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V průměru přes polovinu celkových 

výdajů na IT v organizacích v současnosti 

generuje infrastruktura a provoz 

(Infrastructure&Operations, I&O). 

Na této oblasti je navíc silně závislý také 

zbytek informačních technologií a systémů. 

Organizace proto mají čím dál tím větší 

zájem zjistit, na jakém stupni zralosti se 

v této klíčové části svého IT prostředí 

nacházejí a v jakých oblastech mají největší 

prostor pro zlepšení.

Gartner k tomuto účelu využívá svou 

metodiku IT Score. Zatímco v roce 2011 

absolvovalo analýzu podle této metodiky 

306 klientů; v roce 2012 to bylo již 757 

organizací – rostoucí zájem tak potvrzuje 

potřebu takovéhoto typu hodnocení. 

Zralost IT lze podle Gartneru definovat 

tím, do jaké míry tvoří IT v organizaci 

součást byznysu. Zjednodušeně se dá říci, 

že nezralé IT je takové, které podporu 

byznysu poskytuje podle vlastního uvážení, 

cíle si stanovuje interně (pokud vůbec) 

a jejich dosažení hodnotí podle vlastních 

kritérií. Za zralé IT lze naopak označit 

takové, které je těsně spjato s byznysem 

a funguje jako jeho nedílná součást. 

Metodicky se zralost či vyspělost 

podle IT Score rozděluje do pěti stupňů, 

z nichž každý nese specifické označení a je 

charakterizován klíčovými rysy. Ty jsou 

samozřejmě odlišné pro IT organizaci jako 

celek a pro jednotlivé části. Charakteristiky 

jednotlivých stupňů zralosti pro celou IT 

organizaci a pro segment I&O popisuje 

schéma na této stránce (černé písmo patří 

k IT jako celku).

Po zhodnocení zralosti podle metodiky 

IT Score klient získává desítky dílčích 

ukazatelů, jež přinášejí konkrétní představu 

o tom, kde mohou vznikat kritická místa 

v IT prostředí dané organizace, a kam 

je tedy vhodné alokovat nejvíce úsilí 

ke zlepšení. 

V daných souvislostech je však třeba 

poznamenat, že IT Score není typickým 

benchmarkingovým cvičením. Jedná 

se spíše o pomyslně nastavené zrcadlo, 

které umožní velmi detailní objektivní 

vyhodnocení stavu IT organizace, a to 

ve velmi jemné granularitě. Ucelený pohled 

tedy nepomůže organizacím plánovat 

konkrétní kroky, ale může být pro ně 

zajímavý z mnoha jiných důvodů. 

Za hranici mezi „zralostí“ a „nezralostí“ 

IT považuje Gartner 3. stupeň vyspělosti. 

Jedná se o situaci, která odpovídá 

dostatečně stabilnímu a efektivně 

fungujícímu IT prostředí, jež umožňuje 

klást důraz na tvorbu hodnot a nezabývá 

se pouze „hašením požárů“. Nižší stupně 

zralosti (1 a 2) jsou naproti tomu stavem, 

který Gartner považuje za nežádoucí, neboť 

pro organizace představuje kritické místo. 

Analytici Gartneru svým klientům 

doporučují, aby se co nejrychleji dostali 

v každém dílčím parametru na zralost 

alespoň na 3. úroveň. Poté je nutné určit 

oblasti, kde má smysl snažit se o další 

zlepšení. Určit priority pro další postup 

je jedním z klíčových výstupů hodnocení 

zralosti podle metodiky IT Score.

Průměrná zralost I&O v organizacích 

dosahuje hodnoty 2,33. Tato hodnota 

zřetelně ukazuje, že prostor pro 

pokrok v oblasti I&O v organizacích je 

obrovský. Bližší pohled nabízí rozdělení 

četnosti zralosti I&O. Z něj je patrné, že 

uspokojivého stavu I&O dosahuje pouze 

9,4 procenta organizací, které hodnocení 

zralosti I&O podstoupily. 

Rozdíl mezi zralým a nezralým IT spočívá především v tom, zda se věnuje „hašení požárů“, nebo dokáže 

optimalizovat procesy a zavádět osvědčené postupy, tedy zvyšovat přidanou hodnotu byznysu. 

Autor je analytikem společnosti Gartner; zjišťování vyspělosti (zralosti) pomocí 

metodiky IT Score bude jedním z témat konference Gartner IT Leadership Trends, 

která se koná v červnu 2013 v Praze.

Rozdělení organizací podle dosažené úrovně zralosti jejich I&O.
  Zdroj: Gartner.

Gartner IT Score – stupně zralosti IT.  Zdroj: Gartner.
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IT je zapojeno 
do řešení definovaných 
obchodních problémů 
nebo příležitostí. Jeho 

přínos k výsledkům 
je znám.
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IT spolupracuje 
s ostatními oblastmi, 

jako je vývoj, 
BPM a provozní 

technologie. Cílem je 
dodat nové produkty 
a služby, odlišující se 

na trhu.
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IT je hnací silou, 
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změn a konkurence-

schopnosti.
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Jak zralé je vaše IT? Odpověď nabízí IT Score


