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Je absolutně nemyslitelné obsáhnout analytické portfo-
lio Gartneru v  jediném dvaatřicetistránkovém speciálu 
INSIDE Reportu. Když jsme se před několika měsíci 
rozhodli, že se jej přesto pokusíme čtenářům uceleně při-
blížit  – ať už sami jsou uživateli služeb Gartneru, a  při-
nejmenším jeho část tak znají, nebo jimi (zatím) nejsou 
a  s  prací analytiků se setkávají pouze ve  stručných tema-
tických výběrech na  stránkách Reportu nebo v  médiích 
a na  internetu – museli jsme přemýšlet o tom, jak výběr 
efektivně a  smysluplně zúžit. Nakonec jsme se rozhodli 
popsat klienty nejčastěji používané výzkumné metodiky, 
kategorie studií, frameworků, průvodců a  benchmarků 
Gartneru. Ty známé, jako jsou hype křivka či magický 
kvadrant, jsme zařadili proto, abychom na jednom místě 
mohli vysvětlit, co z  nich lze vyčíst, jak spolu souvi-
sejí nebo na  sebe navazují a  jak s  nimi mohou pracovat 
nejen uživatelé služeb Gartneru, ale i širší odborná veřej-
nost. Chtěli jsme také představit ty mimo uživatelskou 
komunitu možná méně známé, ale klienty o  to častěji 

používané  – například nejrůznější metriky, skóre a  prů-
vodce. Tento report tak sice je nejobsáhlejším vhledem 
do světa Gartneru, jaký jsme v INSIDE doposud sestavili, 
zároveň jej ale ani zdaleka kompletně nepokrývá – vyne-
chali jsme například oblast odborných materiálů pro tech-
nické profesionály, nebo materiály Gartner/CEB určené 
primárně CxO byznys lídrům. U portfolia, zahrnujícího 
mimo jiné 175 aktuálních magických kvadrantů, tisíce 
technologií na více než stovce každoročně publikovaných 
hype křivek a popisujícího přes tisíc dodavatelů více než 
400 technologických trzích to snad ale je pochopitelné. 
Samotné studie navíc představují jen jeden z  pilířů slu-
žeb Gartneru – dalšími, neméně důležitými jsou diskuze 
a interakce s analytiky či podpora exekutivních partnerů 
při plánování klíčových inciativ IT i byznysu, benchmar-
kování a dalších aktivitách.

Lukáš Erben,  
šéfredaktor INSIDE Report
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Informační služba 
INSIDE

INSIDE Go-to-Market:
• Přehled českých 

a slovenských „tech vendors“
• Go-to-Market strategie a tipy
• Vztahy s analytiky 

(AR, analyst relations)

Průzkumy:
• Mandays
• Spokojenost zákazníků
• Další průzkumy ankety 

mezi CIO/CxO na aktuální 
digitální a ICT témata.

INSIDE Observer:
• Týdenní souhrn klíčových zpráv ze světa 

technologií a IT
• Pravidelný komentář a výběr čísel z globálního či 

lokálního trhu
• Tipy na studie a další obsah Gartneru
• Přehled lokálních a regionálních akcí
Pro kvalifikované odběratele (CIO a další CxO, IT ředitelé 
a vedoucí pracovníci uživatelských organizací, CxO a vedoucí 
pracovníci dodavatelských firem) 

INSIDE Report:
• Analytika a datová věda
• Automatizace, AI, ML
• Bezpečnost, řízení rizik
• Optimalizace IT (úspory, 

hodnota, transformace)
• Návrat k normálu a změna 

paradigmat

Pro uživatele služeb Gartneru 

v ČR a SR, klienty KPC-Group 

a kvalifikované respondenty 

průzkumů INSIDE
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Magický kvadrant/Magic quadrant 4

Zkoumejte umístění technologických hráčů 
na konkrétních trzích
Magický kvadrant (magic quadrant) nabízí přehledný způsob rozmístění 
nejvýznamnějších technologických hráčů – dodavatelů na konkrétním trhu. Více 
o tom, jak s magickým kvadrantem pracovat a využít jej pro hodnocení či porovnání 
dodavatelů a jejich technologií, i krátkou ukázku ze studie magického kvadrantu 
naleznete v tématu.

IT rozpočet & klíčové metriky/IT budget & Key metrics 2

Porovnejte své klíčové metriky IT a IT rozpočet v rámci oboru, 
nebo s těmi nejlepšími
CIO a jejich týmy potřebují mít dobrý přehled o tom, jak utrácejí peníze za IT a jaké 
byznysové přínosy tím vytvářejí. Ty nejlepší IT organizace proto benchmarkují různé 
nákladové pohledy a hledají odpověď na otázky, jak utrácet chytře, způsobem, který 
pomáhá dosáhnout obchodních cílů.

Studie Maverick*/Maverick* research  22

Nekonvenční pohled na rodící se technologie 
a technologické trendy
Maverick je osoba s nezávislou myslí a vlastním, nekonformním názorem. Znamená 
to, že značné procento vizí a myšlenek, s nimiž se ve studiích Maverick* potkáte, 
nemusí nikdy dojít naplnění, na druhou stranu se v nich s větším předstihem objevují 
témata a koncepty, jež nakonec naplnění dojdou a budou mít zásadní dopad.

Studie TOP 10/TOP 10 trends   23

Nejčastěji popularizované a citované studie a předpovědi 
analytiků Gartneru
Deset strategických technologických trendů patří mezi nejčastěji popularizované 
studie Gartneru. Jejich hlavní smysl je vyzdvihnout trendy a témata, jež by lídři IT 
v jednotlivých oborech i napříč odvětvími měli v nadcházejícím roce sledovat. V článku 
naleznete též stručný výběr TOP 10 studií pro rok 2020.

 Průvodci plánováním, realizací, tématy a trendy/ 24 
Planning & Ignition Guide  

Zorientujte se v klíčových tématech a plánujte nové iniciativy
V portfoliu Gartneru naleznete též průvodce nejrůznějšími typy iniciativ (Ignition 
Guide, Planning Guide), přehledy širších témat a studií, jež je pokrývají nebo se k nim 
vážou (Theme Insight), nebo studie shrnující klíčové trendy a předpovědi (Trend 
Insight).

Hodiny IT trhu/IT market clock  25

Je ještě moudré pokračovat v investicích a údržbě současné 
IT technologie?
Každá technologie, produkt či služba jednou dosáhne konce svého životního cyklu, za nímž 
se její provoz stává neefektivním. Gartner IT market clock zobrazuje, kdy je rozumné ji 
odstavit a nahradit modernější alternativou (a to i v případě, že jinak funkčně postačuje). Předpověď trhu/Market forecast  26

Identifikujte příležitosti a ověřte své obchodní plány
Jak rychle poroste trh, jaký je jeho růstový potenciál a z jakých předpokladů či 
očekávání daná předpověď vychází? Studie Gartner market forecast sestavované 
analytiky Gartneru pomáhají zejména dodavatelům určit investiční priority 
a identifikovat růstové příležitosti na IT trhu.

Tržní podíl/Market share   27

Jak si na globálních, regionálních či lokálních trzích vedou 
největší dodavatelé?
Prostřednictvím metodiky Gartner market share zákazníci pochopí, jak je trh 
rozdělený mezi 900 technologickými firmami na více než 30 hlavních trzích. Detailní 
rozbor toho, jak jsou příjmy dodavatelů distribuované, odhaluje, jaké typy řešení jsou 
úspěšné, které naopak zaostávají a jaké příležitosti mohou dodavatelé využít.

Studie Tech GtM & Analyst Relations  30

Studie Tech Go-to-Market a doporučení pro řízení vztahů 
s analytiky
Uspět na technologickém trhu může být z řady důvodů složitější a náročnější než 
na jiných trzích, potenciální odměny jsou ale vysoké. Gartner technologickým 
firmám nabízí studie řady Tech Go-to-Market (Tech GtM) zaměřené na uvádění 
nových technologií na trh – zejména v enterprise segmentu a nadnárodních firmách. 
Důležitým aspektem Tech GtM strategie je též chápání práce analytiků a postupů či 
pravidel, jimiž se analytici řídí, i komunikace a disciplína řízení vztahů s nimi (tzv. 
Analyst Relations – AR).

CZ & SK firmy ve studiích Gartneru  32

Stručný přehled českých a slovenských dodavatelů a start-upů 
zařazených do studií Gartneru
INSIDE již od roku 2015 sestavuje přehledy tuzemských technologických firem a start-
upů, které byly díky svým původním produktům, technologiím či službám zařazeny 
do studií, jako je Magický kvadrant, průvodce trhem či cool dodavatelé. Aktualizovaná 
verze stručného přehledu uzavírá tento INSIDE Report speciál.

Klíčové schopnosti/Critical capabilities 8

Získejte podrobnější vhled na trhy zmapované 
magickými kvadranty
Gartner Critical Capabilities jsou zásadním doplňkem a rozšířením řady magických 
kvadrantů Gartneru. S jejich pomocí můžete dále zkoumat, porovnávat a hodnotit 
produkty či služby na základě klíčových vlastností pro konkrétní způsob využití (use 
case), vaší specifické potřeby či výchozí pozice.

Průvodce trhem/Market guide 10

Orientujte se na mladších, vyspělých i menších trzích
Když trh dospěje do bodu, kdy jsou různá řešení do značné míry zaměnitelná, je 
srovnávací pozicování méně důležité než analýza a doporučení týkající se trhu 
a technologie samotné. Takové trhy proto mapují studie Gartner Market Guide.Zkušenosti kolegů/Peer insights 12

Využijte hodnocení produktů a služeb uživateli – vašimi kolegy
Zkušenosti či recenze uživatelů – kolegů se zrodily ve světě on-line prodeje, našly si 
ale cestu i do světa podnikových řešení či služeb. Gartner je sbírá prostřednictvím 
platforem Peer Insights/Reviews/Connect a publikuje ve studiích Voice of the 
Customer či Peer Lessons Learned.

Cool dodavatelé/Cool vendors   13

Objevte nové, prakticky uplatnitelné produkty a služby
Analytici Gartneru proto již řadu let připravují sérii studií zaměřených na cool 
dodavatele (cool vendors), aby upozornili na firmy a řešení, jež stojí za pozornost, 
pilotní projekt a případnou opatrnou implementaci, protože umožňují pracovat 
s novými technologiemi a koncepty. Na str. 13 se dozvíte, jak analytici tyto přehledy 
připravují, a naleznete tipy na některé relevantní studie.

Hype křivka/Hype cycle  14

Investujte do nových a rychle se rozvíjejících technologií 
ve správný čas
Hype křivka Gartneru je jednoduchým a přehledným nástrojem pro pochopení 
technologických cyklů. Umožní vám odlišit přehnaná očekávání spojená často 
s novými technologiemi od jejich reálných možností a rozhodnout se, zda a kdy 
se o ně začít zajímat a investovat do nich. Společně s magickým kvadrantem patří 
k nejznámějším původním metodikám Gartneru.

Gartner skóre/Gartner score  18

Vyhodnoťte svou vyspělost a stanovte priority ke zlepšení
Diagnostika Gartner skóre (Gartner score) vám umožní měřit, nastavit priority 
a následně zlepšovat funkčnost a výkonnost v klíčových oblastech – od strategie 
přes audit, finance, zákaznické služby, IT, marketing, nákup, řízení kvality i rizik až 
po obchod. 

Speciální studie/CIO Agenda 20

Priority v řízení organizace, vedení lidí a využívání technologií 
pohledem CIO
Každý rok se analytici Gartneru vyptávají několika tisíc CIO a IT ředitelů po celém světě, 
jaké jsou jejich priority a očekávání, jaké digitální technologie využívají, kterým výzvám 
čelí či jak pokročila digitální proměna jejich podniků a IT organizací. V článku na str. 20–21 
vám představíme studie vycházející z těchto průzkumů včetně ukázky z CIO agenda 2020.

TOP
10

CZ
SK

Přehled metodik a studií Gartneru v tomto speciálu
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Gartner pro tyto účely nabízí jak 
samoobslužné benchmarkovací 
nástroje a metriky vycházející z roz-
sáhlého výzkumu, tak možnost 
sestavování a zejména vyhodno-
cování benchmarků s pomocí 
konzultantů – obojí s cílem zlepšit 
transparentnost výdajů na IT 
a podpořit jejich chytřejší a efektiv-
nější alokaci.

Nástroje a metriky vycházející 
z výzkumů Gartneru

IT rozpočet (IT budget) a po-
rovnání dat klíčových IT metrik 
(IT key metrics data comparison) 
představují pro CIO a jejich týmy 
samoobslužné nástroje pro porov-
nání (benchmark) jejich organizací 
s publikovanými soubory IT key 
metrics data. Výsledky těchto 

porovnání pomáhají určit, kde lze 
utrácet rozumněji, a zlepšit tak 
celkové řízení nákladů.

Data z klíčových IT metrik (IT 
Key Metrics Data – ITKMD) nabí-
zejí ucelený makroskopický pohled 
na globální databázi výkonnostních 
indikátorů v IT zahrnutých v po-
rovnávacích nástrojích IT budget 
a ITKMD.

  Porovnejte své klíčové metriky IT 
a IT rozpočet

IT Budget 
& ITKMD

CIO a jejich týmy potřebují mít dobrý přehled o tom, jak utrácejí peníze za IT a jaké 
byznysové přínosy tím vytvářejí. Výdaje by proto měly být pravidelně zkoumány z různých 
úhlů, aby bylo možné zajistit jejich efektivitu a sladění s podnikovou strategií. Ty nejlepší 
IT organizace proto benchmarkují různé nákladové pohledy a hledají odpověď na otázky, 
jak utrácet chytře, způsobem, který pomáhá dosáhnout obchodních cílů.

