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Jednotlivé segmenty IT trhu se 
obvykle nacházejí v různých fázích 
vyspělosti, dodavatelé navíc volí 
různé konkurenční strategie, a tak 
není snadné udržet si dobrý přehled. 

Magické kvadranty od Gartneru 
pomáhají klientům porozumět trhům 
ve středních fázích svého životního 
cyklu tím, že zhodnotí dodavatele 
či poskytovatele na základě úplnosti 
jejich vize a schopnosti realizace, tedy 
dosahování kýžených výsledků.

Jak magické kvadranty dělí 
dodavatele
Magické kvadranty dělí dodavatele, 
kteří spolu soupeří na rostoucích 
trzích, do čtyř kvadrantů.

Vyzyvatelé
Vyzyvatelé se nacházejí v dobré pozici 
z pohledu realizace, ale na druhou 
stranu nemusejí mít dostatečně silnou 
strategii pro to, aby si dlouhodobě 
udržovali schopnost doručovat řešení 
s náležitou přidanou hodnotou. 

Přestože často disponují do-
statečnými lidskými a "nančními 

zdroji, může jim chybět vize, 
schopnost inovace či celkového 
pochopení toho, kam daný trh smě-
řuje. V některých případech mohou 
vyzyvatelé nabízet produkty, které 
dominují velkému segmentu trhu, 
jehož význam se však v průběhu 
času snižuje. Mají také příležitost 
přesunout se do kvadrantu lídrů – 
tím, že rozšíří svou vizi.

Specializovaní hráči
Specializovaní hráči si vedou dobře 
pouze ve speci"ckém segmentu trhu, 
neboť mají omezené schopnosti ino-
vace či podávání lepších výkonů než 
jiní dodavatelé. Může to být proto, 
že se zaměřují pouze na speci"ckou 
funkcionalitu či geogra"cký region, 
případně jsou novými hráči na trhu.

Hodnocení specializovaných 
hráčů bývá náročnější než hod-
nocení poskytovatelů v ostatních 
kvadrantech. Přestože někteří z nich 
mohou růst, jiní si nevedou dobře 
a nemusejí být schopni držet tempo 
s požadavky trhu.

Lídři
Lídři poskytují vyspělé služby, které 
vyhovují požadavkům dnešního 
trhu. Tito poskytovatelé také dis-
ponují potřebnou vizí pro udržení 
svých vedoucích pozic v průběhu 
vývoje trhu. Lídři se zaměřují na ak-
tuálně nabízené produkty, zároveň 
však do nich investují tak, aby ovliv-
nili celkové směřování trhu.

Vizionáři
Vizionáři mají stejný pohled jako 
Gartner na to, jak se bude dále 
vyvíjet daný trh, ale není u nich jisté, 
zda budou schopni na trh dodávat 
řešení plně v souladu se svou vizí. 
Na nových trzích je tento status 
normální. Na vyspělejších trzích 
taková pozice může odrážet konku-
renční strategii menšího dodavatele 

(jako například prodej inovací před 
hlavní vlnou poptávky), či většího 
poskytovatele, který se snaží odlišit 
od většiny trhu.

Z pohledu dodavatelů a zákaz-
níků patří vizionáři do skupiny, 
která při podstoupení vyšších rizik 
může zajistit dosažení vyšších 
přínosů. Často představují nové 
technologie, služby nebo obchodní 
modely, obvykle si však teprve 
musejí vybudovat "nanční sílu 
a so"stikovanější služby, podporu 
prodeje a distribuční kanály.

Analýza magických kvadrantů
K hodnocení toho, jak dobře si 
poskytovatelé technologií vedou 
v souladu se stanovenou vizí, se 
používá jednotný soubor kritérií 
pro hodnocení. Mezi ta, používaná 
k hodnocení úplnosti vize poskyto-
vatele, jež je umístěna na horizon-
tální ose magických kvadrantů, patří:
•  Pochopení trhu – Schopnost 

pochopit potřeby kupujících 
a přetavit je do produktů a služeb.

•  Marketingová strategie – 
Konzistentní komunikace jas-
ného a zároveň diferencovaného 
souboru zpráv prostřednictvím 
webu, reklamy, zákaznických 
programů a veřejně prezentova-
ných názorů.

•  Prodejní strategie – Schopnost 
realizovat kompletní mix mar-
ketingu a prodejů za pomoci 
prodejních kanálů, marketingu, 
podpory prodeje a komunikač-
ních partnerů k rozšíření záběru 
a hloubky tržního dosahu a zá-
kaznické základny poskytovatele.

