
Analytická spoločnosť Gartner
odporúča riaditeľom informatiky
v organizáciách, aby si vypraco-
vali víziu fungovania a rozvoja
IT. Za kľúčové považuje čo naj-
tesnejšie spojenie tejto vízie
s víziou celkového smerovania

firmy alebo inštitúcie. Cieľom má
byť nová kultúra firemnej IT orga-
nizácie, orientovaná na biznis.
Ekonomická situácia zostáva ne-
jasná a hrozba globálnej recesie
nemizne. V Európe k tomu pristu-
puje možnosť rozpadu alebo zá-
sadných zmien vo fungovaní
eurozóny (mimochodom, Gartner
berie túto hrozbu vážne a vypracoval súbor od-
porúčaní pre CIOs, ako sa na daný krízový sce-
nár pripraviť). Na prvý pohľad situácia najmä
z pohľadu veľkých firiem a nadnárodných korpo-
rácií nevyzerá nijako tragicky. Firmy sedia na mi-
liardových vankúšoch akumulovaných ziskov
a nemajú akútnu potrebu robiť ďalšie drastické
škrty v nákladoch. Naopak, hľadajú príležitosti
na rast. Ďalší pozitívny faktor je ten, že
 centrálne banky a vlády podnikajú masívne
opatrenia na stimuláciu ekonomík a opätovné
naštartovanie konjunktúry...

Ale pre IT v organizáciách toto všetko nie je
relevantné. V žiadnom prípade nemožno očaká-
vať návrat k starým dobrým časom veľkorysých
investícií a grandióznych projektov. (Výdavky na
IT v roku 2012 podľa prieskumov spoločnosti
Gartner len ťažko porastú o viac než dve per-
centá oproti roku 2011.) A kde sa IT nepodarí
zbaviť nálepky „nákladová položka“, tam budú
šéfovia informatík bojovať o každé euro a zakaž-
dým znovu obhajovať zmysel každého výdavku.

Strategickým cieľom pre CIOs však musí byť
zbaviť sa tejto nálepky; prestať byť jednodu-
chým nástrojom na dosiahnutie zmien alebo do-
konca len na udržanie organizácie v chode.
Cieľom musí byť stať sa aktívnou súčasťou zmien
v organizácii a ich hybnou silou. Kľúčom k do-
siahnutiu tohto strategického cieľa je nastolenie
súladu vízie a priorít IT s víziami a cieľmi

vrcholového vedenia organizácie.
Z prehľadu vypracovaného

analytikmi Gartneru na základe
porovnania niekoľkých prie-
skumov vyplýva, že pohľad
vrcholového vedenia a po-
hľad vedenia IT sa často líši.

V prvom stĺpci sú odpo-
vede z prieskumu spoloč-

nosti Gartner 2011 CEO and Senior
Executive Survey, vykonaného v apríli
2011. Za pozornosť stoja najmä prvé tri naj-
častejšie uvádzané priority: vo všetkých troch
prípadoch ide o vyjadrenie snahy o rast firmy. To
je v súlade s výsledkami prieskumu spoločnosti
PricewaterhouseCoopers CEO survey 2011, kde
viac než 90 percent respondentov deklarovalo
vieru v nárast tržieb v najbližších troch rokoch.

Znamená to, že vrcholoví manažéri sú (alebo
prinajmenšom v prvom polroku 2011 boli) pre-
svedčení, že existuje priestor na rast ich firmy.
S tým však kontrastuje len malý rast výdavkov
firiem na IT v roku 2011, ktorý sa má v roku
2012 ešte znížiť na mizivé dve percentá.

Tento rozpor ďalej kontrastuje s tým, že IT sa
údajne zo strany vrcholového vedenia firiem
vníma ako kľúčový faktor úspechu, ako nástroj
na získanie konkurenčnej výhody. Zo všetkých
prieskumov, ktoré analytici Gartneru v posled-
ných rokoch robili medzi vrcholovým vedením
organizácií, to jednoznačne vyplýva.

