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s PwC Akademií
svůj potenciál
Rozvíjejte

Vzdělávejte se s PwC Akademií.  
Neustále rozšiřujeme portfolio kurzů, abychom  
vám poskytli ta nejkvalitnější školení, která  
podpoří nejen váš profesní, ale i osobní rozvoj.

Díky mezinárodním zkušenostem a vedoucímu 
postavení na trhu sdílíme naše znalosti v následujících 
klíčových oblastech:

   Finance, daně a účetnictví,

   řízení změn a inovací, 

   digitalizace a optimalizace firemních procesů, 

   trendy ze světa byznysu včetně ESG reportingu, 

   projektový management, 

   lidské zdroje a osobní rozvoj. 

Naše celosvětové pokrytí a specializované know-how 
nám dává jedinečnou příležitost poskytnout vám i vaší 
společnosti komplexní řešení v oblasti vzdělávání.



Kdo jsme? 

Jsme PwC Akademie. Pomáháme našim  
klientům a kolegům posunout znalosti na vyšší  
úroveň a dosáhnout jejich cílů nejen v profesním,  
ale i osobním životě.

Čím jsme jiní?

   Rozumíme kontextu prostředí, ve kterém  
se pohybujete.

   Specializované know-how a široká škála  
nástrojů a metodologií.

   Prokázané výsledky a celosvětové pokrytí.

   Pracujeme s vámi v průběhu celého procesu  
– před, v průběhu i po tréninku.

Přístup

Jsme tu nejen proto, abychom poskytli školení, 
které potřebujete, ale také abychom vám pomohli 
dosáhnout cílů, které jste si stanovili.

Naše nástroje

   
 Role play Zpětná vazba Interaktivita

Filosofie

V PwC jsme přijali učení založené na modelu 70:20:10. 
Pouze kombinace různých přístupů k učení může 
poskytnout silné základy pro vzdělávání.

 70 % 20 % 10 %
 Praktické Učení Formální
 učení od ostatních učení

50+ vzdělávacích kurzů  
a mezinárodních programů

15 let zkušeností 
se vzděláváním

300+ vysoce kvalifikovaných  
a zkušených lektorů

40+ e-learningových  
programů

Svět kolem nás se velmi rychle 
mění. Klíčem k úspěchu v tomto 
digitálním světě je vzdělání.
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studijní programy
Nejlépe hodnocené



Training Program
Lean Six Sigma

Lean Six Sigma je manažerská 
metodologie určená ke zvýšení kvality, 
výkonnosti a zákaznické spokojenosti 
při současném snížení nákladů. Jejími 
hlavními úkoly jsou systematicky 
odstraňovat plýtvání ze všech firemních 
procesů a zachovávat pouze aktivity, které 
mají skutečnou hodnotu pro zákazníka.

V rámci Lean Six Sigma kurzů budete pracovat 
s profesionály napříč různými obory na zadáních 
z praxe, učit se mapovat a analyzovat procesy 
a navrhovat inovativní řešení. Kurzy jsou vhodné pro 
všechny, kteří se nebojí dělat změny a chtějí přicházet 
s chytrými řešeními.

 
Digitalizace procesů ve firmě

Pokud chcete zahájit digitální transformaci ve vaší 
společnosti, ze všeho nejdříve musíte zmapovat 
a optimalizovat procesy. A přesně s tím vám Lean Six 
Sigma pomůže. 

 

Inovace a rozvoj podnikání

Najděte chytrá řešení, která věci zjednoduší, zrychlí, 
zlevní a zvýší hodnotu vašich výrobků či služeb. 

Přidaná hodnota pro zákazníky

Pochopte potřeby zákazníků a upravte procesy tak, 
aby pro ně měly skutečnou hodnotu.

Čím je Lean Six Sigma Training 
Program výjimečný?

   Po absolvování našich kurzů získáte mezinárodně 
uznávanou certifikaci, kterou není nutné obnovovat.

