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Společnost Q4IT je akreditovaná školicím střediskem pro oblast řízení IT kvality IT Quality Index®, inovační model DCMM®, SFIA a další IT metodiky. 

Specializuje se na oblast řízení IT a zlepšování kvality IT jako komplexního systému. Provádíme konzultace posuzování kvality IT s využitím IT 

QUALITY INDEX. Významnou oblastí je také organizace profesního setkávání CIO 24. Jako jediná společnost v CZE se věnujeme konzultacím v oblasti 

nového inovačního modelu řízení DCMM : Digital Capabilities Management Model, který  vychází z posledních trendů jako je informační teorie a 

inovační ekosystémy. U většiny kurzů jsou školící podklady v angličtině, kurz vede lektor v češtině nebo v angličtině. Všechny kurzy jsou zakončeny 

testem vedoucím k získání certifikátu.  Termíny kurzů vedených v angličtině jsou zde: 
 

Doporučujeme naše nejčastěji objednávané kurzy   

   DCMM Masterclass 

   IT Quality Foundation a IT Quality Manager 

   Managing Knowledge Worker Quality – nejnovější kurz pro IT manažery 

   Innovation Management in IT – nový kurz s důrazem na inovace iniciované z IT 

Pro velké zákazníky nebo školení skupin u zákazníka zašleme individuální nabídku na základě orientačního rozsahu dodávky, včetně kurzů online.  
 
 

Název kurzu Dnů Cena Kč *) Termíny, registrace a detailní popis kurzu,  

Kurzy DCMM® : Digital Capabilities Management Model – řízení IT znalostní éry  
Digital Capabilities Masterclass    1 12.860 

 
Digitální transformace znamená změnu logiky řízení IT, od pasivního řešitele požadavků 
k IT jako zdroji inovací a zlepšování digitálních schopností organizace. Nový kurz 
vycházející z Digital Capabilities Management Model. Detail a registrace  

Digital Capabilities Professional 2 18.860 
 

Kurz popisuje kroky zavedení modelu DCMM, analýzu proveditelnost, kvantifikaci 
přínosů, výpočet ROI a projektové fáze transformace řízení IT. Detail a registrace.  

Digital Capabilities Manager 2 18.860 
 

Dvoudenní manažerský kurz o praktickém využití, visuálním managementu a změně 
řízení IT na základech znalostní ekonomiky.  Detail a registrace. 

Digital Capabilities Expert 5 34.860 Kombinovaný kurz z Masterclass, Professional a Manager, vede k certifikaci DCMM 
Expert. Detail a registrace. 

Innovation Management in IT  1 12.860 Role IT v inovacích se postupně mění a vyvíjí. V době znalostní ekonomiky je ve většině 
organizací IT nejvhodnějším oddělením pro aktivní řízení inovací. Detail a registrace. 

Digital Transformation for CIO  1 12.860 
 

Kurz digitální transformace vysvětluje teorii – co digitální transformace je, trendy i 
praktické postupy a roli IT v digitální transformaci. Detail a registrace 

Digital IT Strategy 1 12.860 
 

Workshop řešící změněný přístup k IT strategii, aby byla v souladu s trendy digitální  
transformace. Detail a registrace 

Informační teorie prakticky 
 

1 12.860 Kurz přináší nové poznatky z oblasti informační teorie a praktické důsledky pro 
modernizaci řízení IT. Detail a registrace 

   Kurzy IT Quality Index® - řízení IT kvality 
IT QUALITY Foundation   
 

1 12.860 
 

Co je IT kvalita a jak se liší od kvality služby? Systémový přístup k definici IT kvality, 
metodice měření a vizualizaci kvality, úvodní přehledový kurz.  Detail a registrace        

IT QUALITY Expert 
 

2 18.860 
 

Pokročilý kurz o metodě jak IT kvalitu změřit, vede k získání Certified IT Quality Expert.  
Detail a registrace    

