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Průzkum, který Gartner uskutečnil v roce 
2013 mezi generálními řediteli velkých or-
ganizací a dalšími členy vrcholového vedení 

v největších globálních korporacích, mimo jiné 
ukázal, že firmy deklarují snahu pokračovat ve 
snaze využívat data k získání konkurenční vý-
hody. Výsledky ukazují na jednu stranu frustraci 
z toho, že hodnota dat zůstává v hypotetické ro-
vině a že potenciál v nich ukrytý organizace ne-
dokáže využít.

Na druhou stranu respondenti ve svých po-
stojích jasně ukazují, že komplikace při vytěžo-
vání dat považují za přechodné. Roste okruh 
společností, které jsou ochotny investovat 
zdroje – od peněz po manažerské ka-
pacity – aby přeměnily existující data 
v budoucí zdroj tržeb.

Jedním z možných nástrojů, jak 
usnadnit využití dat, je ustavení mana-
žerské role, která za využití dat přebírá 
odpovědnost, a to napříč organizací.

Tato pozice se typicky nazývá chief 
data officer, alternativně chief digital 
officer (v obou případech se používá 
zkratka CDO).

Ustavení CDO je odpovědí na kom-
plikace, které využívání dat v organi-
zacích provázejí. Jde o problematiku, 
která jde napříč firmou – proto je po-
třeba zastřešit ji na úrovni vrcholo-
vého vedení.

Ve světě existovalo ve třetím čtvrt-
letí 2013 přes sto manažerů v pozici CDO; 
105 z nich Gartner oslovil s průzkumem, v němž 
zjišťoval kromě základních informací také jejich 
postavení v organizaci a priority.

Průzkum ukázal, že většina dosud ustavených 
CDO se nachází ve Spojených státech (65 %) 
a ve Spojeném království (20 procent). Téměř 
polovina amerických CDO navíc působí ve dvou 
městech: v New Yorku a ve Washingtonu. Má to 
dva důvody. Především: jedním ze tří hlavních 
odvětví, kde se role CDO začíná uplatňovat, je 
veřejný sektor (kromě bankovnictví a pojišťov-
nictví). A dále, jedním z významných impulzů 

pro zřizování role CDO je řešení regulatorních 
požadavků, především souvisejících s ochranou 
osobních údajů.

Za pozornost stojí, že čtvrtina CDO jsou ženy. 
To kontrastuje s podílem žen v roli CIO, který se 
globálně pohybuje okolo pouhých 13 procent.

Proč ne šéf informatiky?
Využívání dat pro byznys daleko přesahuje mož-
nosti IT oddělení a navíc většina šéfů informa-
tiky vykonává svou roli způsobem, pro který je 
bližší označení chief infrastructure officer než 
chief information officer. Je to škoda, protože 
v roli skutečného chief INFORMATION officera 
by teoreticky měla být role CDO obsažena.

Ve skutečnosti tomu tak není. CIO typicky 
nemají kontrolu nad daty, za něž odpovídají. Na-
příklad většinou nemají pravomoc smazat neak-
tuální, duplikační, nedostupná nebo z jiného dů-
vodu nevyužitelná data. Musí se domáhat svo-
lení, aby mohli zásah udělat. A právě CDO je 
role, která takovou pravomoc má.

Ustavení CDO v organizaci může být pro je-
šitného CIO těžkou urážkou, ale osvícený CIO 
uvítá, že konečně bude mít partnera, který mu 
umožní soustředit se na svou práci a pomůže za-
plnit bílá místa v servisu, který IT organizaci 
poskytuje.

Do konce roku bude mít 17 procent větších organizací člena vrcholového 
managementu v pozici chief data officer.

Chief data officer: Módní
záchvat, nebo seriózní trend?

CDO v průzkumech
Nastupující trend CDO ilustruje řada průzkumů růz-
ných konzultačních firem a personálních agentur. 
Průzkum Accenture již v roce 2012 indikoval, že dvě 
třetiny ze 600 oslovených organizací měly senior-
ního manažera se zodpovědností za data manage-
ment v analytice.

Průzkum společnosti Dataversity v roce 2013 uká-
zal, že víc než 60 % oslovených podniků deklarovalo 
potřebu mít nebo je dokonce v procesu hledání CDO 
nebo jiného seniorního manažera s odpovědností za 
nakládání s daty.

Průzkum společnosti Skytree v roce 2013 odhalil, 
že 18 % ze vzorku více než 500 respondentů již má 
ustavenou roli CDO.

Podle průzkumu společnosti GoldenSource z roku 
2013 deklarovalo 60 % dotazovaných, že jejich orga-
nizace plánují vytvořit nebo již vytvořily roli „data 
steward“, přičemž některé plánovaly ustavit pozici 
CDO.

Role CDO
První CDO jsou pionýři, kteří se musí potýkat se 
všemi potížemi vyplývajícími z neexistence za-
běhlých postupů. Variabilita náplně jejich práce 
bude velká – někteří budou muset čelit přívalu 
právních požadavků, jiní především zdůvodňo-
vat nutnost investic do datových skladů či analy-
tických nástrojů.

Všem je však společný základní koncept jejich 
role: jde o řízení dat nebo toho, čemu se dá říkat 
„informační statky“ (v orig. „information assets“, 
pozn. překl.). A to je pole neorané: už jenom od-
hadnout hodnotu konkrétní množiny informací 
nebo sady dat je víc umění než přesná věda.

Všichni CDO také budou mít společné poku-
šení, a sice považovat data za svůj „majetek“. 
Musí však mít neustále na paměti, že jediné, co 
mohou „vlastnit“, jsou některé klíčové procesy 
související s daty, a mohou být přímo odpovědní 
(v orig. „in charge“, pozn. překl.) za některá mas-
ter data.

Poptávka po manažerech, schopných zastávat 
roli CDO, nepochybně poroste. Trend většího 
důrazu na využívání dat se globálně bude šířit; 
a k původním odvětvím, kde se pro roli CDO 
otevřel prostor, přibudou další: utility, farmacie 
nebo automobilový průmysl. ■
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Zaujal vás tento příspěvek?
Čtěte související články s příbuznou
tematikou on-line.

Skutečný chief data officer zastřešuje celou problematiku využití dat a má působnost napříč celou organizací. Tím se liší například 
od manažerů zodpovědných za zákaznická data. Gartner však očekává, že právě z těchto manažerů se budou rekrutovat CDO – 
až jejich vrcholové vedení dojde k závěru, že koncept CDO je prověřený a vhodný pro konkrétní podmínky dané organizace.
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