Chytřejší a efektivnější výdaje na IT: Klíčové otázky Zdroj: Gartner, 2019

Úvod do ITKMD
Další podrobnosti ohledně používání 
samoobslužných porovnávacích nástrojů Gartneru IT 
Key Metrics a IT Budget naleznete ve studii: IT Key 
Metrics Data 2020: Introduction, z níž čerpal i tento 
článek gartner.com/document/3976002

Více o nástrojích Gartner IT Budget
Podrobnější představení vlastních „top-down“ nástrojů IT Budget, 
přehled pokrývaných odvětví a odkazy na „bottom-up“ nástroje pro 
benchmarkování technických funkcí IT (bezpečnost, datová centra 
a sítě, IT servicedesk, koncová zařízení a správa tisku, 
aplikace a PPM) naleznete ve studii: IT Key Metrics 
Data 2020: Working with Gartner IT Budget and 
Comparison Tools gartner.com/document/3976008

Jak připravit data pro Gartner IT Budget a jak jej vyplnit
Podrobnější informace o datech, která je třeba si pro práci 
s nástrojem Gartner IT Budget připravit, a jak při 
zadávání správně postupovat, se dozvíte v: Gartner IT 
Budget: Data Input Requirements, Explain Text and 
Definitions gartner.com/document/3983278 

Nástroj Gartner IT Budget
Vlastní proces porovnání klíčových rozpočtových 
metrik v IT můžete uskutečnit přímo v uživatelské 
(zákaznické) sekci portálu Gartner: gartner.com/
explore/tools/it-budget

Exekutivní shrnutí poznatků z ITKMD
Kromě práce se samoobslužným porovnávacím nástrojem 
Gartner IT Budget můžete využít také různé studie shrnující 
hlavní postřehy a statistiky z klíčových IT metrik nebo 
vysvětlující různé definice používané v rámci ITKMD 
(celkem pro rok 2020 šlo o více než 50 studií). V době 
uzávěrky tohoto speciálu to například byly:
IT Key Metrics Data 2020: Infrastructure Measures – 
Executive Summary gartner.com/document/3975971 

IT Key Metrics Data 2020: Industry Measures – 
Executive Summary gartner.com/document/3975995 

IT Key Metrics Data 2020: Industry Measures – Banking 
and Financial Services Analysis
gartner.com/document/3976007

IT Key Metrics Data 2020: Industry Measures — 
Utilities Analysis
gartner.com/document/3976027

Přehled všech publikovaných dokumentů a metrik 
ITKMD 2020
IT Key Metrics Data 2020: Index of Published 
Documents and Metrics
gartner.com/document/3976004

Podnik 
Vydáváme objem 

prostředků odpovídající 
naší velikosti

a růstovým potřebám 
našeho byznysu?

Investice 
Investujeme do růstu
a transformace naší 

organizace?

Zaměstnanci 
Využíváme efektivně 

dostupné interní
a externí talenty?

Technologie 
Dosahujeme při 

dodávání IT kapacit 
odpovídající produktivity 

a efektivity?

Aktiva 
Používáme správný mix 

IT aktiv?

Byznys 
Jsou výdaje sladěny

s obchodními či byznys 
prioritami?

https://www.gartner.com/document/3976002
https://www.gartner.com/document/3976008
https://www.gartner.com/document/3983278
https://www.gartner.com/explore/tools/it-budget
https://www.gartner.com/explore/tools/it-budget
https://www.gartner.com/document/3975971
https://www.gartner.com/document/3975995
https://www.gartner.com/document/3976007
https://www.gartner.com/document/3976027
https://www.gartner.com/document/3976004
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ITKMD se dále dělí do následu-
jících kategorií:

•  Klíčové oborové metriky (key 
industry measures) zahrnují ce-
lopodnikové výdaje na IT a per-
sonál napříč 21 odvětvími včetně 
aktuálních a víceletých průměrů. 
U řady odvětví jsou k dispozici 
i metriky podle velikosti podniku 
(z hlediska obratu).

•  Klíčové infrastrukturní metriky 
(key infrastructure metrics) 
obsahují data pro specifické jed-
notkové náklady podle funkčních 
oblastí IT, metriky produktivity 
a výkonnosti pro oblasti IT in-
frastruktury a podpory konco-
vých uživatelů včetně Windows 
serveru, Linux x86 serveru, 

UNIX serveru, mainframu, úlo-
žišť, koncových zařízení a správy 
tisku, IT servicedesku a síťových 
prostředí.

•  Klíčové aplikační metriky (key 
application metrics) zahrnují 
vývoj a podporu aplikací (výdaje 
a personální metriky), projektové 
metriky, fáze životního cyklu 
a metriky produktivity a kvality 
(aktuální i víceleté).

•  Klíčové metriky IT bezpečnosti 
(key IT security measures) oby-
čejně jako jsou celopodnikové 
výdaje či počty pracovníků.

Historické pozadí ITKMD
Sada studií a nástrojů Gart-

neru ITKMD vznikla v roce 

1995 s cílem podporovat roz-
hodování o strategických IT 
investicích. V současné době 
publikuje Gartner více než 3 000 
metrik ve 21 různých odvět-
vích – všechny jsou obsaženy 
v samoobslužném  benchmarku 
a porovnávacím nástroji, s nímž 
se můžete rychle poměřit s hlav-
ními trendy v oblasti IT výdajů, 
lidských zdrojů, technologických 
a výkonnostních trendů.

Jak Gartner chápe rámec 
„IT výdajů“

Analytici Gartneru definují 
„celkové IT výdaje“ takto: nejlepší 
možný odhad celkových výdajů 
na konci 12měsíčního rozpoč-
tového období, utracených za IT 
v rámci (podpory) celého podniku. 
Jinými slovy, IT výdaje a rozpočet 
se mohou nacházet všude tam, kde 
se načítají IT náklady, nikoliv jen 
v IT organizaci. Zahrnuje tak i od-
hady decentralizovaných IT výdajů 
v podniku a tzv. stínové IT. Počítá 
se z perspektivy ročního cashflow, 
a zahrnuje tedy jak kapitálové, tak 
provozní výdaje, nikoliv ale odpisy 
či amortizaci.

Různé pohledy na rámec IT výdajů Zdroj: Gartner, 2019

Perspektiva řízení nákladů IT nabídky Perspektiva řízení nákladů IT poptávky – Technologie

Aktiva Technologie Účetnictví Strategie Podpora byznys funkcí

Provoz/
řízení IT

Aplikace

Podpora konc. 
uživatelů

Infrastruktura 

22 %

35 %

21 %

22 %

Kapitálové

Provozní 

24 %

76 %

Transformace

Růst

Provoz

10 %

18 %

72 %

Hardware

Software

Lidé

Outsourcing

12 %

25 %

36 %

27 %

Obchod/
marketing

 Zákazníci/
partneři

Vývoj produktů/
služeb

Analytika

Provoz

Výzkum a vývoj
Finance

HR
Právní odd.

Obecné (oborově nespecifické) dělení aktiv Zdroj: Gartner, 2019 Obecné (oborově nespecifické) technické dělení Zdroj: Gartner, 2019

Formální 
financování IT

Hardware Software Lidé Outsourcing 

Celkové výdaje 
na IT*

Lokální 
(on-premise) 

SaaS (cloud)

Výdaje na IT
v odděleních či divizích

Výdaje na 
stínové IT

FTE** 
zaměstnanci

FTE** 
kontraktoři

Transmissions

IaaS

PaaS a další 
veřejné cloudy

Externí služby *Nezahrnuje odpisy **Full time equivalent – ekvivalent plného
prac. úvazku

Formální 
financování IT

Řízení IT Aplikace Infrastruktura Podpora koncových 
uživatelů 

Celkové výdaje 
na IT*

Podpora

Vývoj

Výdaje na IT
v odděleních či divizích

Výdaje na 
stínové IT

Governance
a řízení služeb

IT bezpečnost

Řízení IT provozu

Kontinuita
IT služeb a DR

Správa koncových
a tiskových zařízeníServery

Úložiště

Databáze

Middleware

Budovy a hosting

Sítě

IT servicedesk

*Nezahrnuje odpisy 

Podrobnější perspektiva nákladů – IT aktiva

Aktiva zahrnují hardware, software, zaměstnance IT a IT kontraktory (počítané jako ekvivalent pl-
ného pracovního úvazku – FTE), síťové přenosy, outsourcované IT služby, např. konzultace, systémová 
integrace, infrastrukturní apod.), veřejné cloudové služby, nájem a související výdaje pracovních 
prostor IT zaměstnanců a datových center, daně vyjma DPH z nákupů, kterou si podnik může odečíst.

Podrobnější perspektiva IT nákladů: Technické funkce a aktivity
Tento pohled zahrnuje: řízení IT obsahující governance a správu služeb, 
IT bezpečnost, řízení IT provozu a náklady na služby typu kontinuita IT služeb 
a obnova (DR – Disaster Recovery). Dále aplikace zahrnující jejich vývoj a podporu byznys 
funkcionalit (vč. nákupů, licencí a maintenance). Infrastrukturu zahrnující datová centra (servery, 
úložiště, databáze, middleware, budovy/hosting) a síťové náklady. A konečně podporu uživatelů 
zahrnující správu koncových a tiskových zařízení a IT servicedesk.

Na nabídkové 
straně IT umožňuje 

dělení IT výdajů podle 
aktiv jejich lepší 

řízení

Podpora 
koncových 

uživatelů – Správa 
koncových a tiskových 

zařízení/ IT 
servicedesk

Redakce INSIDE
redakce@inside.cz
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4 Díky kombinaci přehledného 
zobrazení a jednotné sady hodno-
ticích kritérií vám magický kvad-
rant umožní rychle se zorientovat, 
nakolik jednotliví dodavatelé 
plní své vize a nakolik se jim daří 
držet tempo s vývojem daného 
trhu tak, jak jej vidí a hodnotí 
analytici Gartneru.

Magické kvadranty vám pomohou:
•  Rychle se zorientovat a načer-

pat informace o konkurujících 
si technologických firmách 
(dodavatelích) na daném trhu, 
jejich schopnosti nabídnout to, 
co uživatelé požadují dnes a co 
budou požadovat v budoucnu.

•  Pochopit vzájemné konku-
renční pozicování (postavení) 

jednotlivých technologických 
dodavatelů a strategií s jejich 
pomocí soutěží o zákazníky.

•  Snadno a rychle porovnat silné 
i slabé stránky dodavatele ve vztahu 
k vašim konkrétním potřebám. 

   Magický kvadrant:  
Umístění technologických hráčů 
na konkrétních trzích

Magické kvadranty dělí dodavatele, kteří spolu soupeří na rostoucích trzích, do čtyř skupin
Magické kvadranty Gartneru pomáhají klientům porozumět trhům ve středních fázích životního cyklu tím, že zhod-
notí dodavatele či poskytovatele na základě úplnosti jejich vize a schopnosti realizace, tedy plnění očekávaných vý-
sledků v oblasti produktů, služeb, podpory apod. Magický kvadrant představuje graficky zobrazené postavení čtyř 
typů konkurujících si dodavatelů na trzích, které dynamicky rostou a existuje dostatečná míra odlišení (odlišnosti) 
dodavatelů (jejich produktů či služeb).

Vyzyvatelé (challengers) se nacházejí v dobré pozici z pohledu realizace, ale na druhou stranu nemusejí mít 
dostatečně silnou strategii pro to, aby si dlouhodobě udržovali schopnost poskytovat řešení či služby s náležitou 
přidanou hodnotou. Přestože často disponují dostatečnými lidskými a finančními zdroji, může jim chybět vize, 
schopnost inovace či celkového pochopení toho, kam daný trh směřuje. 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 (niche players) si vedou dobře pouze ve specifickém segmentu trhu, neboť mají omezené 
schopnosti či možnosti inovace a podávání lepších výkonů než jiní dodavatelé. Může to být proto, že se zaměřují 
pouze na specifickou funkcionalitu či geografický region, případně jsou novými hráči na trhu (může jít např. o etab-
lované technologické start-upy). Hodnocení specializovaných hráčů bývá náročnější než hodnocení poskytovatelů 
v ostatních kvadrantech. Přestože někteří z nich mohou růst, jiní si nevedou dobře a nemusejí být schopní držet 
tempo s požadavky trhu.

Lídři (leaders) poskytují vyspělé služby, které vyhovují požadavkům dnešního trhu. Tito poskytovatelé také 
disponují potřebnou vizí pro udržení svých vedoucích pozic v průběhu vývoje trhu. Lídři se zaměřují na aktuálně 
nabízené produkty, zároveň však do nich investují, tak aby ovlivnili celkové směřování trhu.

Vizionáři (visionaries) mají stejný pohled jako Gartner na to, jak se bude dále vyvíjet daný trh, ale není u nich jisté, 
zda budou schopní na trh dodávat řešení plně v souladu se svou vizí. Na nových trzích je tento status normální. 
Na vyspělejších trzích taková pozice může odrážet konkurenční 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 zákazníků 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 finanční sílu a sofistikovanější služby, podporu prodeje a distribuční kanály.

Magic Quadrant

Magický kvadrant Gartneru (Gartner magic quadrant) je vyvrcholením zkoumání 
konkrétního trhu. Nabízejí pohled na vzájemné pozicování hlavních konkurentů v širší 
perspektivě: kdo jsou konkurující si hráči na hlavních technologických trzích? Jak byste měli 
nahlížet na vhodnost a perspektivu jejich nabídky z dlouhodobého hlediska? 

Obr. 1: Interaktivní magický kvadrant 
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Magický kvadrant vyznačuje* pozici dodavatelů na trhu.
*vyznačit neznamená hodnotit nebo ocenit. Dodavatelé nejsou v rámci MQ např. označeni 

za „lídry“ nebo „vizionáře“, ale jsou zařazeni do kvadrantu lídrů nebo vizionářů.

Vyzyvatel
(Challenger)

Nabízí v rámci trhu 
konkurenceschopné 
produkty. Je natolik 

schopný, že může 
ohrozit lídry.

Lídr (Leader)
Nabízí kvalitní produkty či 
řešení, má významný tržní 

podíl, důvěryhodnost
a marketingové i obchodní 

dovednosti nezbytné
k prosazení nových 

technologií.

Specializovaný hráč
(Niche player)

Zaměřuje se buď na malý 
segment, který dobře „umí“, 

nebo pracuje na rozvoji 
konkurenceschopnosti

a zbývá mu rozvinout vlastní 
vizi, aby prorazil ze své

tržní „niky“.

