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A.T. Kearney patrí k najväčším a najvýznamnejším 
strategickým poradenským firmám vo svete

 Roku 2008 dosiahla firma A.T. Kearney celosvetových trţieb vo výši 910 mil. USD 

 3 000 zamestnancov celosvetovo, z toho 2 000 poradcov

 Viac ako 50 kancelárií vo viac ako 37 krajinách sveta

Amerika
• Atlanta
• Boston
• Chicago
• Dallas
• Detroit
• Mexico City
• New York
• San Francisco
• São Paulo
• Toronto
• Washington, D.C.

Ázie & Tichomorie
• Bangkok
• Beijing
• Hong Kong
• Jakarta
• Kuala Lumpur
• Melbourne
• Mumbai
• New Delhi
• Seoul
• Shanghai
• Singapore
• Sydney
• Tokyo

Európa 
• Amsterdam
• Berlín
• Brusel
• Budapešť
• Bukurešť
• Curych
• Düsseldorf
• Frankfurt
• Helsinki
• Kodaň
• Kyjev
• Lisabon
• Ljubljana
• Londýn

Strední východ
• Abu Dhabi
• Dubai
• Manama
• Riyadh

• Madrid
• Miláno
• Mníchov
• Moskva
• Oslo
• Paríţ
• Praha
• Rím
• Stockholm
• Stuttgart
• Varšava
• Viedeň

Predstavenie spoločnosti A.T. Kearney

Zdroj: A.T. Kearney



A.T. Kearney 43/09.2010/18449p 5

A.T. Kearney stavia svoje riešenia na kombinácii svojich 
so znalosťou so znalosťou priemyselných odvetví

Sustainability

Stratégia a 

financie

Obstarávanie a 

Supply chain

mgmt

IT stratégia

IInnovacie

Transformácia a 

riadenia zmien

S
lu

ţ
b

y

Priemyselné odvetvia

DopravaLetecký a 
obranný 

priemysel

Teleko-
muniká-

ácie

Verejný 
sektor

Spracova-
teľský

priemysel

Finančné 
institúcie

Retail Farma-
ceutický

priemysel

Automo-
bilový 

priemysel

Chemický 
priemysel

Hutnícky
priemysel

Utilities

Complexity 

mgmt

Operations

Zdroj: A.T. Kearney

Maticová organizačná štruktúra A.T. Kearney

Predstavenie spoločnosti A.T. Kearney
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Ilustratívny výber

Overview of selected A.T. Kearney clients in the CEE region

Zdroj: A.T. Kearney

V regióne východnej Európy spolupracuje spoločnosť 
A.T. Kearney s kľúčovými hráčmi

Predstavenie spoločnosti A.T. Kearney
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Oblasti IT s vysokou 
pridanou hodnotou biznis 
konzultingu

• Riadenie a organizácia IT

• IT a zvyšok organizácie

• IT a externí poskytovatelia IT 
sluţieb
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Pre optimálne riadenie ICT je potrebné zabezpečiť 
maximalizáciu efektívnosti („robiť správne aktivity“) a 
efektivity („robiť ich správne“) ...

• Definícia ICT procesov a 
aktivít v naprieč oblasťou ICT

• Optimalizácia efektivity 
jednotlivých ICT procesov

• Definícia organizačnej 
štruktúry, vr. jednotlivých rolí 
a zodpovedností

• Jednoznačne pridelené 
vlastníctvo v rámci ICT  
(RACI matica)

• Definícia riadiacej štruktúry 
ICT a  rozdelenie ICT 
kompetencií

• Nástroje zabezpečujúce 
efektívne riedenie ICT 
(systémy KPI)

• Vyuţitie outsourcingu 
pre zvýšenie efektivity ICT

• Nastavenie rozhraní, 
vr. SLA, pre riadenie vzťahu
s externými poskytovateľmi 
ICT sluţieb

• Jednoznačná definícia a komunikácia ICT 
vízie a stratégie, vr. ICT cieľov 

• Zosúladenie obchodnej a ICT stratégie

• Zabezpečenie orientácie na potreby 
zákazníka

Efektívnosť ICT – „ČO?“
„vykonávať správne aktivity“

Efektivita ICT – „AKO?“
„vykonávať aktivity správne“

Optimálne riadenie ICT

ICT procesy ICT organizácia ICT governance ICT sourcing

ICT stratégia

Efektívnosť a efektivita ICT

Oblasti IT s vysokou pridanou hodnotou biznis konzultingu

Zdroj: A.T. Kearney
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... v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou biznis 
konzultanta