Ale realita ukazuje, že ide len o proklamácie.
Veď si to zrekapitulujme: vrcholoví manažéri
očakávajú rast, tvrdia, že stavili na IT ako na ná-
stroj na dosiahnutie rastu – a pritom nie sú
ochotní uvoľniť zdroje na rozvoj IT. Je zrejmé, že
IT v skutočnosti nie je karta, na ktorú by gene-
rálni riaditelia naozaj stavili.

Tento rozpor sa dá interpretovať z rôznych
uhlov - napríklad ako zlé vysvedčenie pre CIOs.
Tí sú stále až príliš pohltení sami sebou, resp.
úsekom, za ktorý zodpovedajú. Ako ukazuje tretí
stĺpec v tabuľke (ide o odpovede CIOs v prie-
skume spoločnosti Gartner 2011 CIO Survey),
CIOs požiadavkám biznisu rozumejú. Ale ich
každodenná prevádzka tomu nezodpovedá. Vi-
dieť to z prostredného stĺpca, kde sú najčastejšie
témy, s ktorými sa CIOs – klienti Gartneru – ob-
racajú na analytikov. Je evidentné, že prevažujú
témy spojené s prevádzkou IT.

Prvým krokom by malo byť vyhradenie jasne
definovanej časti kapacít a zdrojov výhradne na
rast projektov iniciovaných biznisom. Musí ísť
o presne cielené projekty, s jasne spočítaným fi-
nančným efektom pre firmu – a je dôležité, aby
tieto projekty prešli následným auditom, ktorý
potvrdí, či sa plánované ciele a efekty dosiahli.
Dohľad nad týmito projektmi musí mať pre CIO
absolútnu prioritu. Ide totiž o projekty, okolo
ktorých má následne vyrásť nová kultúra celej
IT organizácie, orientovaná na biznis.
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Poradie
Top 10 priorít vrcholových 
manažérov

Top 10 
zameraní CIOs

Top 10 stratégií biznisu 
podľa CIOs

1 Udržanie súčasných zákazníkov a ich lepšie vyťaženie IT manažment Urýchlenie rastu firmy

2 Pri#ahnuť a udržať špičkových pracovníkov / talenty Strategické plánovanie Získanie / udržanie zákazníkov

3 Získanie nových zákazníkov Hodnota IT pre biznis 
Tvorba nových produktov /

služieb (inovácie)

4 Budovanie flexibilnej, pružne reagujúcej organizácie Organizačné usporiadanie IT Zlepšenie biznisových procesov

5 Zníženie nákladov pomocou lepšej efek#vity ERP
Implementácie a zlepšenia 

aplikácií pre biznis

6 Dôraz na inovácie Outsourcing
Zlepšenie technickej inšpekčnej

infraštruktúry

7
Stať sa otvorenejšou organizáciou, 

spolupracujúcou so zákazníkmi
Firemné mobilné stratégie

Zlepšenie efek#vity fungovania

firmy

8 Plánovanie, tvorba stratégie Vývoj aplikácií Zlepšenie operačných činnosH

9
Zlepšenie schopnos# rozhodovať pomocou lepších 

informácií a analýz
Cloud compu#ng

Zníženie rizík, zvýšenie

bezpečnos#

10
Vyváženie krátkodobých cieľov s dlhodobými 

stratégiami
Riadenie inovácií

Udržanie / získanie 

zamestnancov

Tab.: Porovnanie priorít 

Vrcholové vedenie 
vyžaduje od IT jasný
príspevok k rastu
firmy, ale CIOs sa 
zaoberajú hlavne tým,
ako zabezpečiť 
fungovanie systémov.

Pozn. Bližší opis a�zdroje: v�texte

Riaditelia IT poznajú požiadavky
biznisu, ale venujú sa prevádzke


