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1. Nabídka

Vážení,

Děkujeme za Vaši důvěru, že máte zájem o naše škoelní. PDQM pomáhá klientům při zlepšování všech 
činností souvisejících s řízením procesů a projektů, standardy kvality a analýzami, přípravou zadání pro 
ICT projekty a jejich řízením. Cílem naší práce je dlouhodobá spolupráce s klienty a snaha o komplexní 
pohled na celé firemní procesy a věříme, že tento přístup oceníte i vy.

Během posledních let jsme vyškolili stovky odborníků v desítkách firem a organizací. V rámci hodnocení 
kvality školení naprostá většina (přes 95%) účastníků hodnotí kvalitu školitele i samotného školení 
známku 1. Jedním z významných důvodů je, že se vždy před školením zajímáme o účastníky, jejich 
skutečné potřeby i vstupní znalosti, takže školeními skutečně navazujeme na možnosti a potřeby 
účastníků.

Základními charakteristikou nabídky a naší práce je:

 Pro klienty vytváříme systém vzdělávání podle potřeb jeho týmu

 Jsme zvyklí navázat při práci na interní standardy týmu i tyto standardy v rámci vzdělávání 
s účastníky vytvářet

 Vždy se snažíme, aby vzdělávání bylo co nejvíce spjaté s prací účastníků – je-li to možné, 
využíváme aktuální projekty a jejich problémy pro rozvoj schopností lidí. Snažíme se, aby naše 
podpora a vzdělávání byly přiměřeně integrovány do činnosti pracovníků a kolektivu, protože jsme
se opakovaně přesvědčili, že tato forma je nejen nejúčinnější z hlediska pracovníků, ale i nejméně 
časově náročná. Rádi bychom proto tento vyzkoušený postup doporučili i Vám.

 Snažíme se, aby vzdělávání sledovalo cíle organizace – efektivní a kvalitní péči o rozvoj podnikání 
a informačních systémů společnosti. Proto se snažíme, aby součástí vzdělávání byla i péče o 
procesy, ve kterých analytici pracují, aby moderní způsoby práce přinesly organizaci praktický 
užitek. Opakovaně jsme se totiž přesvědčili, že neefektivní vnitřní řízení projektů nelze vyřešit 
vzděláváním jedné skupiny pracovníků, ale je zapotřebí komplexní přístup.

 Školitel je odborníkem na oblast business analýzy i jiné oblasti softwarových projektů 
s dlouholetou praxí i teoretickým vzděláním. Pracovníkům může pomoci i s konkrétními projekty a
tak rozvíjet jejich schopnosti nejenom lektorováním a koučinkem, ale podle potřeby i vedením 
(mentoringem)

V následujících kapitolách zpracováváme nabídku vycházející z obdržené poptávky a současně zohledňující
nejmodernější poznatky v oblasti efektivního vzdělávání. Rádi se s Vámi následně sejdeme a naši formu 
vzdělávání osobně představíme.

Těšíme se na spolupráci s vaším týmem,

2. O společnosti PDQM
PDQM je vzdělávání a konzultační společnost, jejímž cílem je pomáhat tam, kde se vyvíjí a 

používají informační technologie pro podnikání a řízení. Pomáháme firmám, kterým záleží na 
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tom, aby práce šla "od ruky", efektivně, ke svému cíli a aby se k tomu využívaly moderní 

technické prostředky. 

Naše praxe zahrnuje 

 desetiletí péče o procesní systémy, 

 analýzu a návrh malých řešení i velkých podnikových 
systémů

 vlastní implementaci a dodávky systému řízení AyMINE® 
(www.aymine.com)

 Podporu firmám, které implementují ty nejnáročnější interní procesy – standardy 
kvality automobilového průmyslu (standardy ASPICE, ISO 26262, ale i další normy vč. 
ISO9001.)

Naše školení proto vyplývají z praxe – školíme činnosti, které sami děláme a se kterými pomá-
háme našim klientům. Díky tomu jsou všechna školení postavená na zkušenostech a aktivní 
praxi a přinášejí tak nejenom teoretické znalosti, ale především praktické zkušenosti.

V nabídce je přehled kurzů, které jsou určeny různým pracovníkům softwarových týmů, zejména
business analytikům, vedoucím týmů a těm, kdo jsou odpovědní nejenom za samotnou kvalitu 
vyvinutého software, ale i za efektivitu celého jeho vývoje a správy.

Naše vzdělávání pro analytiky a vedoucí zakázek/projektů oceňuje řada týmů, řada z nich 
s námi spolupracuje dlouhodobě na vzdělávání dalších „generací“ pracovníků. 

3. Přístup PDQM ke vzdělávání pracovníků na pracovišti 
Oddíl popisuje metodiku vzdělávání pracovníků softwarových týmů1, 
kterou pracovníci PDQM vytvořili na základě zkušeností ze svých 
projektů i z hodnocení účinnosti jiných vzdělávacích projektů.

3.1. Priority vzdělávání

Určení potřebných znalosti a zkušeností věnujeme pozornost po celou 
dobu realizace projektu. Ze zkušenosti vyplynulo, že účastníci 
vzdělávání v průběhu kurzu upřesní své potřeby. Průběh vzdělávání 
vede k racionalizaci práce a změně přístupu k ní, což přináší i jiné 
nároky na zkušenosti lidí. Rozsah vzdělávání je proto možné i 
v průběhu vzdělávání měnit. 

Cílem vzdělávání by měl být i praktický přínos pro objednávající 
organizaci. PDQM proto při plánování vzdělávání zohledňuje potřeby 
klienta, které se většinou projevují v požadované míře podrobnosti 
vzdělávání v určitých oblastech, prioritách vzdělávání i v jeho provázání 
na projekty a organizační změny.

Logicky prvním krokem každého vzdělávání je určení, jaké jsou znalosti a zkušenosti pracov-

níků, kteří se vzdělávání mají účastnit. V praxi se jako zcela postačující ukazuje vlastní posou-

zení týmem, který se školení bude účastnit. Vstupní testy proto standardně neprovádíme, pro 

upřesnění postačí pohovory při první individuální schůzce.

1  PDQM zajišťuje vzdělávání pracovníků v oblasti projektového řízení, business a technické analýzy a v oblasti zajištění kvality 
softwarových řešení. 
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3.2. Průběh vlastního vzdělávání

Doporučený vzdělávací postup vyplývá nejenom z naší zkušenosti, ale i z principů moderního 

vzdělávání. Kombinuje současně činnosti vedoucí k pochopení tématu, naučení se teoretickým 

znalostem a jejich bezprostředními využití v praxi. Díky provázání s praxí dojde k propojení 

znalostí s reálnými objekty a zafixování pracovních postupů. Je tak vysoká pravděpodobnost, že

pracovníci začnou nové metody skutečně aktivně využívat2.

Vzdělávací cyklus má následující kroky:

1. Společné probrání problematiky Cílem probrání je společně 

pochopit hlavní problematiku dané oblasti a cíle, které business

analýza musí sledovat a splnit. 

2. Školitel doporučí efektivní řešení problematiky – realizuje 

školení, které se zaměřuje na danou problematiku a současně 

školení prezentuje na konkrétním příkladu, který byl probrán 

v 1. kroku. Školení realizujeme relativně krátká – půldenní, aby 

účastníci mohli s materiálem okamžitě pracovat. Obsáhlejší 

problematiku rozdělujeme do více bloků. Samotná školení 

využívají různé přístupy k tématu, aby se účastníci aktivně 

zapojili a nad tématem přemýšleli - samotný výklad tématu, 

praktické příklady z praxe lektora, diskuze, řešení modelových i 

reálných příkladů.

3. Bezprostředně po školení následuje fáze cvičení, kdy si 

pracovníci vyzkouší látku na konkrétních příkladech, Cvičení 

provádějí pracovníci sami a zabere většinou 0,5 – 1,5 hodiny. 

Výsledky svého cvičení školiteli prezentují na individuální 

schůzce. Je velmi žádoucí, aby účastníci využívali vlastní 

projekty a aktuálně realizované činnosti pro aplikaci nových 

postupů i při cvičeních - To umožní, aby si probíranou látku 

spojili s vlastní praxí. Teoretická cvičení postavená na 

příkladech mimo vlastní práci mají výrazně menší efekt. 

4. Semináře jsou prokládány blokem společných cvičení, na 

kterých si účastníci vyzkouší pracovní postupy, proberou cvičení

a způsob jeho aplikace v praxi. Cvičení trvají 2 hodiny a jsou 

moderována školitelem.

5. Pracovníci začnou používat postupy ve své práci a mají školitele 

k dispozici pro konzultace. Může se např. účastnit pohovoru 

jako pozorovatel a následně jej s účastníkem vyhodnotit, 

reviduje vytvořený dokument a připomínkuje jeho správnost a 

2  Je ovšem podstatné, aby využívání moderních postupů nebránily pracovní standardy organizace nebo odmítavý postoj jiných 
členů IT týmu či organizace obecně. Pokud účastníci nové metody nemohou využít, školení nepřinese organizaci žádnou hodnotu
a navíc sníží motivaci pracovníků k co nejlepším pracovním výkonům. Ti nejlepší mají pak tendenci odejít a najít si takové 
pracoviště, kde znalosti uplatnit mohou. PDQM proto vždy navrhuje sladění vzdělávání s pracovními standardy organizace 
případně s jejich rozvojem.
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úplnost, je-li problematika náročná, může zpočátku 

spolupracovat na realizaci, aby pracovníkům pomohl realizovat 

činnost optimálním způsobem.   

Důležitou součástí vzdělávání je podpora k aktivnímu využívání 

a vytváření pracovních pomůcek, které zefektivňují práci a 

zajišťují jednotnou kvalitu i formu práce analytiků (typicky jde o 

šablony dokumentů, interní standardy apod.)3 Příprava 

procesních aktiv je většinou účastníků kurzu část zpočátku 

náročná, a proto se na jejich přípravě školitel podílí odbornou 

pomocí. Pro řadu z nich PDQM poskytuje vzorová řešení. 

6. Po nasazení do praxe (většinou s odstupem několika týdnů od 

úvodního školení) vždy následuje vyhodnocení a optimalizace. 

Každá činnost a proces je nejefektivnější, pokud je sladěn 

s ostatními procesy. (Např. sebelepší business analýza je 

špatná, pokud její podrobnost nezohledňuje úroveň schopností 

pracovníků, kteří s ní mají dále pracovat.) Je třeba posoudit, 

jestli výstupy jsou skutečně integrovány do dalších procesů 

firmy. Výstupem etapy bývá doladění samotných procesních 

aktiv a pracovních postupů, ale často i návrh na optimalizaci 

navazujících činností.4

V rámci vyhodnocení v průběhu bloků i na konci vzdělávání se 

provádí i hodnocení přínosů pro organizaci (sponzora).

V rámci optimalizace se současně reviduje, nakolik pracovníci chápou přínosy probírané látky a 

zda ji umí aplikovat. Standardně probíhají pravidelné schůzky s vedoucím pracovníkem, na 

které se vyhodnocuje efektivita vzdělávání a případně domluví úprava jeho obsahu nebo 

zaměření.

3.3. Mentoring

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak podpořit promítnutí nových poznatků do praxe týmu a 

konkrétních lidí, je aktivní podpora této změny v rámci projektů firmy. Dobře k tomu pomáhá 

mentoring – odborná diskuze nad způsobem práce v aktuálních projektech a jejími výsledky. 

Velkou výhodou této spolupráce je, že

 Přirozeně propojuje nové postupy s běžnou prací

 Probíhá v rámci platných procesů a nedostává se s ními do 

sporu

3  V názvosloví metodik softwarového inženýrství jde o tzv. process assets – procesní aktiva. Tato aktiva zahrnují všechny vnitřní 
materiály, výstupy, informace a nástroje, které slouží k zefektivnění práce týmu. 

4  Čistě z pohledu business analytiků, kterým by šlo pouze o zlepšení vlastních dovedností a znalostí, se tato činnost může jevit 
jako zbytečná, protože nepřidává konkrétní znalosti použitelné při zkoušce. PDQM ovšem systém vzdělávání chápe současně 
jako nástroj, jak dané činnosti ve firmě žadatele zefektivnit: Teprve optimalizace obsahující cílenou integraci s ostatními procesy, 
skutečně zlepšení přináší. 
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 Přináší pracovníkům týmu minimální časovou zátěž, protože jim

nevytváří nové úkoly

 Aktivně zlepšuje kvalitu práce konkrétních projektů, protože

vytváří novou formu revize kvality a efektivity práce

 Vhledem k tomu, že mentor se může i aktivně podílet na

projektu, některé týmy jeho činnost a náklady logicky zařadí

do projektu 

Zejména pro starší pracovníky, kteří mívají menší ochotu měnit

pracovní postupy, je mentoring provázaný s prací na konkrétném

projektu nejsnáze akceptovatelnou formou rozvoje jejich pracovních

dovedností a ovlivnění návyků.

Rozsah a forma mentoringu se vždy řídí individuálně, ale pro

úspěšnost mentoringu by mělo být splněno několik základních

podmínek:

 Stanovený cíl, kterého se má dosáhnout a způsob, jak se

dosažení cíle bude sledovat

 Předem navržený přibližný rozsah, který koresponduje

s cílem; možnost tento rozsah upřesnit s ohledem na rychlost

plnění cílů (ovlivněno např. schopnosti mentorovaného

pracovníka vstřebávat zkušenosti)

 Dohodnutá minimální součinnost s mentorem, která by

neměla klesnout pod 1 spolupráci / setkání za 2 týdny. (Při

nižší spolupráci se ztrácí kontext práce a činnosti na sebe

nemohou navazovat)

Typická doba spolupráce v rámci mentoringu se pohybuje v řádu

měsíců, ale např. při intenzivnější spolupráci při konkrétním projektu

může být i kratší a přesto přinést výrazný užitek.

PDQM poskytuje mentoring v oblastech projektového řízení, analýzy a procesního zlepšování.

3.4. Příklad harmonogramu

Z praktických důvodů členíme vzdělávání na týdenní periody ale s tím, že se překrývají dva po 

sobě jdoucí bloky. Zároveň je cílem, aby mezi dvěma přednáškami byla mezera cca 2 týdny. 

Pokud je tato doba kratší, účastníci nemají dostatek času probírané téma aplikovat a prakticky 

jej zažít. Popsaný model využívá pravidelného setkávání školitele s účastníky s tím, že se 

s dvoutýdenní periodou střídají školení formou seminářů a praktičtěji orientované schůzky 

podporující otevřenou výměnu názorů a zkušeností.
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I když u některých blízkých témat je možné interval zkrátit (typicky po sobě následující bloky 

týkající se stejného tématu), spíš přichází požadavek na prodloužení bloků ať už z důvodu 

náročnosti pro účastníky, tak (častěji) z důvodu aktuální vytíženosti jinými projekty ve firmě.

Celkově se účastníci se školitelem nad každou oblastí sejdou

v rámci bloku 4×, což je dostatečný počet, aby se

s problematikou dostatečně seznámili. Navíc školitel se

s účastníky dlouhodobě setkává a vytváří tak prostor, aby se i

později mohli k látce kdykoli vrátit a nejasné věci případně řešit

v rámci individuálních setkání.

Harmonogram školení předpokládá model, kdy školitel

navštěvuje pracoviště účastníků 1× týdně. Harmonogram

každého dne je podobný:

 9:00 – 11 Seminář o etapě

 11 – 12 vyhodnocení etapy / koučink

 12 – 12:30 přestávka na oběd
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a semináře nestačí k osvojení 

probíraných znalostí.

Skutečný přínos vzdělávání je 

pro účastníky a organizaci 

teprve, když se nové postupy 

stanou součástí rutinní práce.

Školitel účastníky vede, dokud 

se nové znalosti nestanou praxí. 

Obrázek 1: Příklad harmonogramu po sobě následujících kroků

Obrázek 2: Příklad harmongoramu jednoho bloku
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 12:30 – (cca) 15:30 individuální koučování (např. revizemi 

vytvořených dokumentů, spoluprací na projektové činnosti, 

prací na šablonách) 

Kromě dnů, kdy je školitel na pracovišti, má každý člen softwarového 

týmu (nejenom přímí účastníci vzdělávání) možnost se na školitele 

obrátit s dotazy týkajícími se softwarového procesu a optimalizace 

činností ve firmě5. Pro školitele je standardem, že na zaslané dotazy 

odpovídá nejpozději následující pracovní den, v obvyklém případě ale 

tentýž pracovní den.

3.4.1. Příklad harmonogramu – distanční režim

Distanční režim je vhodný pro společnosti, kde není pravidelná spolupráce s týdenní periodou 

efektivní.

Vzdělávání probíhá podobně jako v předchozích případech formou bloků, ale zásadním 

rozdílem je koncentrace aktivit na dny, kdy je školitel na pracovišti organizace a současně 

posílení elektronické komunikace. Frekvence spolupráce na pracovišti objednatele je 1 × za 3 – 

4 týdny, ale probíhá aktivní virtuální interakce.

