
 
Gartner IT Market Clock – model pro hodnocení život ního cyklu technologií a plánování 
investic 

 
IT Market Clock (ITMC) využívá pro znázornění pozice zkoumané technologie v životním cyklu 
hodinový ciferník, viz obr. 1. Jednotlivé body umístěné v ITMC představují technologie nebo služby. 
Barevné ikony poskytují rychlou informaci o tom, za jak dlouho technologie přejde do další fáze 
životního cyklu. Obvod hodinového ciferníku ITMC pak ilustruje, kde se technologie momentálně 
nachází v rámci její životnosti na trhu IT. Životní cyklus začíná uvedením technologie nebo služby na 
trh a trvá do doby, kdy ještě může konkurovat ostatním a být rentabilně využívána. Začíná tedy vždy v 
00:00 hod. a pohybuje se ve směru hodinových ručiček k 12:00 hod. 

 

Obr. 1 IT Market Clock – Enterprise Mobility – Gartner 
 
Fáze životního cyklu jsou v ITMC označeny jako: 

1. Výhoda (advantage) – vstup na trh; technologie přináší konkurenční výhodu.  
2. Další fází je volba (choice) – v této fázi roste standardizace funkčnosti a objevují se alternativy 

zkoumané technologie nabízené dalšími výrobci; organizace by měla sledovat úroveň cen, za 
které je technologie nabízena.  

3. Následuje fáze náklady (cost) – rozdíly mezi alternativními porovnávanými produkty na trhu 
jsou minimální; organizace by měla zvážit náklady potřebné k eventuálnímu přechodu na 
novou technologii.  

4. Poslední fází životního cyklu je výměna (replacement) – technologie je již starší; úroveň 
podpory produktu klesá, dostupnost pracovníků se znalostí starších technologií se zmenšuje a 
to vše přináší nárůst operativních nákladů; náhrada technologie je žádoucí.  

Vzdálenost od středu hodinového ciferníku ilustruje v ITMC úroveň komoditizace příslušné 
technologie. Čím větší je úroveň komoditizace (větší vzdálenost od středu v ITMC), tím bude 
snadnější přechod na jiné produkty s podobnou funkcionalitou. 

ITMC není izolovaná metodika. Navazuje na metodiku Gartner Hype Cycle a je k ní komplementární, 
viz obr. 2. Gartner Hype Cycle sleduje postupné zrání jednotlivých technologií IT od okamžiku, kdy se 
objeví na trhu.  
 



V pravé vložené části obr. 2 jsou zvýrazněny tři typické stavy zralosti sledované technologie na Hype 
křivce: 

1. vrchol nerealistického očekávání efektů nasazení příslušné technologie,  
2. deziluze,  
3. realistická úroveň, dospělost (plato produktivity).  

 
 

 

 

 
 Obr. 2 Pokračování Hype Cycle v IT Market Clock – Gartner 

 

Plán investic pro jednotlivé technologie IT by měl být dokončen vždy před tím, než se příslušná 
technologie dostane v životním cyklu do fáze výměny (replacement), tj. ještě před dosažením 11:00 h. 
v ITMC. Naproti tomu analytici Gartner nedoporučují:  

• nahrazovat nebo zbavovat se technologií IT umístěných v ITMC před 04:00 hod.; výjimkou 
může být situace, kdy organizace proti původnímu očekávání již činnosti a funkce 
implementované technologie nadále nepotřebuje,  

• nově investovat do již pořízených technologií IT umístěných v ITMC ve fázi výměna, tj. po 
09:00 hod; výjimku může tvořit situace, kdy prodloužení životnosti takové technologie 
udržuje kritickou funkcionalitu, kterou byznys bezpodmínečně vyžaduje.  