   Během prakticky zaměřených kurzů budete hledat 
řešení pro váš reálný business problém.

   Naši lektoři se řadí se svými zkušenostmi a odbor nými 
znalostmi a dovednostmi ke špičce ve svém oboru.

 

PwC Akademie nabízí 4 úrovně 
Lean Six Sigma certifikací

White Belt

  Yellow Belt

Green Belt

Black Belt
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ACCA
kvalifikace

ACCA je jednou z největších a nej rychleji 
rostoucích mezinárodních profesních orga-
ni zací v oblasti financí a účetnictví. Kvali-
fikace ACCA vám pomůže získat dovednosti 
a znalosti, které jsou velmi žádané zaměst-
navateli v oblasti bankov nictví, auditu 
a pora denství a umožní vám posunout vaši 
kariéru o krok dál a stát se certi fiko vaným 
účetním, auditorem, daňovým manažerem 
nebo finančním ředitelem.

Odborný růst

Pomůžeme vám prohloubit vaše znalosti v oblasti financí 
a účetnictví a získat mezinárodně uznávanou certifikaci.

Rozvoj profesní kariéry

Zaměstnavatelé po celém světě vyhledávají ACCA 
kvalifikované odborníky, kteří mají strategické myšlení, 
technické dovednosti a znalosti v oblasti financí.
 

Mezinárodně uznávaná kvalifikace

ACCA je celosvětově uznávaná kvalifikace, která 
poskytuje záruku kvality a prvotřídní znalosti 
a dovednosti v oblasti auditu, daní, financí a účetnictví.

Proč studovat ACCA  
s PwC Akademií? 

   Akademie poskytuje flexibilní možnosti přípravy 
na kvalifikaci ACCA – od komplexního studijního 
programu po samostudium.

   Naši studenti mají dlouhodobě vyšší míru 
úspěšnosti než je celosvětový průměr.

   PwC Akademie získala od ACCA nejvyšší uznání za 
kvalitu výuky – Platinum Approved Learning Partner.

Přehled dílčích zkoušek  
kvalifikace ACCA:
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Applied Knowledge 
module
   Business  

and Technology (BT)
   Management  

Accounting (MA)
   Financial Accounting (FA)

Applied Skills module
   Corporate and Business 

Law (LW)
   Performance  

Management (PM)
   Taxation (TX)
   Financial Reporting (FR)
   Audit and Assurance (AA)
   Financial  

Management (FM)

Strategic  
Professional 
studenti musí dokončit  
2 povinné papery ( ) 
a 2 volitelné papery ( )

   Strategic Business  
Leader (SBL)

   Strategic Business 
Reporting (SBR)

   Advanced Financial 
Management (AFM)

   Advanced Performance 
Management (APM)

   Advanced  
Taxation (ATX) 

   Advanced Audit  
and Assurance (AAA)



ESG (Environmental, Social and 
Governance) je jednou z největších výzev 
ve světě byznysu. Jak se ale vyznat v ESG 
regulacích? A jak se ESG týká vaší firmy?  

Pomůžeme vám zorientovat se ve světě 
ESG, nastavit strategii, která bude 
odpovídat požadavkům vaší firmy a získat 
přehled o nejnovějších změnách, novinkách 
a trendech. 

Ucelený přehled

Provedeme vás problematikou ESG od A až po Z.

Aktuální informace v oblasti ESG

Zůstaňte s námi v obraze – neustále sledujeme vývoj 
ESG trendů, regulací a novinek.

Oceňované zprávy o udržitelnosti

Naučte se, jak připravit reporty, které získají ocenění 
i pozornost cílových skupin. 

Proč se přihlásit na ESG program 
od PwC Akademie?

   Kurzy jsou vysoce interaktivní a důkladně vás 
připraví na vaši roli v ESG.

   Jsme součástí globální sítě PwC profesionálů, která 
pokrývá problematiku ESG v různých odvětvích.

