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Úspěch společností, jako jsou Atac-
cama, Eset nebo Flowmon, je dů-
kazem toho, že magické kvadranty 
nejsou vyhrazeny jen světoznámým 
technologickým gigantům se 
sídlem v Silicon Valley. Není 
tedy důvod, proč by se mezi 
ně nemohly zařadit i další 
schopné podniky ze střední 
i východní Evropy nabízející 
produkty či služby světové úrovně 
a zvládající komunikaci s analytiky. 
Koneckonců analytici ročně zpra-
covávají na 170 magický kvadrantů, 
z nichž mnohé pokrývají produkty 
a služby na nově se rodících techno-
logických trzích, kde často působí 
relativně malí dodavatelé s pouhými 
desítkami vývojářů. 

V případě produktů, služeb 
a technologií, pro něž magické 
kvadranty neexistují, nebo těch, 
které nesplňují některé z kritérií 
pro zařazení do kvadrantu, zbývají 
stále další možnosti jako zařazení 
mezi významné dodavatele pro 
určitou oblast či trh nebo usilovat 
o zařazení do studií, jako jsou cool 
dodavatelé, průvodce dodavateli, 
případové studie apod.

Magický cíl
Magické kvadranty (Magic 

Quadrand, MQ) jsou pro ambi-
ciózní technologické firmy v rámci 
studií Gartneru pomyslným vrcho-
lem. Z tuzemských firem zvládla 
největší počet výstupů, máme-li se 
držet analogie, společnost Atac-
cama, kterou analytici opakovaně 
zařadili do dvou kvadrantů pro 
MDM a datovou kvalitu (plus řady 
dalších studií, viz tabulka). 

Skvělým příkladem toho, že 
lze značné viditelnosti ve studiích 

Gartneru dosáhnout i bez produktů 
či služeb zapadajících do některého 
z MQ, jsou Socialbakers. I „pouhé“ 
zařazení mezi významné dodavatele 
u studie MQ nebo v jiných typech 
studií Gartneru lze považovat 
za cenný úspěch, kterého se dostalo 
desítkám lokálních a regionálních 
firem (opět viz tabulka). 

Buďte cool 
Slibné start-upy a malé či střední 

podniky se skutečně zajímavým 
či jedinečným produktem bývají 
zařazeny do studií cool dodavatelů 
(cool vendors), které pokrývají jak 
zavedené, tak nově se rodící trhy, 
tržní segmenty a geografické oblasti 
(jen v roce 2016 bylo publikováno 
100 těchto studií, v nichž se obje-
vily čtyři stovky dodavatelů).

Jako cool dodavatel se oci-
táte ve skvělé společnosti firem 
jako Dropbox, Nest, Evernote, 

Cloudera, Palantin, Instagram 
a další, které se v těchto studiích 
v minulosti objevily. Společnost 
HFS Research uskutečnila zajíma-
vou analýzu společností zařazených 
mezi cool dodavatele v letech 2009 
až 2013. Vyplývá z ní, že z více 
než 1 250 mladých technologic-
kých firem nominovaných do této 
kategorie neuspělo jen 5 %, dalších 
15 % prošlo akvizicí (často ze strany 
významné technologické firmy) 
a zbývajících 80 % nadále úspěšně 
funguje jako soukromé či veřejně 
obchodované společnosti.

  České a slovenské technologické firmy 
zařazené ve studiích Gartneru

Být uveden v magickém kvadrantu nebo studii cool dodavatelů považují za velký 
úspěch i renomované globální IT firmy a start-upy oceňované v řádu miliard dolarů. 
V posledních letech dosáhly tohoto milníku mnohé z českých a slovenských společností. 
Připravili jsme aktualizovaný přehled* těch, kdo byli uznáni analytiky Gartneru coby 
technologické firmy světové úrovně, významní či cool dodavatelé.

