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Zákazníci používají MarketScope 
pro pochopení toho, jak se stav 
rozvíjející se technologie blíží 
jejich vlastnímu stavu vyspělosti IT 
a byznysu a jak zapadá do jejich bu-
doucích plánů. Měli byste například 
investovat do řešení z dynamicky se 
rozvíjejících oblastí, která vypadají 
inovativně, ale mohou být potenci-
álně riziková?

MarketScopes by vám měly 
pomoci pochopit sílu a potenciál 
nově se rodícího technologického 
segmentu či trhu a získat informace 
o jeho klíčových hráčích. Magické 
kvadranty jsou pak určeny ke zúžení 
výběru a porovnání možných doda-
vatelů ve vyspělejších segmentech 
a trzích. Pro získání podrobnějších 
informací o dodavatelích a lepší 
zmapování dostupných řešení je 
vhodné naplánovat konzultaci 
s analytikem Gartneru, zodpověd-
ným za daný magický kvadrant.

Jak MarketScopes fungují?
MarketScope hodnotí samotný 

trh, a pomůže vám tak z určitého 
nadhledu posoudit i jednotlivé 

dodavatele, kteří na něm působí. 
Jednotliví dodavatelé jsou za tímto 
účelem rozřazeni do následujících 
kategorií: silně pozitivní, pozitivní, 
slibný, s výstrahou či silně negativní.

Hodnocení trhu a dodava-
telů, kteří na něm participují, je 
velice důležitým úkolem byznysu. 
Diferenciace výrobců způsobená 
různými velikostmi, úrovněmi 
složitosti a strategiemi totiž může 
zkomplikovat srovnávání jejich 
nabídek. Jasné navíc nebývá ani 
celkové směřování nového typu 
technologie či řešení – právě proto 
MarketScopes (společně s magic-
kými kvadranty) nabízejí pře-
hledné informace o nové oblasti – 
trhu a hráčích, kteří se na něm 
pohybují. Můžete tak zhodnotit 

  Gartner MarketScope: Jak hodnotit 
kvalitu dodavatelů a řešení v nových 
segmentech a na vznikajících trzích

V situaci, kdy trh roste a IT řešení jsou stabilní, se jako nejlepší nástroj pro porovnání 
vedoucích hráčů osvědčily magické kvadranty. V méně stabilních segmentech či obdobích – 
když vznikají nové trhy a požadavky uživatelů se jeví jako nestabilní – je třeba hledat 
vhodná řešení a dodavatele odlišným způsobem, neboť porovnávání s konkurencí nemá 
dostatečnou vypovídací hodnotu. A právě v takové situaci může potřebný přehled 
nabídnout metodika MarketScope, vyvinutá analytiky společností Gartner.
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Graf 1: Životní cyklus trhu.
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Schéma: MarketScope.  Zdroj: Gartner (červenec 2013)
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silné stránky jednotlivých výrobců 
a porovnat je se svými současnými 
i budoucími potřebami.

Magické kvadranty vs. 
MarketScopes

Jednotlivé technologie a jejich 
trhy se v mnoha směrech liší, nic-
méně všechny procházejí předví-
datelným životním cyklem v pěti 
fázích:
• Vznik
• Vysoký růst
• Konsolidace
• Vyspělost
• Propad
Příslušný magický kvadrant nebo 
MarketScope odpovídá různým 
fázím životního cyklu daného trhu. 
(viz graf 1).

MarketScope hodnotí samotný 
trh (technologii, oblast), čímž 
pomáhá organizacím posoudit 
i klíčové poskytovatele technologií 
a služeb. Výrobci jsou hodnoceni 
podle vybraných kritérií relevant-
ních pro danou oblast (analyzovat 
všechna používaná v magickém 
kvadrantu by bylo v raných fázích 
obtížné). Omezený soubor kritérií 
MarketScopes navíc pomáhá lépe 
porozumět dynamice a silným 
stránkám výrobců.

Oproti tomu magické kvadranty 
poskytují gra$cké znázornění toho, 
jak si poskytovatelé technologií 

a služeb vedou v porovnání s konku-
rencí ve fázi, kdy již trh rychle roste 
nebo dospívá a diferenciace doda-
vatelů (a jejich řešení) je zřetelná. 
Magické kvadranty zobrazují trhy 
ve středních fázích jejich životního 
cyklu pomocí dvourozměrné matice, 
která hodnotí výrobce na základě 
kompletnosti jejich vize a schopnosti 
jednat. Magický kvadrant má 15 
zvažovaných kritérií, jež výrobce roz-
dělují na základě jejich poměrných 
silných stránek na konkrétním trhu. 
(Metodice magických kvadrantů 
jsme se podrobně věnovali v IR 
1/2013 na stranách 38–39).

