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Opakované otřesy a narušení 
byznysu v letošním roce dosta-
ly do popředí téma, na které 
většina podnikových lídrů 
v posledních letech takřka pře-
stala myslet: odolnost jejich 
organizace, obchodního a pro-
vozního modelu. Podle ana-
lytiků Gartneru je odpovědí 
na tuto výzvu posun směrem 
k větší modularitě – kompo-
novanému přístupu, který činí 
podniky nejen odolnějšími, ale 
také udržitelnějšími a smyslu-
plnějšími přispěvateli.

Analytici Gartneru definují 
komponovaný, modulární ob-
chodní model jako ten, který 
je navržen s ohledem na odol-
nost a skutečnost, že změny 
a otřesy jsou normou. Jeho 
podstatou je využívání průlomů, jež nabízejí digitální technologie – 
zejména tím, že umožňují, aby řada věcí byla navržena modulárně 
jako kombinace a kompozice vhodných byznys funkcí do požado-
vaného funkčního celku. Je to obchodní model schopný vnímat – 
či detekovat –, kdy je třeba udělat změnu, a následně využívá 
autonomní byznys jednotky pro tvůrčí reakci.

Z výzkumu 2021 Gartner Board of Directors Survey vyplývá, že 
69 % členů nejvyššího vedení chce urychlit podnikové digitální 
strategie a řešení, aby se lépe vyrovnali s pokračujícími otřesy. 
Pro některé organizace to znamená, že se digitální strategie stala 
vůbec poprvé nevyhnutelnou skutečností, pro jiné urychlení a šká-
lování již probíhajících digitálních plánů a investic.

„Komponovaný byznys představuje přirozené urychlení digitálního 
byznysu, který je pro většinu podniků již každodenní realitou,“ říká 
viceprezident Gartneru, ředitel výzkumu a význačný analytik Daryl 
Plummer. „Nabízí podnikům způsob, jak konečně dosáhnout odol-
nosti a agility nezbytné v dnešní zajímavé době.“

V úvodní přednášce (keynote) Gartner Symposia se od předních 
představitelů a význačných analytiků Gartneru dozvíte, jak společ-
ně fungují tři hlavní stavební bloky modulárního, komponovaného 
byznysu a čtyři principy modularity.

Jde o změnu, jejíž nástup jsme mohli sledovat již v posledních 
šesti měsících – během pandemie řada CIO naplno zužitkovala 
dosavadní digitální investice svých organizací a někteří digitální 
strategie urychlili právě investicemi do modulárních stavebních 
bloků. Zvyšovali odolnost svých organizací nasazením alespoň 
jednoho ze čtyř hlavních principů modularity: posilovali rychlost 
byznysu využíváním dat (discovery), jeho agilitu standardizací 

(modularity), kvalitu řízení 
orchestrací (orchestration) 
a odolnost zvyšováním autono-
mie (autonomy).

Analytici Gartneru zdůrazňují, že 
na každý z těchto čtyř principů 
lze pohlížet různě v závislosti 
na stavebním bloku, s nímž 
organizace v daném okamžiku 
pracuje:

1. V případě modulárního 
myšlení (composable thinking) 
jde o princip, jak vše navrhnout. 
Řídí se podle něj přístup k uva-
žování o tom, co komponovat – 
tedy modulárně a autonomně 
uspořádat – a kdy.

2. Modulární byznys archi-
tektura (composable business 

architecture) představuje strukturální funkční schopnosti pro 
zajištění pružnosti a odolnosti – poskytuje organizaci mechanis-
my, které lze využít při návrhu obchodního modelu.

3. Konečně modulární technologie (composable technologies) 
jsou nástroje současnosti i budoucnosti. Jde jak o jednotlivé 
prvky a funkce, tak o to, čím jsou spojené. Jde vlastně o funkce 
a vlastnosti technologií, jež podporují principy komponování/
modularity.

Pro cílené vytvoření funkčního komponovaného, modulárního 
byznysu tedy organizace potřebují jak všechny principy, tak sta-
vební bloky. V praxi pak umožňují rychlé přeorientování organi-
zace na nové příležitosti, odvětví, skupinu zákazníků nebo zdroj 
příjmů. Například významný čínský maloobchod využil modularitu 
v situaci, kdy jej naplno zasáhly dopady pandemie, pro přeus-
pořádání svého obchodního modelu. Firma tak mohla velmi 
rychle přejít k prodeji na bázi živě streamovaného videa, nasadit 
technologie pro sociální marketing, a především si udržet více než 
pět tisíc zaměstnanců kamenných obchodů, z nichž se stali „video-
prodejci“. Podnik tak nemusel vůbec propouštět a zaznamenal jen 
minimální propad obratu.

V letošním roce řada CIO, IT i byznys lídrů pracovala s některými 
prvky modulárního, komponovaného byznysu, aby svým orga-
nizacím zachránili, co bylo možné, nebo umožnili využít nově 
vzniklé příležitosti. Gartner je přesvědčen, že dalším krokem by 
mělo být systematické rozvíjení modulárního byznysu na základě 
jeho tří stavebních bloků a čtyř hlavních principů. Komponovaný, 
modulární přístup umožní organizacím zrychlit v digitální oblasti 
a zároveň zvýšit svou odolnost a schopnost inovovat v nejistých 
dobách.

Nastává éra modulárního, 
komponovaného byznysu
Gartner doporučuje podnikům, aby ve svých provozních i obchodních modelech usilovaly o modularitu, 
a staly se tak v nejistých situacích odolnějšími.

Hlavní stavební bloky a principy modulárního/
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