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Nabídka kurzů a e-learningů

Svět kolem nás se velmi rychle mění. Klíčem k úspěchu v tomto
proměnlivém digitálním světě je znalost digitálních technologií.

Digitální Upskilling

PwC Akademie nabízí kurzy pro Váš profesní i osobní rozvoj. Efektivní
řešení v oblasti vzdělávání a digitálních znalostí a dovedností dokážeme
poskytnout Vám i Vaší firmě.

Řízení změn a inovací

Program Digital Upskilling nabídne Vaší společnosti širokou nabídku kurzů
v oblasti digitálního vzdělávání, které přizpůsobíme na míru individuálním
potřebám Vaší organizace.
Připravit se na budoucnost, můžete také s naším novým kurzem CAPM®
(základní certifikací v oblasti projektového managemenu) nebo HR
Akademií a s kurzy Lean Six Sigma (našimi nejlépe hodnocenými kurzy
zaměřenými na řízení změn a inovací).
Další úspěšné kurzy a programy (například ACCA, Projektový
management, Design Thinking a Mini MBA program) jsou pro Vás i nadále
k dispozici.
Těšíme se na Vás na kurzech PwC Akademie!
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Digital Upskilling
Digitální transformace je tady. Pomůžeme Vaší společnosti udržet krok se zrychleným
tempem změn.
Jedním ze základních pilířů digitální transformace jsou digitálně vzdělaní lidé, kteří
jsou připraveni na budoucnost a nové způsoby práce. PwC Akademie podpoří Vaší
společnost na cestě k digitální transformaci a pomůže Vaší organizaci udržet krok v
digitální éře.

Digital Upskilling

Digital Upskilling
Digital Upskilling je unikátní program, který pomůže implementovat ve Vaší
společnosti digitální způsob práce a myšlení a zároveň poskytne širokou
nabídku kurzů v oblasti digitálního vzdělávání, které budou přizpůsobeny na míru
individuálním potřebám Vaší organizace.
Digital Upskilling poskytne Vaší společnosti jedinečný a komplexní rámec pro digitální
vzdělávání a zvýší digitální znalosti a dovednosti napříč celou Vaší organizací. Program
nabízí vhled do jednotlivých oblastí jako je například analýza a vizualizace dat nebo
proces automatizace a podporuje nejen digitální dovednosti jednotlivých zaměstnanců,
ale i využívání nejnovějších digitálních technologií ve společnosti.
Moduly programu zahrnují prezenční i online vzdělávání.
Digital Upskilling bude sestaven na základě odvětví a profilu Vaší společnosti a bude
přizpůsoben konkrétním potřebám Vaší organizace. K identifikaci potřeb lze využít i
jedinečný asessment, který jsme vyvyinuli speciálně pro tyto účely.
Koncept Digital Upskilling programu
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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.

Lean Six Sigma
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.
Naše interaktivní kurzy Vám předají znalosti a dovednosti potřebné ke zlepšení procesů,
hledání chytrých a inovativních řešení a k růstu Vašeho podnikání.
Systém Lean certifikací Vám pomůže dosáhnout změny:

White Belt
White Belt je základní úroveň mezinárodně uznávané certifikace Lean Six Sigma.
Půldenní interaktivní kurz Vám pomůže získat základní přehled o Lean metodice a zjistit,
jak zlepšit obchodní procesy ve Vaší společnosti. Po absolvování kurzu získáte zdarma
White Belt certifikát.

Yellow Belt
Tento 2denní kurz Vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six
Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyse,
Improve, Control. Kurz je navržen tak, abyste interaktivní a efektivní formou získali
povědomí o základních principech a benefitech metodologie Lean Six Sigma.

Green Belt
PwC Lean Six Sigma Green Belt je mezinárodně uznávaný kurz navazující na základní
kurz Yellow Belt. Jeho součástí je vedení samostatného projektu, který můžete
realizovat přímo ve Vaší společnosti, a již v rámci kurzu tak vytvořit skutečný přínos.
Pro získání certifikace Green Belt je nutné zúčastnit se kurzu Lean Six Sigma (Yellow a
Green Belt), dokončit projekt a absolvovat závěrečný test.

