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Kurz IT QUALITY Foundation  
Základy metodiky měření a řízení IT kvality vedoucí k certifikaci 

Certified IT Quality Professional - CITQP 
 

Délka kurzu: 1 den včetně certifikačního testu   
 
 

Datum, cena:   viz registrační formulář  
 

 

Přehled: Co je to IT kvalita? Můžeme změřit kvalitu celého oddělení IT?  
Tento kurz poskytuje základní přehled o metodiky hodnocení kvality IT - IT Quality Index. 
Kurz popisuje potřebu holistického přístupu k IT kvalitě a přináší novou metodiku měření kvality celého IT jako 
komplexního systému.  

 

Předpoklady:  Žádné předpoklady nejsou - doporučujeme ITIL® Foundation nebo ITIL® 4 Foundation certifikát. Doporučená 
literatura IT Quality Index 2022 Edition, ISBN 9798543925812 

 

Cílové skupiny:  Všechny pozice IT, vedoucí týmů, CIO, ředitel IT, manažer kvality. Tento kurz je zaměřen na kandidáty, kteří se 
chtějí stát certifikovanými profesionály v oblasti IT kvality – CITQP. 

 

Cíle kurzu:  Tato kvalifikace představuje přehled metody IT Quality Index a konceptu kvantifikace kvality do číselné a vizuální 

podoby. Účastníci se naučí nový přístup k hodnocení kvality na strategické úrovni a jak toto může zlepšit vztah mezi 

IT a vedením organizace sladěním různých perspektiv do jediného objektivního pohledu na celkovou úroveň kvality 

IT. Účastníci porozumí vztahu kvalita a náklady na IT, jak jsou zpracovány výstupy měření kvality a jak lze provést 

srovnávání kvality mezi IT odděleními z různých organizaci. Dovednosti SFIA: řízení kvality QUMG 4-5, zajištění 

kvality QUAS 3-4. 

 

Výstupy kurzu: Úspěšní kandidáti získají certifikaci Certified IT Quality Professional - certifikaci CITQP. Certifikace znamená 

potvrzení pochopení základů holistického přístupu k IT kvalitě.  
 

Navazující kurzy: IT Quality Manager, Managing Knowledge Worker Quality, Managing Supplier Quality 
 

Agenda kurzu – 1 den: 

• Hodnocení  kvality IT – motivace ke kvalitativním metrikám 

• Přehled tradičních přístupů kvality a proč je nutná jejich modernizace 

• Architektonický návrh holistického hodnocení kvality IT. 

• Index kvality IT - model, zásady, definice kvality IT,  IT Quality Index 

jako kompozitní indikátor kvality IT 

• 6 domén a 48 dimenzí kvality: 

o Obchod / Zákazníci 

o Lidský kapitál 

o Služby 

o Procesy 

o Nástroje 

o Vystupování, vzhled, reporting 

• Hodnocení kvality informačních technologií - plánování, organizace a metoda hodnocení. 

• Analýza a zpracování, jak Interpretovat výsledky měření. 

• Hodnota pro firmu, navazující propojené kvalitativní metriky CLQ, CLX, KWQI 

• Online certifikační zkouška Certified IT Quality Professional CITQP – dvojjazyčná verze CZE/ENG, 

úspěšní kandidáti budou uvedeni v registru SCR – Successful Candidate Register 

Další informace: 

• Kurz i certifikační zkouška mohou být objednány i v české verzi – napište do registračního formuláře 

• Kurz je veden zkušenými akreditovanými experty a trenéry v oblasti kvality IT - AITQE / AITQT. 

• Účastníci kurzu se mohou stát na LinkedIn členy skupiny IT Quality Index pro sledování aktualit 
 
IT QUALITY INDEX XX% and IT QUALITY INDEX are registered trademarks of Q4IT. All rights reserved. 

ITIL® is a trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.  

https://www.q4it.eu/
https://www.q4it.eu/on-line-registrace-na-itqi-kurzy/
https://www.amazon.com/dp/B09FRYKJSC?ref_=pe_3052080_397514860
https://sfia-online.org/en
https://www.q4it.eu/courses/it-quality-index-courses/it-quality-manager/
https://www.q4it.eu/kwq/
https://www.q4it.eu/courses/it-quality-index-courses/managing-suppliers-quality/
https://www.q4it.eu/certification/
https://www.q4it.eu/certification/
https://www.q4it.eu/courses/it-quality-index-courses/it-quality-index-foundation/
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IT Quality Index certifikační schéma: 

 

 

Mapping to SFIA skills 

 
 

COBIT 2019 to SFIA and IT Quality Index courses
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