Název

Systém předcházení chybám – POKA YOKE

Komu je program určen

Managementu, projektovým manažerům, konstruktérům, technologům,
kvalitářům, průmyslovým inženýrům, řídícím a servisním pracovníkům všech
úrovní ve výrobních společnostech.

Co získáte pro praxi

 Pochopíte základy systému předcházení chybám a nulových vad.
 Naučíte se uplatňovat systém předcházení chybám na praktických
příkladech.
 Pochopíte systém POKA – YOKE a jeho využití ve vazbě na štíhlou
výrobu.
 Naučíte se postup, jak hledat a eliminovat vady v rámci výrobního
procesu.
 Podpoříte stabilitu výrobního procesu snížením počtu vad.
Seznámíte se s celosvětově normalizovanou metodou používanou k řešení
problémů ve firmě.

Obsah programu

 Objasnění základních formulací a definicí – Rozdíly mezi chybou
a vadou.
 Účinnost a možnosti různých druhů kontrol kvality.
 Hlavní typy kontrol kvality.
 Podstata systému předcházení chybám.
 Princip nulových vad.
 Příklady POKA – YOKE.
 Podpůrná dokumentace – Opatření, pracovní listy atd.
 Workshop – Výběr procesu, analýza a možnosti implementace POKA
YOKE
 Analýza a řešení – Pareto, Brainstorming, 5 x PROČ, Ishikawa (Rybí
kost) využití metodik na praktických příkladech a řešeních.

Metody vzdělávání

 Teoretická příprava formou prezentace a materiálů.
 Příklady z praxe – Názorné ukázky řešení.
 Praktická část – Workshop – Aplikace metody POKA YOKE na vlastních
vybraných procesech.
 Interaktivní týmová práce s individuálním přístupem.
 Vytváření „Myšlenkových map“ v jednotlivých tématech vzdělávací
aktivity.
Poskytování vzájemné interaktivní otevřené zpětné vazby lektorem
i účastníky.

Metody poskytnutí

 Počáteční očekávání a jeho závěrečné vyhodnocení účastníků.

zpětné vazby

 Přímá řešení s účastníky na vlastních procesech.
 Společná práce vizualizována na flipchart.
 Ověření znalostí VA formou skupinového kolokvia.
 Závěrečná hodnotící zpráva včetně použitých příloh a dokumentů.

Výukové materiály
a pomůcky

 Notebook, audiovizuální technika, prezentace v MS PowerPoint
a iMindMap, výuková skripta, papíry, psací potřeby, foto a video.
 Tištěné tematické aktivity, flipchart s flipy, fixy, tužky, pravítka, metry,
barevné bločky, lepidla, stopky, kalkulačky atd.

Lektor

Lektorský tým HM PARTNERS s.r.o.

Rozsah a termín

1 den (8 hodin) / termín a čas dle dohody s klientem.

Místo realizace

Dle dohody s klientem.

Kontaktní osoba

Ing. Zdeněk Michálek
Mobil: + 420 606 760 130
E-mail: zmichalek@hmpartners.cz