Black Belt

Změna myšlení

– cílem programu je vytvořit
digitální myšlení a naučit
jeho účastníky digitálně
pracovat s daty
a informacemi

Lean
Six Sigma

Klíčové
aktivátory

Digital
fitness
assessment

Datová
gramotnost

Vizualizace
dat

Change
management

Digitální
leadership

Nástroje
pro analýzu
dat

Nástroje
pro vizualizaci dat

RPA
nástroje

Lean Six
Sigma

Black Belt je mezinárodně uznávaná certifikace, která je nejvyšší úrovní metodologie
Lean Six Sigma a navazuje na kurz Green Belt. Tento intenzivní 10denní kurz se koná
ve formě bloků, které vám umožní získat potřebné znalosti a dovednosti pro zvýšení
produktivity, zlepšení cash flow a snížení nedostatku ve Vašem podnikání.

Prezenční i online
vzdělávání

– moduly zahrnují prezenční
kurzy, e-learningy a online
zdroje (dle potřeby a
náročnosti daného tématu)

Základní
moduly

Projektově
orientované kurzy
– u vybraných modulů
si účastníci budou moct
vyzkoušet nově nabyté
dovednosti na projektech

Pokročilé
moduly

Pokročilá
analýza
dat a
vizualizace

Pokročilé
RPA
nástroje

Vedoucí inovačních projektů
Interní lektoři
Koučové
Někteří top manažeři

Programový manažer
Machine
learning

Training the
trainers

Projektoví manažeři
Vedoucí projektů

Široká nabídka
řešení
– rozsáhlá nabídka
digitálních kurzů
a řešení

Projektový
management ve
světě
technologií

Příklad Lean Six Sigma projektové struktury

Integrované
vzdělávání

Strategické
řízení
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Digital
accelerator
program

Community
setup

Continuous
improvement

Členové projektového týmu
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Project
Management
PwC Akademie Vám
nabízí jedinečný zážitek
v oblasti projektového
řízení. Po absolvování
našich kurzů budete
úspěšně zvládat
nejdůležitější koncepce,
procesy i techniky
projektového řízení.

Projektový management - Základní tábor
Kurz je určen nováčkům v oblasti řízení projektů i těm, kteří si chtějí rozšířit své znalosti
v oblasti projektového managementu a chtějí se naučit nové metody a techniky.
Po absolvování tohoto 2denního kurzu úspěšně zvládnete dovést projekty ke
zdárnému konci s menším vypětím sil, ve stanoveném čase i rozpočtu a dle
stanoveného zadání.

CAPM®je základní certifikace určená všem, kteří zatím nemají mnoho zkušeností v
oblasti projektového managementu. Pokud tedy ještě nemáte dostatečné zkušenosti
ve vedení projektů a hledáte možnost, jak zlepšit své dovednosti v řízení náročnějších
projektů a zároveň se stát atraktivním pro zaměstnavatele, potom je certifikace
CAPM® pro Vás tou správnou volbou. Během 4denního kurzu si osvojíte CAPM
Learning Objectives, které nově zahrnujíi i agilní/adaptivní přístupy.

Project Management Professional (PMP®)
Kvalifikace Project Management Professional (PMP®), kterou uděluje Project
Management Institute, představuje jednu z nejuznávanějších certifikací pro profesionály
v oboru projektového řízení. PMP® kvalifikace, která nově zahrnuje prediktivní, agilní
a hybridní přístupy řízení projektů, prokazuje, že máte zkušenosti s vedením projektů
a jste skutečným expertem v oblasti projektového managementu. Tento 5denní
kurz Vás připraví na závěrečnou zkoušku PMP®, která prokáže, že máte ty nejlepší
zkušenosti, vzdělání a způsobilost k řízení projektů.

Design Thinking
Design Thinking je
přístup zaměřený na
inovaci produktů, služeb i
procesů.

Future skills kurzy

Certified Associate in Project Management (CAPM®)

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.
Tento kurz ocení všichni, kteří si chtějí osvojit metody zvyšující kreativitu a věnovat se
zavádění inovací.

Svět kolem nás se v důsledku technologiií velmi rychle mění. Technologický pokrok však
přináší nejen příležitosti, ale i výzvy. Digitální svět vyžaduje nové znalosti, schopnosti a
dovednosti.
Připravte se na budoucnost s našimi kurzy, které rozšíří Vaše znalosti a dovednosti a
nabídnou Vám jedinečný zážitek - interaktivní hry a simulace.