•  Strategie produktů a  služeb – 
Přístup k vývoji a dodávce 
produktů.

•  Obchodní model – Platnost a lo-
gika základních obchodních tezí.

•  Strategie odvětví – Strategie 
pro řízení zdrojů ve shodě 

 Jak fungují magické kvadranty?

Metodika

Ať už coby čtenář INSIDE Reportu patříte mezi uživatele, dodavatele nebo investory, 
je pro vás jistě důležité rozumět trendům a dění v různých segmentech IT. Metodika 
analýzy trhu, navržená společností Gartner, nabízí konzistentní přístup k vyhodnocování 
a přehlednému mapování situace.

Časté otázky k magickým kvadrantům a přehedu trhu:
• Proč někteří dodavatelé nejsou zařazeni v magickém kvadrantu nebo přehledu 

trhu? Obvykle to znamená, že dodavatel nesplnil kritéria stanovená pro zařazení 

do daného kvadrantu nebo přehledu (MarketScope). Neznamená to, že není života – 

či konkurenceschopný. Může to naznačovat, že dodavatel zvolil odlišnou strategii či 

sadu funkcí, nebo se zaměřil na jiný cílový trh. Kritéria pro zařazení do magických 

kvadrantů a přehledu trhu zveřejňujeme – je tak možné zjistit pravděpodobnou příčinu, 

proč nebyl konkrétní dodavatel zařazen.

• Je trh analyzován neměnným způsobem? Ne. S tím jak trhy dospívají, mění se 

i metodika jejich analýzy. Každý rok mohou být upravována kritéria pro zahrnutí, váhy 

hodnocení i náš celkový pohled na situaci v daném segmentu. Kvadranty a přehledy 

jsou aktualizovány obvykle jednou ročně, ale frekvence může být i častější, pokud si to 

změny na daném trhu vyžádají.

• Jak průzkum probíhá? Akvitity související s průzkumem trhu pro vytvoření 

přehledu a kvadrandů zahrnují mimo jiné: rozhovory a pohovory s dodavateli, 

průzkumy, referenční kontakty poskytnuté dodavateli, rozhovory se zákazníky, 

veřejné zdroje (jako jsou zprávy pro US SEC, články, projevy a publikované studie), 

hodnocení analytiků Gartneru.
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s požadavky tržních segmentů, 
včetně těch, které jsou součástí 
vertikálních odvětví.

•  Inovace – Uspořádání zdrojů, 
expertizy či kapitálu pro zisk 
konkurenční výhody, investice, 
konsolidaci či na obranu proti 
akvizici.

•  Geogra!cká strategie – Strategie 
pro uspokojení potřeb regionů 
mimo „domov“ či nativní oblast 
poskytovatele, ať už přímo, nebo 
skrze partnery, prodejní kanály či 
dceřiné společnosti.

Schopnost realizace, umístěná 
na vertikální ose magických 
kvadrantů, hodnotí tuto vlastnost 
v oblastech:

•  Management produktů a slu-
žeb – Schopnosti produktů 

a služeb, produktový manage-
ment, kvalita, soubor funkcí a do-
vednosti; tyto schopnosti mohou 
být nabízeny nativně, nebo 
prostřednictvím výrobců origi-
nálního příslušenství (OEM) dle 
de%nice konkrétního trhu.

•  Celková životaschopnost – 
Hodnocení celkového %nančního 
zdraví, úspěchu dané obchodní 
jednotky a pravděpodobnost 
toho, že bude %rma investovat 
do zdokonalení nabídky svých 
produktů.

•  Realizace prodejů a ceno-
tvorba – Pre-sales schopnosti 
a struktura podpory, a to včetně 
managementu, cenotvorby 
a vyjednávání, pre-sales podpory 
a celkové efektivity prodejního 
kanálu.

•  Schopnost reagovat na změny – 
Schopnost reagovat, měnit směr 
a jednat 'exibilně pro dosažení 
úspěchu ve chvílích, kdy se 
vyvíjejí mezery na trhu, zvyšuje 
se konkurence, mění se potřeby 
zákazníka a spolu s tím i tržní 
dynamika.

•  Realizace marketingu – Kvalita 
a efektivita programů realizova-
ných za účelem distribuce novi-
nek na straně dodavatele směrem 
k trhu, propagaci značky, zvýšení 
povědomí o produktech a zisku 
sympatií kupujícího.

