TATE International, s.r.o.,
vydavatel časopisu DSM – data security management
p o ř á d á
Akademii ICT managementu

Strategie ICT v 21. století – III.
„Výzvy projektového řízení - legislativa, řízení, agilita“
Kurz:

21. – 22. 4. 2020

Zajímá vás některé z následujících témat?
 Agilní přístupy a techniky – vhodnost, nevhodnost,
úskalí a pasti
 Alokace, sestavování a řízení projektových týmů
 Řízení rozsahu a změn projektu coby zabiják projektů
 Skutečné řízení projektových rizik a kdy říci ne
 Komunikace – problém všech projektů
 Hlavní právní rámce a regulace ve vztahu k
projektovému řízení
 Kde projekt nestačí
… potom je kurz určen pro Vás

Pro koho je kurz určen?
Téma kurzu je o celospolečenské změně, kurz je určen
průřezově všem. Zejména pak pro:
 Management podniku
 Management zodpovědný za IT – COO, CIO, CTO
 Byznys a HR lídry
 Byznys a IT architekty
 Strategické řízení projektů, Portfolio Management,
Vedoucí projektů
 Managery všech řídích úrovní a liniové vedoucí

Získání certifikátu
 Po absolvování kurzu získáte kredity pro získání
certifikátu „Certifikovaný Manager ICT“
(Certified Manager of ICT – CMICT).

NEJBLIŽŠÍ KURZY

SLA v praxi
12. 5. 2020
Právo a IT
4. 6. 2020

Proč Akademie ICT managementu?
Pozice ICT manažera se stává stále náročnější. Základní rozpor spočívá v požadované dvojroli. Na jedné
straně se od CIO (Chief Information Officer) očekává
schopnost komunikovat s vrcholovým managementem
a obchodními jednotkami o podpoře a realizaci strategických cílů (ICT enablement and alignment), na druhé straně statutární orgány předpokládají, že CIO je
manažer orientovaný na efektivní řízení ICT provozní
továrny (ICT management and control). Kombinace
těchto dvou požadavků klade na CIO v moderní společnosti nebývalé nároky. Po mnoha letech strávených
v ICT oblasti a nejen v ní se skupina sdružená kolem
TATE International a časopisu Data Security Management rozhodla usnadnit současnému CIO plnění jeho
dvojrole systémem vzdělávacích kurzů vycházejících
z dlouholeté světové i lokální praxe.
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Datum kurzu: 21. – 22. 4. 2020

Počet kreditů: 13

1. den (odpoledne)
13:00–13:30

Registrace účastníků

13:30–15:30

Úvod do používaných technik kurzu Identifikace klíčových témat
projektového řízení
Alokace, sestavování a řízení projektových týmů
 tým, seniorita, znalosti, interní & externí
 alokace zdrojů – principy & úskalí
 principy budování týmu, společné týmy

15:30–15:45

Přestávka na kávu

15:45–17:45

Komunikace = problém na všech projektech
 nejčastější a nejvážnější komunikační chyby
 distribuované týmy & vzdálená komunikace
 Satisfaction Survey & Feedback Review – proč, kdy, s kým

2. den (dopoledne)
08:30–09:00

Registrace účastníků

09:00–10:45

Agilní přístupy & agilní projekty
 agilní a neagilní svět – modely & vhodnost/nevhodnost
 hybridní modely
 problémy & chyby

10:45–11:00

Přestávka na kávu

11:00–13:00

Řízení rozsahu projektu
 nejčastější typy problémů
 chyby, které zabijí projekt
 logický rámec projektu, techniky, doporučení & tipy
Řízení rizik
 všichni ví, že to mají dělat, málokdo to dělá správně
 nejčastější nedostatky a chyby
 model & hlavní principy

13:00–13:45

Přestávka na oběd
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Datum kurzu: 21. – 22. 4. 2020

Počet kreditů: 13

2. den (odpoledne)
13:45–15:45

Řízení úspěšnosti projektu
 kdy je projekt úspěšný
 jak úspěšnost ovlivnit a řídit
Legislativa & regulace
 hlavní právní normy & regulace
 na co si dát pozor
Kdy projekt nestačí
 model a hlavní principy provedení hlubší změny
 kultura, hodnoty, doporučení & tipy