Fit for Digital
Transformation

Fit for Digital Transformation

Interaktivní hry
& simulace

Investigate

Fit for Digital Transformation je komplexní program složený z pěti na sebe navazujících
modulů, jejichž cílem je poskytnout Vám ucelený vhled do digitálních nástrojů a
technologií, posílit Vaše digitální znalosti a dovednosti a seznámit Vás s nejnovějšími
digitálními trendy.
Tento prakticky zaměřený program Vám poskytne znalosti v oblasti vizualizace a
analýzy dat, digitálních řešení a inteligentních nástrojů, které Vám pomohou zvýšit
Vaši efektivitu, ušetřit čas a především udržet krok s nejnovějšími technologickými
trendy.

Investigate je realistická herní simulace, díky které si můžete vyzkoušet vyšetřování
podvodného jednání. Během této interaktivní hry odhalují jednotlivé týmy nekalé praktiky
v prostředí fiktivní globální společnosti. Realistický a zábavný workshop je veden
moderátorem, který je specialistou na forenzní šetření a využití forenzních technologií.
Týmy zkoumají a vyhodnocují jednotlivé zdroje informací (z mobilních telefonů, e-mailů,
rozhovorů, analýzy dat a podobně) a během vyšetřování procházejí cestou plnou
zajímavých zvratů.

Cyber Arena

Co si odnesete z kurzu:
•

Získáte informace o základních principech Design Thinking metodologie,

•

naučíte se aplikovat jednotlivé kroky Design Thinkingu do projektové práce
a dokážete se lépe vcítit do zákazníka, a pochopit tak jeho potřeby.

•

dozvíte se, jak správně a efektivně vést inovační workshopy nebo menší
projekty.

5

Cyber Arena je simulace přizpůsobená Vaší infrastruktuře a nabízí téměř realistickou
zkušenost se správou digitální společnosti stejně jako s problémy vznikajícími v IT světě
následkem kybernetických hrozeb využívajících bezpečnostní mezery. Můžete otestovat
svoje emoce, reakce a nové nápady. Vše je dovoleno, nicméně každá akce má svoji
reakci. Simulace je unikátní jednodenní zkušenost a moderní způsob vzdělávání v
oblasti kybernetické bezpečnosti.
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Osobnostní rozvoj

Finance, daně a účetnictví
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.

IFRS

Soft Skills

Asociace certifikovaných účetních
Paper
BT
MA
FA
LW
PM
TX
FR
AA
FM
SBR
SBL
AFM
APM
AAA

Name
Business Technology
Management Accounting
Financial Accounting
Corporate and Business Law
Performance Management
Taxation Czech
Financial Reporting
Audit and Assurance
Financial Management
Strategic Business Reporting
Strategic Business Leader
Advanced Financial Management
Advanced Performance Management
Advanced Audit and Assurance

Tento interaktivní 2denní kurz Vám pomůže definovat vlastní styl prezentování a ukáže
Vám prostor pro zlepšení. Na kurzu zjistíte, jak správně pojmout prezentaci, sdělit
klíčové informace a zefektivnit svou přípravu. Nedílnou součástí je i praktické procvičení
verbálního a neverbálního projevu.

Formy studia:
Blokový kurz: 4–8denní
intenzivní kurz
Live Online kurz: 2denní
víkendový online kurz

Time Management

Samostudium s přístupem
do e-learningového systému

Cílem tohoto 1denního kurzu je Vám ukázat, jak lépe zvládat osobní i týmový time
management, což zahrnuje zdokonalení technik individuálního plánování priorit,
optimálního a efektivního rozvržení pracovní zátěže i schopnosti identifikovat aktivity,
které Vám zbytečně ubírají čas a energii.

Good Coach
Tento 1denní kurz se zaměřuje na osvojení klíčových principů této dovednosti
a její aplikaci do běžného pracovního prostředí. Kurz se skládá z teoretické části
i praktického procvičování, při němž se bude využívat zejména model GROW.

Jakékoliv další soft skills kurzy (asertivita, vyjednávací dovednosti, vedení a
motivace lidí atd.) Vám velmi rádi připravíme a ušijeme na míru na základě Vašich
konkrétních potřeb, očekávání a požadavků.