   Spoluvytváříme budoucnost ESG – odborníci ze sítě 
PwC spolupracují s mezinárodními organizacemi, 
které určují budoucí ESG trendy a regulace.

Komplexní vzdělávací řešení  
v klíčových oblastech  
udržitelnosti (ESG)
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Správa  
udržitelnosti 
(ESG) 

Výkaznictví  
o udržitelnosti 
(ESG reporting)

Udržitelné 
(ESG)  

finance 

Udržitelná 
(ESG) aktiva 
& projekty

ESG vzdělávání 
a budování kapacit



9

Výkaznictví o udržitelnosti  
(ESG reporting)

ESG & nefinanční reporting

Moduly

ESG přehledně

Příprava ESG reportu – obsah

Příprava ESG reportu – postup

ESG reporting – regulace a dobrovolné rámce

ESG reporting – mezinárodní standardy (úvod)

Volitelné moduly

   ESG reporting – povinnosti v EU  
(zaměření na CSRD & ESRS)

   ESG reporting – povinnosti v EU  
(zaměření na taxonomii)

   Měření a vykazování uhlíkové stopy

Udržitelná (ESG) aktiva  
& projekty

V programu „Udržitelná (ESG) aktiva & projekty“ 
nabízíme dva školící podprogramy zaměřené  
na tyto cílové skupiny účastníků:

   Soukromý sektor a veřejné podniky

   Územní samosprávy a státní sektor
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Digital Upskilling je unikátní program, 
který poskytne vaší společnosti jedinečnou 
a komplexní nabídku kurzů v oblasti 
digitálního vzdělávání přizpůsobenou 
individuálním potřebám vaší organizace 
a zvýší digitální znalosti a dovednosti 
napříč celou vaší firmou. 

Program nabízí vhled do oblastí jako je 
například analýza a vizualizace dat nebo 
procesní automatizace a podporuje 
nejen digitální dovednosti jednotlivých 
zaměstnanců, ale i využívání nejnovějších 
digitálních technologií ve společnosti. 

Digital Upskilling bude sestaven na základě 
odvětví a profilu vaší společnosti a bude 
přizpůsoben konkrétním potřebám vaší 
organizace.

Adaptace na změny

Vstupte se svou společností do digitálního světa, 
nebojte se dělat změny a adaptujte se na ně.

Digitální způsob práce  
a myšlení

Nastavte ve vaší společnosti digitální způsob  
práce i myšlení. 

Digitální budoucnost

Připravte se na budoucnost a nové  
způsoby práce. 

Čím je Digital Upskilling  
jedinečný?

   PwC má v oblasti digitalizace a digitálních  
řešení bohaté znalosti a zkušenosti z praxe.

   V rámci programu pro vás připravíme základní až 
pokročilé kurzy, dle individuálních potřeb  
vaší společnosti.

   Díky assessmentu, který jsme vyvinuli, bude 
program nakonfigurován tak, aby vyhovoval 
konkrétním potřebám vaší firmy.

Uspkilling
Digital



kurzů
Přehled



Asociace certifikovaných účetních 
(ACCA)

Kvalifikace ACCA (Association of Chartered Certified 
Accountants) je díky vysoké úrovni odborných znalostí, 
profesionality a etiky uznávaná po celém světě. 
Chcete-li se vzdělávat a stát se špičkou v oboru 
financí a účetnictví, je pro vás studium ACCA ta 
správná volba.

Více informací najdete na straně 7

ACCA Diploma in Accounting  
and Business

Tento devítidenní program speciálně navržený PwC 
Akademií vás důkladně připraví na první tři závěrečné 
zkoušky ACCA a pomůže vám získat mezinárodně 
uznávaný ACCA Diploma in Accounting in Business.

