoje podnikové kultury 
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Moduly školení a agenda 

 

Principy LEAN Důvody a smysl realizace Lean technik 

Definice hodnoty Zaměření se na zákazníka  

Mapování toku hodnoty (VSM) Sestavení detailní analýzy procesu 

Návrh budoucího stavu (VSD) Komplexní změna procesu - zeštíhlení 

Plán realizace Rozpad VSD do plánu workshopů a projektů 

 

 

Základní atributy školení 

 

Doba trvání  3 dny 

Cílová skupina 
 Vedoucí výroby, manažeři kvality, inženýři kvality, procesní inženýři, 

mistři, logistici a plánovači, Lean specialisté 

Počet účastníků  10 - 14 

Jazyk školení  Česky, anglicky 

Lokace  Výrobní závod v ČR = reálné prostředí / problémy / řešení 

 

 

 

 

 

Reference ETIMEX | TYCO | BROSE | MAGNA | ASSA ABLOY | FOXCONN |  

COOPER STANDARD | CTS | FRITZMEIER | IVECO | OSRAM  

OLYMPUS | GRAMMER |  

 

 

 

Kontakt Richard Hodulák 

richard.hodulak@integratedconsulting.cz 

Libor Čadek 

josef.prochazka@integratedconsulting.cz 

 +420 775 303 606  
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