Jednotlivé bloky se překrývají a typicky se při každé návštěvě školitele zahájí nový blok formou 

školení dané oblasti. Následující schéma ukazuje posloupnost bloků po sobě.

3.5. e-Learning

Vzhledem k rostoucí poptávce po našich kurzech i od jednotlivých zájemců postupně nabízíme 

většinou našich kurzů i formou e-learningu. Pro e-learning jsou k dispozici rozsáhlé popisy ke 

všem tématům, takže jejich přínos pro absolventy je plně srovnatelný s živým kurzem. Během 

kurzu má možnost diskutovat se školitelem a tak položit otázky stejně, jako při živém kurzu.

5  Vzhledem k tomu, že změny práce business analytiků mají vliv i na práci spolupracujících subjektů, je školitel připraven změny a 
důsledky diskutovat se všemi, koho se dotýkají. Proto je spolupráce otevřena i ostatním pracovníkům, kteří s analytiky a tedy i 
změnami jejich práce přímo či nepřímo přicházejí do styku.
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I když jsou e-learningové kurzy za zcela plnohodnotnou alternativou ke kurzům vedením 

školitelem, přesto týmům doporučujeme kurzy realizované ve firmách. Společná diskuze týmu 

se školitelem vždy otevírá otázky týkající spolupráce a využití nových znalostí a zkušeností v 

praxi. Zkušenosti nám potvrzují, že právě společná diskuze výrazně usnadňuje využití poznatků 

v praxi. Týmové přijetí nových věcí umožňuje, aby celý tým převzal nové idee za své a vyjasnil si 

jejich využití v podmínkách týmu. Tuto možnost nedává ani e-learning ani otevřené kurzy s 

účastníky z různých firem.

3.5.1. Způsob předávání kompetencí

Jak je patrné z pospaného postupu, předávání zkušeností účastníkům 

vzdělávání probíhá v každé etapě jinak. Díky tomu pracovníci 

problematiku řeší různými způsoby a lépe postupy a techniky pochopí:

1. Úvodní etapa vede účastníky k potřebě samostatně přemýšlet o 

určité problematice a orientovat se v ní. Vlastní názor a 

představa výrazně pomáhá pochopení následného kurzu i 

vytvoření si vlastního názoru na způsoby řešení. Díky tomu se 

účastník stává aktivním činitelem celého vzdělávání

2. Etapa školení je intenzivní, ale relativně krátkou činností, kdy se

účastníci dovídají nové znalosti přímou vzdělávací formou. Jejich

lepšímu pochopení pomáhá, že je vedoucí školení přímo v rámci

kurzu aplikuje na oblasti řešené účastníky 

3. Fáze cvičení umožňuje účastníkům probíranou látku zažít, 

osahat si ji, experimentovat se způsobem jejího použití. Tato 

etapa je nezbytná pro to, aby účastníci dokázali teoretické 

znalosti skutečně aplikovat a pochopili, jak je v praxi uchopit. 

Pro účinné cvičení je nezbytné, aby účastníci využívali vlastních 

příkladů z projektů, které již realizovali nebo aktuálně realizují. 

Takové příklady dávají mnohem větší přínos, než příklady od 

lektora

4. V rámci etapy používání v praxi dochází k přenosu

zkušeností formou koučování školitelem. Účastníci se

přitom s probíranou látkou naučí pracovat na reálných

problémech, ale mají plnou podporu ze strany školitele,

který jim pomáhá vše aplikovat správně.

5. Etapa optimalizace umožňuje účastníkům probíranou

látku pochopit v širších souvislostech6 potřeb celé

organizace. Jde o etapu, která je klíčová pro to, aby

účastníci nové znalosti dokázali nejenom využít, ale i 

samostatně rozvíjet a zlepšovat. Na rozdíl od předchozích etap, 

kde se účastníci seznamovali s tím, jak samotnou látku využít a 

6  Pro pracovníky v některých profesích je tato etapa poměrně náročná, ale neměla by být náročná pro business analytiky.
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aplikovat, poslední etapa je vede k pochopení, že nejde o 

dogma, ale metodologii, která má své souvislosti, variabilitu, ale

i své meze.

V průběhu práce školitele s účastníky je většina práce individuální nebo

v menších skupinkách tvořených kolegy, kteří pracují na stejném 

projektu. Samotné semináře jsou společné, v následné fázi cvičení 

pracují účastníci ve skupinkách a společně výsledky prezentují.

Při distančním vzdělávání má školitel s účastníky stejně intenzivní ko-

munikaci, jako při vzděláváním na pracovišti, jediným rozdílem je 

organizace spolupráce. Školitel průběžně sleduje výstupy a účastníci 

s ním komunikují o řešených problémech ať už z dohodnutých cvičení, 

tak z reálných projektů7. Školitel monitoruje průběžnou práci i výstupy 

pracovníků.

V rámci práce školitele na pracovišti organizace se školitel věnuje 

seminářům a koučinku. Pokud je to efektivní a v zájmu organizace, 

účastní se vybraných aktivit vzdělávaných pracovníků tak, aby mohl 

sledovat jejich práci a poskytovat zpětnou vazbu8.

Při realizaci e-Learnigových kurzů uplatňujeme stejný princip: účastník 

má otázky k řešení a je vyzýván, aby diskutoval vlastní témata a 

problémy s lektorem.

3.6. Ověření kompetencí

Schopnost a zkušenosti business analytiků můžete doložit certifikátem vystavovaným na 

základě zkoušky znalostí a dovedností. Certifikace je standardně prováděna na pracovišti 

formou písemného testu a představení vlastní práce.

Zkouška probíhá formou testu a prezentace výsledků vlastní práce (nikoli školení, ale reálného 

projektu). Jako nejefektivnější se ukazuje prezentace před vedoucími pracovníky organizace. 

Zkušební komise má typicky 3 členy – školitele a 2 vedoucí pracovníky organizace. Možná je i 

zkouška bez účasti pracovníků organizace v komisi (komisi tvoří 2

nezávislí odborníci).

Certifikace není standardní součástí vzdělávání a její realizace závisí

na vůli vzdělávaných pracovníků i zajišťující organizace. 

Certifikát procesního analytika

Certifikát procesního analytika je 1. stupněm certifikace a svým

rozsahem pokrývá požadavky znalostí business analytiků podílejících

se na zavádění produktů, systémů jakosti a vnitřního zlepšování 

7  Školitel i pracoviště PDQM jsou připraveny pro zajištění bezpečnosti informací organizace, aby nemohlo dojít k jejich úniku a 
zneužití i na pracovišti PDQM.

8  Jde o velmi efektivní součást koučinku, ovšem často nerealizovatelnou. Není nutnou součástí vzdělávání a její využití záleží 
zejména na zájmu organizace.
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organizace včetně komunikace s týmem realizujícím informační 

systémy. 

Požadavkem na získání certifikátu je:

 Test znalostí zahrnující obecný přehled:

Význam business analýzy 

Procesy řízení a kontroly práce business analytika 

(odpovídá rozsahu standardu BABOK)

Informační potřeby vedení společností od business 

analytiků

Jazyk popisu procesů BPMN

Základy informační architektury

Základy práce s informacemi ve společnostech

Základy knowledgebase

Základy popisu funkčních a mimofunkčních požadavků

Základní orientace v modelu Zachman Framework – 

požadavek na prezentaci výstupů úrovní 1-2

 Předložit a prezentovat business analýzu v rozsahu pracovní 

náplně minimálně jednoho oddělení (nebo procesů s externími 

subjekty) a 2 procesů. Analýza musí obsahovat povinné části

 Prezentace znalosti business prostředí vybraného oboru (obor 

dle volby pracovníka)

Certifikát softwarového business analytika
Certifikát softwarového business analytika je obsahově zaměřen na znalosti a dovednosti, které 

by měl mít samostatný business analytik v softwarovém týmu. Rozsah požadavků na certifikaci 
softwarového analytika zahrnuje celý rozsah certifikace procesního analytika a navíc:

 Test znalostí zahrnující obecný přehled dle 1. stupně rozšířený 

o:

BABOK procesy podrobněji

Používání UML pro analýzu (pouze modelování 

požadavků), 

TOGAF – požadované elementy enterprise architektury a

jejich význam

Návrh podkladů pro testování (včetně metrik)

Metriky odhadování složitosti návrhu

Základní principy SOA, principy návrhu Enterprise 

aplikací

Principy přenosu business procesů do softwarové 

aplikace (automatizace procesů, návrh uživatelského 

rozhraní a workflow pro podporu procesů a práce)

Znalosti funkčních a mimofunkčních požadavků
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Orientace v IT prostředí

 Prezentaci business analýzy pro softwarový produkt

 Prezentace znalosti business prostředí vybraného oboru (obor 

dle volby pracovníka)

3.7. Srovnání programu PDQM a obvyklých přednáškových cyklů

Následující tabulka srovnává metodu PDQM s obvyklými vzdělávacími kurzy, které jsou 

postavené na přednáškách s doplňkovými cvičeními přímé v průběhu přednášek.

Tabulka 1 Srovnání tradiční metody vzdělávání a metody PDQM

Tradiční metoda Metoda PDQM

Cíl vzdělávání

Předat jednotlivým účastníkům co nejvíce 

informací v krátkém čase

Změnit pracovní postupy a návyky účastníků a 

celého týmu tak, aby využívali efektivní postupy 

v každodenní práci

Způsob vzdělávání

Školení doplněná souvisejícími cvičeními 

realizovanými většinou ve skupině v průběhu 

semináře

Školení trvají většinou celý den nebo i více dní

Krátká školení (cca 2h) po nichž následuje čas, ve 

kterém si účastníci látku sami nebo v rámci svého 

kolektivu vyzkouší. Výsledky jsou se školitelem 

probírány při individuálních schůzkách.

Společná cvičení pracovních postupů

Společné probrání vlivu na pracovní postupy 

organizace a návrhy jejich zlepšení

Výhody metody

Vzdělání proběhne rychle, většinou v rámci dní až 

týdne 

Pro účastníky bývá lákavou změnou - vytržením 

z běžného denního režimu

Krátká školení pomáhají lepšímu zapamatování 

nových informací.

Samostatné vyzkoušení si nových postupů v rámci 

vlastního denního režimu vede k lepšímu 

provázání s praxí a zažití nových postupů

Delší čas a společná diskuse pomáhají začlenění 

nových znalostí a zkušeností do praxe

Nevýhody metody

Školení, které nemá přímou vazbu na práci lidí a 

proběhne během několika dní, nevede pracovníky 

ke skutečné změně pracovních návyků. Znalosti se

proto nepromítnou do praxe

Bývá obtížnější najít vhodný termín

Metoda je časově náročnější a vyžaduje koordinaci

Vyžaduje od pracovníků vytrvalý přístup a 

samostatnou práci.

Optimální případ využití

Metoda je optimální v situaci, kdy je třeba vyškolit 

jednoho nebo pár nových pracovníků na 

technologie a metody, které tým používá. 

Jednotliví pracovníci získají chybějící znalosti a 

Optimální zejména tehdy, kdy tým jako celek chce 

zlepšit své pracovní postupy a získat 

kvalifikovanější přístup k práci. Jednotlivci 

získávají zkušenosti a tým jako celkem v průběhu 
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zkušený tým je pak táhne, takže znalosti v praxi 

používají.

vzdělávání zlepšuje postupy a spolupráci.

3.8. Skutečné zefektivnění práce

Vzdělání a praxe jsou nutným základem pro to, aby pracovníci zlepšili své pracovní návyky a 

postupy. Pomohou jim odhadovat náročnost vlastní práce, dělat ji efektivně, používat optimální 

nástroje, jazyky a postupy. Skutečného zefektivnění se ale dosáhne teprve tehdy, když 

organizace umožní, aby tyto nové postupy byly efektivně začleněny do celého procesu business 

změn nebo softwarového vývoje. Je proto vhodné, aby se vedoucí v organizaci zamysleli 

nejenom nad tím, jak pomoci konkrétním pracovníkům, ale i nad zajištěním vhodného 

pracovního prostředí - nástrojů, komunikačních pravidel, odpovědností a kompetencí, které 

efektivní práci umožní.

PDQM může pomoci i s touto oblastí - aktivně pomáhá organizacím optimalizovat pracovní 

procesy, nastavit odpovědnosti a stanovit rozhraní mezi jednotlivými rolemi. Stanovit, co je 

kvalitní výstup každé jednotlivé role v softwarovém procesu je stejně důležité, jako v jakémkoli 

jiném procesu a je základem pro efektivní týmovou spolupráci. Ta teprve pomůže naplno využít 

potenciál dobrých znalostí a návyků, které analytici v rámci vzdělávání získají.

Teoretickým základem pro zefektivňování procesů jsou semináře z bloku CMMI. Hlavní těžiště 

spolupráce ale není v přednáškách, ale ve zmiňovaném stanovení kvalitního procesu, postupů, 

standardů. Rádi pomůžeme i s touto oblastí.

4. Vzdělávací bloky cyklu analýzy

Systém vzdělávání je členěn na logické bloky.

Následující přehled obsahuje bloky, které

pokrývají kompletní požadavky na přípravu

business analytiků na 2. certifikační úroveň

zkoušky. Především ale bloky obsahově

pokrývají všechny technické oblasti znalostí a

zkušeností, které by business analytik měl

ovládat. Na základě posouzení aktuálních

znalostí analytiků a jejich pracovních je

standardně vybrána pouze část bloků.

Obsahově vzdělávací bloky vycházejí:

 Z posledních verzí současných standardů business analýzy (BABOK 3, TOGAF 9)

 Z modelu kvality práce na softwarových projektech (CMMI)

 Ze současných verzí modelovacích nástrojů potřebných pro práci business analytika 

(BPMN 2, ArchiMate, UML 2)  

 Z mnohaleté praxe školitelů, kteří sami vykonávají i práci business a technických 

analytiků
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BABOK je v rámci školení zdánlivě probírán nejpodrobněji, ale ve 

skutečnosti všechny bloky, které obsahově odpovídají modelu

BABOK, zohledňují i standard TOGAF. Standard BABOK je ovšem

záměrně zvolen jako základní model, protože vhodně shrnuje

principy kvalitní práce business analytika. 

Probírat více různých modelů (BABOK, TOGAF, ZF a vedle nich i

jednotlivých jazyků pro záznam (UML, BPMN, Petriho sítě) se může

jevit jako duplicitní. Zaměření modelů je ale odlišné a obsahový

překryv je menší, než se při povrchním porovnání může zdát.

Semináře jsou navíc připracovány tak, aby se obsahově

nepřekrývaly. Samotné jazyky jsou fakticky pouze nástroje pro

realizaci některých částí modelů. Přesto je po dohodě možné zvolit

školení pouze některého z jazyků BABOK, TOGAF nebo ZF.

Vzdělávání je standardně zahájeno úvodním seminářem, který

představí oblast business analýzy jako celku a současně představí

samotný vzdělávací program všem účastníkům.

Poznámky: Pořadí bloků v následujícím přehledu odpovídá jejich vztahům ke standardům a 

nevyjadřuje doporučené pořadí pro studium. 

Všechna školení jsou koncipována jako samostatná a má smysl je absolvovat jednotlivě, pokud 

potřebujete zlepšení v určité konkrétní oblasti. Pro skutečně zlepšování procesů ale 

doporučujeme organizovat blok vzdělávání tak, aby na něj navázaly reálně navržené a 

implementované procesní změny.

4.1. Moduly Babok, TOGAF a Zachman Framework

Skupina Blok Obsahová náplň

B
A

B
O

K
 3

BAP&M – Plánování a 

řízení analýzy

Školení popisuje cíle a činnosti plánování a řízení tvorby analýzy 

 Naplánovat, sledování a řízení průběhu business analýzy 

 Kontrola provedení všech částí

 Plánování způsobů analýzy, pohovorů a celkové komunikace

RM&C – Řízení a 

komunikace požadavků

Postupy potřebné pro organizaci všech součástí analýzy a 

správnou komunikaci analýzy v průběhu jejího vývoje s účastníky 

projektu

 Pojem požadavku

 Plán řízení požadavků

 Řízení rozsahu a obsahu analýzy

 Zajištění sledovatelnosti

 Opakovatelná použitelnost požadavků

 Efektivní komunikace požadavků – Seskupování informací do 

skupin podle potřeb účastníků projektu

 Základy komunikace požadavků
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Skupina Blok Obsahová náplň

EA – Globální business 

analýza

Kurz dává přehled přes celý rozsah business analýzy, která 

přesahuje typický pohled na funkční a mimofunkční požadavky. 

Zahrnuje důležité postupy pro business analýzu potřeb 

organizace

Kurz je určen pracovníkům s odpovědností za analýzu businessu

 Cíle a strategická analýza

 Procesy - základ analýzy organizace

 Role v organizaci

 Služby

 Rizika

 Logický model informačních systémů

Elicitation – Sběr 

požadavků

Nástroje a způsoby rozpracování požadavků do potřebných 

detailů, tak, aby výsledný popis byl dostatečně přesný a vnitřně 

konzistentní.

