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Kurz IT QUALITY Manager 
Pro manažery IT kvality vedoucí k certifikaci   

Certified IT Quality Manager - CITQM 
 

Délka kurzu: 2 dny včetně certifikační zkoušky  
 

Cena, datum a registrace:   registrační formulář      
 

 

Přehled: Tento kurz představuje přehled manažerské úrovně rámce indexu kvality IT. Na tomto kurzu se účastníci naučí, jak 
řídit zavést a kontinuálně řídit proces trvalého řízení kvality IT na základě metodiky IT Quality Index. Kurz provede 
účastníky od návrhu až po udržitelné řízení systému managementu kvality IT řízeného principy, oblastmi a dimenzemi 
indexu kvality IT. Účastníci se naučí, jak vyhodnocovat, reportovat a vizualizovat dosažená zlepšení směrem k vedení 
společnosti.  Účastnici se naučí kvantifikovat přínosy zlepšení manažersky srozumitelným způsobem. Po úspěšném 
složení závěrečného testu získají absolventi certifikaci “Certified IT Quality Manager“. 

 

Předpoklady:  Pro absolvování kurzu nejsou povinné žádné jiné kurzy – doporučujeme však absolvovat IT Index Foundation 
Foundation nebo kurz IT Quality Index Expert. Je nutné chápat principy řízení IT služeb, proto je vhodný také ITIL® 
Foundation nebo ITIL® 4. Doporučená literatura IT Quality Index 2022 Edition, ISBN 9798543925812 

 

Cílové skupiny:  Pro manažery IT, manažery kvality IT a vedoucí pracovníky IT. Tento kurz je zaměřen na manažery kvality IT, kteří 

navrhují a řídí systémy kvality IT (IT QMS) s cílem stát se certifikovaným IT manažerem kvality - CITQM. 
 

Cíle kurzu:   Kvalifikace CITQM naučí absolventy jak navrhnout a řídit a trvale zlepšovat IT QMS. Nedílnou součástí kurzu je 

vyhodnocování přínosů jednotlivých zlepšení a jejich vizualizace ve formě proporčního vizuálního systému – visual 

proportional board. Účastníci se naučí, jak zavést IT QMS v souladu s COBIT 2019, proces APO11 Managed Quality. 

Dovednosti SFIA: řízení kvality QUMG 4-5, zajištění kvality QUAS 4-5 
 

Navazující kurzy: Managing Knowledge Worker Quality, Managing Supplier Quality 
 

Agenda kurzu:  2 denní formát 

• Přehled rámce ITQI - klíčové části metodiky z kurzu IT Quality foundation 

• Navrhování vizuálního IT QMS systému, šablona IT QMS dle struktury ITQI 

• Klíčové součásti IT QMS, účel a použití 

• Zavedení IT QMS - role a aktivity, role  IT Quality Manažera 

• Vazba na COBIT 2019 process APO11 Managed Quality 

• Životní cyklus zlepšení - od myšlenky, záznam, realizaci až  

do řízení neočekávaných situací nebo konfliktních změn. 

• Měření hodnoty zlepšení – techniky CVC, RBA, ADRA 

• Reporting KPI IT QMS, výběr hlavních ukazatelů. 

• Cvičení, která tvoří přibližně 30% kurzu: 

o Hledání nápadů ke zlepšení v jednotlivých dimenzích kvality 

o Vizuální řízení a hodnocení přínosů zlepšení  

o Návrh vlastního IT QMS  

• Certifikační zkouška Certified IT Quality Manager CITQM, úspěšní kandidáti budou uvedeni v registru SCR – 

Successful Candidate Register 

 

Další informace: 

• Kurz je veden zkušenými akreditovanými experty a trenéry v oblasti kvality IT - AITQE / AITQT. 
• Kurz zahrnuje praktické úkoly, které poskytují platformu pro poskytnutí inspirace ze skutečného používání IT QMS. 
• Při online verzi je řešení úkolů vedeno samostatně jednotlivými účastníky na základě pokynů lektora 

 
 
 
 
 
 
 

IT QUALITY INDEX XX% and IT QUALITY INDEX are registered trademarks of Q4IT Limited. All rights  reserved.  
ITIL® is a trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.  
 
 

  

https://www.q4it.eu/
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https://www.q4it.eu/courses/it-quality-index-courses/it-quality-expert/
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https://sfia-online.org/en
https://www.q4it.eu/kwq/
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https://www.q4it.eu/certification/
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Certifikační schéma a doporučené návaznosti kurzů metodiky IT Quality Index. 
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