Vizionář
(Visionary)

Dodává inovativní 
produkty, které efektivně 

řeší provozně nebo 
finančně významné 

problémy uživatelů. Zatím 
ale nezískal významnější 

tržní podíl.
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Interaktivní magické 
kvadranty

Uživatelé služeb Gartneru 
mohou kromě studie obsahující 
magický kvadrant v „základním“ 
nastavení využít interaktivní ma-
gické kvadranty (viz obr. 1), v nichž 
lze vytvořit náhled s uspořádáním 
dodavatelů vycházejícím z konkrét-

ních obchodních cílů, 
potřeb a priorit 
jejich podniku či 

organizace. Interaktivní kvadrant 
zejména umožňuje nastavit váhy 
jednotlivých kritérií, a vytvořit si tak 
„kvadrant na míru“, který je možné 
následně uložit pro další interní 
rozbor či rozhodování. 

V rozhraní interaktivních ma-
gických kvadrantů je navíc k dispo-
zici i související obsah zahrnující 
expertní hodnocení a uživatelské 
zkušenosti či hodnocení (peer 
insights). V záložce uživatelských 

recenzí (viz obr. 2) si můžete přečíst 
a zhodnotit, co o řešeních, která 
si zvolili, nasadili a každý den je 
používají, říkají uživatelé z jiných 
organizací – CIO, IT ředitelé či 
členové jejich manažerského týmu.

Interaktivní magické kvadranty 
zahrnují také záložku „historie“, 
v níž můžete sledovat, jak se jed-
notliví dodavatelé či jejich skupiny 
v předchozích letech schématem 
„posouvali“. 

Kontextualizace: Magický 
kvadrant jinou perspektivou

Doplňkové „kontextuali-
zační“ studie umožňují nahlížet 
na vybrané magické kvadranty 
perspektivou – například „pohle-
dem“ některého z hlavních odvětví, 
zeměpisného regionu nebo velikosti 
uživatelské organizace. Příkladem 
může být studie „Food and Beverage 
Context: Magic Quadrant for Manu-
facturing Execution Systems“.

Kritéria hodnocení v magických 
kvadrantech

K hodnocení toho, jak dobře si 
poskytovatelé technologií vedou 
v souladu se stanovenou vizí, se 

používá jednotný soubor kritérií 
pro hodnocení.

Úplnost vize, jež je umístěna 
na horizontální ose magických 
kvadrantů, je hodnocena zejména 
podle:
•  Pochopení trhu – schopnost po-

chopit potřeby kupujících a pře-
tavit je do produktů a služeb.

•  Marketingová strategie – kon-
zistentní komunikace jasného 
a zároveň diferencovaného 
souboru zpráv prostřednictvím 
webu, reklamy, zákaznických 
programů a veřejně prezentova-
ných názorů.

Obr. 2: Uživatelské recenze k MQ

Magický kvadrant pro analytické a BI platformy
Moderní analytické a BI platformy se staly 
mainstreamovým typem řešení – hlavním 
diferenciátorem jsou tak v současné 
době funkce typu rozšířené analytiky 
(augmented analytics) a dynamický re-
porting v rámci jediné platformy. Magický 
kvadrant je proto koncipován tak, aby 
lídrům odpovědným za analytiku a data 
pomohl rozšířit či doplnit existující řešení, 
případně přejít k jinému dodavateli.

Předpovědi pro oblast analytiky a BI
• Během roku 2020 se rozšířená analytika 

stane dominantním faktorem při rozhodování 
o nových nákupech platforem analytiky a BI, 
datové vědy, strojového učení a vestavěné 
analytiky.

• V roce 2020 bude 50 % analytických dotazů 
generováno pomocí vyhledávače, zpracování 
přirozeného jazyka či hlasu, nebo bude 
generováno automaticky. 

• Během roku 2020 budou podniky umožňující 
uživatelům přístup ke spravovanému 
katalogu interních a externích dat dosahovat 
dvakrát vyšší přidané hodnoty (přínosů) 
investic do analytiky ve srovnání s těmi, které 
tak nečiní.

• Do konce roku 2020 poroste počet datově-
-analytických specialistů na straně byznysu 
třikrát rychleji než množství specialistů v IT 
odděleních – to řadu podniků přiměje k revizi 
svých organizačních modelů a interních 
dovedností.

• Do roku 2021 se díky práci s přirozeným 
jazykem a konverzační analytice zvýší míra 

adopce (využívání) analytiky a BI ze 35 % 
zaměstnanců na více než 50 % pracovníků 
včetně zcela nových kategorií – zejména mezi 

„frontovými“ (front office) zaměstnanci.

Definice a popis trhu
Pro moderní analytické a BI platformy jsou 

charakteristické jednoduché a přehledné (srozu-
mitelné) nástroje a rozhraní podporující analy-
tické workflow – počínaje přípravou a načítáním 
dat přes vizuální zkoumání až po generování 
vhledů (výstupů). Od tradičních BI platforem se 
liší především tím, že nevyžadují výrazné zapo-
jení ze strany IT při definování datových modelů 
ani ukládání dat v tradičních datových skladech 
(viz „Technology Insight for Modern Analytics 
and Business Intelligence Platforms“). Důraz 
se u nich klade zejména na samoobslužnost 
a agilitu. Většina moderních analytických a BI 
platforem také disponuje vlastním integrovaným 
in-memory sloupcovým enginem zajišťujícím 
vysoký výkon i podporu rychlých prototypů (rapid 
prototyping) – mnohé ale mohou volitelně použít 
již namodelované datové zdroje. Rostoucí popu-
larita datových jezer a logických datových skladů 
(LDW) jde ruku v ruce s možnostmi moderních 
analytických a BI platforem, které z těchto méně 
modelovaných/strukturovaných zdrojů dokážou 
načítat data (viz „The Practical Logical Data 
Warehouse: A Strategic Plan for a Modern Data 
Management Solution for Analytics“).

Poměrně přeplněný trh analytických a BI 
řešení zahrnuje všechny kategorie dodavatelů – 
etablovanými velkými technologickými hráči 
počínaje až po start-upy financované rizikovým 
kapitálem a menší, soukromě vlastněné firmy. 

Dodavatelé tradičních BI platforem postupně 
rozšířili jejich možnosti a zahrnuli moderní 
vizuální zkoumání dat obsahující jejich správu 
a v poslední době i tzv. rozšířenou analytiku. 
Naopak „mladší“ dodavatelé postupně rozvíjejí 
funkčnost svých produktů, jež byly původně 
zaměřené především na agilitu – přidávají 
funkce pro správu (governance) a škálovatelnost 

či sdílení a publikaci výstupů. Zákazníci by měli 
směřovat k pokrytí obou režimů práce s analy-
tikou v rámci tzv. bimodálního přístupu v jediné 
propojené platformě, která staví na existujících 
aktivech a zároveň má do budoucna důležité 
a moderní funkce (tzv. best-of-breed). 

Magický kvadrant pro analytické a BI platformy Zdroj: Gartner, únor 2019

(Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms)
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•  Prodejní strategie – schop-
nost realizovat kompletní mix 
marketingu a prodejů za pomoci 
prodejních kanálů, marketingu, 
podpory prodeje a komuni-
kačních partnerů k rozšíření 
záběru a hloubky tržního 
dosahu a zákaznické základny 
poskytovatele.

•  Strategie produktů a služeb – 
přístup k vývoji a dodávce 
produktů či služeb.

•  Vertikální/odvětvová strate
gie – nakolik jsou zohledňovány 
specifické potřeby relevantních 
odvětví.

•  Strategie odvětví – strategie pro 
řízení zdrojů ve shodě (typicky 
je zohledněno zčásti, lze nastavit 
v interaktivním MQ).

•  Inovace – hodnocení jak 
z hlediska míry (pokroku), tak 
relevance pro další vývoj trhu. 

•  Zeměpisná strategie – nakolik 
současná strategie výrobce odráží 
specifické potřeby geograficky 
odlišných trhů (typicky není 
do základního pozicování pro-
mítnuto, lze nastavit v interaktiv-
ním MQ).

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

•  Produkt či služba – schopnosti 
produktů a služeb, produktový 
management, kvalita, soubor 
funkcí a dovedností; tyto 
schopnosti mohou být nabízené 
nativně, nebo prostřednictvím 
výrobců originálního příslu-
šenství (OEM) podle definice 
konkrétního trhu.

•  Celková životaschopnost – hod-
nocení celkového finančního 

zdraví, úspěchu dané obchodní 
jednotky a pravděpodobnost 
toho, že bude firma investovat 
do zdokonalení nabídky svých 
produktů.

•  Realizace prodejů a cenotvorba – 
pre-sales schopnosti a struktura 
podpory, a to včetně manage-
mentu, cenotvorby a vyjednávání, 
pre-sales podpory a celkové 
efektivity prodejního kanálu.

K čemu a jak klienti používají magické kvadranty
Magický kvadrant slouží klientům jako první krok při výběru poskytovatelů. Chybou by ovšem 
bylo vybírat dodavatele pouze v segmentu „lídrů“; už samotné zařazení dodavatele do kvadrantu 
znamená, že prošel náročnými kritérii výběru z výrazně širšího seznamu dodavatelů.

S magickými kvadranty zákazníci – uživatelé:

•  rychle vytvoří „short list“ dodavatelů,

•  porovnávají porovnatelné (jablka s jablky),

•  získají nástroj při vyjednávání s dodavateli (dohledání alternativ),

•  mapují silné a slabé stránky poskytovatele v souvislosti se svými specifickými potřebami.

Na obvyklé a osvědčené způsoby, jimiž uživatelé služeb Gartneru pracují s magickými kvadranty, 
jsme se zeptali Miroslava Jeníka, senior account executive v českém zastoupení Gartneru. 

K čemu uživatelé nejčastěji používají magické kvadranty?

Magický kvadrant slouží jako první rychlá orientace na daném trhu – například pro vytvoření 
potenciálního shortlistu řešení či dodavatelů, na které se zaměřit a oslovit je. V praxi to znamená 
značnou úsporu času jak při vlastním hledání dostupných kvalitních a osvědčených řešení, tak při 
navrhování kritérií, na jejichž základě budou nabídky dodavatelů hodnoceny například v klasickém 
výběrovém řízení – uživatelé mohou využít kritéria sestavená analytiky a případně si podle vlastní 
potřeby upravit jejich přesné váhy. 

Má smysl vybírat dodavatele primárně v segmentu lídrů?

Každé řešení či přesněji dodavatel, který se objeví v magickém kvadrantu, je pro-
věřený a nemusí se bát do něj investovat. Znamená to, že určitě není nutné a často 
ani rozumné zaměřovat se pouze na dodavatele v segmentu lídrů – vhodnější 
často mohou být například specializovaní hráči, kteří nabízejí inovativní řešení pro 
konkrétní segment trhu, obor či způsob využití. 

Miroslav Jeník, Senior Accout Executive KPC-Group (Gartner ČR/SR/RO)

Sotva vizuální zkoumání dat (visual-based 
data discovery) stačilo způsobit převrat na trhu 
tradiční BI, objevil se další, v pořadí třetí pře-
vratný trend – rozšířená analytika (augmented 
analytics) využívající strojové učení pro tvorbu 
výstupů nad stále většími objemy dat. Rozšířená 
analytika také zahrnuje práci s přirozeným 
jazykem (NLP, Natural Language Processing) 
pro sestavování dotazů nad daty a tvorbu výstupů 
ve formě slovního popisu či vyprávění (narativu) 
vysvětlujícího grafické výstupy a závěry. Doda-
vatelé, kteří se pomocí rozšířené analytiky snaží 
odlišit, si mohou za svá řešení v současné době 
účtovat víc (viz „Augmented Analytics Is the 
Future of Data and Analytics“).

Tento magický kvadrant je zaměřený na pro-
dukty, jež splňují kritéria stanovená analytiky 
Gartneru pro moderní analytickou a BI platformu 
(viz „Technology Insight for Modern Analytics 
and Business Intelligence Platforms“). Právě 
na tento typ platforem dnes připadá většina 
nových nákupů na trhu analytiky a BI. Produkty, 
které tato kritéria neplní – ať už s ohledem 
na nutnost počáteční tvorby datových modelů 
ze strany IT, nebo protože jsou orientovány 
primárně na reporting –, jsou pokryté v rámci 
studie „Market Guide for Traditional Enterprise 
Reporting Platforms“.

Tento magický kvadrant vychází ze složených 
metrik úspěšnosti založených na průzkumu 
u referenčních zákazníků jednotlivých dodavatelů. 

Referenční klienti hodnotili dodavatele podle ka-
ždé z metrik definovaných v poznámce č. 2 (další 
podrobnost také v sekci „Evidence“). Do celkového 
hodnocení byly zahrnuté i názory a hodnocení 
přispěvatelů v systému Gartner Peer  Insights – 
 recenzentů Gartner Peer Insights (pozn. red.: jde 
o ověřené zástupce uživatelských organizací).

Pět hlavních způsobů využití a patnáct kritických 
vlastností analytické a BI platformy.
Vlastnosti produktů jsme definovali a hodnotili 
na základě následujících způsobů využití: 
Agilní, centralizované poskytování BI: Je podporo-

váno agilní workflow se zapojením IT, počínaje 
daty až po centrálně doručovaný a spravovaný 
analytický obsah za pomoci funkcí pro správu 
dat obsažených v platformě samotné.

Decentralizovaná analytika: Je podporováno 
workflow od dat po samoobslužnou analytiku 
včetně analytiky pro jednotlivá oddělení 
podniku a byznys uživatele.

Řízené zkoumání dat: Je podporováno workflow 
od dat k samoobslužné analytice a systémům 
pro správu záznamů (System Of Record, SOR), 
obsah spravovaný IT na základně governance, 
opakované použitelnosti a podpory obsahu 
generovaného uživateli nad certifikovanými 
daty a analytickým obsahem.

OEM či embedded analytika: Podpora workflow 
od dat po BI obsah vestavěný do procesu či 
aplikace.

Nasazení v rámci extranetů: Podpora workflow 
agilního typu, centralizované poskytování 
BI externímu zákazníkovi (uživateli), nebo – 
ve veřejném sektoru – podpora přístupu 
občanů k analytickému obsahu.