 

Advanced Diploma in International 
Taxation (ADIT)

ADIT je mezinárodně uznávaná kvalifikace, udělovaná 
institucí Chartered Institute of Taxation (CIOT), 
která je jednou z předních profesních organizací 
v oblasti mezinárodních daní. Program vám pomůže 
zdokonalit a rozšířit vaše odborné znalosti v oblasti 
mezinárodního zdanění a umožní vám získat 
mezinárodně uznávanou kvalifikaci ADIT.

Certified Internal Auditor  
(CIA)®

Certifikovaný interní auditor (CIA®) je jedinou  
globálně uznávanou certifikací pro interní auditory 
a zároveň představuje standard, na jehož základě 
jednotlivci prokazují své schopnosti a profesionalitu 
v oblasti interního auditu. Účastníci během programu 
získají znalosti, které mohou okamžitě aplikovat 
v jakékoliv organizaci či podniku.

 

CIMA CFO

CFO Program je exkluzivní program, který  
vás efektivně připraví na závěrečnou zkoušku,  
po jejímž úspěšném absolvování získáte členství 
v CIMA (Chartered Institute of Management 
Accountants) a zároveň obdržíte i celosvětově 
uznávaný titul Chartered Global Management 
Accountant (CGMA).

 

12

Finance, daně a účetnictví



CIMA Diploma  
in Performance Management

CIMA Diploma in Performance Management  
je určen business profesionálům napříč všemi 
profesními obory. Program vám umožní získat 
mezinárodní certifikaci, a to i bez předchozích 
zkušeností v oblasti financí nebo managementu.

 

Diploma in IFRS (DipIFR)

Diploma in IFRS (DipIFR) je program, který  
je vhodný pro profesionály s praxí v oblasti  
účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat  
kvalifikaci v mezinárodních standardech účetního 
výkaznictví. Ocení ho ale i lidé, kteří si chtějí  
doplnit své stávající znalosti v této oblasti. 
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Certified Associate in Project  
Management (CAPM)®

CAPM je kvalifikace určená všem, kteří zatím 
nemají mnoho zkušeností v oblasti projektového 
managementu. Pokud tedy ještě nemáte dostatečné 
zkušenosti s vedením projektů a hledáte možnost, jak 
zlepšit své dovednosti a zároveň se stát atraktivním 
pro zaměstnavatele, potom je kvalifikace CAPM pro 
vás tou správnou volbou. 
 

Design Thinking

Základem každé inovace je pochopit, kdo je zákazník, 
co cítí, co ho trápí a co chce a potřebuje ke své 
spokojenosti. Design Thinking je přístup zaměřený  
na inovaci produktů, služeb a procesů. 

K jeho základním východiskům patří porozumění 
zákazníkovi a jeho prožitku, empatie, generování 
řešení, tvorba a zpracování jednotlivých prototypů 
a neustálé získávání zpětné vazby, na základě které 
jsou následně zapracovány změny.

ESG & nefinanční reporting

Program ESG & nefinanční reporting zahrnuje pět 
na sebe navazujících modulů, které vám poskytnou 
ucelený přehled o udržitelném rozvoji, nefinančním 
reportingu a novinkách i trendech v oblasti ESG. 

Prakticky zaměřené moduly vám pomohou vyznat se 
v ESG regulacích a poskytnou vám přehledný návod 
pro sestavení zprávy o udržitelném rozvoji.

Udržitelná (ESG) aktiva & projekty

Co jsou ESG investice? Jaká jsou pravidla environ-
men tálně udržitelných investic dle EU Taxonomie? Jak 
provádět klimatické, environmentální a sociální prově-
řování investic? Jaký je vztah ESG investic k pravidlům 
fondů EU 2021–2027? … a nenapadají Vás další obdobné 
otázky týkající se vztahu udržitelnosti a investičních 
projektů? Naše obsáhlé šestidenní nabízené soukromému 
sektoru a veřejným podnikům na straně jedné a územním 
samo správám na straně druhé Vám v dané oblasti 
poskytnou nejen ucelené klíčové doménové znalosti, ale 
i umožní si i vyzkoušet jejich použití během interaktivních 
work shopů na skutečné případové studie. 