Diploma in IFRS
Diploma in International Financial Reporting (DipIFR) je mezinárodní kvalifikace, jež
je udělována mezinárodní profesní organizací Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA) a která pomáhá rozvinout znalosti v oblasti mezinárodních
účetních standardů (IFRS). Tento program je vhodný pro profesionály s praxí v oblasti
účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat kvalifikaci v mezinárodních standardech
účetního výkaznictví. Ocení ho ovšem i lidé se zájmem o doplnění
a rozšíření stávajících znalostí.

CIMA

Prezentační dovednosti

CIMA CFO Program

Šaolinský kurz

Šaolinský kurz Stres & Konflikt Management
Šaolinské učení nabízí alternativní pohled na svět, díky kterému budete schopni vnímat
Vaše pracovní problémy i z jiné perspektivy a řešit je efektivněji. Při tomto 2denním
kurzu se seznámíte se znalostmi, technikami a nástroji, které přispějí ke zkvalitnění
Vašeho profesního života.
Kurz Vám pomůže:

CFO Program je zrychlený program, díky kterému se stanete členem CIMA a získáte
CGMA ocenění. Tato ucelená série kurzů Vás efektivně připraví na závěrečnou zkoušku
CIMA Strategic Case Study, po jejímž úspěšném absolvování získáte členství v CIMA
a zároveň obdržíte i celovětově uznávaný titul Chartered Global Management
Accountant (CGMA).

•

lépe odolávat stresovým situacím,

•

poznat situace, které mohou postupně vygradovat v otevřený konflikt, osvojit si
metody zvládání a řešení konfliktů a seznámit se s praktickými technikami, díky
kterým budete umět předcházet střetům,

•

ovlivnit Vaši mysl a najít vnitřní klid a rovnováhu a pochopit vliv mysli na duševní i
fyzické zdraví.

Jakékoliv další kurzy v oblasti financí, daní a účetnictví (IFRS semináře, nefinanční
výkaznictví, rozpočtování a kontrola účetnictví atd.) Vám velmi rádi připravíme a ušijeme
na míru na základě Vašich konkrétních potřeb, očekávání a požadavků.
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Business Management

Lidské zdroje
CIPD
CIPD (Chartered Institute
of Personnel and
Development) je přední
světovou organizací
sdružující odborníky z
HR, vzdělávání, rozvoje
a poradenství. CIPD
kvalifikace je potvrzením
kvality a známkou
profesní způsobilosti v
dané oblasti.

HR Akademie
Moduly:

1.
2.
3.
4.

Strategické agilní HR
Data v HR
Strategie odměnování
Trendy v náboru

CIPD Associate Diploma in People Management
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 Strategic People Management
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, který je prakticky zaměřený a pokrývá klíčové oblasti v HR, je složen ze 4
facilitovaných workshopů sestavených do jednotlivých modulů, které lze libovolně
kombinovat.

Mini MBA
program
Moduly (v angličtině):

1. Business Mapping,
Ethics & Corporate
Governance
2. Corporate &
Business Strategy
3. The Enabled
Organisation

PwC Mini MBA program
studium v angličtině
Tímto unikátním programem Vás provedou naši špičkoví mezinárodně uznávaní
lektoři, kteří Vám předají cenné znalosti a zkušenosti z oblasti byznysu, leadershipu,
projektového managementu, financí a odhalí Vám osvědčené obchodní a marketingové
strategie.
Pro koho je program vhodný?
Mini MBA program je určen manažerům všech úrovní, majitelům malých a středních
podniků a všem, kteří chtějí začít podnikat.

4. Leadership in the
21st Century

Přihlášení účastníci by měli mít příslušné znalosti o fungování společnosti a měli by
rozumět strategickému řízení, lidskému kapitálu, marketingu a dalším provozním
činnostem.

5. Innovation & Creative
Thinking

Metodologie programu:

6. Marketing in the
Digital Age
7. Project Management
in Everyday Business
8. Accounting Basics

Program je sestaven z 9 na sebe vzájemně navazujících modulů, které Vám předají
znalosti, dovednosti a zkušenosti v oblasti strategického řízení a dlouhodobě
udržitelného a zdravého podnikání. V průběhu studia Vám naši špičkoví lektoři
poskytnou systematický rámec a jasnou strukturu pro řízení Vaší společnosti. Program
je ukončen případovou studií Harvard Business Case, po jejímž úspěšném
absolvování získáte PwC certifikát.