Dodavatelé byli hodnocení na základě patnácti 
klíčových vlastností (funkcí) uvedených níže 
(změny oproti předchozímu roku jsou v po-
známce č. 3, dílčí kritéria pro každou vlastnost 
jsou dostupná v rámci studie: „Toolkit: Analytics 
and BI Platform RFP“). Do jaké míry jednotliví 
dodavatelé tyto klíčové vlastnosti (funkce) 
podporují, je podrobněji rozebráno v „Critical 
Capabilities for Analytics and Business Intelli-
gence Platforms“.

Pozn. red.: Stručné popisy klíčových 
vlastností uvádíme s ohledem na dostupný 
prostor pouze u kategorie infrastruktura – 
u ostatních uvádíme jen názvy.

Infrastruktura
1. Správa BI platformy, bezpečnost a architek-

tura:  Vlastnosti, které podporují bezpečnost 
platformy, správu uživatelů, audit či přístup 
k platformě a také řízení vytížení, vysoké 
dostupnosti a obnovy v případě havárie. 

2. Cloudová BI: Funkce (podpora) PaaS 
a analytických SaaS aplikací pro tvorbu, 
nasazování a správu analytiky a analytických 
aplikací v cloudu – s využitím lokálních dat 
i dat v cloudu.

3. Konektivita a načítání z datových zdrojů: 
Funkce umožňující uživatelům napojování 
strukturovaných a nestrukturovaných 
datových zdrojů různé povahy nebo relač-
ních a nerelačních databází a úložišť – jak 
lokálních, tak v cloudu.

Správa dat
4. Správa metadat
5. Možnosti ukládání a nahrávání dat
6. Příprava dat
7. Škálovatelnost a komplexnost datových 

modelů

Analýza a tvorba obsahu
8. Pokročilá analytika pro civilní datové vědce
9. Analytické dashboardy (panely)
10. Interaktivní vizuální zkoumání
11. Rozšířené zkoumání dat
12. Mobilní zkoumání a editace (authoring)

Sdílení výstupů
13. Vestavění/vkládání analytických výstupů 

(do aplikací)
14. Publikace, sdílení a spolupráce nad analy-

tickým obsahem

Platformní funkce
15. Jednoduchost použití, vizuální atraktivita 

a integrace do workflow

Magický kvadrant pro analytické a BI platformy (pokračování)

Ukázka 
ze 

studie



číslo 1  |  ročník 21  |  www.inside.cz

7

•  Schopnost reagovat na změny – 
schopnost reagovat, měnit směr 
a jednat flexibilně 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.

•  Zákaznická zkušenost – vztahy, 
produkty a programy, které 
klientům umožňují dosáh-
nout úspěchu díky produktům 
dodavatele; zahrnuje i to, jakým 
způsobem zákazníci získávají 
uživatelskou podporu, hodnotí 
kvalitu a dostupnost programů 
zákaznické podpory, přístup 

k uživatelským skupinám 
a kvalitu, flexibilitu a dostupnost 
ujednání o úrovni poskytova-
ných služeb.

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

Magické kvadranty pro 
dodavatele – jak se do nich 
dostat?

Z hlediska dodavatelů jsou ma-
gické kvadranty důležité pro:
•  revizi produktového portfolia 

(servisní firmy, které rozhodují 

o svých partnerech, tj. jaké tech-
nologie nabízet),

•  porovnání konkurence (produk-
tové firmy),

•  pozicování svého produktu vůči 
konkurenci.

Dodavatelé, zejména ti nabízející 
standardizované produkty a služby, 
nebo technologické start-upy 
se na nás často obracejí s dota-
zem, zda je vůbec možné, aby se 
do magického kvadrantu dostaly 
i české či slovenské firmy. Odpověď 
zní ano – v posledních letech se to 
podařilo například společnostem 
Ataccama, Eset a řadě dalších (viz 
sekci věnovanou řízení vztahů 
s analytiky – analyst relations 
v tomto speciálu).

Magický kvadrant není určený 
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 (více o ní na stránce 
věnované problematice Analyst 
Relations). Magických kvadrantů 
celkově existuje přes 170, přičemž 
řada z nich se dotýká produktů 
relativně malých firem o deseti 
nebo dvaceti vývojářích, neboť 

jde 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, přípa-
dové studie apod.

Jste-li přesvědčení, že váš pro-
dukt splňuje kritéria pro magický 
kvadrant (nebo jakoukoliv jinou 
kategorii reportu Gartneru), kon-
taktujte nás nebo vyplňte formulář 
Gartneru (gartner.com/analyst/
vendor-briefing). Doporučujeme 
ale nejprve přečíst již zmíněné téma 
Analyst Relations na str. 28–31.

Poznámka red.: Jako příklad popisu dodavatele 
ze studie magického kvadrantu jsme vybrali 
společnost Tableau – v podobném rozsahu 
popisuje studie všechny dodavatele umístěné 
do magického kvadrantu. Tableau bylo 1. srpna 
2019 koupeno společností Salesforce – tuto 
skutečnost text z února 2019 neodráží (studie 
magického kvadrantu jsou aktualizovány při-
bližně každých 12 měsíců). 

Tableau
Tableau nabízí intuitivní, interaktivní, primárně 

vizuální zkoumání umožňující řadovým uži-
vatelům přístup, přípravu, analýzu a prezen-
taci výstupů ze svých dat bez technických či 
programátorských znalostí. Tableau je primárně 
nasazováno jako lokální (on-premises) řešení – 
buď v podobě samostatné desktop aplikace, nebo 
integrované na serveru pro účely sdílení obsahu. 
Existuje též cloudová SaaS verze Tableau Online.

V roce 2018 Tableau představilo novou, 
levnější licenci pro prohlížení, a i díky tomu je 
dnes lídrem v počtu koncových uživatelů (osob) 
s předplatným. Pro zlepšení oblasti přípravy dat 
byl Tableau Desktop rozšířený o nástroj Tableau 
Prep, ve fázi betatestování jsou pak robustnější 
serverové funkce pro scheduling. Tableau 
koupilo v roce 2018 společnost Empirical Sys-
tems, a doplnilo tak funkce v oblasti rozšířené 
analytiky. Referenční zákazníci společnosti 
udávají, že Tableau využívají primárně pro 
decentralizovanou analytiku (70 %), ale také pro 
agilní, centralizovanou BI (51 %). 

Tableau je lídrem zejména s ohledem na po-
pularitu svého produktu, vysokou míru spokoje-
nosti uživatelů a kvalitní plány dalšího rozvoje.

Silné stránky
Snadné vizuální zkoumání a manipulace s daty: 

Tableau umožňuje uživatelům rychle načítat 
data ze široké škály zdrojů, míchat je a vizua-
lizovat výsledky pomocí osvědčených postupů 
a vizuálních nástrojů. S daty lze dále pracovat 
(manipulovat) během vizualizace – například 
při vytváření skupin, košů či hierarchií, to vše 
poměrně snadno.

Zákazníci jsou fandové: Většina klientů se 
chová jako skuteční fanoušci Tableau, jak 
dokazuje i návštěvnost jeho každoroční 
konference – přes 17 tisíc uživatelů v roce 
2018. Referenční zákazníci hodnotili Tableau 
v horní třetině dodavatelů, pokud jde 
o zákaznickou zkušenost a podporu v rámci 
meet-up skupin, roadshow, on-line tutoriálů 
a dostupnosti potřebných dovedností na trhu. 

Momentum: V závěru roku 2018 zvýšilo Tableau 
svůj obrat nad hranici 800 milionů dolarů 
za kvartál, což představovalo dvouciferný 
meziroční růst – a to navzdory probíhajícímu 
přechodu na model předplatného, který 
často přechodně zpomaluje růst. Tableau 
se dostává do užšího výběru řady zákazníků 
a neustále rozšiřuje svou uživatelskou bázi. 
Aktivity jako nadace Tableau a Tableau public 
hrají významnou roli v rámci hnutí Data for 
Good – na přelomu let 2018–2019 společnost 

přislíbila poskytnout v příštích sedmi letech 
na jeho financování 100 milionů dolarů. 

Varování
Produktové mezery: Tableau zcela chybí 

podpora pro dotazování z více tabulek či kom-
plexních schémat v jediném datovém zdroji. 
Nepodporuje plánovaný a dávkový reporting* 
se širokou škálou výstupních formátů. *Tato 
funkce s výstupem do PDF by měla být dopl-
něna v krátkém horizontu.

Klesající kvalita podpory: Odpovědi referenč-
ních zákazníků stejně jako další zjištění 
Gartneru naznačují, že v roce 2018 klesla 
kvalita technické podpory. Referenční 
klienti společnost zařadili do spodní třetiny 
dodavatelů, částečně také kvůli problémům 
s upgrady. Nový engine Hyper, jenž měl zvýšit 
výkon, nefungoval tak hladce jako předchozí 
verze. 12 % referenčních zákazníků Tableau 
uvádí výkon jako přetrvávající problém a 13 % 
říká, že produkt nezvládá potřebné objemy 
dat (v obou případech jde o nadprůměrné 
procento „stěžovatelů“).

Prodejní proces, smlouvy a cena: Tableau 
udělalo správný krok, když představilo novou, 
levnější licenci pro prohlížení, aby tak mohlo 
lépe konkurovat zejména Microsoftu (Power 
BI) – ta je ale dostupná jen jako doplněk 
předplatného. To znamená, že zákazníci, 
kteří nakoupili věčné licence, musejí přejít 
na model předplatného za uživatele, aby 
ji mohli koupit. Právě to nejspíš vedlo 

referenční zákazníky k horšímu hodnocení 
z hlediska ceny a smluvní flexibility. Více než 
třetina (35 %) klientů také uvedla cenu jako 
faktor omezující jeho širší nasazení v podniku 
(v daném MQ jde o druhé nejvyšší procento). 

Pozn.: Do ukázky jsme pro vás vybrali pasáže 
z úvodu studie magického kvadrantu pro ana-
lytické a BI platformy, vlastní grafiku MQ, popis 
trhu, pět hlavních způsobů využití (use case) 
a patnáct klíčových dovedností těchto platforem. 
Jedná se pouze o menší část obsahu celé studie.

Lukáš Erben
redakce@inside.cz

Další informace o magických kvadrantech
Na portálu Gartner naleznete sekci věnovanou popisu metodologie MQ. Kromě informací 
obsažených v tomto článku zde naleznete také odkazy na:
• FAQ dokument k magickým kvadrantům (zabývá se zejména otázkami zahrnutí a hodnocení 

dodavatelů v MQ – některá z témat FAQ jsou rozvedena v sekci „analyst relations“ v tomto 
speciálu INSIDE.

• Studii podrobně rozebírají způsob hodnocení dodavatelů v MQ, strukturu MQ kvadrantu 
a odlišení studií MQ a MG (Market Guide) – podrobněji než v tomto speicálu. (Studie je dostupná 
bezplatně, link a QR kód níže.)

• Publikační kalendář magických kvadrantů (s měsíční aktualizací). 

Metodika MQ na portálu Gartner:
gartner.com/en/research/methodologies/magic-quadrants-research

Přehled publikovaných a plánovaných studií MQ a Critical Capabilites
gartner.com/en/research/magic-quadrant

Studie How Markets and Vendors Are Evaluated in Gartner Magic Quadrants 
(dostupná bezplatně)
gartner.com/document/3956304

V době uzávěrky tohoto speciálu byla 
publikována novější verze magického kvadrantu 
a doprovodné studie: Magic Quadrant for 
Analytics and Business Intelligence 
Platforms, únor 2020. Analytici: 
James Richardson, Rita Sallam, Kurt 
Schlegel, Austin Kronz, Julian Sun. 
gartner.com/document/3980852
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Jak pracovat se studiemi 
Gartner Criticial Capabilities?

Kombinací studií klíčových 
schopností a souvisejícího magic-
kého kvadrantu získáte jak doko-
nalý přehled o situaci a dodavatelích 
na trhu, tak detailní informace 
o pozicování jejich konkrétních 
produktů a služeb. Můžete snadno 
porovnávat nabízené produkty 
a služby pomocí sady diferenciátorů 
odpovídajících vašim strategickým 
cílům. Například můžete jednoduše 
nastavit různé způsoby využívání 
daného produktu či služby, a rychle 

tak zjistit, které nejlépe vyhoví 
vašim potřebám a požadavkům.

Podobně jako v případě ma-
gických kvadrantů mají uživatelé 
služeb Gartneru přístup nejen 
ke statickým výstupům, ale též 
k interaktivním grafům, kde je 
možné upravit v rámci jednotlivých 
use case váhu každé ze schopností 
(funkcí).

Co analýzy klíčových 
schopností nabízejí?

Studie Gartner Critical Capabi-
lities nabízí komparativní analýzu 

a známkování konkurujících si 
produktů či služeb proti sadě 
klíčových diferenciátorů definova-
ných analytiky Gartneru. Ukazuje 
tak, které produkty či služby se 
nejlépe hodí pro konkrétní situace 
a způsoby využití, a nabízí praktické 
rady ohledně toho, které pro-
dukty/služby byste měli zahrnout 
do seznamu pro další, podrobnější 
vyhodnocení.

Klíčové schopnosti v kombinaci 
s magickým kvadrantem jsou efektiv-
ním a mocným nástrojem při výběru 
vhodných řešení či dodavatelů.

  Klíčové schopnosti

Critical Capabilities

Gartner Critical Capabilities jsou zásadním doplňkem a rozšířením řady magických kvadrantů 
Gartneru. Jsou sestavené tak, aby nabídly ještě hlubší vhled do jednotlivých produktů 
a služeb – rozšiřují tak vlastně analýzy obsažené ve studiích magických kvadrantů. S jejich 
pomocí můžete dále zkoumat, porovnávat a hodnotit produkty či služby na základě klíčových 
vlastností pro konkrétní způsob využití (use case), vaši specifickou potřebu či výchozí pozici.

Klíčové vlastnosti platforem pro analytiku a BI
Platformy A&BI se posouvají od zajištění 
jednoduchých ručně-samoobslužných 
směrem k podpoře pokročilých analy-
tických postupů na využívající rozšířené 
funkce na bázi strojového učení (ML, Ma-
chine Learning). Lídři odpovědní za data 
a analytiku by měli podpořit širší škálu 
způsobů využívání, aby tak zvýšili přínos 
analytické investice a její dopad na byznys.