Více informací najdete na straně 8

Lean Six Sigma Training Program

Nastartujte digitální transformaci, zaveďte změny a naučte 
se řídit týmy, které umí chytře pracovat. Ukážeme vám, 
jak vést inovační projekty a optimalizovat firemní procesy 
tak, abyste zvýšili kvalitu, výkonnost a zákaznickou 
spokojenost. Naši špičkoví lektoři a experti na inovace 
a řízení změn vás seznámí s metodologií Lean Six Sigma.

Více informací najdete na straně 6
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Mini MBA

Mini MBA je unikátní program, který se zaměřuje na 
rozvoj nejdůležitějších business znalostí a dovedností. 
Tímto prestižním programem vás provedou špičkoví 
a mezinárodně uznávaní lektoři, kteří vám předají 
cenné znalosti a zkušenosti z oblasti byznysu, 
leadershipu, projektového managementu a financí 
a odhalí vám osvědčené obchodní a marketingové 
strategie. Program zároveň pokrývá aktuální trendy 
ze světa byznysu a pomůže vám posílit strategické 
myšlení a porozumět celkovému fungování organizace. 

PRINCE2® Foundation 

PRINCE2 Foundation pokrývá základy celosvětově 
nejoblíbenější metodiky projektového řízení. Absolventi 
tohoto kurzu získají praktické znalosti o možnostech 
a způsobech řešení projektových aktivit pomocí 
metodiky PRINCE2. Kurz na rozdíl od jiných metodik 
nevyžaduje vstupní kvalifikační předpoklady.

PRINCE2® Practitioner

PRINCE2 Practitioner je pokročilým certifikátem 
projektového řízení PRINCE2. Během kurzu se naučíte 
aplikovat metodiku PRINCE2 na základě specifických 
potřeb každého projektu. Absolvováním kurzu získáte 
komplexní znalosti o vztazích mezi principy a procesy 
v projektovém prostředí.

Project Management Professional 
(PMP)®

Kvalifikace Project Management Professional (PMP), 
kterou uděluje Project Management Institute (PMI), 
představuje jednu z nejuznávanějších kvalifikací 
pro profesionály v oboru projektového řízení. PMP 
kvalifikace, která nově zahrnuje prediktivní, agilní 
a hybridní přístupy k řízení projektů, potvrzuje, že 
máte zkušenosti s vedením projektů a jste skutečným 
expertem v oblasti projektového managementu.

Základy projektového  
managementu

Kurz projektového managementu nabízí jedinečný 
zážitek pro začátečníky v oblasti projektového řízení. 
Kurz je navržen tak, aby jeho účastníkům pomohl 
vybudovat základní znalosti a dovednosti v oblasti 
projektového managementu, posílil jejich sebedůvěru 
a umožnil jim řídit projekty samostatně. V průběhu 
kurzu se naučíte vést projekt, řídit jednotlivé fáze 
projektu, vyhodnotit rizika spojená s daným projektem 
a splnit obchodní cíle projektu. 
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Business Coaching Diploma Intense

Business Coaching Diploma Intense vám předá 
koučovací znalosti a dovednosti, které vám umožní 
vést profesionální koučovací rozhovory. Vysoce 
kvalifikovaní a zkušení trenéři, držitelé mezinárodně 
uznávaných akreditací v oblasti koučinku, vás seznámí 
s praktickými koučovacími nástroji, technikami 
a metodami z různých koučovacích přístupů.

CIPD Associate Diploma in People 
Management /Level 5/

CIPD Associate Diploma in People Management 
je pro vás tou správnou volbou, pokud se zajímáte 
o rozvoj a vedení lidí. V průběhu programu rozšíříte 
své dovednosti v oblasti lidských zdrojů a učiníte další 
krok na vaší cestě k úspěšné kariéře.

