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Q4IT je konzultační a akreditovaná školící společnost, která se věnuje moderním trendům řízení IT, zejména Digital Capabilities 

Management Model (DCMM®), dále oblasti měření a řízení IT kvality (IT Quality Index®), IT Service Managementu, včetně analýzy a 

řízení IT dovedností dle metodiky SFIA. Významnou oblastí je také organizace Meetupu CIO23, která je od roku 2012 jako platforma 

sdílení zkušeností s moderním řízením IT ve všech typech organizací. 
 

Nejčastější konzultační projekty: 

Konzultační 
oblast 

Popis Výstup projektu 

Analýza kvality IT a zavedení systému řízení kvality IT QMS 

Měření a 
porovnání  
kvality IT 

Analýza aktuálního stavu IT podle metodiky  
IT QUALITY INDEX®. Identifikace oblastí s největším 
potenciálem ke zlepšení. Stanovení cílů zlepšování IT. 
Detail zde 

• Certifikát kvality s hodnotou % 

• Porovnání vůči podobným organizacím 

• Radarový graf kvality IT jako systému 

• Soupis oblastí k prioritnímu zlepšování 

IT QMS 
Systém řízení IT 
kvality 

Zavádění procesu IT Quality Management System 
podle moderních principů service managementu. 
Výstupem projektu je travale fungující systém řízení a 
zlepšování kvality IT v jakékoliv organizaci. Detail zde 

• Návrh procesu a systému IT QMS 

• Odpovědnosti manažera kvality IT 

• Hodnocení přínosů řízení kvality  

Analýza kvality 
znalostních 
pracovníků IT 

Analýza vychází z konceptu „Knowledge Worker 
Quality Index“ analysis, kdy se porovná relativní 
úrověň kvality jednotlivců, týmů a celých oddělení. 
Detail zde 

• Analýza KWQI – knowledge worker quality index 
pro pracovníky IT, týmy nebo celé oddělené 

• Hodnota znalostního pracovníka VKW 

• Hodnocení indexu kvality spolupráce CLQ  

• Vizualizace výstupů a shrnutí zjištění 

Řízení kvality 
dodavatelů  

Budování systému řízení dodavatelů a smluv pro 
potřeby řízení IT služeb. Principy určení parametrů 
dodávaných služeb, příprava a správa smluv, 
kategorizace výkonnosti dodavatelů. Detail zde 

• Vytvoření politiky a procesu řízení dodavatelů a 
smluv. 

• Zvyšování efektivity práce IT oddělení při dodržení 
kvality IT služeb.  

Digitální transformace a inovace řízení IT 

Studie 
proveditelnost 
zavedení Digital 
Capabilities 
management 

Analýza vhodnosti přechodu na nový způsob řízení IT 
pro podporu inovací a digitální transformace. 
Detail zde 

• Analýza zvýšení inovačního potenciálu IT 

• Kalkulace návratnosti ROI 

• Kontextový soulad a finální doporučení zda 
DCMM model ano či ne.  

Modernizace 
řízení IT 
zavedením 
metodiky DCMM  

Podpora digitální transformace „zevnitř“ – 
transformace IT z pasivní role to role inovační, 
podpora umělé inteligence, adaptivní řízení a 
minimalizace spotřeby zdrojů na sebe administraci. 
Detail zde 

• Řízení IT dle principů komplexních adaptivních 
systémů 

• Zvýšení inovačního potenciálu, inovanční system  

• Digitální transformace řízení IT a celé firmy 

• Zásadní snížení administrativní zátěže IT řízení 

Digitální IT Strategie a další oblasti 

Návrh Digitální IT 
Strategie   

Posouzení IT strategie, její rozpracování s využitím 
mezinárodně uznávaných metodik typu ITIL®, IT 
QUALITY INDEX®, SFIA®. Posouzení souladu IT 
strategie se strategickými cíli organizace. Detail zde 

• Strategie IT v docx + ppt 

• Metriky a způsob měření 

• Proškolení metodiky tvorby IT strategie 
 

Měření řízení IT 
bezpečnosti 

Analýza 40 dimenzí kvality bezpečnosti – metodika IT 
QUALITY INDEX® FOR SECURITY. Podrobný popis zde 

• Analýza 40 dimenzí IT bezpečnosti v kontextu 
celkové kvality, identifikace oblastí ke zlepšení 

• Porovnání s podobnými organizacemi 

IT Skills - SFIA Posouzení dovedností v týmu IT (skills assessment) dle 
mezinárodní metodiky SFIA. Analýza dovedností pro 
naplnění strategických cílů IT, rozvoj týmů i 
jednotlivců. Popisů pozic v IT (role profiles) dle 
mezinárodní terminologie. Detail zde 

• Analýza IT skills po jednotlivcích 

• SFIA certifikát pro každého pracovníka 

• Konsolidovaný pohled na dovednosti v IT 

• Identifikované oblasti skills k rozvoji / útlumu  

• Nevyužité dovednosti 

Návrh katalogu IT 
služeb a SLA 

Revize / design katalogu IT služeb podle posledních 
principů – business value driven concept. 
Detail zde 

• Prezentační vrstva katalogu služeb 

• Soupis katalogových listů jednotlivých služeb 

• Struktura SLA pro jednotlivé linie služeb 

Konzultační projekty 
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IT QUALITY INDEX®  is a registered  trade mark of Q4IT Limited 
 

Typický průběh a vazby mezi jednotlivými projektovými aktivitami pro ITSM projekty. 

Projekty Digitální transformace a inovace řízení IT – zavedení modelu DCMM řízení IT. 
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