 Příprava sběru požadavků

 Způsoby získávání informací pro analýzu 

 Dokumentace činností, informací a výstupů

 Způsoby ověřování výstupů

RA – Analýza požadavků Klíčové školení popisující základní činnosti a modely potřebné 

pro kvalitní analýzu požadavků

 Stanovování priorit požadavků

 Organizace informací podle jejich typu

 Modelování

 Ověření správnosti požadavků - Verifikace a validace

SAV – Posouzení a ověření 

řešení a organizace

Školení zaměřené na posouzení, zda je návrh řešení připraven 

k implementaci a organizace připravená navržené změny zavést 

bez negativních dopadů na práci i pracovníky

 Posouzení připravenosti organizace na změny businessu

 Návrh přechodových požadavků

 Ověření přínosů a výkonnosti řešení

Potřebné schopnosti 

business analytika

Přehled požadavků na osobu analytika. Cílem kurzu je shrnout 

důrazy práce analytika a vytyčit cíle osobnostního rozvoje. Jde o 

kurz zaměření na schopnosti komplementární k technickým 

dovednostem probíraným v ostatních kurzech 

 Význam analytického myšlení, základy analytické práce

 Základní vlastnosti pro interakci s prostředím 

 Způsoby spolupráce

 Efektivní využívání technologií pro popis business analýzy9

9  Školení se nezaměřuje na výuku konkrétního nástroje pro dokumentaci požadavků, ale na způsoby jejich efektivního využívání.
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Skupina Blok Obsahová náplň

Za
ch

m
an

 F
ra

m
ew

or
k 

(Z
F)

ZF - Přehled a užitek pro 

Business analytika

Seznámení s modelem ZF, ale jeho prostřednictvím zejména 

s rozsahem business analýzy celkem a úhly pohledu, který by 

měl analytik umět při každé analýze používat

 Význam ZF pro logické členění business analýzy při přípravě 

business modelu

 Bližší popis a nácvik práce analytika na 2. - konceptuální a 3. - 

logické úrovni modelu

ZF - Praktická práce Doplňkový kurz k předchozímu, který obecné znalosti modelu 

Zachman Framework převádí do denní analytické praxe

 Práce na 1. - kontextuální úrovni ZF. Integrace kompletního 

popisu organizace / business domény

 Provázání úrovní modelu a synchronizace modelů BA na všech 

úrovních modelu

 Využití jiných jazyků business analýzy (především BPMN, UML) 

pro modelování jednotlivých vertikál analytického modelu na 

různých úrovních

TO
G

A
F

TOGAF - Přehled modelu a 

pracovní postupy - 

procesní metodika ADM

Klíčové školení probírající proces práce architekta a analytika na 

projektu. Školení zaměřené zejména na posloupnost činností a 

úkolů, za které je odpovědný analytik v IT projektech.

Cílem školení je probrat všechny činnosti požadované procesem 

ADM v TOGAF a vysvětlit, jaké činnosti a výstupy se od analytiků 

očekávají a jaký je jejich přínos pro celý projekt. Pro každou 

oblast je předveden praktický příklad výstupu, který ukazuje, jak 

je celá práce integrována do práce s jednotným modelem 

enterprise architektury

 Architektura modelu TOGAF a procesu ADM, přínos 

jednotlivých částí modelu pro kvalitní business analýzu

 Etapy analýzy – stanovení rozsahu řešení, návrh řešení, návrh 

přechodu na novou formu a správu vytvořeného řešení metoda

ADM (Architecture Development Method)

 Domény architektury - Popis business, dat, aplikací a 

technologií
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Skupina Blok Obsahová náplň

TOGAF - techniky a 

nástroje

Techniky modelu TOGAF užitečné pro práci business analytika

 Architektura systému a návrhové vzory pro architekturu

 Řízení práce s účastníky projektu (z pohledu BA)

 Business scénáře

 Technicky migrace na nové řešení

 Interoperabilita systémů

 Ověření zachování kontinuity business při změnách

 Řízení rizik

 Řízení kapacit

Atributy architektury potřebné pro její plánování a řízení 
(předmět, hledisko pohledu, míra detailu, míra abstrakce, 
přesnost)

V následujících tabulkách je uveden přehled kurzů, ze kterých se skládají vzdělávací cykly. 

Většina kurzů je realizována buď jako půldenní v rámci cyklu nebo v rozšířeném celodenním 

rozsahu, pokud jsou poskytovány samostatně nebo v rámci soustředěných vzdělávacích bloků. 

(Celodenní bloky zahrnují rozšířený obsah a více praktické části, která se v rámci cyklů realizuje

samostatně.)

Poznámka: K modelu TOGAF se úzce váže analytický jazyk ArchiMate. Školení tohoto jazyka je 

uvedeno v dalším oddíle (Jazyky business analýzy)

4.1.1. Blok BABOK

Cyklus kurzů podle metodiky BABOK (dle aktuální verze 3) je souhrnem, který prochází práci 

business analytika jak z procesního pohledu, tak z pohledu pracovních postupů a nástrojů, 

které by měl aktivně používat. Jde o vzájemně se doplňující kurzy optimalizované pro analytiky, 

kteří již mají zkušenosti z praxe, ale neztratí se v nich ani nováčci, kteří s prací analytiků 

praktické zkušenosti nemají. 

Zkušenější analytické týmy většinou vynechávají blok Elicitation - Sběr požadavků.

Blok kurzů BABOK tvoří páteř celého vzdělávacího programu, ostatní kurzy jsou optimalizovány 

tak, aby se obsahem s těmito kurzy nepřekrývali.

4.1.2. Blok TOGAF

Metodika TOGAF je kompletní metodikou tvorby a správy Enterprise/Business analýzy. I když je

TOGAF zcela odlišně orientován než BABOK (který je zaměřený na schopnosti analytika), 

zabývají se podobnou problematikou a kompletní vzdělávací kurz TOGAF by se s kurzy BABOK 

obsahově překrýval. Kurzy TOGAF jsou proto navrženy tak, aby doplňovaly kurzy BABOK a ty 

části, které BABOK nepokrývá - především jde o procesní oblast zapojení analytika do celého 

procesu tvorby software a správy Enterprise modelu.
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4.2. Jazyky business a procesní analýzy – BPMN, UML, ArchiMate

Skupina Blok Obsahová náplň
Ja

zy
ky

 a
 m

et
od

y 
bu

si
ne

ss
 a

na
lý

zy

Jazyk BPMN Seznámení se s nejpoužívanějším jazykem popisu a 

programování procesů

 Praktické používání jazyka podle jeho normy

 Praktické zkušenosti a tipy pro práci s modelem v BPMN, 

modelování paralelních, kontinuálních a hromadných procesů

 Úvod do problematiky automatizace procesů

Poznámka: Školení je standardně celodenní, společně s praxí 

modelování; úvodní část je zaměřena na širší publikum, druhá 

prochází detaily jazyka tak, aby jim dobře rozuměli analytici - 

tvůrci a hlavní uživatelů procesních modelů.

Modelování podnikových 

procesů

Školení zabývající se praktickými zkušenosti a postupy (best 

practices) procesního modelování a zlepšování procesů

 Proces v organizaci – stavební prvek svázaný s okolím

 Pravidla a průběh modelování procesů

 Zásady srozumitelnosti

 Standardy procesních map

 Metodiky zlepšování procesů

 Postupy tvorby procesní mapy

Poznámka: Seminář v rámci příkladů využívá BPMN a kromě 

vlastního zaměření semináře pomáhá získání dalších zkušeností 

s používáním jazyka BPMN.

UML - seznámení 

s jazykem

Seznámení s jazykem UML z pohledu business analytika. Cílem 

kurzu je poskytnout přehled přes modely jazyka vhodné pro 

business / technickou analýzu

 Logika jazyka

 RUP metodologie

 Modelování požadavků (use-case diagram, diagram spolupráce,

stavový diagram)

 Modelování rolí a subjektů

 Modely komunikace

 Stavy

Poznámka: kurz není určen designérům navrhujícím kód, protože

nezahrnuje techniky detailního modelování chování aplikačních 

objektů 
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Skupina Blok Obsahová náplň

UML - pokročilé techniky Školení rozvíjející schopnosti komunikace pomocí jazyka UML 

s vývojovým týmem, udržování UML modelu systému. Školení je 

určeno pracovníkům, kteří již s jazykem UML mají základní 

zkušenosti a v práci jej využívají. Je koncipováno jako navazující 

školení na školení UML - seznámení s jazykem

 Pokročilé modelování požadavků (digram posloupností 

činností, diagram aktivit, diagram komponent, deployment 

diagram)

 Řešení problematiky času a paralelismu v UML

 Přehled modelů jazyka a jejich určení pro jednotlivé etapy 

analýzy řešení

ArchiMate – grafický jazyk 

postavený nad TOGAF

Seminář zaměřený na pochopení grafického jazyka ArchiMate, 

jazyka, který jako jeden z mála byl od začátku navržen tak, aby 

splňoval potřeby enterprise architektury a business analýzy. 

 Struktura jazyka

 Elementy jazyka

 Modelování s pomocí ArchiMate - vrstvy modelu, vazby

 Vztah ArchiMate na další jazyky (UML, BPMN), použitelnost 

více jazyků v rámci jednoho modelu

 Komunikace modelu napříč organizací i k dodavateli

Další rozšíření jazyka

Story Maps a Story Points Cílem našeho unikátního školení je naučit analytiky myslet v prvé

řadě na potřeby a práci uživatelů a ne na požadavky na software.

Zasazujeme logiku story maps a story points do celého procesu 

vývoje software, často vyvíjeného dodavateli nebo více subjekty.

 Společná analýza problémů formou story mapy

 Páce se story mapou v papírové i v elektronické podobě

 Proces přípravy plánu zpracování požadavků a jeho sledování 

v průběhu vývoje

 Odhady a prioritizace nad story mapami

 Rady a praktické zkušenosti

Petriho sítě Kurz speciálního jazyka pro modelování paralelního zpracování 

procesů, plánování procesů kontinuálních činností a modelování 

složitých systémů, které si vzájemně předávají úkoly

 Syntaxe jazyka a způsoby jeho používání

 Problematika úzkého hrdla 

 Modelování efektivity organizace jako celku

 Modelování komplexních systému

Analýza chyb paralelizace a komunikace

4.3. Školení souvisejících dovedností analytika
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So
uv

is
ej

íc
í d

ov
ed

no
st

i
Architektury informačních 

systémů

Návrhové vzory informačních systémů

 SOA - principy, přínosy a rizika; 

 Návrh aplikací postavených na webovém prohlížeči

 Integrace systémů s různou architekturou

 Výhody a nevýhody různých architektur

 Dávkové zpracování dat v 21. století

Rozhraní Principy různých datových rozhraní

 Zásady bezpečného rozhraní, principy identifikace 

komunikujících systémů

 Ochrana dat při přenosu a zabezpečení přenosové cesty, 

kontrola správnosti dat

 Návrh rozhraní, řízení rozhraní mezi systémy od různých 

dodavatelů

Kalkulace prací a ceny Školení zaměřené na klíčovou dovednost analytiků - schopnost 

odhadnout náročnost navrhovaného řešení

 Metody kalkulace ceny projektových i provozních prací

 Odhadování náročnosti požadavků, využívání metody funkčních

bodů

 Technicky vyhodnocování minulých projektů pro posouzení 

projektů budoucích  –TCO, Metoda funkčních bodů, BCWS, NPV

 Kalkulace ceny procesu v provozu

Informační architektura a 

Knowledge management

Základem úspěšného analytického týmu je efektivní sdílení 

informací a učení. Školení probírá zásady knowledge 

managementu pro analytický tým a připravuje tak tým rozvoj 

společně sdíleného know-how

 Pojem informace, rozdíl mezi daty a informacemi

 Řízení informací ve firmách, bezpečnost informací, kvalita 

informace

 Principy knowledge managementu ve firmách

 Základy datového modelování (datový model)

 Datové modelování pro potřeby datových skladů (základy 

potřebné pro BA)

Návrhy uživatelského 

rozhraní a reportů

 Zásady srozumitelného rozhraní, rozhraní pro zadávání dat, 

rutinní práci s daty, manažerské přehledy, kontrolní dashboard

 Návrh rozhraní pro intranetové a internetové aplikace

 Zásady přehlednosti, zapouzdření informací, prezentace 

informací

 Typy reportů a jejich význam (Přehledy, analýzy, dolování 

informací)

 Typy grafů a jejich užitečnost pro určitý typ práce
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Zajištění kvality 

informačních systémů

 Principy plánování a kontroly kvality

 Preventivní techniky bezpečného vývoje aplikací

 Příprava ověření správnosti aplikace

 Management a řízení testů

Kvalitní smlouva na 

softwarový produkt

 Potřebné součásti smlouvy na dodávku software

 Charakteristiky smluv na služby a software dodávaný jako 

služby (SaaS)

 Smlouvy o kvalitě služby (SLA)

 Praktické zkušenosti smluvních vztahů

Zásady komunikace  Zásady strukturované dokumentace

 Ověřování porozumění dokumentům

 Řízení interview pro sběr požadavků

 Verifikace a validace návrhu

Business analytici ve 

společném týmu

 Organizace práce na Enterprise architektuře

 Standardizace procesní postupů

 Spolupráce při zajištění konzistentní kvality práce v projektech

 Procesní aktiva, jejich tvorba a správa

Vedení týmu  Základní charakteristiky tým leadera

 Jak vést tým pracovníků

 Stanovení cílů vedoucího

 Motivace lidí a týmu k cíli

Podle potřeby týmu je možné doplnit i některá podrobnější školení, kterými PDQM disponuje:

 Sběr požadavků z businessu s využitím AyMINE

 Návrh a řízení metrik v softwarovém procesu 

 Projektové řízení od A do Z

 Principy přípravy a sledování harmonogramu 

 Implementace systémů jakosti

 Zajištění kontinuity podnikání

 Operační systémy, architektura a služby

 Návrh bezpečných aplikací

 Plánování v MS Project

 Enterprise Architect prakticky

 Postupy při zlepšování interních procesů

 Proces nákupu software a standard CMMI for Acquisition

 Standardy kvality (ISO 9001, ISO 27000, ISO 20000)

 Standard dohledatelnosti Sarbanes-Oxley

Tato školení svým zaměřením přesahují obvyklý rámec potřeb business analytika a jejich 

potřebnost by měla vyplývat z potřeb organizace.
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4.4. Praktická cvičení

Důležitou součástí vzdělávání jsou praktická cvičení, která jsou integrální součástí vzdělávacích 

bloků. Některá se váží ke konkrétní oblasti práce (např. ke sběru požadavků, analýze apod.), 

jiná jsou zaměřena na obecnější schopnosti a jejich zařazení do programu vyplývá z potřeb a 

pracovní náplně účastníků. Příkladem obecnějšího tématu je metoda 6 klobouků - skupinová 

analýza problému.

PDQM má společně se vzdělávacími bloky připraveny praktické semináře na různá témata, 

nejčastěji se využívají:

 Jak správně dělat business scénáře

 GAP Analýza

 Kritéria požadavků - Jak definovat, že je požadavek správně

 Business Case v praxi – výpočet přínosů a nákladů

 Používání metrik při vývoji

 Používání metrik při testování

 Zahájení projektu – základy plánování a řízení

 BPMN a modelování procesů na vlastní kůži

 KPI-BSC

 Brainstorming – úvodní mapování situace

 Myšlenkové mapy – efektivní způsob zápisu z porady a analýzy nové problematiky

 Analýza dopadů

 Analýza příčin a následků

 Metoda 6 klobouků

 Funkční body v praxi – odhadování náročnosti řešení

 Prototypování - nástroj nalezení nejlepšího řešení

 Analýza rozhraní

 Příprava analýzy - vypracování plánu řízení požadavků

 Metodika týmu analytiků - ADM proces v praxi (typicky návaznost na školení ADM 

metody)

 Metodika sledovatelnosti a závislostí - Jaké všechny vazby má smysl sledovat, udržovat 

a jak to dělat

 Praktické zkušenosti s Enterprise Architect (typicky společně se školení Enterprise 

Architect pro pokročilé)

 Analýza pomocí ArchiMate - srovnání s UML a jak jej prakticky využít

4.5. Metodika business analýzy

Jednou z nejdůležitějších oblastí kvalitní business analýzy je týmová a produktová metodika. 

V rámci práce s kolektivem pomáháme vytvořit dlouhodobě udržitelný způsob práce na analýze.

Týmový přístup k práci zajišťuje schopnost sdílet části analýzy, efektivně spolupracovat a 

navazovat na výsledky práce druhého. Výstupy týmu musí být konzistentní, analytici potřebují 

spolupracovat na společném tématu i být schopni dát dohromady díly, které zpracoval každý 

samostatně. Součástí týmové metodiky jsou i nástroje vzájemných review a předávání znalostí 

tak, aby i nečekaný výpadek některého člena týmu neohrozil práci jako celek.
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Produktová metodika řeší potřebu udržení analytických informací nejenom po dobu projektu, 

ale i po celu životnost produktu tak, aby přinášely užitečné, aktuální informace. Produktová 

analýza musí být udržována po celý životní cyklus produktu, jasně odlišit specifické informace 

konkrétního zákazníka a držet se aktuálního stavu produktu. To vyžaduje cílené řízení produk-

tové analýzy v projektech, odlišování trvale platných informací od projektových poznámek a 

návrhů a celkovou kulturu práce s modelem.