CIPD Advanced Diploma in Strate-
gic People Management /Level 7/

CIPD Advanced Diploma in Strategic People 
Management je určen zkušeným HR profesionálům, 
kteří chtějí rozvíjet své dovednosti a rozšířit své 
znalosti na úrovni strategického řízení. Tento program 
vám poskytne přístup k informacím podloženým 
výzkumy od předních světových odborníků 
specializujících se na HR a inspiruje vás ke změnám, 
o kterých jste možná ani neuvažovali.

HR Akademie

HR Akademie je studijní program vhodný pro všechny, 
kteří se zajímají o HR a hledají cestu, jak získat nové 
schopnosti a dovednosti a podpořit svou kariéru 
prostřednictvím nejnovějších trendů a poznatků 
z oblasti řízení lidských zdrojů. Tento půlroční studijní 
program pokrývá klíčové oblasti v HR a je složen ze 4 
facilitovaných workshopů sestavených do jednotlivých 
modulů, které lze libovolně kombinovat.

Good Coach

Good Coach se zaměřuje na osvojení klíčových 
principů koučinku a na jejich aplikaci do běžného 
pracovního prostředí. Kurz se skládá z teoretické 
části i praktického procvičování, při němž se využívá 
zejména model GROW. 

Komunikační dovednosti

Kurz je určen všem, kteří chtějí zlepšit komunikační 
dovednosti a zlepšit úroveň svého verbálního 
i neverbálního projevu. 

Osobní efektivita

Cílem kurzu je ukázat jeho účastníkům, jak lépe 
zvládat osobní i týmový time management a jak si 

16

HR a manažerské dovednosti



optimálně a zároveň efektivně rozvrhnout pracovní 
zátěž a identifikovat aktivity, které zbytečně ubírají  
čas a energii.

Prezentační dovednosti

Kurz vám pomůže definovat vlastní styl prezentování 
a ukáže vám prostor pro zlepšení. Na kurzu zjistíte, jak 
správně připravit prezentaci, sdělit klíčové informace 
a zefektivnit svou přípravu. Nedílnou součástí je 
i praktické procvičení verbálního a neverbálního 
projevu.

Vedení a motivace lidí

Kurz je určen pracovníkům odpovědným za výsledky 
týmu, kteří potřebují organizovat a řídit ostatní 
lidi. V rámci kurzu se pozornost zaměří na klíčové 
manažerské schopnosti jako plánování cílů, vedení lidí, 
komunikaci, motivaci a zpětnou vazbu.

Unikátní šaolinský kurz

Šaolinský kurz nabízí alternativní pohled na svět, 
díky kterému budete schopni vnímat vaše pracovní 
problémy z jiné perspektivy a budete je umět řešit 
efektivněji. Kurz vás seznámí se šaolinským učením, 
které je více než 1 500 let staré a které předávají 
šaolinští mniši po celé generace svým studentům.

Zpracování a vizualizace dat  
pomocí Power BI 

Trávíte více času nad zpracováním dat než nad 
jejich interpretací? Zajímá vás, jak jste se zlepšili 
v porovnání s předchozím rokem? Cítíte, že je čas 
pomoci si chytrou technologií, ale nevíte jak a kde 
začít? Na tomto prakticky zaměřeném kurzu se naučíte 
vytvářet dynamické dashboardy pomocí Power BI 
a zpracovávat data efektivně, rychle a bez zbytečných 
kroků navíc.
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vám můžeme nabídnout?
Jaké další kurzy

E-learningy

Finance, daně a účetnictví 
– semináře

Hry a simulace

IFRS semináře

Leadership program

Kurzy a studijní programy na míru 

Máte specifické požadavky? Neváhejte se na nás obrátit!
Rádi pro vás připravíme školení šité na míru přímo vašim potřebám. 

https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/elearnings.html
https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/finance-and-tax.html
https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/finance-and-tax.html
https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/games-simulations.html
https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/ifrs-seminars.html
https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/leadership.html
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