
Globálny prieskum spoločnosti
Gartner CEO and Senior Busi-
ness Executive Survey 2011
ukázal, že vrcholoví predstavi-
telia firiem nemajú jasno v tom,
ako najlepšie využiť IT na do-
siahnutie rastu.

Tohtoročné výsledky prieskumu by mali
pre vedenia spoločností znieť znepokojujúco,
hoci pri povrchnom pohľade sa všetko zdá v po-
riadku. Nálada medzi generálnymi riaditeľmi
a ďalšími vrcholovými predstaviteľmi firiem
jasne poukazuje na návrat k dôvere v rast, hoci
nedávne politické nepokoje na Strednom vý-
chode a katastrofa v Japonsku ukazujú, ako
málo stačí a optimizmus sa začne rúcať. Impe-
ratívy, ktoré generálni riaditelia uvádzajú ako
kľúčové (napr. inovácia a spolupráca so zákaz-
níkmi), svedčia o tom, že strach z recesie je už
prekonaný. Najčastejšie uvádzané obavy, teda
získavanie a udržanie talentovaných zamestnan-
cov a rastúce regulácie, takisto patria k tým ty-
pickým skôr pre konjunktúru ako pre hlbokú
krízu. A napokon šéfovia firiem väčšinou uvá-
dzajú, že ich spoločnosti disponujú finančnými
zdrojmi na investície na podporu rastu. A čo sa
investícií týka, vnímajú IT ako oblasť s vysokou
prioritou. Prieskum potvrdil minuloročné postoje
k prínosu IT pre biznis spoločností: kľúčový
 parameter je percento výnosov, aké šéfovia fi-
riem pripisujú informačným technológiám vo
svojich firmách. V priemere ide o 21 percent, čo
je, mimochodom, pravdepodobne nadhodnotený
údaj. 

Bližší pohľad na výsledky prieskumu
postojov vrcholových manažérov však
ukazuje, že svet biznisu stojí na ráz-
cestí. Predstavy šéfov
firiem o tom, ako
najlepšie investo-
vať na dosiahnutie
rastu a aké cesty
k rastu zvoliť, sú,
jemne povedané,
trochu zastarané.
Odpovede na
otázky typu „Aké
technológie pova-
žujete za kľúčové
na dosiahnutie
konkurenčnej vý-
hody?“ ukazujú
bezradnosť a zotr-
vávanie v starých
schémach. Šéfovia
firiem až pričasto
redukujú problema-
tiku IT na podnikový
informačný systém,
z ich reakcií sa zdá, že prichádza
boom investícií do systémov ERP... Ale veď sa
nachádzame na samom vrchole informačného
veku! A musíme si položiť otázku, či je systém
ERP skutočne vrcholom technologických vymo-
žeností. 

Ďalšie rozpory vyplávali na povrch v súvislosti
s hodnotením riaditeľov pre informatiku (CIOs).
Postoje šéfov firiem k svojim CIOs sa v posled-
ných rokoch prakticky nemenia: opakuje sa

staré klišé o nedostatku obchodného ducha
a príliš technickom zameraní. To nie je malý pro-
blém: šéfovia firiem považujú IT za kľúčovú pod-
mienku úspechu, za strategickú hodnotu, ale
nemajú nastavené mechanizmy, ako túto strate-
gickú hodnotu využiť. Je zjavné, že spoločnosti
musia tento problém riešiť. Inak reálne hrozí, že
ich masívne investície do IT vyjdú navnivoč. Je-
diná možnosť je úzka spolupráca vrcholového
vedenia spoločnosti s vedením IT oddelenia na
formulovaní odvážnych vízií, ambicióznych cieľov
a transformačných iniciatív.
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ZISTENIA IMPLIKÁCIE

Generálni riaditelia a vrcholoví manažéri menia postoj
z pokrízovej   opatrnos> na očakávanie rastu.

CIOs musia rýchlo upraviť priority podnikových IT, 
aby reflektovali nové priority vrcholového vedenia.

Hlavnými faktormi sú pre vedenie spoločnos? náklady na 
compliance a na fúzie a akvizície a takisto snaha
maximalizovať prínosy inves?cií.

Tieto faktory budú určovať priority a rozhodovanie 
vrcholového vedenia spoločnos?.

Len málo respondentov očakáva, že by ich spoločnos>
tento rok alebo v budúcom roku trápila deflácia, inflácia
alebo recesia.

Členovia vrcholového vedenia sú pozi?vne naladení a CIOs by
sa mali tejto klíme prispôsobiť.

Menej ako desa>na respondentov vidí IT iba ako
„cost of doing business“. Väčšina má IT za zdroj
konkurenčnej výhody alebo strategických inovácií.

Lídri sú voči IT naladení ešte pozi?vnejšie, než by CIOs mohli
predpokladať. Očakávania sú nastavené vysoko.

Takmer polovica šéfov firiem tvrdí, že tento rok 
zvýši výdavky na IT. Ešte viac ich plánuje zvýšiť inves?cie
do ľudí a do zmeny kultúry vo firme.

Inves?cie do IT všeobecne porastú, ale mali by ísť primárne 
do zmenových programov, týkajúcich sa zamestnancov.

Dve tre>ny vrcholových manažérov sa domnievajú, 
že vedia, aké budú budúce strategické inovácie ich firiem,
založené na informačných technológiách.

Veľkej spoločnos> chýbajú plány na ambiciózne využi>e IT.
Zdá sa,  že vrcholoví manažéri nedostávajú od svojich IT odde-
lení alebo od IT priemyslu dostatočné impulzy.

Väčšina vrcholových manažérov vidí rastúci záujem ex-
terných subjektov o fungovanie IT v ich spoločnos>.

Najmä v Severnej Amerike silnie trend, keď napríklad 
regulátori alebo inves>čná verejnosť začínajú kontrolovať IT
v spoločnos>ach.

Šéfovia firiem sa domnievajú, že CIOs kladú prílišný dôraz
na svoje technické schopnos> a že potrebujú väčšiu orien-
táciu na biznis.

Toto vnímanie komplikuje komunikáciu a spoluprácu, 
a teda aj výkonnosť firemných IT a spoločnos>.

Šéfovia firiem pripisujú IT v priemere 21 percent výnosov
firiem, ktoré vedú.

Efekt firemných IT sa zrejme preceňuje, z iných prieskumov
vyplýva, že celkové náklady pridelené na IT sú celkom určite
preceňované.

Hlavné zistenia v prieskume CEO and Senior Business 

Executive Survey 2011 a implikácie z pohľadu podnikových IT
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Pracovná skupina WG06 pri organizácii itSMF

organizuje konferenciu na tému „Inovácie

 prístupov pri nasadzovaní nástrojov pre procesy

ITSM a ich automatizáciu“. Ako už názov napo

vedá, pôjde o udalosť  zaujímavú pre účastní

kov zo všetkých smerov a sektorov IT komunity.

Toto podujatie sa uskutoční 13. októbra 2011

v priestoroch hotela Chopin v Bratislave. Pre

účastníkov sú pripravené okrem kvalitných prí

spevkov a prezentácií i tombola či ochutnávka

vín pod vedením skúseného sommeliera. Tak

neváhajte a príďte sa pozrieť, ako sa dajú robiť

IT služby lepšie! 

Viac informácií na www.itsmf.sk.
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13. októbra 2011 
hotela Chopin v Bratislave