15:45–16:00

Přestávka na kávu

Workshop
16:00–18:00

Společně budeme hledat odpovědi na otázky týkající se řízení projektů
a role projektového manažera podle zájmu a otázek účastníků kurzu

L E K T O Ř I
Ing. Oto Hausmann
Specializuje se na řízení změn, vedení projektů,
týmů a rozvoj lidí. Před časem ukončil v pozici ředitele logistiky svou dlouholetou misi ve společnosti DATART, kde také vedl strategické projekty
a změny jako např. vznik internetového obchodu
a jeho integraci do sítě tradičních prodejen, rozvoj
služeb a související změnu struktury zisku, založení evropského IT kompetenčního centra v rámci
skupiny DARTY nebo implementaci supply chain
procesů a nástrojů. Aktuálně pomáhá ve společnosti Logio při budování pozice dominantního dodavatele SCM řešení. Zodpovídá za PMO a aktuálně řídí jeden velký projekt. V minulosti úspěšně
absolvoval PMI certifikaci.

RNDr. Viktor Seige, CSc.
Více než 19 let se profesně věnuje řízení projektů, v roce 2006 získal certifikaci IPMA Certified Senior Project Manager. Úspěšně realizoval rozsáhlé projekty pro přední společnosti
především v segmentech Finance & Banking
a Automotive. Působil na manažerských pozicích ve společnostech Reporters a Ness, je
spoluzakladatelem společnosti Palmknihy zaměřené na oblast elektronických knih, řadu let
působil v Raiffeisenbank jako Senior Project
Manager. V současné době působí ve společnosti Adastra na pozici Program Manager pro
oblast Automotive. Se společností Tate International spolupracuje od roku 1998.

Strategie ICT v 21. století – III.
P Ř I H L Á Š K A
Termín:
21. – 22. dubna 2020

VÝZVY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ – legislativa, řízení, agilita

Společnost:		

Oblast podnikání:

Adresa:		PSČ:

Město:

IČ:

DIČ:

Jméno:

Příjmení:		

Titul:

Funkce:

Telefon:		

Fax:

E-mail:

Předplatitel DSM: ne q ano q č. předplatitele:
Zúčastním se: kurzu q workshopu q

Zálohovou fakturu: ne q ano q

Účastnický poplatek ve výši
Kč včetně DPH prosím uhraďte na účet TATE International, s.r.o.
číslo 574171183/0300 u ČSOB a.s. Praha 1, IČ: 25148125, DIČ: CZ25148125.
Variabilní symbol: IČ firmy (soukromá osoba uvede číslo 9999).
Všechny bankovní poplatky spojené s registrací hradí účastník.
Dne: 				Podpis: 					Razítko:
Vyplněnou přihlášku zašlete na aict@tate.cz nebo využijte možnosti registrace na www.tate.cz.

Akademii ICT managementu pořádá TATE International, s.r.o.,
vydavatel časopisu DSM - data security management,
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 737 215 220, e-mail: aict@tate.cz.

Informace a účastnický poplatek
Cena kurzu včetně workshopu

16.500 Kč + DPH 21 %

Délka kurzu je 13 hodin. Počet kreditů za tento kurz je 13.
Workshopy jsou součastí všech bloků.

Místo
konání:
Praha
(bude upřesněno)

Účastnický poplatek kurzu zahrnuje kompletní studijní materiály a malé občerstvení.
V případě přihlášení 3 dny předem se poplatek navyšuje o 1.000,- Kč.
TATE International, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud se na něj přihlásí méně
jak 6 účastníků. V tomto případě Vám budou vráceny všechny již zaplacené poplatky.

Storno poplatky:
do 15-ti dnů před termínem konání kurzu se účtuje storno poplatek 1.000,- Kč. Do 3 dnů před zahájením kurzu je
storno poplatek 50 % z ceny kurzu. Později jsou storno poplatky 100 % z ceny kurzu.

Detaily placení:
Platit můžete bankovním převodem nebo zálohovou fakturou, kterou obdržíte na vyžádání.
Po obdržení platby na náš účet Vám vystavíme daňový doklad a zašleme potvrzení účasti. Všechny poplatky musí
být uhrazené na účet organizátora nejpozději den před konáním kurzu.