Tri oblasti s vysokou pridanou hodnotou

Riadenie a 
organizácia IT

IT a zvyšok 
organizácie

IT a externí 
poskytovatelia 

IT sluţieb

Zdroj: A.T. Kearney

Oblasti IT s vysokou pridanou hodnotou biznis konzultingu

• Zavádzanie organizačných 
zmien

• Best practice a 
benchmarking

• Kontrola kvality a 
manaţment rizík

• Konfigurácia IT

• IT governance a IT controlling

• IT procesy

• IT organizácia

• Hodnotenie potenciálov ICT 
outsourcingu 

• Podpora aktivít procesu 
obstarávania

• Vyhodnotenie 
alternatív
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Oblasti IT s vysokou 
pridanou hodnotou biznis 
konzultingu

• Riadenie a organizácia IT

• IT a zvyšok organizácie

• IT a externí poskytovatelia IT 
sluţieb
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Pri nastavovaní riadenia a organizácie IT sa venujeme 
tvorbe optimálnych prevádzkových IT modelov 

Riadenie a organizácia IT

IT governance a
IT controlling

• Ako nastaviť systémy riadenia ICT tak, aby dlhodobo stimulovali tvorbu 
hodnôt? 

• Ako zabezpečiť optimálne zloţenie KPI systémov?

• Ako dlhodobo riadiť a optimalizovať ICT náklady (CAPEX, OPEX)?

Konfigurácia IT

• Kto zabezpečiť ktoré funkcia v rámci ICT?

• Ako vyuţiť výhody rôznych konfigurácií ICT funkcie, vr. zapojenia externých 
poskytovateľov ICT sluţieb?

IT organizácia

• Akú štruktúru má mať ICT, vr. sizingu jej jednotlivých útvarov?

• Ako zabezpečiť vlastníctvo jednotlivých aktivít a procesov v rámci modelu 
ICT rolí a ich zodpovedností?

IT procesy

• Ako navrhnúť state-of-the-art procesy v oblasti ICT?

• Ktoré procesy štandardizovať, a ktoré customizovať? Ktoré procesy šiť na 
mieru špecifickým poţiadavkám? 

Zdroj: A.T. Kearney

Riadenie a organizácia IT

Oblasť Vybrané otázky klientov
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Predpokladom efektívneho strategického manaţmentu ICT 
zabezpečenie jeho kľúčových funkcií

Príklad klienta

Kľúčové funkcie efektívnej CIO organizácie

CIO

Demand

mgmt

Supply

mgmt

ICT 

controlling

• Riadiť vzťah a 

outsourcingové zmluvy 

jedného dominantného 

poskytovateľa sluţieb ICT-

ICT Sluţby 

• Riadiť SLA

• Riadiť obchodné vzťahy

• Riadiť poţiadavky a dizajn

• Riadiť zmeny

• Plán a rozpočet ICT

• Zabezpečiť pravidelný 

monitoring a reporting 

• Vyţadovať dôsledný  

controlling ICT nákladov

ICT Stratégia & 

Governance

• Definovať ICT stratégiu a 
architektúru

• Vytýčiť ICT bezpečnosť a 
iné normy ICT 

• Riadiť celú organizáciu ICT

Riadenie a organizácia IT

Zdroj: A.T. Kearney
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Hlavné úrovne 

prevádzkových 

modelov ICT

Oblasti analýzy 

prevádzkových modelov ICT

Štruktúra organizácie

Aká je štruktúra ICT?

• Konfigurácia ICT funkcie – Centralizovaný, 

zdruţený, decentralizovaný, hybridný model

• Zodpovednosť – riadenie dopytu a ponuke, alebo ich 

kombinácie

Zoskupovanie 

schopností

Aké schopnosti má ICT 

dodať?

• Schopnosti v rámci ICT organizácie: znalosť biznis 

procesov, ICT expertíza a ICT skill set

• IT sourcing – In-house, Outsource, Co-Source, 

Partnership

Zdroje

Ako môžu zdroje 

prispieť k realizácii 

výstupov?

• Definícia hlavných procesov

• Zameranie sa na výsledky a výstupy 

• Popis rolí a zodpovedností – Zodpovednosti a 

zabezpečenie vlastníctva jednotlivých aktivít

Kľúčové ukazovatele 

výkonnosti (KPI)

Ako je meraná 

efektívnosť?

