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Tradiční modely řízení IT stojí na principech definovaných před několika dekádami, kdy role IT byla vnímána jako dodavatel 

služeb nebo jako organizace vyvíjející produkty (vývoj SW) na základě definovaných požadavků od zákazníka nebo vedení 

organizace. Tento model řízení však dospěl ke svým limitům, protože zásobních nápadů uživatelů není nekonečný a 

skutečná inovace je to, co „zákazník ještě neví, že by mohl chtít“.  

 

Model DCMM vychází z nejnovějších trendů, například konvergence biologie a computer science, evoluční biologie a řízení 

inovací, informační teorie, model CORE ECON a další. Tyto myšlenky rezonují napříč všech oborů a řízení IT nestojí stranou. 

DCMM je o změně paradigmatu, kde pozice IT je popsána s obdobnou logikou jako nervový systém v lidském těle. 

Kontinuální adaptace, experimentování, učení se a dynamická alokace zdrojů podle generovaných přínosů je stavení kámen 

modelu. Podpora digitálních agentů, tedy pokročilých IT systémů, které se sebe monitorují a mohou měnit svoje interní 

fungování (machine learning). Digitální agent je schopen reagovat na změnu a té se přizpůsobit (self-managed system), 

tedy vykazuje obdobné charakteristiky jako živá bytost. 

 

Jednodenní intenzivní kurz vám představí zcela nový model řízení IT, který podporuje využití umělé inteligence a strojového 

učení, schopnost řídit IT v trvale se měnících podmínkách. Transformuje roli IT na zdroj inovací a oddělení, které je schopno 

přinášet velké projekty schopné změnit modely fungování organizace (disruptive business models). 

 

Cílem kurzu je naučit účastníky to, jak změnit roli IT z pasivní role (nákladové centrum) na inovativní oddělení, které má pro 

vlastní organizaci strategickou hodnotu v přinášení nových a inovativních digitálních schopností. DCMM je první model, 

který je schopen rekurzivně analyzovat interní spotřebu zdrojů na vlastní řízení a tedy své organizaci nabízí nejlepší poměr 

spotřebovaných zdrojů v porovnání s dosaženými efekty. Důležitou součástí je vizuální proporční model, který umožňuje 

analyzovat, porovnávat a vyhodnocovat inovativnost IT a dynamicky měnit alokaci zdrojů pro maximalizaci dosažených 

efektů. 

 

Délka kurzu: 1 den, 9:00 – 17:00 

Cílová skupina:   CIO, CTO, vedoucí IT, vedoucí týmu, manager digitální transformace 

Co se naučíte: Modernizace řízení IT pro zvýšení inovačního potenciálu IT. Pochopíte novou roli 

IT v době digitální transformace a znalostní ekonomiky, jak řídit a spravovat 

digitální agenty a umělou inteligenci, jak vizualizovat to, co IT dělá, co je 

adaptivní řízení IT.  

Detail kurzu a registrace je zde 

Obsah kurzu vychácí z nové knihy DCMM : Digital Capabilities Management Model,  

ISBN: 9781723571923 

 

Zveme vás na zcela nový kurz 

DCMM Masterclass: Digital Capabilities Management Model 

Řízení IT pro Digitální transformaci, podpora AI – nové paradigma na roli IT v organizaci 

 Změna role IT z pasivního plnění požadavků do role motoru digitálních inovací 

 Modernizace interního fungování IT pro naplnění digitální transformace a podporu AI 

 Kolaborativní modely řízení IT a práce v digitálních ekosystémech 

 Exponenciálně rostoucí komplexita a schopnost trvalé adaptace IT a celé organizace 

https://www.q4it.eu/courses/dcmm-digital-capabilities-management-model/
https://www.amazon.com/dp/172357192X