Klíčová zjištění:
• Platformy analytiky a business intelligence 

(A&BI) se liší rozsahem funkcí a možnostmi, 
zejména podporou pokročilé analytiky, napojo-
váním datových zdrojů a vestavěnými funkcemi.

• S postupujícím dospíváním trhu se zmenšují 
rozdíly ve schopnostech tvorby a doručování 
uživatelsky přívětivých analytických panelů 
(dashboards).

• Pokračuje trend zpřístupňování rozšířeného 
zkoumání dat (augmented data discovery), 
řada produktů ale tuto klíčovou funkci stále 
dostatečně nepodporuje.

• Při pohledu na celkovou škálu funkcí 
a vlastností existují zásadní rozdíly mezi 
jednotlivými platformami, a liší se tak i jejich 
vhodnost pro konkrétní způsob nasazení. 
V některých případech to odráží strategii 
zvolenou cíleně dodavatelem ve snaze oslovit 
určitou skupinu zákazníků, jindy jde o odraz 
(ne)vyspělosti produktů.

Doporučení
Pro maximalizaci přínosu v oblasti byznys 

rozhodování by se lídři odpovědní za nasazování 
a využívání analytiky a BI měli soustředit na:
• Rozšíření oblastí a rozsahu využití za rámec 

klasických reportů, panelu či vizualizace dat – 
například nasazením a zprovozněním funkcí 
pokročilé či rozšířené analytiky pokročilej-
ším „samoobslužným“ uživatelům s cílem 
prohloubit a rozšířit prováděné analytické 
výstupy.

• Rozšíření technologického portfolia, aby 
zahrnovalo samoobslužnou A&BI – vyhod-
noťte funkce a nabídku existujících/tradičních 
dodavatelů reportingových nástrojů proti 
modernější konkurenci.

• Uvolněte zdroje centrálního A&BI týmu pro 
experimentování a inovaci – například tím, 
že pomohou (naučí) byznys oddělení dělat 
vlastní přípravu dat a analýzu v rámci frame-
worku, nad nímž tým dohlíží.

Předpoklady a předpovědi pro strate-
gické plánování

Během roku 2020 se rozšířená analytika 
stane dominantním faktorem při rozhodování 
o nákupu analytiky a business intelligence, 
platforem datové vědy a strojového učení či 
vestavěné analytiky.

Během roku 2020 bude 50 % analytických 
dotazů buď generováno formou vyhledávacího 
dotazu, zpracováním dotazu v přirozeném 
jazyce či hlasu, nebo bude generováno zcela 
automaticky.

Během roku 2020 získají organizace nabíze-
jící svým uživatelům přístroj ke spravovanému 
katalogu interních a externích dat dvojnásobnou 
přidanou (byznys) hodnotu z analytických inves-
tic ve srovnání s těmi, kdo tak neučiní.

V roce 2020 poroste počet analytických 
specialistů v byznys odděleních třikrát rychleji 
než počet specialistů-profesionálů v IT odděle-
ních. To podniky donutí přepracovat organizační 
a dovednostní modely.

Do roku 2021 pomohou práce s přirozeným 
jazykem a konverzační analytika zvýšit míru 
adopce analytiky a BI z 35 % zaměstnanců 
na více než 50 % – včetně zcela nových kategorií 
uživatelů, zejména mezi front-office pracovníky.

Co byste měli vědět
Tato studie klíčových vlastností doplňuje 

magický kvadrant „Magic Quadrant for Analytics 
and Business Intelligence Platforms, 2019“, 
v němž jsou hodnocení dodavatelé z několika 

pohledů (včetně faktorů, jako jsou marketingová 
a obchodní strategie, životaschopnost atd.). Tato 
studie je naopak zaměřená výhradně na funkč-
nost nabízených produktů.

Moderní platformy A&BI umožňují podni-
kovým uživatelům (byznysu) dělat kompletní 
škálu interaktivních analýz, aniž musejí mít 
pokročilé technické (odborné) znalosti. To, co 
bylo zpočátku chápáno jako převratné nástroje 
pro konkrétní oddělení, se postupně vyvinulo 
do celopodnikových platforem, schopných často 
podporovat tisíce uživatelů.

Decentralizovaná analytika dnes zůstává 
nejčastější formou používání A&BI platforem, 
následovaná těsně agilní, centralizovaně 
poskytovanou BI a řízeným zkoumáním dat 
(governed data discovery). (Kompletní studie 
nabízí podrobný přehled use cases.) V případě 
decentralizované analytiky jsou nejdůležitějšími 
vlastnostmi (funkcemi) jednoduchost použití, 
nahrávání a ukládání dat, analytické panely 
(dashboards) a funkce pro přípravu dat.

Podniky mohou začít u decentralizované 
analytiky a otázkám governance či škálovatel-
nosti se věnovat až později. V jiných případech 
je na začátku řízený use case pro BI s cílem 
nahradit někdejší reportingovou platformu 
spravovanou kompletně IT agilnějším, mo-
dernějším řešením (další podrobnosti nabízí 
studie „Technology Insight for Modern Business 
Intelligence and Analytics Platforms“). Funkční 
řazení je třeba nahlížet ve správném kontextu: 
většina platforem podporuje různé use case – ty 
hodnocené v grafu skóre 3.0 a vyšším mají 
dobrý rozsah podporovaných funkcí. V některých 
případech ale nemusí být zvolená platforma 
využívaná optimálně, a plný rozsah funkcí tak 
zůstane nevyužitý.

Pro dnes malou, ale rostoucí skupinu datově 
orientovaných uživatelů, kteří chtějí jít za rámec 
vizualizace dat, nabízejí současné A&BI plat-
formy sofistikovanější techniky (tvorba clusterů, 
analýza trendů apod.) v samoobslužném prove-
dení. Tyto funkce, nazývané pokročilá analytika 

pro civilní datové vědce (citizen data scientist), 
se stávají stále důležitější s tím, jak stoupá míra 
využívání i význam dat v organizacích.

Ukázkou nové vlny revolučních nástrojů 
s rostoucím významem v nákupních agendách 
jsou rozšířené funkce zkoumání dat. Rozšířené 
zkoumání dat (augmented data discovery) 
používá automatizaci a vestavěné techniky 
strojového učení pro přípravu a očistění dat 
inteligentnějším, automatičtějším způsobem 
i pro tvorbu přínosnějších výstupů či interpretaci 
grafů přirozeným (generovaným) jazykem. Tyto 
vlastnosti a funkce umožňují novým uživatelům 
zvládnout více sofistikovanějších analytických 
postupů. V letošním roce jsme proto mezi use 
case zařadili právě tyto rozšířené funkce.

Suma sumárum nabízejí A&BI platformy 
širokou škálu vlastností a funkcí pro rozličné 
způsoby nasazení a požadavky na analytické 
výstupy. Hlavní výzvou z hlediska uživatelských 
organizací je zajistit, že dostupné pokročilé 
funkce jsou reálně využívány, a že se tak 
posouvají za prosté dashboardy či vizualizaci dat 
směrem k bohatší, komplexnější analytice.

Srovnání klíčových vlastností podle 
způsobu použití
V této ukázce jsme vybrali pouze srovnání podle 
prvního způsobu použití (agilní, centralizované 
poskytování BI). V kompletní studii jsou zpraco-
vány ještě následující use case:

• Decentralizovaná analytika (decentralised 
analytics)

• Řízené zkoumání dat (governed data 
discover)

• OEM či vestavěná BI (OEM or embedded BI)
• Nasazení v rámci extranetů (extranet 

deployment)
• Rozšířená analytika (augmented analytics)

Dodavatelé
Podobně jako v případě studie magického 
kvadrantu také ve studii klíčových vlastností 

Ukázka 
ze 

studie
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Studie klíčových schopností 
doplňuje magický kvadrant Gart-
neru tím, že nabízí hlubší vhled 
do daného produktu či služby 
zejména rozborem jejich vhodnosti 
a využitelnosti v různých situacích 
a pro různé účely. Zatímco magický 
kvadrant v první řadě popisuje 

pozici dodavatele na trhu, klíčové 
schopnosti se věnují především da-
ným produktům či službám těchto 
dodavatelů, a jsou tak ještě účin-
nějším nástrojem při rozhodování 
o investicích do technologií.

Studie Gartner Critical Capabili-
ties vám pomohou:

•  Podrobněji se seznámit s pro-
dukty a službami dodavatelů 
v dané oblasti (na daném trhu).

•  Pochopit, které produkty 
a služby se nejlépe hodí pro 
běžné či specifické scénáře.

•  Lépe řídit strategické plánování 
a díky komparativní analýze klí-
čového SW, technologií či služeb 
kvalitněji připravit RFP/VŘ.

Klíčové vlastnosti platforem pro analytiku a BI naleznete profily všech porovnávaných do-
davatelů – jejich popis a analýza se nicméně 
soustředí primárně či s výhledem na produkt 
samotný, a nikoliv další aspekty (například tržní 
či marketingová strategie). Jako příklad (ukázku) 
jsme vybrali profil Tableau.

Tableau
Tableau nabízí intuitivní, interaktivní vizuální 

zkoumání umožňující běžným uživatelům 
a takřka libovolným autorům obsahu přistupovat, 
připravovat, analyzovat a prezentovat svá zjištění 
vycházející z dat, aniž musejí mít speciální 
technické či programátorské znalosti.

V současné době má Tableau v nabídce pět 
produktů: Tableau Desktop, samoobslužný 
analytický produkt určený „všem“; Tableau 
Server, BI platformu pro podniky; Tableau Online, 
hostovanou verzi Tableau Server; Tableau Prep, 
produkt pro přípravu dat; a konečně Tableau 
Public, bezplatnou cloudovou platformu pro 
analýzu veřejně sdílených dat. Tableau Online je 
cloudovou variantou hostovanou v DC výrobce 
nebo na AWS. Tableau Server běží lokálně 
(na Windows a Linuxu) a lze jej hostovat na ně-
které z hlavních cloudových platforem: AWS, 
MS Azure a Google Cloud.

Tableau se v současné době drží čtvrtletního 
release cyklu, tato studie vychází z Tableau 
2018.3 vydané v říjnu 2018. Tableau 2019.1 byla 
vydána v únoru 2019 a nabízí zlepšení v oblas-
tech dotazování v přirozeném jazyce či mobilního 
a serverového plánování přípravy dat. Tuto verzi 
analytici prozatím nehodnotili.

Podniky, které si zvolily Tableau, obvykle mezi 
alternativami zvažovaly produkty Qlik a Microsoft.

Silné stránky
• Intuitivní vizuální zkoumání a dohledové 

panely: silnými stránkami hlavních produktů 
Tableau jsou nadále především intuitivní 
interaktivní vizualizace a zkoumání dat, plus 
tvorba analytických dashboardů z prakticky 
libovolného datového zdroje, což potvrzuje 
špičkové hodnocení IVE a výtečné hodnocení 

dashboardu. Tableau podporuje rychlé, 
pokročilé zkoumání a tvorbu obsahu kvůli 
automatizaci rutinních úkonů (jako jsou 
geocoding nebo tvorba časové souslednosti 
podle měsíce, čtvrtletí či roku) nad datovými 
poli. Uživatelé mohou vizuálně seskupovat 
prvky z mapy, nebo v rámci seznamů vytvářet 
nové skupiny. Klastrování přetažením myší či 
předpovědi trendů jsou přístupné i běžným 
uživatelům prostřednictvím přehledných 
menu. Podporována je integrace R, Pythonu 
a MATLAB pro doplnění dodatečných 
pokročilejších algoritmů do výpočtů Tableau. 
Produkty Tableau mají tradičně jedno 
z nejvyšších hodnocení co do jednoduchosti 
použití a funkcí určených jak datovým vědcům 
a superuživatelům, tak běžným uživatelům 
a vedoucím pracovníkům.

• Široká škála zapojitelných datových zdrojů: 
Tableau umožňuje běžným uživatelům 
interakci se širokou škálou datových zdrojů 
prostřednictvím rozsáhlé sady datových 
konektorů podporujících jak in-memory 
přístup, tak přímé dotazování. Konektivita 
na datové zdroje je silnou stránkou Tableau, 
a to nadále v každé nové verzi přidává další 
podporované zdroje. Nativně je podporovaná 
široká škála vnitropodnikových zdrojů – re-
lačních databází, distribucí Hadoop, NoSQL 
zdrojů, osobních datových zdrojů a souborů či 
výstupních formátů pro statistické aplikace 
(včetně datových souborů IBM SPSS, SAS a R). 
Navíc v rámci podpory lepší governance a při-
pojování uživatelů na nejlepší datové zdroje 
z hlediska kontextu nabízí doporučovací 
systém na bázi strojového učení návrhy již 
předpřipravených a certifikovaných datových 
modelů, tabulek a propojení.

• Příprava dat: díky Tableau Prep jsou nyní 
podporovány profilace, čištění, transformace 
a kombinování datových zdrojů ve vizuálně 
přitažlivém uživatelském rozhraní. Vyčištěné 
datové sady lze exportovat do CSV nebo 
Tableau Data Extracts, což zlepšuje opětnou 
využitelnost takových výstupů.

Oblasti možného budoucího zlepšení
• Komplexní dotazy nad více fact tables: není 

podporováno více fact tables v rámci stejného 
fyzického datového zdroje – je tedy třeba je 
vytvořit někde „stranou“. To znamená, že 
například analýza prodejů proti skladovým 
zásobám s využitím několika tabulek ve stej-
ném datovém zdroji je komplikovanější.  Každý 
datový zdroj je tak momentálně omezený 
na jediné hvězdicové schéma. Lze to obejít 
kombinací jednotlivých dotazů v Tableau 
Prep (není-li nutné dělat „živý“ dotaz) nebo 
vytvořením souhrnné tabulky v datovém zdroji. 
Správa metadat v Tableau také ztrácí body 
kvůli omezením možností opakovaně použít 
metadatové objekty specifické pro konkrétní 
datový zdroj (vypočítané či vytvořené metriky, 

skupiny či hierarchie) napříč workbooky či 
souvisejícími datovými extrakty.