9. Linking it all together

Business
Coaching
Diploma Intense

Leadership
Leadership
program

Moduly:

1. Mindset: Introduction
& building
a coaching mindset

Leadership program
Úspěšné společnosti vyžadují špičkové lídry. Upevněte své dovednosti ve vedení lidí
prostřednictvím našich leadership workshopů. Pomocí našeho dotazníku, jehož
vyhodnocení je bezplatné, se dozvíte, ve kterých oblastech můžete zlepšit své
leadership dovednosti a rozvinout svůj potenciál. Vybrat si následně můžete z 5 různých
workshopů:
1. Self Leadership
2. People Leadership
3. Organizational Leadership
4. Transformational Leadership
5. Female Leadership
9

2. Building the
coaching relationship
3. Designing the future
4. Releasing and
exceeding one’s
potential
5. Building relationships
and releasing internal
motivation

Business Coaching Diploma Intense
studium v angličtině
Business Coaching Diploma Intensive 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.
Pro koho je program vhodný?
Kurz je vhodný pro manažery, vedoucí pracovníky, personalisty, školitele obchodních
dovedností, poradce, konzultanty, psychology, pedagogy a všechny, kteří se zajímají o
koučink a osobní rozvoj.
Metodologie programu:
Tento komplexní program se skládá z 5 modulů a 84 výukových hodin certifikovaných
ICF. Program je ukončen závěrečnou zkouškou, po jejímž absolvování mohou
účastníci požádat o individuální akreditaci: Associate Certified Coach (ACC) od
ICF prostřednictvím zjednodušené cesty ACSTH.
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E-learningové kurzy

Mobilní aplikace

Více než 30 e-learningů v angličtině je pro Vás připraveno v naší online vzdělávací
platformě Learning Management System (LMS).

IFRS e-learningy

IFRS e-learningy
Kompletní seznam IFRS a IAS e-learningů naleznete na webových stránkách PwC
Akademie.

E-learningy pro
bankovní sektor

E-learningy pro bankovní instituce
Kybernetická bezpečnost pro banky
Regulační rámec pro banky
Monitoring výkonnosti bank
Přehled IFRS 9 a IAS 32 pro banky

Digital Fitness
App

Digital Fitness App
Tato aplikace Vám poskytne personalizované školení pro zvýšení Vaší digitální
gramotnosti. Stačí si zdarma stáhnout aplikaci v app/play storu pomocí zvacího
kódu „LRNALL”, zjistit své digitální skóre a pak si jen užívat krátké (2-5 min) informační
lekce. Lekce jsou ve formě videí nebo krátkého textu.
Aplikace monitoruje Váš posun a postupně získáváte body. Překročíte-li hranici 300,
můžete o sobě říct, že jste digitálně ve formě.
Další výhody a témata:
•

Budoucnost práce,

•

nástroje pro práci z domova,

•

rozvíjející se technologie,

•

Design Thinking jako metody pro řešení problémů,

... a mnoho dalšího.

Compliance
e-learningy

GDPR & Compliance e-learningy

Práce na dálku
e-learning

Remote Working e-learning

Business Skills
e-learningy

Business Skills e-learningy

Základy GDPR
Zákon o ochraně hospodářské soutěže

Práce na dálku s sebou nese celou řadu nových situací i výzev. Naučte se správně
komunikovat se vzdálenými týmy, motivovat své kolegy a vést efektivní týmová jednání.
V rámci e-learningu si vyzkoušíte práci na projektu, který budete řešit z pohledu
manažera. Vytvoříte tým, který pracuje na dálku, zastřešíte implementaci celého
projektu a naučíte se, jak co nejefektivněji vést virtuální tým.

Change Management and Corporate Culture
International Diversity Management
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Kontaktujte nás
Michal Vychodil
Head of PwC’s Academy
michal.vychodil@pwc.com
+420 602 589 530

Máte specifické požadavky?
Neváhejte se na nás obrátit!

cz_academy@pwc.com
www.pwc.cz/academyen
www.facebook.com/TheAcademyPwC
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