Metodika analýzy nevzniká v rámci školení, ale na workshopech. Vedoucí PDQM tyto workshopy 

vede, přináší zkušenosti a příklady, jak týmovou a produktovou metodiku řešit (máme příklad 

např. s využíváním nástroje ARIS). ale konkrétní podobu metodiky je třeba sladit s pracovními 

postupy týmu, potřebami produktu (zejména jeho složitostí a modelem prodeje) i reálnými 

možnostmi pracovního kolektivu.

Obvyklý rozsah práce na metodice jsou 3 dny rozdělené do několika setkání mezi kterými 

účastníci řeší návrhy konkrétních oblastí. Typický způsob řešení metodiky je v rámci 

odpoledních praktických seminářů po dopoledních vzdělávacích kurzech. Tímto způsobem se 

integrálně do vytvářené metodiky promítají i poznatky ze seminářů.,

4.6. Příklad vzdělávacího cyklu

Následující tabulka ukazuje příklad harmonogramu. 

Konkrétní harmonogram je vždy domlouván na základě potřeb dané organizace - zkušeností 

účastníků, typu činnosti a pracovní náplně.

 

Aktivita Téma semináře

Seminář na pracovišti objednatele Co je business analýza
Jak probíhá vzdělávání
Popis vzdělávacího programu

Seminář na pracovišti objednatele
Individuální koučink (představení, priority, aktuální vnímané 
problémy v práci, domluva spolupráce, upřesnění zadání 1. úkolu)

BABOK/TOGAF - RM&C
Řízení a komunikace požadavků

Individuální práce - Úkol: Vypracování plánu řízení požadavků pro 
projekt
Individuální koučink (diskuse řešení, připomínky od školitele)

 

Seminář na pracovišti objednatele
Individuální koučink

BABOK - RA – Postupy zjišťování 
požadavků, Analýza požadavků

Individuální práce - Úkol: Návrh postupu zpracování požadavku, 
návrh dokumentace požadavku tak, aby umožňoval všechny 
činnosti analýzy požadavků
Individuální koučink
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Aktivita Téma semináře

Seminář na pracovišti objednatele
Individuální koučink

BABOK/EA – Globální business 
analýza

Individuální práce - Úkol: Vypracování enterprise analýzy pro 
modelový případ
Individuální koučink

 

Seminář na pracovišti objednatele
Individuální koučink

TOGAF - ADM - Přehled modelu a 
procesu enterprise architektury

Skupinová práce - Úkol: Vypracování společného postupu řešení 
analýzy a tvorby modelu řešení
Individuální koučink

Seminář na pracovišti objednatele
Společná revize vypracovaného modelu řešení

Analýza požadavků - odhady 
náročnosti

Individuální práce - Úkol: Pro požadavky vypracovat odhad 
náročnosti
Individuální koučink

 

Seminář na pracovišti objednatele
Individuální koučink - revize modelů a postupů použitých pro 
odhady

BPMN - Jazyk pro procesní 
modelování

Skupinová práce - Úkol: Vypracování procesního modelu k 
projektu
Individuální koučink

 

Seminář na pracovišti objednatele
Společná práce: Revize procesního modelu, vyzkoušení technik 
verifikace a validace

Modelování podnikových procesů

4.6.1. Alternativní harmonogram

Jsme připravení nabídnout i možnost realizace pouze přednášek. Je možné realizovat 2 před-

nášky v jednom dni (dopoledne a odpoledne). Jsme ale přesvědčeni, že předaný objem informa-

cí bez prostoru pro následné kvalitní vyzkoušení a zpětné vazby nebude pro účastníky velkým 

přínosem.

Ukázky různých harmonogramů obsahuje Cenová nabídka kurzů.
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5. Individuální vzdělávání

5.1. Distanční vzdělávání

Většinu nabízených kurů nabízíme i formou distančního vzdělávání, které umožňuje využít 

našich zkušeností bez potřeby dojíždění. Distanční vzdělávání je určeno pro jednotlivce, skupině

doporučujeme semináře, které umožňují společnou diskuzi o pracovních postupech.

Distanční formu vzdělávání nabízíme pro školení zaměřená na práci analytiků (business, 

technických i procesních), metodiků i vedoucích projektů. Distanční formou nelze poskytovat 

školení konkrétních nástrojů (Enterprise architect, Calliber atd.)

Distanční vzdělávání, stejně jako interní kurzy, kombinuje různé přístupy ke vzdělávání tak, aby 

se účastník nejenom dozvěděl informace, ale aby měl i možnost vyřešit praktické problémy a 

tak přenést poznatky do praxe.

5.1.1. Kroky distančního vzdělávání

Distanční vzdělávání se snaží maximálně kombinovat probíraná témata s praxí

Získání znalostí – samostudium

Základem samostudia jsou eLearningové kurzy dostupné na portále Moodle. Kurzy nejsou 

materiály ze školení, ale samostatně vytvořené kurzy, které plně pokrývají obsah školení a jsou 

připraveny pro samostudium. Samozřejmostí je přitom podpora lektora, takže účastník má 

možnost se na cokoli zeptat stejně, jako když je fyzicky na kurzu.

Materiály jsou poskytovány v off-line formě, která umožňuje jejich používání i bez on-line 

přístupu k internetu. 

Vyřešení nejasností – dotazy a úkoly

Každého účastníka na seminářích zaujmou jiná témata, a písemné semináře nemohou odpově-

dět všechny dotazy, které účastníky nad tématem napadají. Samostudium proto poskytuje 

prostor pro komunikaci srovnatelný s živým kurzem, navíc máte možnost v klidu si věci 

promyslet a ptát se po mnohem delší čas.

V rámci diskuze se probírá i praktická aplikace, tj. způsob, jak poznatky účastník uplatní v praxi.

Školitel se vždy snaží dohodnout, jak budou zkušenosti ověřeny na konkrétních projektech. (Je 

nezbytný zájem, součinnost i čas účastníka!)

Materiály vyzývají k vypracování odpovědí nebo návrhu řešení úlohy (kontrolní otázky k pře-

mýšlení). Odpovědi na tyto dotazy jsou kontrolovány lektorem a následně diskutovány.

Přenos do praxe – diskuze nad reálnými projekty aneb mentoring

Na diskuzi o tématech semináře naváže diskuze o konkrétních projektech účastníka z oblasti 

školení – o používaných pracovních postupech, problémech, které tvorbu, schvalování a 

prosazování analýzy provází a jak je probíraná témata mohou zlepšit.
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Podstatným rozdílem mezi diskuzí o přenosu do praxe a vyřešením nejasností je tematické 

zaměření diskuze, kdy diskuze v tomto případě má za cíl probrat konkrétní projekty a průběh 

analýzy v nich.

Diskuze jsou přesahem do oblasti mentoringu, od nějž se liší základní osnovou probíraných 

témat. V případě diskuze navazující na seminář je téma vymezené obsahem semináře, u 

obecného mentoringu je obsah určován účastníkem podle jeho potřeb

Ověření – Review praktického používání

Cílem vzdělávání je zlepšit pracovní postupy a výsledky. Úspěšným zakončením proto je situace,

kdy jsou tyto přínosy patrné na pracovních výsledcích nebo efektivitě. Školitel se proto podílí na

revizi výstupů, kde účastník nové poznatky a postupy využil a společně proberou, nakolik byla 

práce efektivní a nové postupy přínosné. (Příklady výstupů jsou projektové dokumenty, analýza 

řešení, přehledy rizik apod.)

Významná část práce analytika, procesního analytika i projektového manažera je v komunikaci 

s účastníky jeho projektů (interview, porady). Ani tato oblast práce proto není opominuta v 

distančním vzdělávání. Školitel diskutuje s účastníkem o průběhu realizovaných schůzek a 

proberou, nakolik postupy posloužily k efektivitě průběhu jednání a co je možné dále zlepšovat.

5.1.2. Příklad harmonogramu

Kurzy distančního vzdělávání organizují témata do celků odpovídajících cca celodennímu 

semináři. 

Kurzy probíhají většinou v týdenních intervalech. V rámci každého týdne je třeba, aby si 

účastník naplánoval čas na prostudování podkladů, vypracování úkolů a diskuzi s lektorem.

Příklad vzdělávání business analytika

Typickým obsahem distančního kurzu business analytika jsou semináře:

1. ZF - Přehled a užitek pro Business analytika

2. Řízení analýzy (BAP&M + RM&C)

3. RA – Analýza požadavků

4. Elicitation – Sběr požadavků

5. SAV – Posouzení a ověření řešení a organizace

6. TOGAF - Přehled modelu a pracovní postupy - procesní metodika ADM

7. Jazyk BPMN

8. ArchiMate – grafický jazyk postavený nad TOGAF

Poznámka: Kurzy jazyků BPMN a TOGAF mají smysl pouze v případě, že jsou pro práci analytika

relevantní.

Příklad vzdělávání projektového manažera

Typickým obsahem distančního kurzu projektového manažera jsou semináře:

1. Úvod do projektového řízení

2. Příprava projektu
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3. Plánování

4. Řízení a sledování

5. Vedení týmu, vyhodnocení a uzavření projektu

5.2. Mentoring 

Cílem mentoringu je odborně podpořit pracovníka v oblasti jeho práce. PDQM nabízí mentoring 

pro pracovníky na analytických a manažerských pozicích.

Analytické pozice:

 Business analytik

 Procesní analytik

 Softwarový analytik

 Test analytik

Manažerské pozice

 Projektový manažer

 CIO

 Test manažer

 Liniový manažer

 Člen vrcholového vedení společnosti

Mentor se s klientem setkává buď pravidelně nebo podle potřeby klienta. Obsah 

mentoringových setkání zahrnuje:

 Hodnocení vlastní práce klientem (cíl: vypracovat vnitřní sebereflexi, být schopen 

vnímat zlepšení i odlišit, které postupy jsou dobré a které potřebují zlepšení)

 Diskuze nad řešením problémových činností (cíl: je najít nové cesty k řešení aktuálních 

problémů)

 Rekapitulace zlepšení z oblastí probíraných při předchozích setkáních (cíl: vyhodnotit 

skutečně zlepšení příp. navrhnout další postup)

 Předávání zkušeností mentora (cíl: předat zkušenosti, nestavět růst jenom na vlastních 

chybách a zkoumání cest)

Mentoring probíhá většinou řádově několik týdnů až měsíců. Frekvence setkávání je řízena 

klientem, ale není vhodné, když je menší než jednou na 2 – 3 týdny, protože při větším odstupu 

nelze navázat na předchozí setkání (práce účastníka už se mezi tím výrazně posune) a pracovat

kontinuálně.

5.2.1. Srovnání mentoringu a vzdělávání

Zásadní výhodou mentoringu oproti vzdělávacím programům je, že účastník se věnuje skutečně

tomu, co potřebuje pro práci. Předané zkušenosti a vymyšlené postupy může okamžitě 

uplatňovat. Mentoring je tak nejefektivnější metodou, jak zlepšit to, co je aktuálně potřeba.

Nevýhodou mentoringu naopak je, že nepomáhá rozvoji za hranicemi současné práce. 

Vzdělávací program se věnuje celé oblasti a tak účastníky rozvíjí i v tom, co aktuálně nedělají, 

ale co pravděpodobně dělat budou, pokud se oblastí, které se vzdělávání věnuje, budou dále 
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pracovně věnovat. Ekonomickou výhodou vzdělávacího programu je, že vychází levněji v 

nákladech na jednoho pracovníka.

Výš uvedený vzdělávací program je doplněný i mentoringem, který do určité míry kombinuje 

oba přístupy. I když by mohlo jít o optimální metodu, z praxe víme, že jejím nedostatkem je, že 

vzdělávání se účastní i pracovníci, kteří o mentoring nemají zájem, protože je jim osobní 

spolupráce a diskuze nad vlastní prací nepříjemná nebo prostě cizí.

5.3. Další související služby

Spolupráce lektora s účastníkem vzdělávání má formu mentoringu. Tato forma často přechází 

do aktivní podpory projektů a spolupráci, která nejenom prohlubuje kvalifikaci školitele, ale má 

i okamžitý přínos projektům.

5.3.1. Podpora projektů

V rámci spolupráce pomáháme projektovým manažerům (co-management), analytikům 

(spolupráce buď přímým zapojením nebo revizemi a upřesněním návrhu na základně vlastního 

know-how¨řešené problematiky), nebo zajištění kvality (automatizace testů, návrh všech kroků 

zajištění kvality na projektech apod.)

Podpora projektů je ideálním způsobem přenosu zkušeností do týmu (učení při práci) a 

současně efektivním postupem, kdy realizované činnosti mají přínos pro konkrétní projekt.

5.3.2.Certifikace business analytika

Certifikace business analytika (popsána v samostatném oddíle Ověření kompetencí, strana 13) 

je možná i u účastníků distančního vzdělávání. Ověření kvalifikace vyžaduje kromě ověření 

znalostí i prezentace vlastních pracovních výsledků a proto probíhá vždy na pracovišti 

účastníka. Ověření znalostí může být nahrazeno úkoly řešenými v průběhu vzdělávání.

6. Školení související s nástrojem Enterprise Architect 

Nástroj Enterprise Architect (EA) používá mnoho firem, ale v naprosté většině bohužel

nezavedly efektivní způsob jeho využití. Efektivním využitím rozumíme situaci, kdy 

Pracovníci vzájemně svým modelům rozumí

Pracovníci nástroj využívají efektivně

Modely jednotlivých systémů nebo částí tvoří společný celek

Stejné věci se nedělají vícekrát

I když byl EA vytvořen původně pro modelování v jazyce UML, který je určen

především pro návrh a design objektově orientovaných aplikací, jako možnosti jsou

daleko širší. I proto jej často využívají analytici, kteří samotný návrh systémů vůbec

nedělají. Především na tuto skupinu uživatelů je školení směřováno.

V nabídce máme 2 školení, která na sebe volně navazují, ale svým zaměřením jsou velmi 

odlišná. První se zaměřuje na osvojení základních dovedností používání a efektivní práce 
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s nástrojem jednotlivými pracovníky, zatímco druhé se soustředí na efektivní využívání nástroje 

pro týmovou práci a správu Enterprise Architektury.

6.1. Používání nástroje Enterprise Architect analytiky

6.1.1. Cíl školení

Cílem kurzu je naučit analytiky rutinní práci s nástrojem Enterprise Architekt (produkt 

společnosti Sparx Systems).

Od účastníků se nepředpokládají žádné předchozí znalosti s nástrojem. Předpokládá se ale, že 

nástroj mají k dispozici a mohou s ním pracovat.

Školení je zaměřeno na začínající uživatele Enterprise Architect. Svým rozsahem pokrývá 

běžnou uživatelskou praxi, je tedy určeno i pro ty, kteří mají zkušenosti s používáním nástroje, 

ale nezabývali se jeho dokumentací a schopnostmi, které usnadňují využití a spolupráci.

6.1.2. Obsah školení

Školení prochází následující oblasti:

 Filozofie nástroje EA - repository, projekt, moduly, pohledy

 Pracovní plocha (popis obrazovky, základní ovládací prvky, project browser, vyhledávání,
model views)

 Vytváření modelu (organizace modelu, práce
s modelem jako celkem, přehledný model)

 Vytváření pohledu - schématu (vkládání prvků,
úpravy, kombinace elementů, formátování,
swimlines and matrix, nastavení diagramů,
filtrování diagramů, prokliky na diagramy, práce s
plátnem, přehledný pohled, nejdůležitější klávesové
zkratky)

 Elementy 

 Pohledy na model 

 Práce s projektem (statistiky, přehledy v  tabulkách, projektový slovník, pomocná okna - 
relationship / traceability)

 Spolupráce (baseline, sdílení modelů, stavba na společném modelu, sledování změn 
v modelu)

 Jazyk a jeho přizpůsobení (stereotypy)

 MDG technologie - dostupné modelovací jazyky, jejich využití a kombinace

Upozorňujeme, že školení se nezabývá výukou žádného modelovacího jazyka ani standardy 

využívání nástroje v organizaci.

V předstihu účastníci dostanou vzorový projekt, který je v průběhu školení využíván.
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6.1.3. Rozsah školení

Školení je koncipováno jako celodenní. Pokud je možnost, aby většina účastníků měla při 

školení k dispozici počítač s EA (vlastní notebooky), je výhodné, aby si je na školení přinesli a 

probírané činnosti rovnou vyzkoušeli - přednášející tomu dá dostatečný prostor, případně 

poradí při problému. 

Přesná doba školení je závislá na počtu účastníků a jejich dotazech. 

6.2. Školení Enterprise Architect pro experty

Kurz je určen pracovníkům, kteří již EA rutinně využívají jako nástroj pro kreslení a modelování, 

ale nestudovali způsoby jeho efektivního využívání. Cílem kurzu je naučit techniky, které práci 

s nástrojem výrazně urychlí a zefektivní.

