Organizační a manažerské modely řízení útvarů podnikové informatiky
Motto:
„Nastavení efektivně fungující organizační struktury útvaru podnikové informatiky je hlavním předpokladem pro úspěšné poskytování IT služeb. Působí zde velké množství vnějších i vnitřních faktorů
a vlivů, které podmiňují míru úspěchu v této oblasti, a k dispozici je
i celá řada přístupů, jak uvedenou problematiku řešit.“
Rámce a metodiky řízení, které se pro řízení podnikové informatiky používají, stejně jako normy a standardy řízení jakosti a služeb, se otázkám
z oblasti organizačního uspořádání IT útvarů vesměs vyhýbají. Ani po
sebedůkladnějším prostudování všech publikací ITIL, CobiT či ISO norem pro řízení jakosti, služeb či projektů i metodik projektového řízení se
například nedozvíme:


jak ovlivňuje strategie organizace strukturu podniku a jeho jednotek,



jak a podle jakých kritérií lze vytvořit efektivně fungující organizační
strukturu IT útvaru,



jaké manažerské a rozhodovací kompetence mají mít jednotlivé
organizační úrovně IT útvaru,



jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů organizačních struktur pro podnikovou informatiku a který typ organizační struktury je
pro IT útvar vhodnější,



v jakých aspektech se liší způsob řízení podnikové informatiky od
způsobu řízení ostatních podnikových organizačních jednotek,



jaké je postavení IT útvaru v celopodnikovém kontextu, například:
o jak vysoko v podnikové hierarchii by měl stát vedoucí nebo ředitel IT útvaru,
o jakou míru autonomie by měl mít IT útvar či jakou úroveň rozhodovacích kompetencí by měl mít jeho vedoucí,
o

o


je možné, aby byl v IT útvaru uplatňován jiný styl řízení nebo jiný organizačně-manažerský model než v ostatních částech organizace,
je možná existence procesně řízeného IT útvaru v liniově řízeném podniku a za jakých podmínek,

jaký je vztah mezi procesy popisovanými v ITIL či CobiT a podnikovou organizační strukturou především organizačními jednotkami IT
útvaru a:
o jak implementace procesů definovaných v uvedených klíčových
rámcích ovlivňuje pevnou organizační strukturu,
o do jakých organizačních jednotek a jakým způsobem mají být
dekomponovány činnosti vyžadované normou ISO/IEC 20000,



nastavení organizační struktury IT v kontextu strategických cílů,



na jakých principech a mechanismech má být založena spolupráce
zaměstnanců různých organizačních jednotek IT útvaru a jsou procesní a projektové řízení jedinými způsoby, jak řídit činnosti, na kterých se podílejí specialisté dvou a více organizačních jednotek,
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je určitý přímý vztah mezi architekturou podnikové ICT infrastruktury
a organizačním uspořádáním IT útvaru?
Mise konference:
6. ročník konference ICTM si klade za cíl nastínit celou šíři výše uvedené
problematiky, přinést odpovědi alespoň na některé z výše předložených
otázek a v neposlední řadě představit konkrétní příklady efektivně fungující organizační struktury útvaru podnikové informatiky.
Vzhledem k absenci téměř jakýchkoli písemných dokumentů pojednávajících o této problematice má sborník příspěvků letošního ročníku konference ambici stát se klíčovou a v českém jazyce možná i jedinou publikací monotematicky zpracovávající toto téma.

www.ictm.cz

Odborná záštita:

Plánované sekce a formáty příspěvků:


odborné presentace,



případové studie a partnerské příspěvky,



workshopy,



postery.

Obsahové bloky a témata příspěvků pro jednotlivé sekce:
Řídící a organizační uspořádání IT z hlediska metodik, rámců a norem:

ITIL


CobiT



Balanced Scorecard



normy ISO



SixSigma


CMMI a další.
Co říkají o organizačním uspořádání společnosti a jeho vztahu
k řízení a poskytování IT služeb? V čem se tyto přístupy shodují,
v čem se liší? Co zde nenalezneme?
Uspořádání a stavební kameny organizační struktury:


přehled obecných typů organizačního a řídícího uspořádání
společnosti (liniové, procesní, maticové projektové apod., jejich
odlišnosti, výhody a nevýhody či evoluce přístupu,



specifika organizačního uspořádání ICT oproti ostatním jednotkám podniku,



specifika organizačního uspořádání a řízení ICT v různých tržních segmentech (státní správa, korporace, střední a malé společnosti),



lidské zdroje - jejich kvalifikace, kompetence, řízení a komunikace,



infrastruktura – způsoby správy a řízení.

Zařazení ICT v rámci podniku:


jaké je obecně zařazení ICT v podniku,



vazby řídících struktur ICT na řídící struktury podniku:
o centrální/lokální řízení,
o horizontální/vertikální propojení,
o nadnárodní prostředí organizační struktury,



vliv vnitrofiremní kultury na organizační uspořádání a činnost
ICT,



vnější vlivy pro pozici ICT (sociální, ekonomické, strategické a
další).

www.ictm.cz

Katedra telekomunikační techniky, FEL
ČVUT v Praze
Katedra telekomunikační techniky se podílí
na výuce v bakalářském, inženýrském
bloku studia a doktorském programu. Cílem
je vychovávat bakaláře a elektrotechnické
inženýry s takovými znalostmi, aby byli
schopni řešit problémy zejména v oblasti
informačních systémů, spojovací a přenosové techniky, techniky přenosu a zpracování dat s širokou možností uplatnění ve
výzkumu, konstrukci, výrobě, projektování a
provozu všech telekomunikačních zařízení.
Každoročně končí v oboru telekomunikační
technika po úspěšném obhájení diplomové
práce a složení státní zkoušky kolem 65
studentů.
Katedra je i školicím pracovištěm doktorského studia oboru telekomunikační technika. V prezenční formě studia studuje
okolo 15 doktorandů, v kombinované formě
okolo 20 doktorandů. Vedle odborných
přednášek je již tradičně kladen důraz na
kvalitní laboratorní výuku, kterou si nelze
představit bez dobrého technického zázemí, jež je budováno za významné pomoci
výrobců a provozovatelů telekomunikačních
zařízení. Katedra má v současnosti několik
specializovaných laboratoří, které kromě
výuky mohou sloužit i pro řešení odborných
problémů.
Telefónica O2 Business Solutions
Počátkem roku 2009 vzniká nová značka
skupiny Telefónica O2 Czech Republic
specializující se na poskytování konzultací,
systémovou integraci a řízených služeb, jež
jsou reprezentovány novou dceřinou společnosti Telefónica O2 Business Solutions.
Její vznik završuje sérii dřívějších akvizic a
aktivit Telefónica O2 v tomto segmentu.
Součástí nové společnosti se kromě společnosti Telefónica O2 Services stala i
doposud samostatná společnost DELTAX
Systems.
Vzniká organizace, která nemá spektrem
svých služeb v historii ICT obdoby. Základní ICT služby vytvářejí jediný celek se službami systémové integrace, zaváděním a
vlastním poskytováním služeb systémové
integrace s vysokou přidanou hodnotou.
Nová společnost disponuje etablovaným
týmem profesionálů a tým tvořený ITIL
certifikovanými servisními manažery, zkušenými konzultanty pro technologie či metodologie, profesionálními CISA auditory a
procesními specialisty je zákazníkům skutečnou zárukou kvality.