• Reporting a spolupráce: v hodnocené verzi 
jsou některé reportingové funkce relevantní 
pro moderní A&BI (například přesné formá-
tování a tisk do PDF) nedostačující. Plánování, 
subskripce a funkce pro spolupráci se sice 
průběžně zlepšují, chybí nicméně integrace 
s významnými platformami pro spolupráci.

• Funkce v rozhraní prohlížeče nejsou 
kompletní: v roce 2018 Tableau postupně 
zlepšovalo funkce dostupné v on-line verzi 
(přes prohlížeč), nicméně zůstává zde stále 
řada mezer, kvůli nimž je vhodnější či nutná 
desktop verze produktu. Například přesné 
formátování nabízí v desktop verzi více mož-
ností a je intuitivnější.

Aktualizace hodnocení produktů i mimo plánovaný 
cyklus – podle potřeby
Gartner publikuje aktualizace hodnocení produktů ve studiích critical capabilities, aby byly 
dostatečně reflektovány významné změny v daných službách či produktech na rychle se vyvíjejících 
trzích. Tyto aktualizace a doplnění se dělají pro každý produkt či službu podle potřeby a mohou 
zahrnovat nový popis a upravené hodnocení (skóre). Pokrývají nicméně jen významné změny, jež 
jsou důležité při rozhodování o investicích do technologických portfolií. 

Tyto aktualizace jsou publikované jako samostatné dokumenty propojené s již vydanou studií 
klíčových vlastností. Nejnovější hodnocení je pak zahrnuto také do interaktivní verze critical capa-
bilities (dostupné na portále Gartneru). Kritéria definice trhu, zahrnutí do studie, use case, pravidla 
hodnocení a váhy jsou aktualizována výhradně v rámci ročního publikačního cyklu studií.

Srovnání klíčových schopností Zdroj: Gartner, stav ke 3. dubnu 2019

Use case: Agilní, centralizované poskytování BI. Skóre produktů či služeb pro agilní, centralizované 
poskytování BI
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Jak používat studie Průvodce 
trhem?

Studie Gartner Market Guide 
můžete použít pro lepší pochopení 

situace na nově vzniklém trhu 
i toho, nakolik vhodný či vyu-
žitelný je pro vaše další plány. 
Vzhledem k tomu, že analytici 

zpracovávají každoročně více 
než 100 studií řady průvodce 
trhem, můžete snadno získat 
přehled o velkém počtu trhů 

   Průvodce trhem: Orientujte 
se na mladších, vyspělých 
i menších trzích

Market Guide

Když trh roste a dostupná IT řešení jsou ustálena (nicméně pokračuje konkurenční boj), jsou 
nejlepším nástrojem pro pochopení pozic jednotlivých dodavatelů a jejich produktů magické 
kvadranty. Na druhou stranu, když se rodí zcela nový trh, jehož nabídka i požadavky 
uživatelů se rychle mění, je obtížné a nepraktické dělat přesné porovnání a konkurenční 
pozicování. Když pak trh dospěje do bodu, kdy jsou různá řešení do značné míry 
zaměnitelná, je srovnávací pozicování méně důležité než analýza a doporučení týkající 
se trhu a technologie samotné. Takové trhy proto mapují studie Gartner Market Guide, 
které nabízejí odpovídající vhled do tří klíčových aspektů: nastupujících trendů, dynamiky 
dodavatelů a směřování trhu.

Průvodce trhem pro nezávislé poskytovatele podpory SW produktů IBM, Oracle a SAP
Rostoucí náklady na podporu a údržbu 
softwaru (maintenance) vedou stále více 
pracovníků odpovědných za nákup, řízení 
dodavatelů a zdrojů k hledání alterna-
tivy v podobě podpory poskytované pro 
produkty IBM, SAP či Oracle třetí stranou. 
Usilujete-li taktéž o optimalizaci nákladů, 
můžete pro vyhodnocení alternativních 
služeb technické podpory a údržby soft-
waru (SW support & maintenance) použít 
tuto studii.

Klíčová zjištění
• Lídři odpovědní za nákup a řízení dodavatelů 

(SPVM – Sourcing, Procurement and Vendor 
Management), kteří opomenou zvážit všechny 
možnosti úspor v souvislosti s podporou SW 
poskytovanou třetí stranou, způsobují svým 
organizacím potenciální ztráty v podobě 
promeškaných úspor.

• Důsledné srovnání SW podpory třetí stranou 
(TPSM – Third Party Software Maintenance) 
s podporou a údržbou poskytovanou v rámci 
smluvních ujednání k produktům IBM, Oracle 
a SAP snižuje riziko, že zvolíte dodavatele 
podpory (třetí stranu), který má sice nižší 
cenu, ale také nedostatečné služby.

• SVPM lídři mohou snížit jak náklady, tak 
provozní riziko, jestliže získají odpovídající 
reference poskytovatele TPSM a zorganizují 
dema, zkušební provoz či PoC nasazení 
poskytovatelem s cílem předvést a prověřit 
službu i schopnosti technické podpory.

Doporučení
SVPM lídři hledající produkt či službu 

s cílem optimalizovat náklady softwaru IBM, 
Oracle či SAP:
• By měli vyhodnotit TPSM alternativy coby 

cestu, jak vyřešit rostoucí náklady na SW 
maintenance, a zkvalitnit služby podpory 
porovnáním nabídky TPSM s existujícími 

smluvními podmínkami a pravidly pro soft-
ware IBM, Oracle a SAP.

• Určit vhodné kandidáty a vyhodnotit jejich 
alternativní nabídku podpory pro konkrétní 
provozovaná SW portfolia IBM, Oracle či SAP 
pomocí referenčních tabulek a popisu TPSM 
služeb z této studie.

• Získat konkrétní informace o službách 
a nabídku pro vyhodnocení proveditelnosti 
a analýzu přínosů a rizik (zasláním RFP všem 
vhodným poskytovatelům TPSM uvedeným 
v této studii).

• Ověřit, že poskytovatelé demonstrovali 
u svých služeb a návrhu schopnost plnit 
specifické potřeby – vyžádáním minimálně tří 
odpovídajících referencí a dohodou o zkušeb-
ním či PoC provozu.

Definice trhu 
Tato studie byla revidována ke 12. září 2019

Trh s alternativní podporou softwaru IBM, 
Oracle a SAP se zrodil z potřeby řady orga-
nizací nalézt cenově dostupnější alternativu 
ke stále rostoucímu objemu služeb v oblasti 
technické údržby, podpory a poradenství ze 
strany IBM, Oraclu a SAP. Tento trh tak dnes 
nabízí technickou údržbu a podporu posky-
tovanou třetí stranou, dále služby s přidanou 
hodnotou, poradenství a služby na míru. Ne-
závislí poskytovatelé TPSM pro software IBM, 
Oracle a SAP nicméně nejsou autorizovanými 
partnery – své služby nabízejí zcela nezávisle. 
Nemají také žádný vztah k původnímu tvůrci 
infrastruktury či softwaru, což znamená, že 
nemají přístup k jeho duševnímu vlastnictví 
včetně SW a FW aktualizací či bezpečnostního 
poradenství nebo možnosti využít OEM/ISV 
podporu třetí úrovně.

Popis trhu
Přestože Gartner často hovoří o „megado-

davatelích“ SW jako o IBM, Microsoftu, Oraclu 
a SAP, tento průvodce trhem je specificky za-
měřený na TPSM pro IBM, Oracle a SAP. V rámci 

výzkumu neidentifikovali analytici Gartneru 
žádného nezávislého poskytovatele podpory 
pro Microsoft, proto nebyl tento megadodavatel 
do studie zahrnut. Dovolujeme si též upozornit, 
že odkazy na IBM software v této studii se týkají 
IBM Passport Advantage, ale nikoliv SW podpory 
systémů IBM Z. Příklady služeb SW podpory 
a údržby na tomto trhu zahrnují čtyři kategorie 
popsané ve schématu 1. Konkrétní služby a pro-
dukty dodavatelů jsou popsány v tabulce 3 v sekci 
představení trhu.

Organizace používají nezávislé poskytovatele 
údržby a podpory SW jako alternativu ke službám 
podpory nabízeným výrobcem SW, především 
s ohledem na:

• Možnost snížení SW rozpočtů, konkrétně 
provozních výdajů na údržbu a aktualizace 
SW. Průměrná roční úspora činí přinejmen-
ším 50 % ve srovnání s ceníky a podmínkami 
těchto služeb u IBM, Oraclu a SAP.

• Vyšší flexibilitu a možnost ušití smlouvy 
na míru. Organizace vyhledávají podporu 
třetí strany, aby dosáhly v této oblasti vyšší 
flexibility a mohly se vyhnout vynuceným 
přechodům na nové verze či upgradům, 
které jsou z jejich pohledu zbytečné.

• Možnost získat služby zahrnující podporu 
zakázkových úprav a změn či možnost 
nastavení jedinečných produktově-spe-
cifických požadavků na podporu. To vše 

Schéma 1: Kategorie služeb TPSM a příklady nabízených služeb Zdroj: Gartner, 2019

• Nástroje pro výpočet mezd 
(podle US předpisů)

• Dedikované FTEs 
(mandays) pro daňové, 
právní, regulatorní 
aktualizace (vč. lokálních 
předpisů)

• Změnové služby pro oblast 
HR (sociální pojištění, 
benefit, penzijní programy, 
zdravotní pojištění, zálohy, 
reporting – v závislosti na 
jurisdikci)

• Obhajoba pro případ
auditu 

• Licenční poradenství
• Ladění výkonu
• Bezpečnost a ochrana 

před zranitelnostmi
• Dedikovaný specialista 

podpory
• Podpora pro zařízení

a uživatelská rozhraní

• Implementace
• Konfigurační změny
• Doplnění pracovních sil
• Pomoc s relokací 

(stěhováním) systémů
• Migrace produktů
• Vývoj nového/doplňko-

vého kódu
• Správa systémů

*GTRC = Global, Tax, Regulatory and Compliance

• Vyhledávání a opravy 
chyb

• Vzdálená podpora 24 × 7
• Služba helpdesk 24 × 7
• Bezpečnostní záplaty
• Zákazníkem nárokované 

aktualizace
• Instalace produktů
• Urovnávání nároků
• Konfigurační služby
• Řešení problémů
• Onboardingový program

Dodatečné 
poradenské
a zakázkové

služby

Služby s přidanou 
hodnotou zahrnuté 

ve standardní 
podpoře

Služby GTRC*
(soulad s globálními 
daňovými předpisy) 

zahrnuté ve 
standardní podpoře

Technická údržba 
(aktualizace)

a podpora

Ukázka 
ze 

studie
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(technologických oblastí či nik) – 
včetně těch vyspělejších či men-
ších – ve snadno srozumitelném 
formátu.

Studie Market Guide vám 
pomůže nalézt odpovědi na otázky 
jako „Je rozumné nakoupit produkt 
či službu na tomto trhu již dnes?“ 
nebo „Jaké klíčové vlastnosti 

a funkce na tomto trhu v letošním 
roce obecně nabízejí?“.

Jak Průvodce trhem funguje?
Studie Market Guide definuje 

samotný trh a vysvětluje, co na něm 
mohou zákazníci očekávat v krát-
kodobém horizontu. V případě po-
pisu rodícího se, chaotičtějšího trhu 

nehodnotí studie pozice dodavatelů 
na něm, ale spíše popisuje atributy 
typických či význačnějších 
dodavatelů, kteří na daném trhu se 
svými produkty či službami působí, 
s cílem vytvořit lepší náhled na trh 
samotný.

S pomocí studie Průvodce trhem 
můžete:
•  Lépe řídit riziko investic na vzni-

kajících trzích díky lepšímu 
vhledu do jejich dalšího očekáva-
ného směřování a potenciálu.

•  Získat podpůrné argumenty 
pro odložení investice do příliš 
nových technologií do doby, než 
se trh dále vyvine.

•  Vytvářet si přehled o dodava-
telích, a lépe tak chápat, jak se 
nejspíše budou jimi nabízené 
produkty či služby dále vyvíjet.

Průvodce trhem pro nezávislé poskytovatele podpory SW produktů IBM, Oracle a SAP

navíc k typicky vyšší úrovni podpory 
a zlepšeným SLA.

• Nastavit smlouvu na kratší období, než je 
typický roční úvazek u IBM, Oraclu a SAP. 
Poskytovatelé TPSM jsou často ochotni 
nabídnout krátkodobý či měsíčně obnovovaný 
kontrakt či vyhovět jiným produktově spe-
cifickým požadavkům v rámci na míru šité 
servisní smlouvy.

• Možnost „páky“ v podobě nabídky TPSM při 
vyjednávání s některými dodavateli SW. Al-
ternativní poskytovatelé podpory představují 
významnou hrozbu narušení příjmů plynou-
cích z poplatků za podporu a aktualizace.

Směřování trhu
Trh TPSM v posledních pěti letech rostl sta-

bilně – meziročně v průměru o 33 % (vyjádřeno 
v objemu nových prodejů). S ohledem na tento 
růst a stoupající obchodní potenciál i ziskovost 
očekává Gartner, že se na trhu objeví další nezá-
vislí poskytovatelé maintenance. Ti současní pak 
nabídnou nové služby, nebo do svého portfolia 
zahrnou další produkty a služby od jiných 
výrobců SW.

Hlavní prioritou lídrů odpovědných za nákup 
a řízení dodavatelů je nákladová optimalizace. 

Stabilně rostoucí náklady na SW podporu jsou 
jedním z hlavních důvodů, proč je zvažován 
přechod k levnějším alternativám. Z výsledků 
průzkumu Gartner 2018 Sourcing, Procurement 
and Vendor Management Survey vyplývá, že 
každá druhá organizace sleduje přímou úsporu 
coby metriku úspěšnosti IT nákupu. Podpora 
dodávaná třetí stranou je proto jednou z variant, 
které by měl nákup zvažovat coby možnou 
úsporu v podstatě vždy. Výhodou je, že lze přímé 
úspory z přechodu k levnějšímu poskytovateli 
podpory snadno změřit a spočítat a promítnout 
do rozpočtu aktuálního roku i dalších let.