Kurz je určen především analytikům a zabývá se činnostmi souvisejícími s analýzou business 

zadání a návrhem řešení.

6.2.1. Obsah školení

Školení probírá následující témata:

Rychlá a efektivní orientace v modelu 

Provádění hromadných změn 

Filtrování a uživatelské vyhledávání 

Struktura architektury – udržitelný model

Práce s modelem v projektu 

Výstupy (Reporty)

6.2.2.Rozsah školení

Samotný kurz je půldenní, pro efektivní využití znalostí ale doporučujeme jej doplnit a praktické

odpolední cvičení.

Je důležité, aby účastníci měli vlastní počítače s EA, aby si mohli probírané postupy přímo 

vyzkoušet.

6.3. Školení Efektivního týmového využívání Enterprise Architect 

Skutečně efektivní využívání nástroje Enterprise Architect (EA) v týmu je závislé na schopnosti 

týmu dohodnout se na společných standardech používání, správně si rozvrhnout projekty a 

produkty do modelů a ty provazovat.

Školení efektivního týmového využívání pomáhá týmu dostat z nástroje skutečně přidanou 

hodnotu spočívající ve sdílení informací a spolupráci nad společným modelem.

6.3.1. Cíl školení

Cílem školení je v celém týmu sjednotit způsob používání modelů a projektů v EA tak, aby si 

pracovníci vzájemně nepřekáželi při práci a naopak dokázali využívat výsledků druhých pro 

svou vlastní práci.
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Školení logicky navazuje na školení používání nástroje, ale zaměřuje se na týmovou práci a 

aplikaci týmových standardů.

Školení je určeno týmům, které chtějí dlouhodobě udržovat model produktu, systému nebo IT 

organizace (tzv. enterprise architekturu) v systému Enterprise Architekt a spolupracovat na 

něm.

Samotného školení by se měla účastnit co největší skupina spolupracujících lidí, aby si všichni 

osvojili stejné zásady spolupráce.

6.3.2.Organizace školení

Školení vždy navazuje na definici standardů a postupů pro celý tým. Školitel spolupracuje 

s týmem, který je za tyto standardy odpovědný a pomůže jim vytvořit model efektivní práce 

s EA. Ten zahrnuje:

Definici odpovědností jednotlivých týmových rolí vzhledem k analýze a designu

Definici standardů, jaké modely vytváří která role v rámci své odpovědnosti

Výběr modelovacích nástrojů v rámci EA

Způsob rozdělení projektů firmy do modelů v EA (produktová architektura, projektová 

architektura, verze, moduly, větvě)

Způsob verzování v EA

Způsob předávání práce

Metodika práce s Enterprise Architect

Na základě dohodnutého pracovního modelu školitel připraví školení, v rámci kterého 

dohodnutý model všechny účastníky naučí prakticky používat.

Důležitým aspektem školení je, že nepřináší obecné techniky, ale školí konkrétní postupy, které 

mají pracovníci používat.

Školitel má dvacetileté zkušenosti s organizací softwarového procesu, systémy jakosti a 

efektivním řízení informaci v projektech. Tyto zkušenosti pomohou, aby vypracovaná metodika 

byla kvalitní a pamatovala na vše, co projekt musí zahrnovat.

6.3.3.Rozsah školení

Samotné školení je jednodenní, 

Realizaci školení může předcházet sladění metodiky PDQM se standardy a potřebami 

organizace, která si školení objedná. Tyto činnosti probíhají ve spolupráci se zástupcem týmu 

analytiků a designu případně IT (typicky 2-4 lidí). Většinou trvají cca 1 týden, samotný rozsah 

zapojení konzultanta-školitele je typicky 3 dny.

Základem školení je vzorový malý projekt, na kterém jsou postupy ukázány. Tento vzorový 

projekt zůstává organizaci jako výstup ze školení a umožňuje, aby zkušený pracovník proškolil 

nově příchozí pracovníky samostatně. Organizace tak nebude závislá na PDQM (na vyžádání 

samozřejmě jsme připraveni školení zopakovat.)
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7. Školení k AyMINE

7.1. Úvodní uživatelské školení

AyMINE jakožto platforma pro efektivní práci ve firmě je určen všem pracovníkům společnosti. 

Pro všechny je určeno školení, které jim umožní pracovat s nástrojem efektivně, rychle se 

orientovat na virtuálním pracovním stole a tak si ušetřit čas.

Obsah:

Pracovní stůl a jak se na něm orientovat

Úkoly – zadávání, předávání, plnění

Zprávy a vzkazy

Účast na poradě

Organizace informací a jejich bezpečnost

Práce s dokumenty a soubory

Adresář a CRM – sdílené kontakty apráce s nimi

Školení je určeno všem budoucím nebo začínajícím uživatelům 

7.2. Automatizace v kanceláří aneb. nejen paperless

Školení učí postupy, které AyMINE podpopruje pro automatizaci běžné kancelářské práce.

Obsah:

Informace není dokument – jak efektivně pracovat s informacemi, aby byly tam, kde 

jsou potřeba

Porada – příprava agendy, pozvánky, realizace

Opakované porady – předávání agendy z porady na poradu, pozvánky

Rozhodování a hlasování – na poradě i mimo ni

Distribuce rozhodnutí a směrnice

Žádanky a jejich interní oběh

Školení je určeno všem uživatelům

7.3. Projektové řízení v AyMINE

Projekty mohou mít mnoho podob od větší zakázky, přes interní

reorganizaci, až po firemní večírek. Školení naučí, jak projekty v AyMINE

efektivně vést od prvotní idee až po jeho dokončení
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Obsah:

Projekt – založení, vytvoření projektového týmu

Projekt – plánování a zakládání úkolů

Projekt – Archivace aneb. konfigurační řízení

Definice produktů jakožto projektového výstupu

7.4. Projektové analýza – základ analýzy i úspěšného projektu

S projektovým řízením volně souvisí analytická práce – sběr a analýza požadavků. 

Obsah:

Typy požadavků

Traceability (Sledovatelnost) v AyMINE – od představy klienta po definici produktu

Jak získat zadání od interních uživatelů - AyMINE pro komunikaci ve firmě

Schvalování požadavků uvnitř ve firmě

Předání do realizace

Školení je určeno zejména aktivním členům projektu, které zpracovávají větší počet vstupních 

požadavků. Typicky jde o softwarové projekty, projekty vývoje nových produktů, nebo obecně 

projekty, které musí probíhat podle standardů, jako jsou ISO 9001, SPICE, Automotive SPICE, 

Formel, ISO 26262, CMMI a dalších.

7.5. Dodržování norem a předpisů – metodiky

S rostoucí složitostí výrobků a jejich vývoje souvisí i množství předpisů, které firma musí 

dodržovat, Školení vás naučí, jak s pomocí AyMINE hlídat dodržování předpisů.

Obsah:

Plnění předpisů v rámci běžné agendy společnosti

Plnění projektových standardů v projektu

Definice vlastních standardů (metodik) a jejich uvedení do praxe

Jedna metodika pro více firem aneb jak se využít metodiku opakovaně

Školení je určeno pro vedoucí projektů, manažery kvality, středí a vyšší management odpovědný

za kvalitu práce a dodržování firemních standardů.

7.6. ITIL v praxi

ITIL® je nejpoužívanější metodikou efektivních postupů a praktik v IT. Cílem tohoto školení je 

naučit, jak s pomocí AyMINE ITIL praktiky naplňovat.

Školení není kurzem ITIL, ale pokud se standardem podrobně neznáte, vůbec to nevadí. ITIL 

zná lektor výborně a vše, co potřebujete vědět, vám v průběhu kurzu vysvětlí.
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Obsah:

Procesy správy IT – od HW přes systémy až po to nejdůležitější – služby

Oblast návrhu a designu služeb – od potřeby uživatele až po naplnění jejich potřebem

Podpora uživatelů i systémů – helpdesk, správa požadavků, incidentů a služeb

Školení je určeno pro všechny pracovníky, kteří mají IT ve společnosti na starost, ať už sami 

sebe nazývají „ajťáky“ nebo ne.

8. Školení zlepšování procesů softwarových týmů

8.1. Školení Metriky v softwarovém procesu

Objektivní nástroj sledování kvality a postupu prací

a plnění cílů projektů jsou nezbytnou součástí

efektivního řízení projektů. Sledování a

vyhodnocování je potřebné bez ohledu na použitou

metodiku řízení a to včetně agilních metod.

Cílem kurzu je naučit zejména vedoucí projektů a

team leadery efektivním způsobům sledování

současného stavu projektu i plánování budoucího vývoje. 

8.1.1. Obsah školení

Školení prochází následující oblasti:

Vysvětlení pojmu metriky, co vlastně metriky jsou, co nám říkají a co říci nemohou

Jak mohou být metriky užitečné, nebezpečné i zneužitelné.

Životní cyklus metriky – jak ji vytvořit a jak s ní pracovat

Typy metrik – ex-post, prediktivní

Praktické zkušenosti s používáním metrik v projektu

V rámci praktických zkušeností je představen příklad, jak metriky pomáhají při plánování, 

zajišťování a vyhodnocování kvality vývoje. Příklady využívají skutečná data.

Významným aspektem školení je, že se nedívá na metriky jako na svébytný objekt, ale celé 

školení probírá metriky v kontextu firmy, která je využívá a sleduje celý životní cyklus metrik a 

firmy samotné.

8.1.2. Rozsah školení

Školení je koncipováno jako celodenní. V dopolední části se probere obsah školení a vzorový 

příklad, v odpoledním praktickém semináři si účastníci vyzkouší použití metrik na vlastních 

projektech. Podle zaměření účastníků v rámci semináře navrhneme metriku, její využití, 

nástroje analýzy a posoudíme, jaké budou její přínosy a náklady.

Je vhodné, aby si účastníci připravili podklady o svém projektu, které jim pomohou, aby si 

problematiku metrik vyzkoušeli na tom nejreálnějším možném příkladu – vlastní práci.

S hlavou nejdál dojdeš 37 / 64



Vzdělávací kurzy a programy PDQM, s.r.o.

Zásadou práce školitele je ochrana duševního vlastnictví –
školitel předá písemný závazek o ochraně obchodních
informací nebo uzavře smlouvu dle požadavků objednávající
organizace.

8.1.3. Komu je určeno

Školení je určeno vedoucím pracovníkům v procesu vývoje

nebo nákupu software – vedoucím projektů, vedoucím

analytiků, vedoucím testování; dále všem pracovníkům odpovědným za dlouhodobé sledování 

kvality a efektivity práce, zejména liniovým manažerům.

Školení využívá materiály v angličtině, vedeno je česky nebo anglicky.

8.2. Školení posouzení náročnosti projektu a jeho přínosů

Významným úkolem analytiků je vybrat nejvhodnější řešení projektu a posoudit jeho náklady a 

přínosy. Vypracovat kvalitní, objektivní a zdůvodněné posouzení projektu by měl umět každý 

analytik, protože jinak není schopen říct, je-li jeho návrh dobrý či dokonce optimální a nedokáže

rozhodnout, který z návrhů je nejvýhodnější.

Neméně důležitým úkolem analytika je posuzovat i v průběhu projektu, jestli projekt plní cíle, 

které business požaduje. Zejména v agilně řízených projektech je tato úloha zcela 

nezastupitelná, protože je téměř jedinou kontrolou, zda projekt plní své poslání.

8.2.1. Cíl školení

Cílem kurzu Metriky a odhady je naučit analytiky

používat objektivní postupy hodnocení náročnosti

projektu, jeho přínosů a průběhu.

8.2.2.Obsah školení

Školení prochází následující oblasti:

Metriky sledující průběh projektu

Měření v agilně řízených projektech

Základní ekonomické modely pro

hodnocení projektu a jeho přínosu pro

business

Odhady budoucího vývoje projektu

Reálné možnosti odhadů business analytika

Odhady nákladů softwarového projektu

Analýza funkčních bodů - různé modely výpočtu náročnosti software; teorie a praxe 

jejich používání

Story points - odhady v agilních projektech

8.2.3.Rozsah školení

Školení je koncipováno jako celodenní se základními částmi
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Dopolední seminář, v rámci kterého se účastníci seznámí s postupy a technikami 

odhadování

Odpolední praktické cvičení výpočtu ekonomického hodnocení projektu a použití 

výpočetních metod

složitosti projektu

8.2.4.Komu je určeno

Školení je určeno pro analytiky,

kteří jsou odpovědní za

posouzení složitosti

navrhovaného řešení, odhad náročnosti řešení nebo spolupracují s týmem a odpovědností 

sledovat, že řešení vykazuje přínosy, které byly v rámci analýzy navrženy. 

8.3. Standard CMMI - výkonná práce vývojových týmů

CMMI je rodina modelů pokrývajících všechny podstatné fáze životního cyklu softwarového 

řešení - návrh, vývoj, nákup, správu a jeho poskytování formou outsourcingu.

CMMI modely je stupňovité a jednotlivými stupni vedou tým nebo organizaci k postupnému 

zlepšování. Jeho implementace je tak dlouhodobý proces, který přináší postupné zvyšování 

efektivity a kvality práce. 

Modely CMMI jdou (na rozdíl od mnoha jiných současných modelů) v popisu do větších 

podrobností a pro každý proces uvádí i doporučené pracovní postupy, vstupy a výstupy. Díky 

těmto doporučením je model CMMI vhodný jako návod pro zlepšování systému organizace 

práce.

Z hlediska implementace standardu je důležité

rozlišovat, co standard vyžaduje (splnění cílů), co

předpokládá (existenci konkrétní procesů) a co

doporučuje resp. předkládá jako příklad (postupy,

dokumenty, role). Bez detailního porozumění struktuře

a požadavkům standardu jeho používání povede

k neúměrné zátěži celého týmu činnostmi, které nejsou

pro jejich typ a rozsah projektů přínosné a budou se

vzájemně duplikovat.

8.3.1. CMMI for Development

CMMI for development (zkráceně CMMI-DEV) je zaměřen na oblast vývoje software a 

technologií obecně, i na jeho správu v produkční fázi. Základní struktura modelu je vytvořena 

čtyřmi základními kategoriemi procesních oblastí a každá z nich definuje řadu cílů, doporučení 

a postupů, které musí být splněny nebo pomáhají efektivní aplikaci modelu. 

Model je ekvivalentem evropských standardů ISO 15504 a SPICE.
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8.3.2.CMMI for Acquisition (nákup)

Varianta modelu pro řízení procesu nákupu pokrývá veškeré činnosti související s co 

nejefektivnějším výběrem a nákupem softwarového řešení. Vnitřní struktura je velmi podobná 

modelu CMMI-DEV, ale činnosti jsou popisovány a zaměřeny na tým, který aplikace nevyvíjí, ale 

připravuje podklady pro výběr dodavatele, zadání řešení a kontrolu dodávky.

8.3.3.CMMI for services

Model je zaměřen na organizace poskytující služby. Jeho zaměření míří primárně na organizace

nebo týmy, které poskytují kontinuální služby ať už formou outsourcingu softwarových řešení, 

správou IT uvnitř organizace nebo např. hostingových služeb, konektivity apod. Vzhledem 

k obecnosti modelu je ale výborným procesním základem pro každý tým orientovaný na 

kontinuální služby bez ohledu na jejich vztah k IT.

Model je ekvivalentem evropského standardu ISO 20000; oproti němu ale poskytuje výrazně 

více informací a doporučení pro implementaci.

8.4. Školení rodiny modelů CMMI

Cílem školení je pracovníkům, kteří budou s modelem pracovat vysvětlit jeho strukturu, význam

jednotlivých částí standardu a naučit je model využívat pro práci. Implementace CMMI vždy 

vyžaduje podporu vedení organizace i spoluúčast celého týmu a je vhodné, když i vedoucí 

pracovníci mají přehled o tom, co model CMMI nabízí a vyžaduje. Z toho důvodu nabízíme 

školení ve více variantách, které se liší jak rozsahem, tak především cílovou skupinou, pro 

kterou je určeno.

Skupina Školení Obsahová náplň

CM
M

I-
D

EV

Podrobné školení modelu 

CMMI

2,5 dne

určeno pracovníkům, kteří 

budou model zavádět nebo 

v týmu využívat

Školení podrobně popisuje požadavky modelu CMMI a jejich 

implementace na projektech. Školení zahrnuje:

 Představení struktury modelu CMMI, kontinuální a 

stupňovité reprezentace

 Procesní oblast řízení procesů

 Procesní oblast řízení projektů

 Procesní oblast návrh a realizace vývoje

 Procesní oblast podpůrných procesů

CMMI pro management

1 denní

určeno managementu 

organizace

 Rozsah modelu CMMI a jeho zaměřením 

 Způsobem použití. 

 Hlavní cíle, které model vyžaduje

 Požadavky implementace

 Průběh zavádění a implementace

 Workshop o využití CMMI v organizaci
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Skupina Školení Obsahová náplň

CMMI Introduction

2,5 dne

Certifikované školení stejného rozsahu jako podrobné školení 

modelu CMMI. Školení vede certifikovaný školitel s využitím 

materiálů CMMI.