MarketScopes mohou využívat 
až sedm těchto kritérií, která jsou 
klíčová pro danou oblast (přizpůso-
beny jsou i jejich priorita a váha – ta 
může být v některých případech 
i nulová, protože není dostatečně 
relevantní nebo neznamená 
významnou diferenciaci). Kvůli dy-
namické a nestabilní povaze rychle 
rostoucích trhů (technologií) může 
být trh v růstové fázi předmětem 
jak MarketScope, tak i magického 
kvadrantu. Volba závisí na uvážení 
analytika.

Více o Gartner MarketScope
MarketScopes nabízejí celkové 

hodnocení trhu s cílem ukázat sílu 
a potenciál nové technologie či 
typu řešení. To je důležité zejména 
u nově vznikajících oblastí, kde 
existuje silná medializace, a je 
tudíž složité s odstupem hodnotit 
dlouhodobou udržitelnost či vývoj 
nabídek.

Kromě celkového hodnocení 
trhu nabízejí MarketScopes hodno-
cení vybraných výrobců na základě 
kritérií důležitých pro daný trh (viz 
schéma).

Jak chápat MarketScopes
Pamatujte, že hodnocení Mar-

ketScopes jsou omezena na vybraný 
soubor kritérií identi$kovaných 
průzkumem a nemají být vyčerpá-
vajícím posouzením výrobce. Hod-
nocení jsou uskutečňována podle 
standardního hodnoticího formátu 
Gartneru (viz tabulka).

Používejte MarketScope pro 
své potřeby

MarketScope může poskytnout 
solidní de$nici trhu (technologie), 

objasnit důležité trendy a dyna-
miku, které ovlivní jeho celkovou 
sílu a význam, a také identi$kovat 
důležitá kritéria, jež tento trh 
odlišují. Zvažte, jak měřítka použitá 
k vybudování MarketScope kore-
spondují s vašimi prioritami (pama-
tujte, že MarketScope využívá méně 
kritérií než magický kvadrant.) 
Mějte na paměti, že pro názornou 
ukázku diferenciace mohla být vy-
nechána kritéria, která jsou důležitá 
pro vás. Například se MarketScope 
může zaměřovat na inovaci a tržní 
strategii, přičemž vašimi prioritami 
mohou být $nanční životaschop-
nost a funkcionalita produktů. 
Zvažte naplánování konzultace 
s analytikem – autorem Market-
Scope, abyste získali detailnější 
informace o každém výrobci ve va-
šem užším výběru a o tom, jak se 
tyto schopnosti shodují s potřebami 
vašeho byznysu.

Mějte také na paměti, že seznam 
výrobců je reprezentativní, a nikoliv 
vyčerpávající. Vynechání výrobce 
z MarketScope neznamená, že 
by nebyl životaschopný nebo 
konkurenceschopný.
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Definice hodnocení

Silně pozitivní Poskytovatel strategických produktů, služeb nebo řešení.
• Současní zákazníci: Pokračujte v plánovaných investicích.
• Potenciální zákazníci: Považujte tohoto výrobce za vhodnou volbu pro strategické investice.

Pozitivní Výrobce vykazující silné stránky v konkrétních oblastech, nicméně v jednom nebo více segmentech může být 
řešení stále ve vývoji nebo nekonzistentní s ostatními oblastmi.
• Současní zákazníci: Pokračujte v plánovaných investicích.
•  Potenciální zákazníci: Považujte tohoto výrobce za životaschopnou volbu pro strategické nebo taktické 

investice, zároveň do budoucna počítejte se známými omezeními.

Slibné Poskytovatel má potenciál v konkrétních oblastech; realizace je nicméně nekonzistentní.
•  Současní zákazníci: Zvažujte krátkodobé i dlouhodobé dopady možných změn.
•  Potenciální zákazníci: Do budoucna si buďte vědomi možných problémů a rizik spojených s vývojem 

a vyspělostí tohoto výrobce.

S výstrahou Výrobce čelí problémům v jedné nebo více oblastech.
•  Současní zákazníci: Pochopte potíže v relevantních segmentech a vytvořte si záložní plány na základě 

tolerance rizik a možných dopadů na byznys.
•  Potenciální zákazníci: Počítejte s problémy výrobce a věnujte jim náležitou pozornost.

Silně negativní Poskytovatel má problém reagovat na potíže ve více oblastech.
•  Současní zákazníci: Uskutečněte plány zmírňování rizik a hledání alternativ.
•   Potenciální zákazníci: Zvažujte tohoto výrobce jen pro taktické investice s rychlou a krátkodobou 

návratností.

Tento článek byl připraven s využitím materiálů společnosti Gartner:

How Gartner Evaluates Vendors and Markets in Magic Quadrants and MarketScopes 

(G00252457). Autoři: David Black, Julie Thomas

Další informace naleznete zde: 

www.gartner.com/imagesrv/research/

methodologies/magic_quad_faq.pdf