Analýza trhu
Graf vycházející ze shrnutí Gartner 2019 

IT Key Metrics odráží skutečnost, že software 
je v pořadí druhou „nejnákladnější“ kategorií 
IT výdajů – ihned po výdajích na platy a benefit 
zaměstnanců. U společností, které disponují 
významnými SW portfolii IBM, Oraclu a SAP 
může levnější TPSM kompenzovat významný 
meziroční nárůst nákladů na maintenance, často 
diktovaný těmito dodavateli. Je-li možné přejít 
na alternativního poskytovatele SW podpory, pak 
lze podstatným snížením nákladů v této oblasti 
udržet rozpočty na uzdě.

Další obsah (sekce, odstavce) studie uvádíme 
pouze v bodech:

• Pět typických scénářů, jak uspořit 
s TPSM:

• Migrace do cloudu
• Přechod k jinému dodavateli či řešení
• Úspory v situaci malého počtu dotazů/

ticketů/incidentů zpracovaných technickou 
podporou

• Ohlášení konce podpory ze strany 
výrobce SW

• Chybějící či expirující zastropování či zákaz 
navýšení ceny podpory ve smlouvě

• Před přechodem k TPSM vyhodnoťte 
všechna rizika a ujistěte se, že je 
úspory nákladů převyšují:

• Tabulka s přehledem rizik a doporučení 
Gartneru

• Pět nezávislých dodavatelů TPSM pro 
IBM, Oracle či SAP SW:

• Představení trhu
• Dodavatelé pokrytí ve studii: Alui, Origina, 

Rimini Street, Spinnaker Support, Support 
Revolution

• Přehled dodavatelů (název, obrat v letech 
2016–2018, teritoria a oblast podpory, kde byl 
obrat realizován)

• Přehled ISO certifikací a služeb dodavatelů 
TPSM pro IBM, Oracle či SAP SW

• Profily dodavatelů (web, sídlo, počty zaměst-
nanců, popis/analýza služeb)

• Doporučení pro daný trh

• Použité materiály/zdroje/důkazy

• Další doporučené studie

Redakce INSIDE
redakce@inside.cz

Gartner publikuje více než stovku studií „Market Guide“ ročně. 
Na ukázku jsme připravili seznam studií Průvodce trhem, publikovaných 
v prosinci 2019:
• Market Guide for Customer Communications Management
• Market Guide for Clinical Communication and Collaboration
• Market Guide for Account-Based Marketing Platforms
• Market Guide for K-12 Education Learning Management Systems
• Market Guide for Digital Forensics and Incident Response Services
• Market Guide for Strategic Marketing Measurement
• Market Guide for Sales Enablement Service Providers
• Market Guide for 5G New Radio Infrastructure
• Market Guide for IT Infrastructure Monitoring Tools
• Market Guide for Technologies Supporting a DTO
• Market Guide for Endpoint Detection and Response Solutions
• Market Guide for Freight Audit and Payment Providers
• Market Guide for Meter Data Management
• Market Guide for ServiceNow ITSM Consulting, Implementation and Managed Services
• Market Guide for AIOps China

Průvodce trhem je důležitý pro uživatele i dodavatele
Uživatelé i dodavatelé se často zaměřují zejména na „sexy“ Magické kvadranty, ty ale pokrývají 
hlavně dynamické, rozvíjející se trhy. Ustálené nebo naopak nejmladší trhy velmi dobře mapují 
právě studie Průvodce trhem – lze je využít podobně, jako Magické kvadranty ať už pro získání 
přehledu o klíčových trendech a nabídce v dané oblasti, nebo pro přípravu výběrových řízení či 
předvýběr řešení. Dodavatelé či startupy, kteří na těchto trzích působí, by pak měli mít přehled 
o publikovaných studiích Market Guide a být v kontaktu s analytiky kteří je připravují.

Používané metriky pro hodnocení oddělení (IT) nákupu 
 Zdroj: Gartner 2018 Sourcing, Procurement, Vendor Management Survey

Rozložení výdajů na IT podle kategorie aktiv (podle regionu, za rok 2018) 
 Zdroj: Gartner IT Key Metrics Data, prosinec 2018

Přímé úspory 

Dosažené počáteční smluvní 
podmínky

Eliminované náklady

Průběžně sledovaná
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objem utracených prostředků
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Hodnocení v peer systému je 
dostupné pouze registrovaným, pro-
věřeným uživatelům – především 
klientům a uživatelům služeb (por-
tálu) Gartner. Všechna hodnocení 
navíc před zveřejněním procházejí 
přísným ověřovacím a moderačním 
procesem, aby bylo možné zaručit 
jejich autenticitu.

Součástí Peer jsou sekce Insights/
Reviews nabízející přes 320 tisíc 
hodnocení více než 5 900 produktů 
ve 330 kategoriích – daný pro-
dukt či službu naleznete prostým 
zadáním do fulltext vyhledávače, 
který napoví odpovídající výsledky 
a počty dostupných hodnocení. 
Jako uživatel můžete pochopitelně 
též vlastní recenze přidávat.

Další sekcí je diskuzní platforma 
Connect, v níž můžete procházet 
diskuzní vlákna ke dříve položeným 
otázkám, nebo položit dotaz vlastní. 
Nenaleznete tu tak obsáhlá diskuzní 

vlákna jako na otevřených serverech 
(ta populární, déle aktivní, mají 
typicky desítky příspěvků a stovky 
až tisíce zhlédnutí), bohatě to ale 
vyrovnává relevance témat pro 
CIO a jeho tým, věcnost diskuze 
a případné tipy na související 
materiály Gartneru od uživatelů-
-kolegů. U každého diskutujícího 
je navíc miniprofil uvádějící jeho 
pozici a společnost.

Studie Voice of the Customer 
a Peer Lessons Learned

Nad stovkami tisíc hodno-
cení v systému Peer Insights/
Reviews vznikají „digesty“ Hlas 
zákazníka (Voice of the Custo-
mer) a Zkušenosti kolegů (Peer 
Lessons Learned) – nejde ovšem 
o součást výzkumu Gartneru, ale 
o souhrn a vizualizaci hodnocení, 
případně o vyzdvihnutí důležitých 
postřehů uživatelů v diskuzích nad 
vybranými tématy – jakýsi výběr 
z uživatelských hodnocení a zkuše-
ností, postavený na přesně daných 
pravidlech.

Do digestu Voice of the Cus-
tomer mohou být pro daný trh 
zahrnuti pouze dodavatelé s deseti či 
více platnými publikovanými zákaz-
nickými hodnoceními (recenzemi). 
Do jednoho digestu je zahrnuto ma-
ximálně 25 dodavatelů s nejvyšším 
počtem recenzí pro daný trh. Voice 
of the Customer pracuje s vizuali-
zací na bázi kvadrantů, v nichž jsou 
rozmístěni dodavatelé podle hod-
nocení a počtu recenzí. Pravý horní 
kvadrant označovaný jako Zákaz-
nická volba (Customer’s Choice) 
je vyhrazen dodavatelům, jejichž 
produkt či řešení na daném trhu 
recenzovalo alespoň 50 zástupců 
uživatelských organizací s obratem 
nad miliardu Kč (50 milionů 

dolarů) a zároveň je jejich souhrnné 
hodnocení stejné, nebo vyšší než 
střední hodnota hodnocení daného 
trhu. Do kvadrantu zákaznické 
volby se může kvalifikovat nanej-
výš sedm dodavatelů s nejvyšším 
hodnocením.

Peer Insights VoC byste měli po-
užívat v kombinaci se standardními 
metodikami Gartneru, jako jsou 
magický kvadrant či klíčové vlast-
nosti (critical capabilities) – sou-
částí dokumentu je proto tabulka 
srovnávající přehledně dodavatele 
umístěné v kvadrantu s těmi, kteří 
získali Zákaznickou volbu (zdaleka 
ne vždy jde o dodavatele z kvad-
rantu lídrů). Součástí materiálu jsou 
také přehledné tabulky srovnávající 
peer-review hodnocení dodavatelů 
umístěných ve VoC kvadrantech, 
nebo tabulka „další zvažovaní 
dodavatelé“ (Other Vendors Con-
sidered), v níž je u jednotlivých do-
davatelů zařazených ve VoC výběru 
uvedeno pět zákazníky nejčastěji 
zvažovaných alternativ.

Digest „Zkušenosti kolegů“ (Peer 
Lessons Learned) obvykle shrnuje 
zkušenosti s některým z aktuál-
ních a uživatelskými organizacemi 
často dotazovaných témat/trhů 
(například zavádění podnikových 
low-code aplikačních platforem). 
Zkušenosti zahrnuté v hodnocení 
produktů či služeb na daném trhu 
jsou zde „vydestilovány“ do několika 
stručných „lekcí“ doplněných o do-
slovné citáty vybraných komentářů 
hodnotících uživatelů. 

  Využijte zkušenosti kolegů

Peer Insights

Hodnocení produktů a služeb uživateli, tedy zkušenosti či recenze uživatelů-kolegů (Gartner 
Peer Insights/Reviews/Connect), se v posledních deseti letech stalo jedním z nejoblíbenějších 
zdrojů informací. Fenomén, jenž se zrodil ve světě e-shopů a spotřebního zboží, si nevyhnu-
telně našel cestu i do světa produktů a služeb pro firemní sféru. Hodnocení uživateli mají ale 
i svá úskalí, ať už jde o nebezpečí podvržených recenzí nebo subjektivitu hodnocení autentických. 
Platforma peer insights byla navržena tak, aby tato potenciální úskalí eliminovala.

Redakce INSIDE
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Gartner Peer Insights Voice of the Customer: Insight Engines 
Customers’ Choice

Pozn: Gartner Peer Insights definuje počet hodnocení jako měřítko hodnocení dodavatele ve vztahu 
k objemu a rozmanitosti daného odvětví, velikosti podniku a regionu, kde jsou produkty/řešení 
využívány. Do výběru jsou zařazení dodavatelé s deseti či více platnými hodnoceními (recenzemi) 
v Gartner Peer Insights během posledního roku ke 31. prosinci 2019. Kvadrant Customers’ Choice 
byl vyhlášen 24. 1. 2020 na základě počtu recenzí a hodnocení ke 31. prosinci 2019. Dodavatelé jsou 
v jednotlivých kvadrantech řazeni abecedně.

Attivio
EPAM

IntraFind

Google
Microsoft

Dassault Systèmes
Lucidworks

Coveo
Elastic
IBM

Menší počet recenzí Větší počet recenzí

Volba zákazníků (Customers’ Choice)

Počet recenzí 

Ce
lk

ov
é 

ho
dn

oc
en

í

VysokýNízký

< 4,4
Hodnocení
trhu

≥ 4,4 
Hodnocení
trhu

1,0

5,0



číslo 1  |  ročník 21  |  www.inside.cz

13

Analytici Gartneru proto již řadu let 
připravují sérii studií zaměřených 
na cool dodavatele (cool vendors), 
aby upozornili na firmy a řešení, jež 
stojí za pozornost, pilotní projekt 
a případnou ostražitou či opatrnou 
implementaci (během níž je třeba 
například ladit či optimalizovat 
možný přínos a přidanou hodnotu), 
protože umožňují pracovat s no-
vými technologiemi a koncepty.

Být první při nasazení v daném 
okamžiku výrazně pokročilé tech-
nologie jedinečným či inovativním 
způsobem může znamenat dramatic-
kou konkurenční výhodu (a naopak). 
Nicméně používat pokročilé (a po-
tenciálně nedozrálé) cool technologie 
vyžaduje odvahu a pevnou ruku. 
Technologický otřes či obrat znamená 
často změnu paradigmatu, a tedy 
i proměnu toho, jak lidé pracují, v co 
věří a případně i čeho jsou (z hlediska 
možností a dovedností) schopní.

Surfovat na vlně měnícího se 
paradigmatu je tedy obtížnější a ris-
kantnější. Nejde přitom jen o tech-
nologii samotnou – dodavatel na-
bízející skutečně revoluční produkt 
či službu se může snáze stát cílem 
akvizice, dodavatel, který předežene 
trh příliš, zase může čelit finančním 
rizikům – v obou případech je to 
potenciální riziko, které přechází 
na zákazníka-pionýra, nemluvě 

o tom, že řada mladých technologií 
nemusí být připravena na rozsáhlé 
implementace a související prodlevy 
pak třeba i vyruší někdejší náskok 
a konkurenční výhodu.

Nikdy ale nesmí jít o technologii, 
která je zajímavá jen pro techno-
logii samotnou a skutečný přínos 
je pochybný (stačí si vzpomenout 
na internetový „odšťavovač“ za 900 
dolarů). Proces výběru dodavatelů 
a technologií zařazený do studií 
cool vendors je proto nastavený 
tak, aby identifikoval firmy, které 
svými inovacemi pomáhají vytvářet 
skutečnou (vyšší) přidanou hodnotu. 
Navíc platí, že CIO by se svým 
týmem měl cílit na cool dodavatele, 
jejichž zaměření a povaha dobře 
pasuje ke kultuře a technologickému 
profilu jejich vlastního podniku – 
včetně toho, zda je podnik typickým 

průkopníkem, rychlým následovní-
kem, nebo konzervativním zpáteč-
níkem. V posledních dvou letech 
jsou za obzvlášť „cool“ považované 
technologie, produkty a služby 
související s umělou inteligencí (AI) 
a strojovým učením (ML), počítačo-
vým zrakem, nejrůznějšími senzory 
(IoT), blockchainem a v neposlední 
řadě i cloudem v jeho modernějších 
podobách (modern SaaS a také 
kontejnery, mikroslužby apod.).

Jak analytici vybírají cool 
dodavatele
•  Mělo by jít o firmu mladší 

deseti let
•  Firma nesmí být zařazena 

v žádné studii Vendor Rating či 
magickém kvadrantu.

•  Firma doposud nebyla zařazena 
do žádné Cool Vendors studie.

•  Musí jít o nezávislou entitu nebo 
oddělenou dceřinou společnost 
(provádějící samostatný fiskální 
reporting), případně odštěpek 
(spin-off ) většího dodavatele.

•  Obrat dodavatele nesmí přesáh-
nout 100 milionů dolarů ročně.

•  Produkt cool dodavatele musí 
být v době podání a zařazení 
do studie reálně dostupný.

•  Dodavatel musí být hodnocený 
jako inovativní či transformativní 
v oblasti IT produktů, služeb či 
iniciativ – nejde tedy jen o tech-
nologie, ale též o služby.

