ING. DUŠAN JEŘÁBEK
Vzdělání
Od - do
1996
1985 – 1990
1981 – 1985

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Nástavbové postgraduální
studium Řízení jakosti
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní a
elektrotechnická, obor Konstrukce strojů a zařízení pro hutě
Gymnázium Komenského Třinec

Doplňující vzdělání
Od - do
2011
Program Inter Leader - certifikační program v tvorbě strategií, řízení změn a rozvoji
vůdcovství (Inventa, 11 modulů), Inventa s. r. o., Praha
2009
Manažer kvality laboratoře, v rozsahu ISO IEC 17025 Systémy jakosti s. r. o., Žďár
nad Sázavou
2008
Interní auditor QMS podle ISO 9001 a ISO 19011 a rev. ISO 9001:2008 , Versa
Systems s. r. o., Ostrava
2008
Hodnocení zaměstnanců, Třinecké železárny, a. s.
2006
Business Process Manager, IIR GmbH, organizační složka Praha
2005
Asertivita a řízení konfliktů, Třinecké železárny, a. s.
2005
Vztahy a komunikace, Třinecké železárny, a. s.
2004
Projektové řízení, Inventa s. r. o., Praha
2003
Manažer EMS, 2. Modul: Environmentální legislativa // Dům techniky Ostrava,
spol. s. r. o.
2002
Manažer EMS, 5. Modul: Interní audity a přezkoumání vedením, Integrovaný systém,
Dům techniky Ostrava, spol. s r. o.
2002
Měření výkonnosti QMS a procesů, Dům techniky Ostrava, spol. s r. o.
2002
Kurz vedení malých pracovních skupin, Třinecké železárny, a. s.
2002
Kurz vedení pracovních týmů, Třinecké železárny, a. s.
2002
Řízení lidských zdrojů, Třinecké železárny, a. s.
2002
Základní metody, nástroje a techniky projektového řízení
2002
Procesní řízení, Inventa s. r. o., Praha
2001
Procesní audity podle ISO 9000, Dům techniky Ostrava spol. s r. o., Ostrava
2001
Systémy managementu jakosti podle ISO 9000, Dům techniky Ostrava spol. s r. o.,
Ostrava
2001
Vnitřní systémový auditor ISO TS 16949, Česká společnost pro jakost, Praha
2001
Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v České republice a Slovenské republice,
Univerzita Palackého Olomouc, Asociace institucí vzdělávání dospělých České
republiky Praha
2000
Projektové řízení, Institut svazu průmyslu ČR pobočka Morava, Kopřivnice
2000
Organizace a řízení týmové práce pro vedoucí malých pracovních skupin, Proximus,
Ostrava
1999
MBP Manažer budoucí prosperity, Silma 90, Ostrava
1997
Jak motivovat své podřízené, Emendo, Ostrava
1998
Procesní řízení organizace, Český institut interních auditorů, Praha
1996 - 1998
Training of Management Trainers Lancashire Enterprises plc., Know How Fund,
STUART McKECHNIE LIMITED
1996
Interní auditor kvality, RWTÜV s. r. o., Praha
Profesní praxe
Od - do
Zaměstnavatel

Pracovní pozice
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OSVČ

2007 - 2013

Strojírny Třinec, a. s. (100% dceřiná
společnost TŘINECKÝCH
ŽELEZÁREN, a. s. )
Strojírny Třinec, a. s. (100% dceřiná
společnost TŘINECKÝCH
ŽELEZÁREN, a. s.)

2002 - 2007

2000 - 2002

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

2000

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

1999

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

1994 - 1999
1992 - 1994
1990 - 1992

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Lektorská specializace
Téma
Řízení firmy
Manažerské dovednosti

Základní nástroje řízení jakosti

Řízení kvality

Štíhlá výroba
Procesní řízení

Teambuilding

Lektorská praxe
Zadavatel:
Třinecké železárny, a. s.

