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Klíčovou oblastí, na niž ředitelé informač-
ních technologií (CIO) zaměřují pozornost, 
je podpora největších procesů v organizaci. 

Jde o činnosti, kde je přínos IT neoddiskutova-
telný: masové operace (účetnictví, HR apod.) 
jsou s IT podporou neporovnatelně efektivnější. 
Ale prostor pro významná zlepšení je již vyčer-
pán. Co teď?

Možností je přenést pozornost z back -office 
tam, kde dochází k bezprostřední realizaci hod-
not – tedy na front -office. Tak Gartner definuje 
procesy tam, kde je organizace v bezprostředním 
styku s klientem nebo kde vznikají produkty či 
služby.

Front -office je však naprosto odlišná část pod-
niku, kde platí jiné principy a známé postupy 
nefungují a kde navíc IT oddělení má jen mini-
mum zkušeností a prakticky žádnou kredibilitu.

Největší rozdíl mezi front -office a back -office 
z pohledu IT oddělení je v kultuře. Zatímco 
v back -office panuje kázeň a postupuje se podle 
pravidel, ve front -office, ať jde o prodej, zákaz-
nický servis nebo design, platí, že každá cesta, 
která vede k cíli, je dobrá. Lidé mají velmi široké 
pole pro kreativitu a ti nejlepší pracovníci často 
porušují i psaná pravidla. Organizace si totiž ne-
může dovolit fakt, že zásah bude mít negativní 
dopad na výsledky – a nechce ani riskovat kon-
flikt s těmi, kdo koneckonců rozhodují o celko-
vém úspěchu.

Tím méně si může jakékoli silové řešení vůči 
těmto lidem dovolit CIO a lidé z IT oddělení. Ti 
totiž nepožívají valné důvěry – naopak jsou 
často vnímáni jako překážka, například tam, kde 
zaměstnancům brání v používání jejich vlastních 
zařízení. Pro IT to může být frustrující, ale ve 
front -office nemají silné po stavení ani v případě, 
že zbytek organizace například velmi oceňuje 
třeba brilantní implementaci ERP systému.

Změnit to je velká výzva pro CIO. Protože jak-
koli je front -office odlišný terén, jde o unikátní 
příležitost přispět k úspěchu organizace a zvýšit 
prestiž celého IT a samozřejmě také CIO 
osobně.

Podmínky úspěchu
Uspět v této misi však pro CIO a jeho kancelář 
předpokládá poznat velmi dobře konkrétní byz-
nys, být schopen dedikovat zdroje, být připraven 
porušovat pravidla, držet projekty v omezeném 
rozsahu, spolupracovat s okolím a ve všech fá-
zích projektu průběžně testovat varianty.

Poznat byznys je mantrou moderních CIO, 
ale zatímco v back -office stačí seznámit se s pra-
vidly, ve front -office to zdaleka nestačí. Je nutné 
do hloubky porozumět byznys logice, ale také 
poznat způsoby, jimiž ti nejlepší postupují. Je 
také potřeba brát v úvahu vnější prostředí – opět 
jde o změnu přístupu, protože back -office pro-
cesy jsou vůči vnějšímu světu většinou imunní.

Schopnost měnit zaběhané postupy a do-
konce porušovat pravidla se 
ve front -office vysoce cení. 
Jde o nutnost, protože jen 
inovace může přinést sku-
tečnou konkurenční výhodu. 
A lidé z front -office nej-
úspěš nějších organizací jsou 
hledáním konkurenční vý-
hody posedlí, protože také 
pro ně osobně je to jediná 
cesta, jak uspět. Bohužel 
CIO a jeho lidé často hledá-
ním konkurenční výhody 
 posedlí nejsou. Je to důsle-
dek jejich zaměření na back-
-office: jde o oblast, která 
nepřeje průlomovým 
 inovacím.

Efekty, které takové ino-
vace přinášejí, totiž nejsou 
dramatické – a naopak pří-
padná selhání mají vzhle-
dem k rozsahu předmětných 
činností kolosální rozsah. V řadě případů je lepší 
implementovat až vyzkoušené postupy ve fázi 
standardizace nebo aspoň ustálených best prac-
tices. Když se takovým podmínkám IT organi-
zace příliš přizpůsobí, nemá pak front -office co 
nabídnout. A tuto kulturu změnit by mělo být 
jedním z hlavních úkolů moderního CIO. Jde 
o to, přesvědčit alespoň část lidí v IT, že cílem 
není jenom standardizace, ale naopak diferen-
ciace, a není nutné nalezení totálního řešení.

Nedokonale, ale hlavně rychle
Vlastností IT projektů je, že mají tendenci roz-
růstat se do šířky i hloubky. Jednou z hlavních 
příčin je přehnaný vliv IT oddělení na projekty. 
V back -office je často rozšíření projektu správ-
ným krokem, ale ve front -office je pravděpodob-
nějším výsledkem jeho kolaps. Jde o prostředí, 
kde co neuspěje do půl roku či lépe do tří mě-
síců, nemá nárok na realizaci. Pro lidi z IT může 
být až šokující, co všechno se dá položit na oltář 

Při hledání nových možností, kde by IT oddělení mohlo přispět 
organizaci k získání konkurenční výhody, by se CIO neměli zaměřovat 
pouze na zásadní projekty. Velký prostor je v miniaturních IT projektech, 
které mohou přinést netušené efekty při mizivých investicích a navíc 
velmi rychle.

Nový přístup ve front -office rychlosti – a jak vysoce ceněné může být řešení, 
které je z jejich pohledu zoufale nedokonalé až 
amatérské.

Důležitým úkolem pro CIO je najít v IT orga-
nizaci takové lidi, kteří si dokážou tuto filozofii 
okamžitých výsledků osvojit. A klíčové je nepři-
pustit jakékoli rozmělňování projektů – i za 
cenu jejich skrečování. V té souvislosti je nutné 
mít na paměti, že cílová životnost těchto pro-
jektů odpovídá rychlosti jejich vzniku. To však 
neznamená, že mohou ohrožovat informační ar-
chitekturu organizace – mohou s ní být mimo-
běžné, ale nesmějí s ní být v rozporu.

Ani tam, kde CIO a jeho lidé doopravdy do 
hloubky poznají byznys front -office, není možné 
spoléhat při hledání projektů na vlastní síly. Nej-
lepší praxí je najít nejinovativnější pracovníky 
daného úseku a pomoci jim, aby generovali ná-
měty pro další projekty. Ukazuje se, že častou 
líhní nových myšlenek jsou nové trhy (geogra-
fické i produktové) nebo aspoň další kanály 

 (komunikační, odbytové…), kde aktuálně nepa-
nuje zuřivá interní konkurence.

Důležité je odměňovat všechny náměty a je-
jich autory ochránit před kritikou nebo dokonce 
nějakými postihy – to platí i pro autory návrhů, 
které se (v jakékoli fázi) ukážou jako nevhodné.

Zajímavou vlastností malých projektů je, že 
často je lepší testovat než modelovat. Při rozho-
dování mezi dvěma variantami může být nejjed-
nodušším řešením distribuovat je vybraným uži-
vatelům a rozhodnout se podle jejich zpětné 
vazby. Tento postup je použitelný překvapivě 
často – a pro lidi z IT oddělení může jít o další 
kulturní šok z toho, že to nejsou oni sami, ale 
uživatelé, kdo rozhoduje o podobě projektu. Pro 
CIO je však průběžné testování mikroprojektů 
příležitostí infiltrovat do IT organizace kulturu 
front -office, která bude čím dál potřebnější i při 
práci na projektech pro back -office. ■
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