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Studie proveditelnosti digitální transformace IT  

podle metodiky řízení DCMM  

DCMM : Digital Capabilities Management Model je nejnovější metodika řízení IT 

pro podporu digitální transformace a zvýšení inovačního potenciálu. Analýza 

proveditelnosti poskytne odpovědi na otázky:  

 Podpoří model DCMM cíle digitální transformace?  

 Je kultura a celkový kontext firmy vhodný pro nasazení metodiky DCMM?  

 Zvýší se inovační potenciál IT?  

 Sníží se administrativní zátěž řízení IT?  
 

Konzultační projekt je úvodní analýzou pro zvážení přechodu na model DCMM. V řadě IT oddělení se stále 

používají postupy řízení IT, které se zrodily před více než 20 lety, kdy primární rolí IT byla automatizace 

existujících obchodních procesů pomocí IT. Role IT tedy byla naimplementovat software a hardware, který 

chod obchodního procesu co nejvíce zefektivní, tedy sníží pracnost. Hlavní důraz byl na cenu řešení a 

minimalizaci provozních nákladů a zajištění bezpečnosti. Pro dosažení těchto cílů bylo nezbytné navrhnout 

efektivní procesy uvnitř IT a stanovit komunikační pravidla vůči byznysu.  

V roce 2020 a dále je tato role IT již přežitá, v digitální době rozhodují digitální schopnosti organizace, 

všech pracovníků IT i schopnost spolupráce s partnery a inovačními ekosystémy. Role IT se mění na zdroj 

inovací a trvalého zlepšování všech aspektů IT, což je hlavní řídící myšlenkou DCMM.   

Vypracování studie proveditelnosti probíhá takto: 

• analýza shody firemních cílů a hlavních charakteristik modelu DCMM (digitální transformace, 

inovace a spolupráce). 

• Výpočet ROI na základě makročísel a analýzy aktuálního způsobu řízení IT. 

• Vypracování manažerského shrnutí a doporučení dalšího postupu ve formě prezentace. 

Náročnost na straně zákazníka: 

5-10 dnů součinnosti při poskytnutí analytických vstupů. 

Délka projektu: 

• Typicky rozsah je 5-10 člověkodnů pro menší nebo středně velké IT, pro velké IT (více než 50 lidí) 

je rozsah určen individuálně.  

• Doba vypracování studie je orientačně 30 dní.  

• Výstupy – manažerské shrnutí, kalkulace ROI a celková zpráva cca 25 stran. 

 

Základní přehled metodiky DCMM je zde: , celá metodika je popsaná v knize DCMM, ISBN 9781723571923 
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