Školení není dostupné v češtině; nabízíme možnost realizace 

v angličtině, němčině nebo francouzštině.

Školení je potřebné pro pracovníky firem, které mají za cíl 

získat oficiální posouzení plnění modelu CMMI od CMU.

Za
vá

dě
ní

 C
M

M
I

Srovnání modelu CMMI a 

ISO 9000:2001

cca 2h

určeno pracovníkům 

odpovědným za systém 

řízení kvality těch firem, 

které dodržují standard ISO 

9001 a současně chtějí 

využívat model CMMI 

Srovnání modelu CMMI a normy ISO 9000:2001 z hlediska 

struktury (členění) a nároků na organizaci

Problematika zavádění obou „norem“ současně

Rizika zavádění CMMI

půldenní

určeno 

- manažerům, kteří plánují 

využívání modelu CMMI 

- pracovníkům odpovědným 

za zavedení používání 

modelu CMMI v týmu 

CMMI je detailním modelem, jehož implementace ve firmě 

přináší nesporné výhody, ale je současně provázeno i řadou 

rizik. Toto školení probírá hlavní strategická, finanční, 

technická a personální rizika, která zavedení CMMI do 

organizace provází a navrhuje možnosti, jak je řešit.

Vedení projektu 

implementace CMMI ve 

vývojových týmech

celodenní

Určeno pracovníkům, kteří 

budou odpovědní za 

zavedení modelu 

Školení se zaměřuje na praktickou realizaci projektu zavedení

CMMI ve firmě. 

Účastníci se v rámci semináře a souvisejícího workshopu 

připraví na projekt, zlepšování interních procesů a získání 

pozitivního posouzení o plnění normy CMMI. 

Školení klade důraz na efektivní realizaci změn a jak z 

modelu CMMI vytěžit maximum ve prospěch firmy.

Kromě samotného semináře je výstupem návrh organizace 

projektu, návrh projektových výstupů a postupů.

SC
A

M
P

I

Příprava na posouzení

2 dny

Určeno všem pracovníkům, 

kteří se budou podílet na 

posouzení úrovně procesů 

podle metodiky SCAMPI 

Podrobný popis realizace posouzení podle metodiky SCAMPI 

která je závazná pro model CMMI. Tato metodika se používá 

pro interní „self-assessment“ i oficiální posouzení

 Filozofie SCAMPI

 Různé modely posouzení (A, B, C)

 Příprava posouzení

 Postupy při posuzování

Druhý den školení je praktickou přípravou na realizaci 

interního posouzení
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Skupina Školení Obsahová náplň
CM

M
I 

fo
r 

A
cq

ui
si

ti
on

Úvodní školení CMM-ACQ Půldenní školení, které shrnuje principy kvalitně řízeného 

nákupu aplikací. Školení vychází ze standardu CMMI-ACQ, ale 

není zaměřeno na vysvětlování jeho struktury a podstaty. Je 

určeno týmům odpovědným za nákup softwarových / IT 

technologií a sužeb, kteří chtějí využít praktických zkušeností 

obsažených v modelu

- Procesy nákupu

- Procesy přípravy zadání

- Procesy kontroly dodávky

Podrobné školení CMMI-ACQ Dvoudenní podrobné školení, které prochází všechny procesní

oblasti standardu. 

Je určeno týmům, které chtějí nejenom kvalitně řádit nákup, 

ale své schopnosti dlouhodobě zlepšovat a modelu CMMI-ACQ

aktivně využívat

- Představení modelu CMMI-ACQ

- Procesy přípravy zadání

- Procesy nákupu

- Procesy kontroly dodávky - Procesy kontroly dodávky

- Řízení a zlepšování procesů

CM
M

I 
fo

r 
Se

rv
ic

es

Podrobné školení CMMI-SVC školení pro poskytovatele služeb, kteří chtějí zaručit 

kontinuální kvalitu svých služeb tak, aby se na ně mohli 

spolehnout i zákazníci, pro jejich podnikání je kvalita a trvalá 

dostupnost služeb zcela nezbytná.

- Úvodní seznámení a struktura standardu

- Význam špičkové kvality procesů

- Přehled přes standard CMMI-SVC

- Definice, vytváření a zajištění služeb

- Kontrola a řízení služeb a pracovních výstupů

- Způsoby zajištění úspěchu služby

- Řízení rozhodovacího procesu, dodavatelů a kvality

- Vytváření kultury vedoucí ke špičkové kvalitě

Autorizované školení CMMI-

SVC

Autorizované školení je podobného rozsahu jako podrobné 

školení CMMI-SVC, ale je vedeno školitelem s akreditací od 

SEI. 

Školení je určeno pro týmy, které chtějí získat oficiální 

certifikát kvality poskytování služeb podle standardu.

Školení je vedeno v angličtině, němčině nebo francouzštině.

8.4.1. Počet účastníků vzdělávacího programu

Maximální počet účastníků na semináři by neměla překročit 16 lidí, protože větší skupina 

neumožňuje dostatečné aktivní zapojování všech účastníků do semináře. 
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8.5. Další služby související s modelem CMMI

8.5.1. Individuální školení CMMI

Zaměřujeme se na školení týmů, které považujeme za jedinou dlouhodobě úspěšnou pomoc při 

zlepšování procesního fungování organizace.

V případě potřeby CMMI kurzů pro individuálního pracovníka zajistíme možnost účasti na 

otevřených kurzech našich partnerů. Kurzy se konají v Německu a Polsku, přednášené jsou 

anglicky, německy nebo polsky. Individuální školení vychází cenově výhodněji pro 3 a méně 

pracovníků.

8.5.2.Certifikace dle standardu CMMI

PDQM zajišťuje „oficiální“ certifikaci plnění požadavků modelu CMMI podle standardu SCAMPI 

A vedenou autorizovaným posuzovatelem (tzv. Lead Appraiser) i interní certifikaci podle 

standardů SCAMPI B, C (tzv. neoficiální). Většina firem využívá interní certifikace, kterou klienti 

respektují. Výhodou interní certifikace jsou menší finanční i časové nároky realizace.

8.6. Školení Zavedení procesního modelu

Zavedení standardu kvality ať už se vychází

z jakéhokoli standardu je organizačně velmi

náročné. Efektivní standard musí být srozumitelný,

snadno použitelný a i samotné zavedení musí být

plánováno pečlivě, jinak spotřebuje mnoho energie.

Cílem kurzu je naučit tým, který má zlepšit

pracovní kulturu v organizaci zavedením

standardu, jak tuto práci udělat co nejefektivněji a

dostat výsledek, který firmě skutečně pomůže.

Obsah školení

Školení prochází následující oblasti:

Jak projekt zahájit

Plán projektu zlepšování - na co pamatovat

Co všechno by měly obsahovat výstupy projektu

Vhodné pracovní postupy

Účastníci projektu a jejich role, projektový tým a jeho okolí

Praktické rady a zkušenosti

8.6.1. Rozsah školení

Školení je koncipováno jako celodenní. První část účastníky seznámí s potřebnými informacemi;

druhá - odpolední část - je úvodním krokem k zahájení projektu interního zlepšování. V rámci 

odpolední praktické části se probere vhodné složení týmu, rozsah projektu a základní pracovní 

osnova. Odpolední část je tak koncipována jako samotné zahájení projektu. 
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Pokud se školení koná pro tým, který již s pracemi začal, zaměří se odpolední část programu na

revizi současného stavu a nalezení možností zlepšení postupu. 

8.6.2.Komu je určeno

Školení je určeno vedoucím pracovníkům

a business analytikům společnosti, která

se rozhodla zlepšit své interní procesy ať

už s využitím některého standardu

kvality řízení (ISO 9000, ISO 20000,

CMMI, Six Sigma, TQM, SPICE apod.)

nebo bez něj. 

Školení nenahrazuje školení zvoleného

standardu kvality. Jako příklad je při školení využíván standard CMMI, ale doporučení a postupy

jsou obecné, nezávislé na zvoleném standardu.

8.7. Fungování IT ve středních a velkých
firmách - Cobit 

Fungování IT je pro mnoho manažerů stále složitou

otázkou a detailnímu pohledu na něj se vyhýbají.

Jedním z příkladů je, že hodnocení a sledování

efektivity práce a přínosů činností v IT je většinou

výrazně méně kvalitní než v jiných částech firmy,

např. obchodní síti. Rozdíl v detailu a pečlivosti

hodnocení přitom není proto, že by IT bylo

marginální z hlediska výdajů nebo významu, ale

proto, že mu management nerozumí. 

Školení o fungování IT je určeno managementu z IT i mimo něj a zabývá se základními principy

fungování IT ve firmách, jejichž primárním předmětem podnikání nejsou IT služby. Vysvětluje 

závislosti mezi businessem a IT, jak jsou vzájemně provázané, co znamená a jak se pozná řádně

fungující IT. Školení se zabývá koncepčními otázkami směrování rozvoje jak IT týmu, tak 

technologií a celkové koncepce.

Významnou součástí školení jsou základní otázky, kterými si každý manažer - i takový, který IT 

vůbec nerozumí - může udělat představu o tom, jestli je IT tým správně veden.

8.7.1. Obsah školení

Základní struktura školení svým rozsahem vychází z modelu Cobit. Rozsah standardu je na 

základě zkušenosti PDQM s pomocí managementu rozšířen o problematiku stanovení strategie 

IT v organizaci. 

Procesní oblasti, které má IT naplňovat

Klíčové plány, standardy, které slouží pro strategické i operativní plánování práce IT

Metriky a kontrolní mechanismy, kterými je vhodné práci IT sledovat

Otázky, kterými si uděláte o úrovni řízení IT představu
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Nástroje sladění směrování IT a businessu firmy - operační model a Enterprise 

Architektura

Trendy ve vývoji nákladů na IT

Vnitřní strukturou je školení rozděleno na oblasti

o Plánování a řízení činností

o Nákup a implementace technologií

o Poskytování služeb a podpora

o Kontrola a hodnocení práci

Pokud je školení určeno i manažerům mimo IT (typicky vrcholový management), je 

doplněna o témata:

Klíčové pojmy IT světa důležité pro orientaci v práci IT týmů

Stručný náhled do architektury informačních technologií s ohledem na její vztah 

k businessu a strategii firmy

8.7.2.Komu je určeno

Školení je určeno managementu organizací a firem a to jak z IT týmu, tak mimo něj. Z oblastí 

mimo IT tým je obsah školení důležitý pro vyšší střední i vrcholový management. Zaměření 

školení je přizpůsobeno struktuře uchazečů, nijak to nebrání tomu, aby se školení účastnili 

různého zaměření. 

Školení není kompletním detailním vzděláváním v oblasti Cobit a není proto určeno kandidátům

na roli posuzovatele fungování IT podle tohoto standardu. 

8.7.3.Organizace školení

Školitel má rozsáhlé zkušenosti s fungováním IT v řadě velkých organizací. Tyto zkušenosti 

účastníci využívají při diskuzi k jednotlivým tématům. Proto školení nabízíme pouze jako 

uzavřené pro kolektiv konkrétní organizace, což otevřenou diskuzi umožňuje. (Školitel je vázán 

smlouvou o ochraně informací.)

9. Školení zaměřená na kvalitní software

9.1. Školení tvorby uživatelského rozhraní

Cílem školení je představit problematiku uživatelského rozhraní z praktického pohledu 

návrháře a vývojáře. Svým rozsahem spadá do kategorie úvodních školení; jeho hlavním cílem 

je představit problematiku uživatelského rozhraní a vysvětlit, o čem je třeba přemýšlet při jeho 

navrhování a jaké principy by měli autoři dodržovat.

Komu je určeno

Školení je určeno analytikům a designerům softwarových aplikací (samostané aplikace v 

prostředí operačních systémů i webové aplikace), kteří navrhují vzhled a způsob ovládání 

aplikací.

Školení není spjato s žádným vývojovým prostředím, programovacím jazykem nebo 

frameworkem podporujícím tvorbu uživatelského rozhraní. Díky tomu je určeno návrhářům a 
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programátorům bez ohledu na technologie, které využívají. Na druhou stranu od školení nelze 

očekávat praktické rady stran používání toho kterého nástroje.

9.1.1. Obsah školení

Koncepty rozhraní současné, minulé, budoucí, problémy různých konceptů

User Story (Business Case) - základ a nezbytný předpoklad kvalitního návrhu 

uživatelského rozhraní

Chování uživatele - jak přemýšlí, vnímají, pracují

Pochopení uživatelů vašich aplikací

Specifikace webových rozhraní

Navigace ve funkcích systému

Jak na složitá menu

Použitelnost software - jak ji definovat, ověřovat, hodnotit

Entré do designu a estetiky

Základní principy implementace

9.1.2. Rozsah školení

Školení je navrženo v rozsahu dvou dopolední (9-13) nebo je možné jej realizovat jako 

celodenní. Ve zkrácené formě (půldenní) je nabízeno v rámci vzdělávacích cyklů.

9.2. Školení Návrh aplikací s dlouhou životností

Mnoho týmů se potýká s problémem, že produkt nebo firemní

aplikace po několika letech používání nevyhovuje potřebám a tým

není schopen ji upravit, rozšířit nebo zvýšit její výkon. Příčina je

nejčastěji už v samém začátku návrhu systému – ve snaze jej

udělat co nejrychleji a nejjednodušeji. 

Cílem školení je naučit technické i business analytiky přemýšlet o

celém životním cyklu vyvíjeného produktu nebo aplikace a podle

toho zvolit vhodný návrh řešení.

9.2.1.  Obsah školení 

Školení prochází následující oblasti:

Co všechno může produkt v životním cyklu potkat – základy analýzy životního cyklu 

produktu

Co znamená myslet na budoucnost – návrh otevřeného a flexibilního řešením, které se 

vyvíjí s požadavky uživatelů nebo klientů

Význam a důsledky vrstev pro údržbu, správu a bezpečnost

Otevřené aplikace – využívání komponent, SOA architektury, webového rozhraní

Otevřené datové modely – návrh databáze modulového produktu

Kvalitní rozhraní – cesta k integraci uvnitř i vně aplikace

Distribuovaná řešení – výhody a důsledky

Flexibilní workflow jako základ aplikace
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9.2.2.Rozsah školení

Školení je koncipováno jako celodenní. V rámci školení jsou diskutovány příklady aplikací a 

jejich návrhu. 

Tým, který se školení účastní, by měl školení pojmout jako otevřenou a upřímnou diskusi nad 

vlastními produkty nebo projekty. Školení je tak provázáno s diskusí nad vlastními řešením a 

doporučené principy jsou konfrontovány s vlastní architekturou.

Zásadou práce školitele je ochrana duševního
vlastnictví – školitel předá písemný závazek o
ochraně obchodních informací nebo uzavře
smlouvu dle požadavků objednávající
organizace.

9.2.3.Související školení

Školení volně doplňuje technicky zaměřené

školení Vývoj Workflow automation, které

podrobně probírá problematiku vývoje systémů,

jejichž základem je flexibilní workflow.

9.2.4.Komu je určeno

Školení je určeno týmům, které zodpovídají za návrh a vývoj produktu nebo systému, který má 

mít dlouhodobou životnost.

Školení se zaměřuje především na oblast technické analýzy – návrhu struktury systému, ale 

vzhledem k tomu, že vhodná struktura musí vycházet i z business modelu aplikace a 

používaných technologií vývoje, je vhodné, aby se školení účastnili i rozhodující pracovníci 

business analýzy a vývojového týmu. 

9.3. Školení databází a využívání dat v informačních systémech

Cílem školení je poskytnout dostatečné znalosti o principech databází členům IT týmů, které se 

podílejí na návrhu, přípravě, implementaci i testování databázových systémů. 

Školení není specificky zaměřené na žádnou konkrétní databázi (např. MS SQL, Oracle apod.). 

Primárně se školení věnuje nejrozšířenějšímu typu databází - relačním databázím 

s transakčním řízením přístupu.

9.3.1. Rozsah a program školení

Školení tvoří 3 samostatné moduly, které na sebe volně navazují. Realizace jednotlivých modulů

není na sobě vzájemně závislá. 

9.3.2.Úvod do využívání databází informačními systémy

Modul je určen všem pracovníkům, kteří se na projektech podílejí (mají podílet) a spolupracují 

na návrhu nebo testování funkčnosti

Fungování databází
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Příklady databází

Vztah mezi daty v databázi a reálným světem

Umístění dat

Pojem transakce

Pojem klíčového hodnoty, klíče

Požadavky na strukturovanost databází

Volitelná pole a možnosti cusotmizace v informačních systémech

Řídké matice

Základy práce s daty v prostředí více informačních systémů

Základy datového modelování

Zvyšování výkonnosti databázových serverů

Datová bezpečnost

Ne-relační databáze - Jiné možnosti práce s daty

Big data - jak na nestrukturovaná a různorodá data

9.3.3.Databázové struktury podnikových informačních systémů

Modul se podrobněji zabývá návrhem datových struktur podnikových informačních systémů. 