Konzultant a lektor managementu,
vzdělávání
dospělých
v oblastech
procesního řízení, systémů kvality a EMS,
projektového řízení a metod průmyslového
inženýrství
Vedoucí odboru Řízení kvality a
představitel managementu pro QMS a
EMS
Představitel managementu pro systém
kvality a systém ochrany životního
prostředí, odpovědnost za neustálé
zlepšování
a
uplatňování
metod
průmyslového
inženýrství,
člen
vrcholového vedení společnosti
Vedoucí oddělení Procesní
a projektové řízení
Personalista - specialista pro rozvojové
projekty
v personalistice
a
asistent
personálního ředitele pro kolektivní
vyjednávání s odborovou organizací
Vedoucí referátu organizační rozvoj
personálního úseku
Referent kontroly a řízení jakosti
Metrolog
Dělník v dílnách oprav a údržby hutních
zařízení (nástupní praxe, včetně vojenské
základní služby)

Popis
Organizace a řízení firmy, stanovování strategie a
strategického rámce podnikání, příprava a
implementace změn organizace a řízení
Manažerské dovednosti včetně soft skills
(motivace, komunikace, řízení porad, řešení
konfliktů, prezentace, leadership, koučování,
osobní rozvoj)
Zavádění, rozvoj a neustálé zlepšování systémů
kvality a EMS (včetně nástrojů řízení a zlepšování
kvality, metod QFD, FMEA, 8D Report, SPC,
řešení neshod, APQP, PPAP, ISO 9001,
TS16949, provádění auditů podle ISO 19011,
VDA 6.3 a VDA 6.5
Řízení kvality v průmyslovém podniku (metody a
nástroje, řešení neshod, ad.), systém, metody a
nástroje neustálého zlepšování – inovace
v podnikání
Metody a nástroje štíhlé výroby, metody
průmyslového inženýrství (SMED, 5S, Kaizen,
workshopy ke zlepšování, atd.)
Principy procesního řízení (zavádění a rozvoj
procesního řízení a uplatňování procesního
přístupu v řízení), efektivní využívání procesního
řízení pro neustálé zlepšování
Teambuilding a týmová práce (zaměřeno na
rozvojové a řešitelské týmy), zavádění a rozvoj
týmové práce ve výrobních týmech (zaměřeno na
výrobní týmy)
Cílová skupina:
Mistři a střední management

Strojírny Třinec, a. s.

Střední a vrcholový
management

MAGNETON, a. s.

Střední a vrcholový
management, mistři

Témata:
Systém
kvality,
motivace,
procesní řízení, týmová práce
Procesní řízení, systém kvality a
EMS, průmyslové inženýrství,
strategie
Proces schvalování dílů ve
výrobě,
Analýza
možných

Tonak, a. s.

Management společnosti

Dongwon CZ, s. r. o.

Interní auditoři

Roscomac CZ, s. r. o., Brno

Střední management

Brück AM, s. r. o.
LINAPLAST s. r. o
Daikin Czech
Hyundai Motor Manufacturing
Czech s. r. o.
Alco Controls. s. r. o.
DENIP, spol. s r. o.

Manažeři a kontroloři kvality
Kontroloři kvality
Manažeři kvality
Manažeři a pracovníci kvality
Pracovníci kvality
Střední management, výkonní
pracovníci

důsledků
vad,
Řešení
technologie výroby
Strategické řízení a myšlení
manažera,
Prezentační
dovednosti,
Řízení
změn,
Porada jako nástroj výkonného
řízení
Interní audity podle VDA 6.2,
6.3 a 6.5
Štíhlá výroba – metody a
nástroje
Metoda 8D a neustál zlepšování
Řešení neshod
Metody FMEA a FTA
TS 16 949, Interní audity podle
VDA 6.3 a 6.5
Štíhlá výroba
Pravidelné
roční
školení
k systému kvality podle ISO
9001

Další andragogická a publikační činnost
Vedoucí projektu a spoluautor knihy „Procesně řízená organizace“, autor Doc., Ing. Jiří Cienciala, CSc.
Spoluautor knihy „Lidé v průmyslovém podniku“, autor Doc., Ing. Jiří Cienciala, CSc.
Autor skript „Systém jakosti v Třineckých železárnách, a. s.“ pro mistry odborného výcviku
Odborného učiliště Třinec - Kanada
Moderátor workshopů - stanovování strategií a cílů firem, neustálé zlepšování, rozbor příčin neshod,
navrhování a zavádění nápravných opatření
Zájmy, záliby
Sport a turistika - rekreačně, literatura - historie, fotografování, kutilství, architektura, management teorie a praxe