IT QUALITY Manager   2 18.860 
 

Kurz je určen pro manažery kvality, jak navrhnout a řídit systém kvality – IT QMS. Vede 
k certifikaci Certified IT Quality Manager.  Detail a registrace    

Managing Knowledge Worker 
Quality   

2 16.860 / 
19.860 

FOIA 

Nový kurz (2022) s novou logikou řízení znalostních pracovníků, odklon od kvantitativního 
řízení směrem k řízení kvality komplexní kreativní práce. Volitelnou součástí kurzu je 
individuálně vypracovaný znalostní profil - SFIA skill profile.  Detail a registrace 

Certification in IT Quality 6 53.720 
 

Kombinovaný kurz složený z kurzů IT Quality Foundation & Expert, Manager a Managing 
Knowledge worker quality . Detail a registrace. 

Managing Supplier Quality  2 18.860 
 

Řízení kvality IT dodavatelů, nové modely spolupráce s dodavateli, práce v ekosystémech. 
Detail a registrace        

IT Performance reporting 1 12.860 Nový kurz shrnující nové postupy v oblasti kvalitativních metrik pro komplexní znalostní 
práci v IT. Detail a registrace     

Meetup CIO 23 

Meetup CIO 24 
22.5.2024  Brno 

     
1 

 
0 Kč 

Meetup pro CIO a IT manažery o nejnovějších trendech řízení IT - “CIO 24”. Účast na 
setkání je pro CIO bezplatná. Program konference:  

*)   ceny jsou uvedeny za jednu osobu, bez DPH, ceny jsou včetně oficiálních certifikačních testů.  
 

Kontakt pro individuální nabídky a školení uzavřených skupin u zákazníka: email: sales@Q4IT.eu , +420 776 567 923   
 

Katalog kurzů 2023 

https://www.q4it.eu/
https://sfia-online.org/en
http://www.itqualityindex.com/
http://www.itqualityindex.com/
https://www.q4it.eu/conference/
https://www.q4it.eu/dcmm/
https://www.q4it.eu/en/
https://www.q4it.eu/kurzy/dcmm-digital-capabilities-management-model/
https://www.q4it.eu/dcmm-professional/
https://www.q4it.eu/dcmm-manager/
https://www.q4it.eu/dcmm-expert/
https://www.q4it.eu/innovationmanagement/
https://www.q4it.eu/digital-transformation/
https://www.q4it.eu/digital-it-strategy/
https://www.q4it.eu/inftheory4practitioners/
https://www.q4it.eu/courses/it-quality-index-courses/it-quality-index-foundation/
https://www.q4it.eu/courses/it-quality-index-courses/it-quality-expert/
https://www.q4it.eu/courses/it-quality-index-courses/it-quality-manager/
https://sfia-online.org/en
https://www.q4it.eu/kwq/
https://www.q4it.eu/courses/it-quality-index-courses/certificate-in-it-quality/
https://www.q4it.eu/courses/it-quality-index-courses/managing-suppliers-quality/
https://www.q4it.eu/it-performance-reporting/
https://www.q4it.eu/conference/
mailto:sales@Q4IT.euT
https://www.q4it.eu/courses/it-quality-index-courses/
https://www.q4it.eu/courses/other-courses/
https://www.q4it.eu/dcmm-courses/
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Školící prostory:  Praha, Vinohradská 1511/230 nebo Budějovická 778/3a 
 Brno, Výstaviště 1, budova O   
 Ostrava, Hornopolní 3322/34 
 online MS Teams 
 Hybridní verze - kurz probíhá současně ve třídě a pro vzdálené účastníky je obsah sdílen přes MS Teams 
 

 

  
 

        
 

 
 

      
 

Certifikační struktura a návaznost kurzů metodik Digital Capabilities Management (DCMM) a IT Quality Index:  
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Doporučený, nezávazný sled kurzů dle rolí: 
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