• Pouţité matice

• Cieľové hranice

Processes, 

Roles & Responsibilities

Key Performance Indicators

Štruktúra

Schopnosti

Zdroje - Procesy, 

role a zodpovednosti

Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)

Riadenie a organizácia IT

Pri tvorbe efektívnych prevádzkových modelov ICT
optimalizujeme ich jednotlivé úrovne, pričom ...

Hlavné úrovne prevádzkových modelov ICT

Zdroj: A.T. Kearney
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... sa zameriavame na posilnenie a tvorbu ICT schopností a 
zručností na základe gap analýz

Schopnosti Zručnosti

Súčasná situácia
Ţiadúca situácia Odôvodnenie

Stratégia & 

Manaţment 

všeobecne

Strategický ICT
Existujú skúsenosti so strategickým ICT, ale je potrebné 
zamerať sa podporu dopytu a ponuky 

IT architektúra
Rozvíjať a udrţiavať architektúru a tlmočiť poţiadavky 
outsourcerovi

Programový & 

Projektový 

Manaţment

Programový/ 
projektový manaţment

Naučiť sa riadiť outsourcera tak, aby jeho projekty plnili 
obchodné poţiadavky a zároveň rešpektovali rozpočty

Manaţment zmien
Zvládnuť zmeny vyplývajúce zo záväzkov outsourcingu
tak, aby boli v súlade s kultúrou spoločnosti

Manaţment 

dopytu

Komunikačné zručnosti
Komunikovať s obchodnou sférou, pochopiť ich potreby, 
stanoviť jasné priority a úroveň sluţieb

Obchodné & analytické 
zručnosti

Rozvíjať obchodné a analytické zručnosti pre lepšie 
pochopenie potrieb obchodnej sféry a transfer do 
manaţmentu ponuky

Skúsenosti s vývojom 
aplikácií

Udrţiavať zručnosti potrebné pri riadení kritických 
aplikácií v spolupráci so systémovým integrátorom

Skúsenosti s vývojom 
Business case

Posilniť chápanie finančného dopadu, činnosti musia 
byť schválené a zaplatené

Ţiadny Silný

Analýza schopností / Strategické schopnosti

Príklad klienta

Zdroj: A.T. Kearney

Riadenie a organizácia IT
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Oblasti IT s vysokou 
pridanou hodnotou biznis 
konzultingu

• Riadenie a organizácia IT

• IT a zvyšok organizácie

• IT a externí poskytovatelia IT 
sluţieb
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Optimalizácia súladu IT so zvyškom organizácie spočíva 
v posilnení ich vzájomnej súčinnosti

IT a zvyšok organizácie

Best practice a 
benchmarking

• Aké sú trendy a best practice v jednotlivých oblastiach organizácie? 
Ako majú byť zabezpečené z pohľadu ICT?

• Ako zabezpečiť, ţe navrhovaný rozvoj / zmeny v organizáciách majú 
rozpracované koncepty a riešenia?

Zavádzanie 
organizačných zmien

• Ako zabezpečiť, aby ICT bolo integrálnou súčasťou zavádzania 
organizačných zmien?

• Ako efektívne podporovať zavádzanie organizačných zmien z pohľadu ICT?

Kontrola kvality a 
manaţment rizík 
implementácie

• Ako zabezpečiť dosiahnutie stanovených cieľov implementácie, v 
stanovených termínoch a v rámci rozpočtu?

• Ktoré sú hlavné riziká implementácie a ako ich eliminovať?

Zdroj: A.T. Kearney

IT a zvyšok organizácie

Oblasť Vybrané otázky klientov
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Dôvody zavádzania zmien

Dôvody zavádzania zmien sú rôznorodé – väčšina z nich 
však kladie nároky na súčinnosť IT a zvyšku organizácie

Zdroj: A.T. Kearney

• Potreba získať alebo udrţať 
konkurenčnú výhodu

• Vyššie náklady a počty 
pracovníkov v porovnaní 
s priemerom odvetvia

• Integrácia s materskou 
spoločnosťou

• Centralizácie sluţieb 
distribuovaných regionálne 
a funkčne

• Príprava na outsourcing
• Príprava predaja 

spoločnosti, alebo jej časti

• Zvýšenie kvality 
výstupov

• Skrátenie dodávky

• Zmeny v súčasnej legislatíve - Basel, 
zmeny účtovných postupov, ochrana 
spotrebiteľa, atď.