Určen je především business a systémovým analytikům, klíčovým uživatelům IS a všem, kdo 

vymýšlejí a rozhodují o změnách podnikových IS využívajících relační databáze (RBMS).

Typické datové paterny

Význam datových struktur na udržovatelnost systémů

Datová rozhraní mezi informačními systémy

Hierarchizace databází - real-time data, operační data, historická data, datové sklady

Indexy

Omezení - constraints

Závislosti mezi daty - reference, cizí klíče, slabé entitní množiny

Normální formy

Datové modelování E-R model

Problémy zamykání, transakcí a řízení přístupu k datům

Virtualizace dat a automatizace - pohledy, uložené funkce

Používání datového katalogu

Datawarehouse - význam pro firmu a základní odlišnosti od provozních databází

9.3.4.Jazyk SQL

Modul je zaměřen na dotazovací jazyk SQL Určen je všem, kdo k datům v databázi potřebují 

sami aktivně přistupovat - analytikům, metodikům, testerům i vývojářům.

Příklady dotazování

Syntaxe a sémantika jazyka

Problémy vyhodnocování dotazů

Příklady optimalizace dotazů

Přehled příkazů pro správu datového modelu

Problém zamykání
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Smysl programování v databázi

Komu je školení určeno

Školení je určeno business analytikům, systémovým analytikům, programátorům, testerům, ale 

i klíčovým uživatelům z organizací, kteří chtějí a potřebují rozumět systémům, které organizace 

používá. Školení jsou i součástí rozšířeného vzdělávacího programu pro analytiky.

Školení není určeno databázovým administrátorům a správcům, kterým doporučujeme 

specializované školení zaměřené na ty databázové systémy, které mají na starost.

Organizace školení

Školení je nabízeno jako interní týmové školení i je možnost jeho absolvování distančním 

způsobem (eLearning).

9.4. Školení Vývoje spolehlivých aplikací

Spolehlivosti se nedosahuje testováním, ale návrhem. Testování může spolehlivost pouze 

(ne)potvrdit. Na tuto zkušenost bohužel mnoho týmů nepamatuje a poruchovost a nestabilitu 

pak svádí na kde koho.

Cílem školení je naučit analytiky myslet na kvalitu, spolehlivost s náklady o ověřování aplikace 

od začátku projektu a pomoci jim pochopit, že celkové náklady na provoz aplikace určují 

především oni.

9.4.1. Obsah školení

Školení prochází následující oblasti:

Co znamená spolehlivá aplikace - význam

klíčových pojmů

Proč má analýza rozhodující vliv na

spolehlivost aplikace

Návrh spolehlivých aplikací

Návrh aplikací, které vydrží spolehlivé po

celý životní cyklus

Návrh aplikací, aby ověřování správnosti

aplikace (testování) bylo co nejlevnější

Proč a jak by se měl analytik podílet na testování

Zásady bezpečných aplikací v prostředí internetu a SOA architektury

Specifický přístup k real-time a embedded aplikacím

9.4.2.Rozsah školení

Školení je koncipováno jako půldenní. Je postaveno zejména na dvaceti letech zkušeností 

s vývojem a provozem aplikací různého typu a architektury.

9.4.3.Související školení

Školení vhodně doplňují další školení, která se obsahově doplňují: 
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Školení vývoje bezpečných internetových aplikací, zaměřené na ochranu před známými 

internetovými hrozbami

Efektivní Verifikace a validace, které vysvětluje, jak plánovat oba kroky (často spojované 

pod pojem testování), aby byly účinné a efektivní

Návrh aplikací s dlouhou životností, zaměřené na návrh aplikací tak, aby jejich 

udržovatelnost byla co největší.

9.4.4.Komu je určeno

Školení je určeno pro analytiky, zejména technické, ale i business, kterým záleží na tom, aby 

navržený software bylo možné kvalitně otestovat a pracoval dlouhodobě spolehlivě.

9.5. Plánování a řízení testování

Cílem školení je naučit plánovat a řídit základní kroky řízení kvality na IT projektech. Název 

směřuje na hlavní činnost v této oblasti – testování – ale rozsah školení překračuje tuto oblast a

dotýká se celé problematiky zajištění kvality od přípravy požadavků až po samotné testování 

hotové aplikace. Mj. školení ukazuje, že se jedná o provázaný systém, kde se jednotlivé kroky 

zajištění kvality doplňují.

9.5.1. Obsah školení 

Chyba / vada – o čem je vlastně řeč

Přehled různých typů testů – k čemu jsou a nejsou vhodné

Víceúrovňové testování

Proč je důležité připravovat testování včas

Kvalita nejsou jenom testy – náhled na celou problematiku zajištění kvality

Příprava testů (Co všechno je třeba naplánovat, připravit)

Podklady pro testování od analytiků

Návrh snadno testovatelného software – jak si testování zjednodušit

Kdy automatické testy ano a kdy ne aneb re-usability

Školení je jednodenní.

9.5.2.Komu je školení určeno

Školení je primárně určeno všem vedoucím pracovníků v IT projektech na straně softwarového 

týmu i na straně zákazníka, který bude dílo přebírat a užívat. I když jsou některé části 

specificky orientované na řízení kvality při testování, problematika je tak úzce spojena 

s celkovým řízením projektu a požadavky na kvalitu díla od zákazníka, že je velmi potřebné, aby

se problematice orientovali i další vedoucí pracovníci (vedoucí projektu, vedoucí nákupu, vedení 

řízení kvality ve firmě).

9.5.3.Návaznosti školení

Na školení volně navazuje školení používání metrik v projektech, které jako přiklad prakticky 

ukazuje rozhodování o stavu testování pomocí metrik a vysvětluje, jak metriky pro řízení 

používat.
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Důležitým postupem řízení nákladů na testování jsou automatické testy, které jsou probírány 

v rámci kurzů o nástroji Selenium.

9.6. Selenium IDE 

Cílem školení je naučit účastníky pracovat

s prostředím Selenium pro tvorbu

automatických testů jen s využitím prohlížeče.

V tomto bloku se účastníci kurzu seznámí s

frameworkem Selenium 2 z uživatelského

hlediska. Tato část je určena pro testery i

programátory, pro absolvování není nutná

znalost programování. Automatické testy

v rámci cvičení se vytváří pomocí grafického

editoru Selenium IDE, spuštěného jako plug-in

v prohlížeči Firefox. 

9.6.1. Struktura školení

Co je Selenium IDE a jak se používá

Jak tvořit test nahráním akcí uživatele

Jak spustit více testů naráz (HTML testsuites), uložit a nahrát test

Kde rychle najít kontextovou nápovědu k příkazům, log

Jak debugovat testy

Příkazy pro psaní testů

Actions - operace s formulářem a odkazy

Accessors

Assertions, rozdíl mezi assert, verify a waitFor variantami

Lokátory - jak vybrat element na stránce

GUI nástroj pro testování lokátorů

výběr podle id, jména

výběr dle odkazu, domu, CSS

výchozí prefixy

Jak využívat regulární výrazy a masky v definici textů (selenium patterns)

Best practices pro psaní snadno udržovatelných a robustních testů

Jak vhodně tvořit lokátory

Jak použít FirePath plugin pro rychlé získání XPath lokátoru

Jak vybírat prvky v dynamicky generovaných tabulkách

Jak zvýšit re-use testů pomocí JSP notace testů

Jak testovat AJAX aplikace (waitForXXX, waitForNotXXX varianty příkazů), proč 

nepoužívat pause
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9.6.2.Požadavky na školení

Od účastníků se neočekávají žádné předchozí znalostí

Je důležité, aby účastníci na školení měli k dispozici vlastní počítač s prostředí Selenium (příp. 

mohou být ve dvojicích). 

Pro školení budou účastníci potřebovat vlastní počítač (příp. mohou být ve dvojicích) s 

přístupem k Internetu, nainstalovaným prohlížečem Firefox a pluginy FireBug a FirePath 

(možné též nainstalovat i v rámci školení).

9.7. Selenium WebDriver 

Cíl školení: Naučit programování automatických

testů a jejich využívání v rámci metodiky

průběžné integrace.

V tomto bloku se účastníci naučí psát jUnit

automatické testy využívající Selenium API

WebDriver v jazyce Java. Součástí kurzu bude

ukázka, jak nakonfigurovat systém tak, aby se

automaticky spouštěly testy ověřující správné

fungování aplikace po každém commit kódu do

SVN.

Absolventi budou umět psát testy v zjednodušeném režimu bez okna prohlížeče 

(HtmlUnitDriver) a takové, které testují automaticky přímo v okně konkrétního prohlížeče 

(FireFoxDriver, InternetExplorerDriver). Seznámí se s metodami přípravy dat v databázi tak, aby

byly zajištěny stejné vstupní podmínky při opakovaných spouštěních testů.

9.7.1. Struktura školení

Úvod do Selenium podpory pro programování testů

Jaký je rozdíl mezi Selenium IDE, WebDriver a Selenium RC

Proč používat WebDriver

Jak vytvořit kód testu exportem ze Selenium IDE

K čemu slouží clipboard format

Praktické cvičení pro tvorbu testů

Založení maven projektu pro testování

HelloWorld Selenium jUnit test

Spuštění testu proti IE, Firefox a bez prohlížeče

WebDriver API

Jak nahrát stránku

Jak vybírat prvky na stránce

Práce s formuláři a alerty

Pokročilé techniky tvorby testů

Jak zlepšit návrh testů pomocí PageObjects patternu
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Jak zahrnout automatické testování v rámci Continuous Integration po každém 

commitu

Testování Ajax aplikací

Jak připravit vstupní data pro opakované spouštění testů

9.7.2.Požadavky na školení

Od účastníků se očekávají znalosti odpovídající kurzu Selenium IDE a základy programování v 

jazyce Java. Pro školení budou účastníci potřebovat vlastní počítač (příp. mohou být ve 

dvojicích) s nainstalovaným vývojovým IDE, knihovnou maven a přístupem k internetu (možné 

též nainstalovat i v rámci cvičení).

9.8. Školení Vývoj Workflow automation

Modul procesního řízení je v současných podnikových aplikacích v podstatě nezbytnou součástí.

Aplikace orientované na konkrétní funkce se musí být schopné integrovat do procesů řízených 

mimo ně, od komplexnějších aplikací typu ERP či účetnictví pro střední a větší firmy se 

předpokládá, že naopak procesy budou řídit samy a systém řízení procesu (WfA) budou 

obsahovat.

Návrh flexibilního systému řízení procesů je přitom náročným úkolem a chyby v něm mohou 

mít zásadní dopady na použitelnost celého systému.

Unikátní školení, které vám nabízíme, vychází z 15 let zkušeností se správou workflow systémů 

třetích firem i z vlastního vývoje systému, při kterém jsme vyzkoušeli řadu konceptů a ověřili 

jejich použitelnost v praxi. Školení obsahuje unikátní know-how společnosti PDQM.

Cílem školení je pomoci s návrhem univerzálního systému řízení

procesů (WfA) a související business aplikace tak, aby byly dlouhodobě

efektivní a splňovaly vše, co od nich bude business vyžadovat.

9.8.1. Obsah školení

Školení prochází následující oblasti:

Filozofie workflow systémů

Současná řešení

Životní cyklus procesu v organizaci a jeho promítnutí do WfA

Workflow v prostředí SOA i mimo něj

Význam jazyků BPMN a BPEL pro automatizaci procesů

Datový model WfA

Návrh flexibilní aplikace zapojitelné do WfA

Návrh aplikace postavené na WfA

Příklad systému

9.8.2.Rozsah školení

Školení je koncipováno jako celodenní. Dopolední část probere filozofii systémů a další body 

uvedené v obsahu školení. 
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Odpolední část představí příklad systému - ukázku konkrétní realizace. V druhé části 

odpoledního bloku je prostor pro diskusi nad konceptem systému, který vyvíjí tým účastníků a 

možnosti aplikace představených konceptů.

Školení vede zkušený analytik s mnohaletou praxí

se systémy WfA. Na školení může navázat

spolupráce s týmem analytiků při detailním

návrhu vlastního systému. 

9.8.3.Komu je školení určeno

Školení je určeno technickým analytikům a návrhářům podnikových aplikací, které mají být 

zapojeny do systému WfA nebo jej přímo implementují.

10. Školení projektového řízení

Problematika projektového řízení je s vývojem software neodmyslitelně spjata. Nedostatky 

v řízení prací i celých týmů se odrážejí nejen na výsledcích firmy, ale i na kvalitě produktů, 

kvalitě práce obecně i na samotném přístupu lidí k práci. Jeho podceňování je jedním 

z nejčastějších problémů, které firmy řeší.

IT projekty vývoje podnikových

systémů jsou většinou úzce spojeny

s organizačními změnami, a proto

se školení dotýkají i této oblasti.

PDQM nabízí několik variant

vzdělávacího programu, od

úvodních školení o tom, co vlastně je projektové řízení (určené lidem, pro které je odpovědnost 

za vedení projektů novou oblastí), po specializované semináře zaměřené na problematiku IT 

projektů a vedení týmu technicky orientovaných profesionálů. 

10.1.Vzdělávací cyklus projektových vedoucích

Rozsáhlý vzdělávací cyklus projektových vedoucích prochází všechny oblasti a činnosti, které 

organizace a projektový vedoucí musí zajišťovat.

Školení osnovou vychází z činností PMBOK a ale je výrazně orientováno na problematiku IT 

projektů - ať už jde o řízení vývoje software, tak přípravu a řízení nákupu software od 

dodavatele. V celkovém rozsahu školení výrazně přesahuje samotný záběr procesního 

standardu díky množství příkladů a doporučení, jak konkrétní aktivity realizovat v praxi 

projektů z oblasti IT a organizačních změn.

V závislosti na specializaci firmy a manažerů můžeme blok doplnit o oblasti specifické pro 

projekty velkých firem a organizací nakupujících software (proces nákupu, koordinace projektů 

s organizačními změnami) nebo naopak firem software vyvíjejících (koordinace vývoje a 

realizace, plánování vývoje, správa produktu používaného více zákazníky)
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10.1.1. Přehled vzdělávacích bloků

Blok Obsahová náplň

Úvod do projektového řízení Úvodní blok, který uvede do problematiky řízení projektů ve 

firmách

 Co je to projekt

 Jaká je pozice vedoucího projektu

 Projekt v organizaci

 Význam projektové kanceláře

 Projektová aktiva, procesní aktiva, znalosti

 Životní cyklus projektu

 Životní cyklus produktu

 Projektové fáze

 Standardy, historie projektového řízení

Příprava projektu  Příprava projektu – Project Charter

 Business Case

 Zahájení řízení projektu

 Řídící orgány a klíčové role projektu

 Procesy v projektu

 Klíčové procesní dokumenty podle PMBOK a Prince2

 Zahájení projektu

Plánování

(2 bloky)

 Plánování rozsahu projektu

 Požadavky na projekt

 WBS – Rozpad aktivit

 Plánování času

 Definice zdrojů

 Příprava harmonogramu

Řízení a sledování 

(2 bloky)

 Řízení vykonávání činností

 Plánování a řízení komunikace

 Řízení a sledování harmonogramu

 Řízení rozsahu projektu 

 Řízení kvality

 Řízení změn

 Řízení verzí

 Řízení financí a subdodávek, uzavření nákupu 

S hlavou nejdál dojdeš 55 / 64



Vzdělávací kurzy a programy PDQM, s.r.o.

Blok Obsahová náplň

Vedení týmu

(2 bloky)

 Styly řízení

 Jak vytvořit tým

 Fázový model týmové spolupráce

 Týmová komunikace

 Specifika malých týmů

 Porady

 Motivace a kreativita

 Předávání zkušeností

Splnění mise  Kontroly

 Řízení a analýza rizik

 Předání hotového produktu

 Vyhodnocení projektu

 Uzavření projektu

 Agilně řízené projekty

Workshop  Situace s projekty ve firmě

 Silné a slabé stránky řízení projektů

 Jaké možnosti jsou nevyužité

 Jak projektové řízení zlepšit

10.1.2. Varianty harmonogramu školení

Uvedené bloky jsou navrženy pro vzdělávací model, kdy bloky jsou realizovány po 1 týdnu. 

V první části semináře se projde vlastní blok, v druhé se celý tým zabývá problematikou, jak 

jsou probírané aktivity řešeny v metodice organizace a zda je vhodné tuto metodiku zlepšit. 

V případě, že metodika neexistuje, účastníci se soustředí na silné a slabé stránky současné 

praxe a možnostmi dlouhodobého zlepšení.

Školení je možné realizovat i ve více blocích (12) jako půldenní. Výhodou tohoto programu je 

snazší přizpůsobení časovým možnostem účastníků - manažerů, kteří díky tomu potřebují 

vyhradit pouze půl dne.

Jinou možností je intenzívní 5 denní kurz, který se zabývá vlastní tématikou, ale je omezený 

prostor pro diskusi nad situací a pracovními postupy ve firmě. 