Správná klasifikace produktu či služby skutečně pomáhá
Nabízet „jedinečný“ produkt, službu nebo řešení má své výhody i nevýhody. Schopnost řešit velmi 
speciální požadavky jako jeden z mála, nebo dokonce jediný dodavatel na trhu je jistě skvělá. Nic-
méně i zákazník s velmi specifickými požadavky obvykle hledá způsob, jak porovnat jiná dostupná 

řešení. Během diskuze s analytikem v rámci dodavatelského brífinku (vendor briefing) nebo 
ještě lépe v rámci klientského dotazování (inquiry) vám pomůže umístit svůj produkt, 

službu nebo řešení na správný trh nebo do odpovídající niky. Získáte tak výtečný výchozí 
bod pro obchodní komunikaci a diskuzi se zákazníky i pro plánování dalšího rozvoje 
a tržní (go-to-market) strategie.

Hlavní přínos diskuze s analytiky, zejména systematického rozvíjení a řízení vztahů 
s nimi (tzv. AR – Analyst Relations), pak jde daleko za pouhou možnost objevit se v re-

portech Gartneru. Analytici a jejich studie jsou často součástí výběrových řízení, zejména 
ve fázi sestavování seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni ohledně nabídky (RfP). V tako-

vých případech jsou dodavatelé obsluhující výhradně lokální trh a nekomunikující s analytiky často 
vynecháni, i když by třeba splňovali kritéria.

Reference, doporučení a zařazení do analytických studií hrají ještě významnější roli, rozhodnete-li 
se expandovat na nové trhy. Analytici pokrývající trh, na němž působíte, a chápající váš produkt či 
službu mohou zhodnotit, jak vhodný je pro zákazníky na trzích, kam míříte. Vztahy s analytiky jsou 
něco, co mohou bez problémů zvládnout i menší dodavatelé a start-upy – nepotřebujete k nim totiž 
rozsáhlé marketingové rozpočty nebo armádu ostřílených obchodníků.
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České a slovenské firmy ve studiích Gartneru (2014–2018)*  Zdroj: Gartner, 2014–2018 (Kompilace dat: Redakce INSIDE)

Umístění v magických kvadrantech
Apiary.io (CZ)
• Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management, 2016 

(niche player)

Ataccama (CZ)
• Magic Quadrant for Master Data Management Solutions 

2017 (niche player)
• Magic Quadrant for Data Quality Tools 2015, 2016, 2017 

(visionary)
• Magic Quadrant for Master Data Management of Customer 

Data Solutions 2015 (niche player)

Eset (SK)
• Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms 2018 

(challenger)
• Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms 2014, 

2016, 2017 (niche player)

Flowmon Networks (CZ)
• Magic Quadrant for Network Performance Monitoring and 

Diagnostics 2016, 2017, 2018 (niche player)

GoodData (US/CZ)
• Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics 

Platforms 2016 (niche player)

Kentico Software (CZ)
• Magic Quadrant for Web Content Management, 2017 

(challenger)
• Magic Quadrant for Digital Experience Platforms, 2018 

(niche player)

Resco (SK)
• Magic Quadrant for Mobile Application Development 

Platforms, 2018 (niche player)

Zoom International (CZ)
• Magic Quadrant for Customer Engagement Center 

Workforce Optimization 2015 (niche player)

Magický kvadrant – uvedení mezi významnými 
dodavateli (bez umístění v kvadrantu)
Alvao (CZ)
• Magic Quadrant for IT service Support Management Tools 2014

Ataccama (CZ)
• Magic Quadrant for Master Data Management of Product Data 

Solutions 2015

Kentico (CZ)
• Magic Quadrant for Web Content Management 2014

Trask (CZ)
• Magic Quadrant for Master Data Management of Customer Data 

Solutions 2015
• Magic Quadrant for Master Data Management of Product Data 

Solutions 2015

Cool dodavatelé (cool vendor)
Apiary.io (CZ, US – koupeno Oracle)
• Cool Vendors in Web Computing, 2014