• Tvorba novej legislatívy 

• Výmena / upgrade IT 
komponent

Dôvody 
zavádzania 

zmien
Org. zmeny 
v dôsledku 

rastu / 
akvizície

Legislatívne 
poţiadavky

Zvýšenie 
kvality

IT zmena

Zvýšenie 
efektivity a 
výkonnosti

IT a zvyšok organizácie
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Procesy zavádzania zmien obohacujeme pomocou vyuţitia 
best practice a benchmarkingu

Best practice a benchmarking

Teraz

Cieľ

Kvantifikácia 

potenciálu

g
a
p

…

Benchmark: Počet FTE v 
kontrolingu ako % trţieb

Klient

„Best

practice" 

• …

• …

…

Benchmark: Rozsah kontroly

Klient

Cieľ

…

Benchmark: Počet FTE v HR 
ako % zamestnancov

Klient

Vedúca 

spoločnosť

Priemer

Podpriemer

Zdroj: A.T. Kearney

Best practice a benchmarking

• Porovnanie výkonnosti jednotlivých 
funkcií

‒ Medzi jednotlivými útvarmi

‒ Pomocou databáz benchmarkov
v rámci daného odvetvia alebo mimo 
neho

• Identifikácia gap-u oproti best practice

• Kvantifikácia moţných úspor

Ilustrativní

IT a zvyšok organizácie
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Implementáciu zavádzaných zmien podporujeme kontrolou 
jej kvality a riadením vznikajúcich rizík (QA & RM)

Dva súbory QA & RM schopností

Podpora pri 
kontrole 

kvality (QA) a 
riadení rizík 

(RM)

Odbornosť a rozhľad

• Zabezpečiť, aby všetky QA & RM 
aktivity boli sústavne vykonávané 

• Drţať a aplikovať QA & RM 
odbornosť

• Byť  “všade” – byť prítomný 
vo všetkých dôleţitých bodoch 
a aktivitách implementácie

• Udrţovať kultúru vysokej kvality 
a nízkeho rizika a podporovať hladké 
riešenie problémov

• Podporiť a koučovať pracovníkov 
klienta za účelom dosiahnutia ich 
cieľov a kľúčových bodov

• Spochybniť a vylúčiť všetky „to 
nejde“

Skúsenosť a analýza

• Spravovať všetku dokumentáciu 
súvisiacu s QA & RM aktivitami

• Monitorovať a sledovať záznamy 
problémov 

• Analyzovať a reportovať problémy 
a ich riešenia

• Podporovať organizáciu QA & RM 
schôdzkach

Source: A.T. Kearney 

IT a zvyšok organizácie
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Oblasti IT s vysokou 
pridanou hodnotou biznis 
konzultingu

• Riadenie a organizácia IT

• IT a zvyšok organizácie

• IT a externí poskytovatelia IT 
sluţieb
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Optimalizácii súladu IT so zvyškom organizácie spočíva 
posilnení ich vzájomnej súčinnosti

IT a externí poskytovatelia IT sluţieb

Podpora aktivít procesu 
obstarávania

• Ako správne pripraviť a realizovať proces obstarávania ICT sluţieb?

• Môţete poskytnúť podporu kritických aktivít v rámci procesu obstarávania?

• Ako zaistiť nezávislosť pri výbere najvhodnejšej ponuky? 

Hodnotenie potenciálov 
ICT outsourcingu 

• Je pre nás outsourcing ICT vhodná alternatíva? 

• Akú pridanú hodnotu by mal prípadný outsourcing ICT? 

Vyhodnotenie alternatív

• Ako sa prejaví vyuţitie ICT outsourcingu vo finančných výkazoch (obvykle 
Cash-flow, P&L)? Aké sú celkové náklady outsourcingu ICT (TCO)?

• Aké riziká sú spojené s jednotlivými alternatívami outsourcingu ICT? 