•  Zákaznická zkušenost – Vztahy, 
produkty a programy, které klien-
tům umožňují dosáhnout úspě-
chu díky produktům dodavatele; 
zahrnuje i to, jakým způsobem 
zákazníci získávají uživatelskou 
podporu, hodnotí kvalitu a do-
stupnost programů zákaznické 
podpory, přístup k uživatelským 
skupinám a kvalitu, 'exibilitu 
a dostupnost ujednání o úrovni 
poskytovaných služeb.

•  Provoz – Schopnost dosahovat 
cílů a závazků, včetně kvality 
organizační struktury a systémů, 
které poskytovateli umožňují 
efektivněji a účinněji fungovat.

K čemu klienti používají 
magické kvadranty
Magický kvadrant slouží klientům 
jako první kok při výběru posky-
tovatelů. Chybou by ovšem bylo 
vybírat dodavatele pouze v seg-
mentu „lídrů“; už samotné zařazení 
dodavatele do kvadrantu znamená, 

že prošel náročnými kritérii výběru 
z výrazně širšího seznamu doda-
vatelů. S magickými kvadranty 
zákazníci a uživatelé:
•  rychle vytvoří „short list“ 

dodavatelů,
•  porovnávají porovnatelné (jablka 

s jablky),
•  získají nástroj při vyjedná-

vání s dodavateli (dohledání 
alternativ),

•  mapují silné a slabé stránky po-
skytovatele v souvislosti se svými 
speci%ckými potřebami.

Z hlediska dodavatelů jsou magické 
kvadranty důležité pro:
•  revizi produktového porto'ia 

(servisní %rmy, které rozhodují 
o svých partnerech, tj. jaké tech-
nologie nabízet),

•  porovnání konkurence (produk-
tové %rmy),

•  pozicování svého produktu vůči 
konkurenci.

Jak zákazníci hodnotí magické kvadranty
„Jako u mnoha poskytovatelů zdravotní péče, i naši technologičtí partneři musejí 

pochopit problémy v integraci našich klinických systémů s biomedicínskými zařízeními, 

zatímco pokračujeme v automatizaci managementu zdravotních záznamů. Magické 

kvadranty od Gartneru nám pomáhají chápat pozice dodavatelů IT v našem prostoru, 

aby vyhověli našim bezprostředním aplikačním a integračním potřebám. Magické 

kvadranty nás také informují o dodavatelích, kteří vyvíjejí nová řešení na staré problémy. 

Jsou klíčové pro správu našeho portfolia.“

Komentář poskytl CIO ze segmentu zdravotnictví.

Kudy a jak do kvadrantu? 
Čtenáři INSIDE Reportu se redakce často dotazují, zda je vůbec možné, aby se 

do magického kvadrantu dostaly i české či slovenské firmy. Odpověď zní ano – jako 

příklad mohou posloužit Ataccama či Eset. Jste-li přesvědčeni, že váš produkt splňuje 

kritéria pro magický kvadrant (nebo jakoukoliv jinou Gartner analýzu), kontaktujte 

lokální zastoupení Gartner (http://kpc-group.cz/kontakty/) nebo vyplňte formulář 

na adrese http://www.gartner.com/technology/about/vendor_briefings.jsp.

Z výše uvedeného je zřejmé, že magický kvadrant není určen pouze pro velké globální 

dodavatele, kteří mají sídlo v Silicon Valley, ale do hledáčku analytiků se mohou dostat 

i zajímavé firmy z Česka či Slovenska. Jde jen o to mít dobrý produkt, nezbytné ambice 

a schopnost komunikovat s analytiky. Magických kvadrantů celkově existuje přes 170, 

přičemž řada z nich se dotýká produktů relativně malých firem o 10 nebo 20 vývojářích, 

neboť se jedná o rozvíjející se trhy. Firmy, které se nemohou kvalifikovat do magického 

kvadrantu, mají šanci nalézt své uplatnění v dalších kategoriích, jako jsou Cool Vendors, 

Vendor Guide, Market Scope, případové studie apod. 

Čestmír Žák, Pavel Kreuziger
redakce@inside.cz

Schéma magického kvadrantu.

s
c

h
o

p
n

o
s

t 
re

a
li

za
ce

úplnost vize

vyzyvatelé lídři

specializovaní
hráči

vizionáři