Neuron soundware (CZ)
• Cools Vendor in Acoustic Technologies for Predictive 

Maintenance, 2018

Price f(x) (DE/CZ)
• Cool Vendors in Digital Commerce, 2018

Simplity (CZ)
• Cool Vendors in Information Governance, 2017

Stories (CZ, US – koupeno Workday)
• Cool Vendors in Analytics, 2018

Uvedení v rámci studií průvodce trhem (market 
guide), průvodce dodavateli (vendor guide), tržní 
trendy (market trends) nebo v jiných reportech 
Gartneru
Adastra (CZ)
• Market Trends: How to Drive End-User Adoption of Big Data and 

Analytics in Eastern Europe and Russia 2015

Anect (CZ)
• Market Share Analysis: IT Outsourcing Services, Worldwide, 2013

Apiary.io (CZ, US – koupeno Oracle)
• Hype Cycle for Application Architecture, 2014
• Hype Cycle for Application Development, 2014
• Hype Cycle for Web Computing, 2014
• Emerging Technology Analysis: Full Life Cycle API Management, 

2017

Arbes Technologies (CZ)
• Market Share Analysis: Banking and Securities Vertical-Specific 

Software, Worldwide, 2014

Avast / AVG Technologies (CZ)
• Market Share: Security Software, Worldwide, 2015
• Hype Cycle for Unified Workspaces, 2016
• The Gartner CRM Vendor Guide, 2015
• Innovation Insight for Remote Browser Isolation, 2018

Ataccama (CZ)
• Market Guide for Information Stewardship Applications 2016
• The Gartner CRM Vendor Guide, 2016
• The Gartner Digital Commerce Vendor Guide, 2016
• Hype Cycle for CRM Sales, 2016
• IT Market Clock for Master Data Management, 2015
• Hype Cycle for Digital Commerce, 2016
• The Gartner Digital Commerce Vendor Guide, 2017
• Market Guide for MDM External Service Providers, 2017
• Market Guide for Master Data Management of Customer Data 

Solutions, 2017

BrandEmbassy (CZ)
• Social for CRM Vendor Guide, 2014
• Hype Cycle for Digital Government Technology, 2016
• Market Guide for Social Customer Service Applications, 2016, 2017

MyQ (CZ)
• Best Practices for Selecting a Pull-Print Vendor, 2018

Gratex (SK)
• Market Guide for European Non-Life-Insurance Policy 

Administration Systems , 2018

Instarea (SK)
• Market Trends: Ways CSPs Can Exploit Location Data, 2017

Okin (CZ) 
• Evaluate Offshore/Nearshore Countries for Outsourcing, Shared 

Services and Captives in EMEA, 2016

Price f(x)
• Market Guide for B2B Price Optimization and Management 

Software, 2016, 2018

Safetica (CZ)
• Competitive Landscape: Data Loss Prevention Market, 2015
• How to Choose Between Enterprise DLP and Integrated DLP 

Approaches 2016, 2017

Socialbakers (CZ)
• The Gartner CRM Vendor Guide, 2016
• Top Use Cases and Benefits of Social for CRM in 2015 + další 

studie a reporty

Unicorn (CZ)
• Evaluate Offshore/Nearshore Countries for Outsourcing, Shared 

Services and Captives in EMEA, 2016
• Market Trends: Banking, Worldwide, 2014

Ysoft (CZ)
• Market Trends: Print Software Vendors Must Innovate and 

Differentiate for Competitive
• Value 2016
• Innovation Insight for 3D Print Workflow Software, 2016
• SWOT: Y Soft, Print Software, Worldwide, 2017
• Best Practices for Selecting a Pull-Print Vendor, 2018

Zentity (CZ)
• Market Guide for Open Unified Digital Banking Platforms, 2016
• IT Market Clock for Mobile Imaging for Banks, 2016
• Hype Cycle for Digital Banking Transformation, 2016
• Market Guide for Digital Banking Multichannel Solutions, 2017

Zoom International (CZ)
• The Gartner CRM Vendor Guide, 2016
• The Gartner CRM Vendor Guide, 2015

* Zahrnuli jsme také některé dodavatele a start-upy se sídlem 
mimo ČR a SR, které z těchto zemí pocházejí, mají zde „kořeny“ 
nebo hlavní výzkumnou a vývojovou bázi. Data k červnu 2018. 
Seznam není vyčerpávající.

