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JAK NA KANBANOVÝ PROJEKT 
 
 
Popis 
 
Manufactus GmbH nabízí kurzy s primárním zaměřením na přístupy, metody a nástroje pro řízení materiálových 
toků napříč všemi odvětvími průmyslu a služeb. Efektivní řízení materiálových toků je celosvětově považováno 
za klíč k budoucí konkurenceschopnosti, udržitelnosti a prosperitě. 
 

 
Cíl kurzu 
 
Absolvováním kurzu účastník získá znalosti v oblastech: 

• Lean principy vizualizace materiálových toků a procesů  
• Vedení Kanbanového projektu 
• Přínosy, klíčové ukazatele a další benefity tahových procesů 

 
 
Pro koho je kurz určen? 
 
Kurz je vhodný nejen pro pracovníky, kteří působí v rámci logistických oddělení společnosti a materiálových 
toků, ale také pro manažery, zodpovědné za efektivní řízení firemních procesů. 
 
 

Lektor:   Venuše Dolejšová 
Rozsah kurzu: 8 hodin 
Termín:  Duben 2019 (podmínka, naplnění minimálního počtu 9 účastníků) 
Cena:   200 EUR 
Místo:   AquaPalace, Čestlice  
 
 
Obsah kurzu: 
 
Kurz je zaměřen na získání základních dovedností k úspěšnému kanbanovému projektu  

• Přednáška o vizualizaci materiálových toků  
• Příklady různých metod vizualizací z praxe 
• Příprava kanbanového projektu – výběr procesu, položek 
• Realizace a úspěšné spuštění kanbanového projektu  

• Udržitelnost kanbanu, jeho růst a reportování benefitů 
• Výuková kanbanová hra  
• Diskuse 

 
Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu 
 
 
Související kurzy: 

 
Celostní řízení materiálových toků 
Kalkulování materiálových toků a Kanbanu 
Individuáně definované kurzy a workshopy 
Kurzy na míru se zaměřením na konkrétní problémy společnosti 
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Medailonek lektora: 
 
Venuše Dolejšová 
V současné době působí jako Supply Chain & Kanban Professional a úzce spolupracuje na vývoji bezpapírových 

tahových procesů. Má mnohaletou praxi v logistice, řízení strategických projektů, operativní a strategické 
plánování, analýza procesů - VSM, implementace nástrojů LEAN do praxe, rozvoj a trénink LEAN technik a 
nástrojů. Dlouhodobě se věnuje problematikám: Celosní logistiky, Udržitelnosti Materiálových Toků a inovativním 
trendům v logistice. Denně řeší různorodé optimalizace logistických procesů, nejnovějšími přístupy a nástroji pro 
logistiku, řízení výroby a dodavatelské toky. 
 


