
Hype křivka – model pro hodnocení životního cyklu technologie 
 
Pro základní zmapování technologií slouží tzv. „hype-křivka“, poprvé představená společností 
Gartner v roce 1995. Hype křivka přidává jednu dimenzi k  modelům životního cyklu (S-
křivka, křivka akceptace), a tou je vztah lidí k této technologii. Vedle pozice technologie 
v jejím životním cyklu (na horizontální ose) proto zobrazuje úroveň publicity této technologie 
(na ose vertikální).  
 

 
 

 5 základních fází křivky: 
• START TECHNOLOGIE („nová naděje“) – TECHNOLOGY TRIGGER 

Nový technologický objev, veřejné oznámení, uvolnění produktu nebo jiná událost, která na 
sebe strhuje pozornost médií a celého oboru. 

• VRCHOL OČEKÁVÁNÍ („mediální hvězda“)  - PEAK OF INFLATED 
EXPACTATIONS 

Tuto etapu života technologie charakterizuje přehnané nadšení a nerealistická očekávání. 
Bublinu zájmu médií aktivně nafukují představitelé firem, které s danou technologií přišly. 
Kdo v této fázi vydělává, jsou zejména pořadatelé konferencí a média. Technologičtí novátoři 
technologii implementují, obvykle je však více neúspěšných pokusů než těch úspěšných. 

• DEZILUZE („propadák“) – TROUGH OF DISILUSIONMENT 
Kvůli nesplněným očekáváním technologie přestává být zajímavá a zájem médií ochabuje, 
přestává být moderní. 



• NÁVRAT K REALITĚ („napravená reputace“) – SLOPE OF ENLIGHTEMENT 
Systematická práce širšího okruhu organizací vede k ujasnění skutečného potenciálu 
technologie, jejích přínosů a rizik. Vznikají komerční metodologie a nástroje, které usnadňují 
implementaci technologie. 

• DOSPĚLOST („produktivita“) – PLATEU OF PRODUCTIVITY 
Jsou prokázány přínosy technologie v reálném světě. Technologie je výrazně stabilnější, 
neboť se objevuje druhá až třetí generace produktů a podpůrných nástrojů a služeb. 
Technologii má implementováno přibližně 30 % ze segmentu potenciálních uživatelů. 
 
 
Technologie procházejí životním cyklem různou rychlostí, od měsíců po 
dekády. Dle tohoto faktoru se technologie člení na: 
- „fast-track“ – životní cyklus 2 - 4 roky. Obvykle jsou adoptovány s menší pompou a firmy si 
leckdy neuvědomí jejich dospělost. Příkladem je „instant messaging“ a SMS. Základní 
charakteristikou je vysoká hodnota, jednoduchost použití, několik silných dodavatelů 
podporujících technologii a využití stávající infrastruktury. 
- „long-fuse“ – životní cyklus 1 - 2 dekády. Mají tendenci mít více „vrcholů očekávání“. 
Příkladem je internet, e-mail nebo nanotechnologie. Charakterizovány jsou velkou složitostí, 
potřebou pokroku v základním výzkumu (heads-up display, quantum computing), spoléháním 
na novou infrastrukturu (PKI, digitální podpisy), nutností specializovaných odborníků (data 
mining, text mining, knowledge management, data intergration), nutností zásadních změn 
v podnikových procesech (trusted computing, nanocomputing) a fascinací ve stylu science-
fiction, která je v nepoměru ke skutečným možnostem (umělá inteligence, rozpoznání řeči, 
apod) 
- normální technologie s životním cyklem v délce 5 až 8 let. 
 
Hype křivka je prvním vodítkem při technologické strategii firem. Slouží pro rozlišení 
„bubliny“ od reality. Pomáhá též rozhodnout, kdy je vhodná doba pro investici do nových 
technologií. Společnosti se dle jejich podnikatelského modelu a strategie člení do tří 
základních skupin. Hype křivka doporučuje, jak jednotlivé skupiny firem mají uvažovat o 
nasazení technologií. 

Technologičtí novátoři (typ „A“) jsou firmy, které jsou často na technologiích „založené“, 
chtějí nasazovat nové technologie co nejdříve a používají je jako jejich konkurenční výhodu.  
Implementují tedy i nezralé produkty s vizí, že budou první a získají konkurenční výhodu.  
Ani firmy typu A však nejsou schopny implementovat všechny nové technologie a musí 
pečlivě vybírat velmi omezenou množinu technologií, které chtějí adoptovat v jejich 
nejranějším cyklu. Pouze technologie pro firmu zásadního a strategického významu by měli 
být implementovány před etapou „deziluze“. 

Hlavní proud (typ „B“)  je největší skupina firem, které implementují technologie v době, 
kdy jsou v prostředku jejich životního cyklu. Mohou se tedy poučit z chyb, které učinili 
novátoři. 

Konzervativci (typ „C“) jsou druhou největší skupinou. Firmy v této skupině jsou velmi 
konzervativní, nejsou přístupné riziku a technologie nasazují až v době jejich úplné 
vyspělosti. Jejich konkurenční výhoda není v technologiích. Firmy typu B a C zcela 
výjimečně uvažují o implementaci některých technologií v jejich ranějším stadiu. 
 
 



 

 
 
 
Vyspělost technologie a doporučení pro její adopci v žádném případě neznamená, že když je 
ve stavu dospělosti, musí ji implementovat úplně všechny firmy. U každé investice musí být 
hodnocen konkrétní přínos pro konkrétní firmu. Nicméně přehledně ukazuje, jaké technologie 
jsou „připravené k implementaci“.  
 

Závěr 
Technologie implementují různé firmy v různý okamžik. Rozhodnutí o investici by nemělo 
být založené pouze na nadšení a PR, které proklamují dodavatelé. Mělo by být v souladu 
s podnikatelskou strategií. Existují tři základní strategie – být technologickým novátorem, 
konzervativcem nebo v hlavním proudu. Hype křivka slouží jako grafické zobrazení 
vyspělosti technologie a je základním doporučením pro investiční rozhodování.  
 
 