TCO – Total cost of ownership
Zdroj: A.T. Kearney

IT a externí poskytovatelia IT sluţieb

Oblasť Vybrané otázky klientov
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Realizácii outsourcingu má predchádzať zhodnotenie 
potenciálov a pridanej hodnoty ICT outsourcingu

Analýza konkurencieschopnosti

Krivka hodnoty zdrojov

Analýza strategickej a ekonomickej hodnoty

Krivka 
hodnoty

Vplyv

Podpora Trh

Kľúč
Informácie o 
zákazníkovi Koncový 

uţívateľ 

Manaţment
rizík

Sluţby 
zákazníkom

H
o

d
n

o
ta

 p
re

 a
k

c
io

n
á

ro
v

Konkurenčná výhoda

Spracovanie 
sluţiebPlatby

Spracovanie 
transakcie

Manaţment
portfólia

Údrţba aplikácií

Telekomunikácie

Počítačová 
prevádzka

Vysoká

Vysoká

Účinnosť Efektívnosť

Strategické IS rozhodnutia

Manaţment zdrojov 

Definícia systému

Vývoj systému

Podpora konečného uţívateľa

Údrţba aplikácií

Činnosti

Technická podpora

Telekomunikácie

Zníţenie 
nákladov práce 

v ICT

E
k

o
n

o
m

ic
k

á
 h

o
d

n
o

ta

Strategická hodnota

Efektívna 
obsluha H/W

Podpora 
konečného 
uţívateľa

Vysoká

Vysoká

Údrţba 
aplikácií

Strategické 
IS 

rozhodnutia

Vývoj aplikácií

Riadenie 
zdrojov

Technická 
podpora

Strategické 
vyuźívanie 

IS

Prístup k 
novým 

technológiám

Vyššie riziko Niţšie riziko

Hodnota interakcie

Interakcia náročného uţívateľa

IS Organizácia

Krivka hodnoty

interakcie

Vyššie riziko

Niţšie riziko

Usmernenie náročných dodávok

Nástroje hodnotenia potenciálov ICT outsourcingu

Príklad klienta

IT a externí poskytovatelia IT sluţieb

Zdroj: A.T. Kearney
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Podpora aktivít procesu obstarávania

Podporou aktivít procesu obstarávania zabezpečujeme 
výber najvhodnejšieho poskytovateľa ICT sluţieb

Mesiac 1 Mesiac 2 Mesiac 3 Mesiac 4

RfP
Fáza 1

• Rozoslanie 
dokumentov RfP
(fáza 1)

• Obdrţanie dohôd 
o mlčanlivosti a 
potvrdení o 
zapojení sa do 
súťaţe

• Obdrţanie prvých 
ponúk od ICT 
dodávateľov

Interné vyhodno-
tenie prvých 

ponúk

• Vyhodnotenie prvých 
prijatých ponúk

• Hodnotenie 
poskytovateľov ICT 
sluţieb a ich ponúk

• Vytvorenie uţšieho 
výberu 
kvalifikovaných 
dodávateľov

• Špecifikovanie ICT 
sluţieb v rámci RfP 
(fáza 2)

RfP 
Fáza 2

• Rozoslanie dokumentov RfP
(fáza 2)

• Briefing o informáciách 
poskytnutých v RfP

• Návštevy ICT dodávateľov na v 
mieste poskytovania sluţieby

• Obdrţanie podrobných ponúk od 
dodávateľov z uţšieho výberu

• Prezentácie dodávateľov ICT 
sluţieb

• Aktualizácia ponúk v zmysle 
otázok diskutovaných počas 
prezentácií

Interné vyhodno-
tenie konečných

ponúk

• Vyhodnotenie 
detailných ponúk

• Výber preferovaného 
dodávateľa ICT 
sluţieb

• Vyjednanie 
predbeţného 
zámeru o uzatvorení 
budúcej zmluvy s 
dodávateľom ICT 
sluţieb

Vyjednávanie 
a fáza prechodu

• Začiatok 
vyjednávania o 
zmluve na ICT 
sluţby 

• Prechod ICT sluţieb 
od súčasného 
poskytovateľa k 
budúcemu 
poskytovateľovi

Zdroj: A.T. Kearney

Príklad klienta

IT a externí poskytovatelia IT sluţieb
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Pri vyhodnocovaní alternatív ICT outsourcingu berieme 
v úvahu kombináciu finančných a rizikových ukazovateľov

Moţnosti 
outsourcingu

NPV (€ mil.)

Riziká
Príleţi-

tostiSúčasná
Optimali-
zovaná

Úplné 9,8 7,2

Čiastočné 8,9 6,3

Vyhodnotenie alternatív ICT outsourcingu

Riziká

Analýza rizík

Príleţitosti

Súčasná 
čistá 

hodnota 
(NPV)

Náklady na 
outsourcing

Finančné ohodnotenie Ohodnotenie rizík

Náklady na in-house 
sluţby

Konečné ohodnotenie

Vysoké

Nízké

Príklad klienta

IT a externí poskytovatelia IT sluţieb

Zdroj: A.T. Kearney
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