Magické kvadranty Gartneru: Umístění technologických hráčů na konkrétních trzích
 Které firmy (produkty) si konkurují na hlavních technologických 
trzích? Jak si stojí s ohledem na využití jejich řešení v delším 
horizontu?

Magický kvadrant společnosti Gartner (Gartner Magic Quadrant) 
představuje vrcholný výsledek zkoumání konkrétního trhu – nabízí 
širší perspektivu na relativní umístění hlavních konkurentů. Díky 
jednotnému grafickému zobrazení a jednotné sadě hodnoticích 
kritérií vám MQ pomůže získat rychlý přehled o tom, jak se 
jednotlivým technologickým firmám daří plnit vize, které si 
stanovily, a jak dobře si vedou ve srovnání s tím, jak vidí daný trh 
analytici Gartneru. 

Jak pracovat s magickým kvadrantem Gartneru?
MQ by měl sloužit jako první krok k pochopení technologických 
firem, do jejichž produktů či řešení zvažujete investovat. Pamatujte 
při tom, že zaměření se na segment lídrů nemusí být tou nejlepší 
cestou. Existují dobré důvody, proč dát přednost vyzyvatelům 
a specializovaní hráči mohou lépe řešit vaše konkrétní potřeby než 
dodavatelé v segmentu lídrů. Záleží tedy především na tom, jak 
vyhovuje dodavatel a jeho řešení vašim obchodním cílům. 

Jak magické kvadranty Gartneru fungují?
Magický kvadrant zobrazuje konkurenční postavení čtyř typů 
technologických firem (dodavatelů) na trzích, které se rychle 
rozvíjejí, rostou a dodavatelé se významně odlišují:

Lídři (leaders) plní dobře svou vizi a nacházejí se z pohledu dalšího 
vývoje v silné a stabilní pozici.

Vizionáři (visionaries) dobře chápou, kam směřuje trh, nebo mají 
vizi, jak změnit jeho pravidla, zatím se jim ale nedaří tak dobře tuto 
vizi naplňovat.

Specializovaní hráči (niche players) se úspěšně zaměřují na menší 
část nebo nejsou přesně zaměření a nedaří se jim z hlediska inovací 
a výkonnosti předčit ostatní.

Vyzyvatelé (challengers) jsou momentálně úspěšní nebo ovládají 
významný segment, postrádají ale chápání toho, kam trh směřuje.

Interaktivní magické kvadranty 
Zákazníci Gartneru mají kromě klasických „statických“ vyobrazení 
MQ také přístup k interaktivní podobě kvadrantů, u které je 
možné vytvořit si vlastní náhled magického kvadrantu (s odlišným 
pozicováním dodavatelů), tak aby odpovídal jejich vlastním 
obchodním cílům, potřebám a prioritám. Zejména je možné upravit 
váhy jednotlivých hodnoticích kritérií, a vytvořit si tak konkrétní 
magický kvadrant šitý na míru, který následně lze interně sdílet 
a používat pro vlastní analýzy či rozhodování.

Díky kontextualizaci je možné pohlížet na magický kvadrant 
konkrétní perspektivou s ohledem na klíčové odvětví, zeměpisnou 
oblast nebo velikost podniku. Tyto funkce jsou doplněny 
o komentáře analytiků týkající se trhu a významných dodavatelů 
v kontextu uživatele. 

Aktuální seznam magických kvadrantů naleznete 
na webu Gartneru (anglicky): gartner.com/technology/
research/methodologies/magicQuadrants.jsp

Podrobnější popis toho, jak magické kvadranty „číst“ 
a jak je používat, nebo související problematiku studií 
klíčových dovedností naleznete na webu KPC-Group 
(česky): kpc-group.cz/blog/metodika/magicky-kvadrant 

*Toto je aktualizovaná a rozšířená verze přehledu, 
který byl poprvé publikován v INSIDE Report 3Q 2016. Doprovodné 
texty částečně vycházejí z tohoto článku.
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Magický kvadrant Gartneru (Magic Quadrant)