Intenzivní kurz je vhodný:

 pro začínající vedoucí projektů ve firmě se zavedenou metodikou řízení projektů, kteří 

tak získají dobré teoretické základy a v praxi jsou řízeni již vytvořenou metodikou, která 

je v péči zkušených projektových vedoucích. (Kurzy jsou v souladu se pravidly PMBOK i 

metodikou Prince 2)

 Pro firmu, která potřebuje projektové řízení zavést nebo výrazně zlepšit. Intenzivní kuru

pomůže tento proces nastartovat. Kurz bude v takovém případě upraven tak, aby se u 

každé oblasti navázalo diskuzí, co v současném modelu řízení projektů funguje dobře a 

co je třeba zlepšit
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 Pro firmy s projekty na různých místech, kde je třeba, aby se vedoucí sešli z různých 

míst. V tomto případě doporučujeme rozdělení na 2 bloky (3 a 2 denní), který je 

většinou snazší zorganizovat (nejde o výpadek na celý týden) a je i pro účastníky 

efektivnější (lepší možnost s nabytými poznatky pracovat). 

10.1.3. Pro koho je školení určeno

Školení je zaměřeno na všechny vedoucí pracovníky plně nebo částečně odpovědné za vedení 

projektů. V plné variantě je vhodné zejména pro společnosti, které kromě vzdělání pracovník 

chtějí i zlepšit svůj systém řízení projektů. Je pak důležité, aby se školení (nebo alespoň jeho 

druhé části) účastní výkonní pracovníci s kompetencí rozhodovsat a způsobu řízení projektů.

Školení nabízíme pouze jako uzavřené školení pro skupinu pracovníků organizace. 

10.2. Školení Projektové a programové kanceláře

Projektová a programová kancelář jsou důležité organizační jednotky, které by měla mít každá 

organizace, ve které souběžné probíhá více projektů. Cílem kanceláře je zajistit společné 

plánování a sdílení zdrojů a řízení priorit. Pokud vaše organizace vede řadu projektů najednou a

projektovou kancelář nemá nebo tato kancelář je pouze formálním útvarem, je toto školení 

určeno právě vám.

10.2.1. Obsah školení

Na školení se dozvíte, k čemu kancelář programu a projektová kancelář slouží a jak je ve firmě 

zřídit, aby byly skutečně užitečné a nešlo pouze o novou administrativní roli:

Význam projektové kanceláře

Význam kanceláře programu

Jak definovat smysl kanceláří

Nastavení jejich kompetencí a rolí

Uvedení do firmy a práce se středním managementem, aby kancelář přijal

Vztah kanceláře k vedoucím projektů

Kritéria kvality pro kanceláře

10.2.2. Rozsah školení

Školení je organizováno jako interní půldenní školení. Na školení může navázat odborná pomoc 

při nastavení procesů a kompetencí.

10.2.3. Pro koho je školení určeno

Školení je určeno zejména pro vrcholový management, manažery jakosti a procesní analytiky, 

vedoucí projektů a programů. Obsahem je určeno pracovníkům středních a velkých společností, 

ve kterých se interně realizuje více projektů.

10.3. Certifikované školení SCRUM Master

Oficiální školení SCRUM Master certifikované SCRUM Alliance. Školení zajišťují certifikovaní 

školitelé v angličtině nebo němčině. (Školení realizují externí spolupracovníci PDQM.)
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SCRUM je procesní rámec agilního vývoje projektů a produktu. V rámci školení se naučíte, jak 

agilní projekty vést. Ať už budete pracovat jako člen týmu nebo jeho vedoucí, na školení 

pochopíte nejenom fungování týmu, ale i význam jednotlivých rolí a specifika životního cyklu 

agilně vyvíjených produktů. Školení je doprovázeno mnoha praktickými příklady a aktivně 

podporovanou diskusí, v rámci které získáte lepší zkušenosti a možnost pochopit agilní vývoj i v

kontextu vašich projektů a týmu.

10.3.1. Co se naučíte

Pochopíte význam jednotlivých rolí, principy plánování a řízení projektů:

Produktový backlog

Backolg sprintu

Denní scrum

Graf odbourání (burndown chart)

Přehled úkolů

Retrospektivu

Dále se školení podrobně věnuje potřebné pracovní kultuře a disciplíně, které jsou nezbytnou 

praxí úspěšných týmů.

1. den školení

 Fáze projektu a vývoje

 Přehled přes celou metodiku SCRUM

 Pozadí metodiky a teoretické základy potřebné pro její použití v praxi

2. den školení

 Postupy a techniky, jak SCRUM používat v praxi

 Praktická doporučení, jak dosáhnout úspěchu projektu

10.3.2. Termín a místo školení

Školení se konají cca jednou měsíčně v Polsku nebo Německu. V případě většího počtu 

účastníků zajistíme školení i v Česku. Na termíny se prosím informujte emailem.

10.3.3. Jak získat certifikaci

Pro získání certifikátu je třeba se aktivně účastnit celého semináře (oba dny) a následně 

úspěšně projít on-line testem, který zajišťuje SCRUM aliance.

11. Co by o IT měl vědět vrcholový management

Na základě dlouholeté spolupráce s vrcholovým managementem řady organizací jsme 

vypracovali sadu seminářů pro vedoucí pracovníky, kteří nemají za IT přímou odpovědnost, ale 

buď spadá do jejich péče nepřímo (generální ředitelé, členové představenstva) nebo s ním úzce 

spolupracují a potřebují mu rozumět (vedoucí divizí/úseků). 

Semináře jsou určeny i méně zkušeným IT manažerům, kteří si potřebují rozšířit přehled nebo 

získat strukturované podklady pro řídící práci.
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Sada školení pro vrcholový management má společné předpoklady:

Nepředpokládají se žádné vstupní informace o fungování IT

Nepředpokládají se znalosti z oboru informačních technologií

Cílem není jít v detailu na úroveň potřebnou pro řízení či vykonávání každodenní 

operativy

Cílem je poskytnout ucelený a velmi prakticky zaměřený přehled

11.1. Organizace školení

Školení typicky zajišťujeme pro jednotlivce nebo velmi malou skupinku lidí. Jejich obsah je vždy 

předem upřesněn podle zaměření účastníka(-ů) a aktuálních potřeb organizace.

Semináře organizujeme jako půldenní (4 hodinové) a je možné je realizovat i ve večerních 

hodinách, i víkendu nebo v prostorách mimo organizaci.

11.2. Provázání firemní strategie růstu s IT strategií

Častým problémem spolupráce IT se zbytkem firmy je nedostatečná komunikace o 

strategických otázkách businessu. IT neumí vyjádřit, co potřebuje, business pak logicky 

nedokáže poskytnout takové informace, o které by se IT mohlo při strategickém plánování 

opřít. Nedostatek komunikace způsobuje nejenom neporozumění, ale zejména špatně 

investované prostředky a nekoncepční řešení 

Školení je určeno vrcholovému managementu, vedoucímu IT i vedoucím pracovníkům 

odpovědným za přípravu projektů a enterprise architekturu.

11.2.1.Obsah semináře

Vliv podnikové strategie na architekturu informačních systémů

Operační model - způsob fungování IT

Potřeba strategie pro stanovování priorit IT

Příklady strategií

Konkrétní priority a požadavky vyplývající ze zvolené strategie

Příklady strategických otázek na odborné útvary s vlivem na rozhodování v IT

11.3.Operativa IT ve firmě z pohledu vrcholového manažera

Kurz míří především na potřeby vrcholového manažera, který dostal do péče IT oddělení ve 

firmě a potřebuje získat přehled, jak IT funguje, co má a mělo by dělat a jak by k němu měl 

jako manažer přistupovat.

11.3.1.Obsah semináře

Služba businessu - základní význam IT ve firmě

Jaká kritéria hodnocení (KPI) jsou pro IT skutečně motivační

Kritická rizika, která od IT firmě hrozí

Jak sledovat, jestli je naplňována strategie firmy

Nezbytnost investice do znalostí a rozvoje týmu

Výhody a nevýhody interního IT vývoje
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11.4. Role CEO a vrcholového vedení v řízení projektů

I když se obsah semináře tematicky týká i projektů větších organizačních a systémových změn, 

specifika IT projektů jsou probírána s větší podrobností. Toto zamření vyplývá ze zkušenosti, že 

v oblasti IT mají manažeři nejvíce nejasností.

11.4.1.Obsah semináře

Řídící projektové struktury

Nezastupitelná role vrcholového vedení

Fáze projektu – základní nástroje kontroly managementem

Základní činnosti IT projektu a jak jim rozumět

Hlavní výstupy IT projektů a jejich význam pro řízení a kontrolu

Modely spolupráce IT businessu

11.5.Činnosti, cíle a metriky v IT

Seminář souhrnným způsobem popisuje, jaké činnosti IT provádí, jak je potřeba definovat jejich

strategii, jaké cíle lze požadovat.

11.5.1. Obsah semináře

Seminář se zaměřuje na tři základní procesní oblasti:

Oblast plánování a řízení

Nákup a implementace systémů a technologií

Nasazení a podpora systémů

11.6. Lidé a role v IT

Seminář prochází všechny role v IT týmech, požadavky na jejich kvalifikaci a zkušenosti. 

Podrobněji se zabývá rolemi analytiků, se kterými lidé mimo IT přicházejí především do styku. 

11.6.1.Obsah semináře

Typická organizace IT týmu

Role v operativě a ve vývoji

Doporučení k rozvoji lidských zdrojů

Sdílení informací – klíč k efektivnímu IT týmu

Jak posoudit, kolik je potřeba lidí

11.7. Řízení rizik v organizaci a IT zvlášť

Celodenní seminář s workshopem nebo půldenní seminář shrnující hlavní principy

Cílem kurzu je pomoci řídícím pracovníkům připravit mechanismy, jak efektivně pracovat 

s riziky organizace a řídit je s ohledem na možnosti a potřeby organizace. Seminář prochází 

hlavní oblasti rizik, s větší podrobností se zabývá IT riziky, která jsou pro většinu managementu

hůře řiditelná.
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11.7.1.Obsah školení

Skupiny rizik pro komerční organizace / státní instituce

Přístup k rizikům

Oblasti IT rizik

Procesní rámec řízení rizik

Úrovně řízení rizik a způsoby jejich hodnocení

Technika analýzy rizik

Seminář je doplněn workshopem, na kterém jsou diskutována specifická rizika organizace a 

způsob práce s nimi.

11.7.2. Komu je určen

V celodenní variantě je určen vrcholovému a střednímu managementu odpovědnému za 

realizaci a naplnění strategie řízení rizik.

Půldenní varianta je určena zejména vrcholovému vedení odpovědnému za stanovení strategie 

přístupu k řízení rizik v organizaci

11.8. Role obchodníka v prodeji SW

Cílem kurzu je připravit obchodníky, kteří nemají dostatečné zkušenosti s nabídkou a prodejem 

software, na samostatné prodejní činnosti a práci v obchodním týmu

11.8.1.Obsah školení

Typy softwarových produktů z pohledu business klientů

Obchodní model spojený s jednotlivými typy produktů

Co klienti od SW očekávají a co jim nabízet

Nákladový model a role v projektu (co v projektu kolik stojí)

Cenová očekávání u klientů (za co jsou business klienti zvyklí platit)

Význam přiměřeného očekávání u klientů

Základ cenové kalkulace

Základ projektového řízení - jak vysvětlit, co se bude v projektu dít

Stručný základ analýzy - jak vysvětlit první projektové kroky

Záchranná brzda - obchodníkova role v projektu

11.8.2. Rozsah a dostupnost školení

Kurz je poskytován výhradně jako uzavřený kurz pro pracovníky jedné organizace, aby byla 

možná diskuze o obchodní strategii a plánech.

Kurz je jednodenní.

12. Soft-Skills školení zaměřená na IT týmy

Nabízené soft-skills kurzy doplňují odborně zaměřené kurzy o rozvoj potřebných týmových i 

osobnostních dovedností, které jsou pro specialisty stejně důležité, jako technické a procesní 

znalosti.
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Kurzy realizujeme buď samostatně, nebo v menších celcích jako semináře kombinované 

společně s odbornými kurzy v rámci ucelených vzdělávacích programů. V takovém případě se 

obsah celodenního kurzu dělí na několik seminářů.

12.1. Vedení a organizace porad

12.1.1.Cíl školení

Cílem školení je s účastníky i vedoucími pracovníky porad zlepšit efektivitu firemních porad tak,

aby každý na poradu šel s vědomím, že je důležité pro něj i celý tým, aby se porady účastnil.

12.1.2. Obsah školení

Důvody, proč se konají porady

Způsoby a techniky, jak dělat porady efektivní a poutavé

Vhodný počet porad – proč více je často méně 

Příprava přes samotnou poradu. 

Efektivní průběh porady

Zajištění skutečného přínosu z porady

Požadavky na každého účastníka porady - etická, organizační i odborná pravidla

Interaktivní zkoušky několika různých typů porad (6hats, brainstorming, workshop, 

review).

12.1.3. Komu je školení určeno

Školení je zaměřeno na porady kvalifikovaných pracovníků - IT týmů, řídících pracovníků, 

porady projektů interního zlepšování, státní správy, zdravotnictví apod. 

12.2.Analýza pro všechny role

Celodenní seminář

12.2.1. Cíl školení

Cílem je účastníky naučit používat formální nástroje analýzy, které se používají v mnoha 

různých oborech práce – řešení organizačních problémů, plánování, analýza požadavků na nové

technologie apod.

12.2.2. Obsah školení

Základem školení je vyzkoušení různých technik analýzy podnikových situací 

Impact Estimation, 

Root-Cause analýza, 

GAP analýza, 

Afinity diagram, 

Efektivní využívání myšlenkových map apod.

Delphi technika

Pro každou techniku v semináři probereme k čemu je vhodná, jak a kdy ji používat a prakticky 

si ji vyzkoušíme.
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12.2.3. Komu je školení určeno

V principu je školení určeno pro všechny, kdo jsou odpovědní za řešení vícekriteriálních 

problémů, rozhodování z více variant a zohledňování různých hledisek složitějších problémů. 

Zejména jde o management, analytiky, vedoucí vývojových oddělení apod.

12.3. Kvalitní … odborník 

Celodenní seminář

12.3.1. Cíl školení

Cílem školení je pomoci účastníkům vytvořit si vlastní cestu ke zvyšování odborné úrovně i 

schopnosti přebírat odpovědnost za kvalitu práce vlastní i svého týmu

12.3.2. Obsah školení

Význam pojmu profesionál

Manažerská odbornost

Profesní odbornost

Jak si definovat cíle zlepšování v obou odbornostních směrech

Jak se skutečně zlepšovat

Jak sladit vlastní a firemní priority zlepšování

Základy tým leadera

Význam kreativity

12.3.3. Komu je určeno

Školení je určeno všem pracovníkům, jejichž práce je postavena na znalostech, zkušenostech 

v oboru, týmové spolupráci. 

Primárně je školení určeno samotným pracovníkům, jejichž odborný růst podporuje. 

Sekundárně je užitečné i všem řídícím a HR pracovníkům, kteří odpovídají za rozvoj svých týmů.

12.4.Sdílení informací v týmu 

Seminář a workshop

12.4.1. Cíl semináře

Cílem semináře je pomoci týmu pochopit, jak pracuje s informacemi a co by mohl dělat pro to, 

aby jejich kvalita, využití a dostupnost byly co největší.

12.4.2. Obsah semináře

Pojem informace

Informace jako pracovní nástroj

Způsoby uchovávání informací

Způsoby předávání informací v malém týmu i velké organizaci

Cena informace

Schopnost vyhledat informace – klíč k použitelnosti informací
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Skupiny nástrojů pro práci s informacemi

Jako zajistit, aby lidé dokázali informace získávat

Jak zajistit, aby lidé informace měli chuť sdílet

Druhou částí semináře je praktický workshop, který se zabývá silnými a slabými stránkami 

práce s informacemi v týmu, který se školení účastní. Cílem semináře je vytipovat 

nejefektivnější možnosti zlepšení práce s informacemi.

12.4.3. Komu je seminář určen

Seminář je určen týmům, jejichž efektivita záleží na schopnosti s informacemi pracovat, sdílet je

a opakovaně využívat. Seminář je také určen všem pracovníkům, kteří jsou za práci 

s informacemi v organizaci odpovědní.

12.5. Řízení změny v organizaci

Celodenní seminář a workshop

12.5.1. Cíl semináře

Cílem seminář je připravit pracovníky na řízení změny v organizaci se vším, co s ní souvisí – 

příprava změny samotné, příprava lidí v organizaci, plánování, a realizace změny samotné.

12.5.2. Obsah semináře

Rozhodnutí o změně

Analýza rozsahu a dopadů změny

Základní kroky přípravy na změnu

Motivace lidí ke změně

Naplánování změny, 

Rizika a vedlejší efekty

Změny organizační dokumentace

Řízení a sledování změny

Vyhodnocení přínosů – cesta k tomu, aby přínosy skutečně byly

12.5.3. Komu je seminář určen

Seminář je určen 

Střednímu a vyššímu managementu odpovědnému za rozvoj organizace

Pracovníkům s odpovědností za organizační změny.

Pracovníkům odpovědným za implementaci systému kvality (normy ISO, CMMI, Lean 

Management, SixSigma apod.)
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