•  Profil již dříve představeného 
cool dodavatele může být uve-
dený znovu jen v rámci retrospek-
tivní sekce studie „Kde jsou nyní“.

•  Dodavatel musí plnit základní 
„cool“ kritéria (viz rámeček defi-
nice cool dodavatele)

Během kalendářního roku zpracují 
analytici Gartneru řádově stovky 
profilů v desítkách studií cool 
dodavatelů. S pololetní periodicitou 
jsou také vydávány studie „Cool 
Vendors – Trend Insingt Report“ 
vyzdvihující oblasti (a dodavatele/
produkty v nich), jež aktuálně 
poutají největší pozornost.

Cool dodavatelé
Gartner cool vendors jsou firmy podporující rozvoj digitálního byznysu, digitální inovaci, transformaci a zásadní obraty. 
Podstatné je, že nenabízejí příslib či vizi (jak se dnes u některých start-upů děje), ale prakticky uplatnitelný inovativní 
produkt či službu. Studie Cool Vendors ale zároveň popisují firmy,  technologie či trhy příliš mladé či jedinečné, než aby 
bylo možné zařadit je na některý ze současných trhů (magický kvadrant) nebo takový trh vůbec definovat.

Gartner definice cool dodavatele: firma která je

Malá společnost nabízející technologie či služby, která je:
• Inovativní (innovative) – umožňuje uživatelům (organizacím) dělat věci, které dříve nebyly možné
• Významná (impactful) – má, nebo nejspíš bude mít viditelný byznys dopad (význam), není to 

technologie pro technologii samotnou
• Zajímavá (intriguing) – zaujala v posledních šesti měsících analytiky Gartneru

Zásadní z hlediska dopadu na byznys (tzv. game-changing) je právě kombinace inovativnosti 
a významu (reálného dopadu)

Oblasti a studie vybrali význační analytici a viceprezidenti výzkumu 
Gartneru Janelle Hillová a Daryl Plummer.

Cool Vendors in Enterprise AI Governance and 
Ethical Response 
gartner.com/document/code/434141
Dodavatelé ve studii: DarwinAI, Fiddler Labs, KenSci, Kyndi, Lucd
Mezi hlavní problémy a překážky při nasazování AI patří chybějící 
pravidla governance nebo nečekané důsledky jejího fungování. 
Analytici Gartneru vybrali pět nových dodavatelů, jimž by měli věno-
vat pozornost zejména lídři odpovědní za data a analytiku. Jejich 
řešení pomáhají organizacím lépe spravovat AI řešení, dělat je 
transparentnějšími, pochopitelnějšími a lépe vysvětlitelnými.

Cool Vendors in AI for Computer Vision: Creating Viable 
Technology Across Industries  
gartner.com/document/code/433851

Dodavatelé ve studii: Artomatix, Deepomatic, 
Metaliquid, Vyrill
Pokroky v oblasti 3D algoritmů, snímacích senzorů, 
kamer a neuronových sítí učinily ze strojového či 
počítačového zraku životaschopnou technologii, kterou lze nasadit 
v mnoha oborech a oblastech. Studie nabízí profily čtyř nových 
dodavatelů, kteří mohou nabídnout zejména lídrům odpovědným 
za podnikové aplikace produkty a řešení se skutečným, praktickým 
přínosem.

Cool Vendors in Supply Chain Execution 
Technologies
gartner.com/document/code/383150
Dodavatelé ve studii: Humatics, ReBOUND, Supply 
Chain Wizard, Teknowlogi
Podniková (organizační) kultura zůstává hlavním fakto-
rem ovlivňujícím investice do IT v dodavatelských řetězcích. 

Průkopníci se orientují na samostatně dostupné nové technologie 
a nástroje, zatímco firmy v hlavním proudu preferují vestavěné 
funkce a řešení. Tato studie umožní lídrům odpovědným za IT 
a technologie v dodavatelských řetězcích zjistit, jak mohou noví 
a inovativní dodavatelé pomoci zvyšovat jejich přidanou hodnotu.

Cool Vendors in Sourcing and Procurement 
Applications
gartner.com/document/code/385742
Dodavatelé ve studii: Comet, Datapred, Roboai, 
Suplari, VNDLY, Icertis
Uchopení inovace a technologií, jako je AI, v oblasti nákupu 
může znamenat zásadní konkurenční výhodu. Lídři odpovědní 
za aplikace by proto měli znát dodavatele zahrnuté v této studii 
a zvážit, zda by některý mohl zvýšit jejich efektivitu a zlepšit 
automatizaci procesů.

Inovativní Významná Zajímavá

Zásadní z hlediska dopadu na byznys 

Vybrané studie cool dodavatelů pokrývající stěžejní trendy v roce 2020:
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Hype křivka oslaví v roce 2020 své 
25. narozeniny, a patří tak mezi 
nejstarší metodiky Gartneru. Jde 
vlastně o jednoduchou vizualizaci 
způsobu, kterým většinou uva-
žujeme o nových technologiích. 
Jako „zákon“ (či spíše empirickou 
poučku) ji definoval již v 70. letech 
vědec a futurolog Roy Amara 
větou: „Máme sklon přeceňovat 
význam nových technologií v krát-
kodobém horizontu a podceňovat 
jejich dopad v horizontu dlouho-
dobém.“ Hype křivka elegantně 
zobrazuje obojí – vrchol přehna-
ných očekávání je oním přeceňová-
ním a opětný nástup z vystřízlivění 
směrem k produktivitě souvisí 
s podceněním dlouhodobého 
dopadu přinejmenším některých 
technologií.

Pět fází hype křivky
1.  Start technologie (Innova

tion trigger): Nový technolo-
gický objev, veřejné oznámení, 
uvolnění produktu nebo jiná 
událost, která na sebe strhuje 
pozornost médií a celého oboru. 
Často ale neexistují žádné reálně 
využitelné produkty a/nebo 
nebyla prokázána komerční 
životaschopnost.

2.  Vrchol očekávání (Peak of in
flated expectations): Tuto etapu 
života technologie charakterizují 
přehnané nadšení a nerealistická 
očekávání. Bublinu zájmu médií 
aktivně nafukují představitelé 
firem, které s danou platformou 
přišly. Kdo v této fázi vydělává, 
jsou zejména pořadatelé kon-
ferencí a média. Technologičtí 

novátoři technologii implemen-
tují, obvykle je však více neúspěš-
ných pokusů než těch úspěšných.

3.  Propad do deziluze (Through of 
disillusionment): Kvůli nesplně-
ným očekáváním (a neúspěšným 
implementacím) technologie 
přestává být zajímavá a zájem 
médií ochabuje, přestává být 
„in“. Řada výrobců či start-upů 
si prochází obtížným obdobím 
nebo z trhu zcela zmizí – inves-
tice do technologie pokračují 
jen v případě, pokud dodavatelé, 
kteří ji neopustili, dokážou 
vše vylepšit, a zvýšit tak míru 
spokojenosti první generace 
zákazníků – uživatelů.

4.  Návrat k realitě (Slope of enligh
tement): Systematická práce 
širšího okruhu organizací vede 

  Hype křivka: Pochopení cyklů

Hype Cycle

Hype křivka Gartneru (Gartner Hype Cycle) je jednoduchým a přehledným nástrojem pro 
pochopení technologických cyklů. Umožní vám odlišit přehnaná očekávání spojená často 
s novými technologiemi od jejich reálných možností a rozhodnout se, zda a kdy se o ně začít 
zajímat a investovat do nich.

Hype křivka pro postmoderní ERP, 2019
Tak jako je magický kvadrant vizuálním 
zpracováním rozsáhlé studie analy-
zující daný trh, jednotlivé dodavatele 
a jejich produkty, také studie hype křivky 
obsahuje kromě samotné vizualizace po-
drobnější rozbor příslušné technologické 
oblasti, klíčových trendů i všech na křivce 
umístěných technologií. Proto jsme 
do tohoto přehledu metodik vybrali jako 
příklad aktuální hype křivku postmo-
derního ERP – prakticky celou úvodní 
část studie a jako ukázku popis jedné 
z technologií (podobným způsobem jsou 
ve studii rozebrány všechny technologie 
na křivce).

Co byste měli vědět
Povyk (hype) kolem technologií, jež jsou ne-

zbytné pro vytvoření ERP systému podporujícího 
skutečnou transformaci, dosáhl vrcholu. Řada 
z nich je vnímána či popisována jako všelék 
na neduhy tradičních ERP, nebo dokonce celého 
podniku.

Jednotlivé technologie se nicméně výrazně 
liší v čase, který zbývá do okamžiku dosažení 
fáze dospělosti – u některých by k tomu mělo do-
jít během následujících dvou až pěti let, zatímco 
jiné (je jich většina) se budou posouvat „ku-
předu“ pomaleji – většinou ale budou nezbytné 
pro podporu tzv. byznys schopností podniku 
(EBC, Enterprise Business Capabilities). Rozdíly 
v tempu dospívání technologií povedou k řadě 
krátko- a střednědobých potíží zejména v oblasti 
správy portfolií (aplikací, nástrojů, služeb apod.). 
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Start technologie
(nová naděje)

Vrchol očekávání
(mediální hvězda)

Deziluze
(propad)

Návrat k realitě
(napravená pověst)

Dospělost
(produktivita)

Podnikové byznys schopnosti (EBC)

Strojové učení v ERP

Cloudové ERP pro veřejný sektor
Brokerství cloudových služeb

Blockchain pro
postmoderní ERP Správa aplikačních dat

In-memory Computing ERP
a FP&A + Fin Close Apps

Integrační nástroje pro civilní vývojáře

AI vestavěná v ERP

ERP a agilní přístup
pro implementace

Konverzační UX v ERP

Cloudové ERP pro
globální podniky

Cloudové ERP pro výrobní sféru

ERP a agilní přístup
pro oblast podpory

Hybridní integrace
pro postmoderní ERP

Strategie datového hubu
Digitální dvojče

ERP podpora třetí stranou
Aplikační platformy jako služba pro cloudové ERP

Správa podnikových metadat

Prediktivní analytika a postmoderní ERP

Informační architektura

Platformy pro správu cloudu
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méně než 2 roky
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k ujasnění skutečného poten-
ciálu technologie, jejích přínosů 
a rizik. Objevuje se druhá a třetí 
generace produktů či služeb 
a vznikají komerční metodologie 
a nástroje, které usnadňují jejich 

implementaci. Roste počet pod-
niků investujících do pilotních 
projektů, nicméně konzervativní 
firmy si stále drží opatrný odstup.

5.  Dospělost – produktivita 
(Plateau of productivity): Jsou 

prokázány přínosy a návratnost 
technologie v reálném světě 
a nastupuje její mainstreamové 
nasazování. Jsou jasněji defi-
nována kritéria pro hodnocení 
životaschopnosti jednotlivých 

dodavatelů (a jejich produktů). 
Technologii má implemento-
váno přibližně 30 % ze se-
gmentu potenciálních uživatelů. 
Následně technologie z hype 
křivky mizí – přesouvá se mezi 
stabilní a běžně používané (dále 
může být pokrývána vlastním 
magickým kvadrantem, zobra-
zena na hodinách IT trhu, nebo 
hodnocena v rámci dalších 
studií Gartneru).

Jak číst a používat hype křivku
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Start technologie
(nová naděje)
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Na vzestupu
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Vrchol očekávání
(mediální hvězda)

Peak of
inflated expectations

Deziluze (propad)
Trough of disillusionment

Návrat k realitě (napravená pověst)
Slope of enlightenment

Dospělost (produktivita)
Plateau of productivity

Na vrcholu 
(At the peak)

Propad do deziluze
(Sliding into the through)

Vzestup k produktivitě
(Climbing the slope)

Vstup do fáze dospělosti
(Entering the plateau)

Co nového je na trhu k dispozici?
Mohli bychom to využít?

Co je na trhu, co ještě nepoužíváme?
Je to důsledek záměrného rozhodnutí?

Start-upy, první 
kolo VC investic

R&D

Produkty první 
generace, vysoká 

cena, potřeba 
rozsáhlých úprav

Zájem 
„early adopters“

Start masového
mediálního „povyku“

Roste počet dodavatelů
Zájem dalších uživatelů

První negativní/
pesimistické články

Medializované neúspěchy,
konsolidace dodavatelů

Druhá, třetí
kola VC investic

Plně nasazeno u méně než 5 % cílové skupiny
Produkty druhé generace, doplňkové služby

Produkty třetí generace,
krabicová řešení, sady

Rozvoj metodik
a best practice

Začíná fáze rychlého růstu
a adopce: technologii nasadilo

20–30 % cílové skupiny

Ukázkový model hype křivky Gartner, 2003–2015

Máme sklon 
přeceňovat význam 
nových technologií 

v krátkodobém horizontu 
a podceňovat jejich dopad 
v horizontu dlouhodobém.

Amarův zákon, Roy Charles 
Amara (1925–2007)

Hype křivka pro postmoderní ERP, 2019 Je důležité, aby CIO dokázali odlišit hype a rea-
litu, a promítnout tak do svých plánů technologie 
podle toho, jak budou reálně dospívat – zároveň 
ale raději dříve než pozdě(ji).

Hype křivka
Postmoderní ERP je základem pro aktivity 

směřující k digitální transformaci. Letošní 
hype křivka proto mapuje postupné dospívání 
souvisejících rodících se technologií, jež budou 
pro transformaci na postmoderní ERP a dosažení 
nezbytné diferenciace potřeba. Většina těchto 
technologií se nachází poblíž vrcholu křivky, což 
znamená, že jsou s nimi spojována v současné 
době přehnaná očekávání. Problémy související 
s jejich nasazováním a využíváním se tedy teprve 
začnou projevovat. Bude proto důležité sledovat 
a znát jejich omezení a reálné možnosti. Na křivce 
je nicméně také několik technologií, které již pře-
konaly vrchol a prošly či procházejí fází deziluze – 
jejich skutečné možnosti tak začínají být zjevné.

Významnou novinkou na letošní křivce jsou 
podnikové byznys schopnosti (EBC – Enterprise 
Business Capabilities). Jde o označení pro čtvrtou 
éru či generaci ERP systémů a jejich umístění 
na křivku naznačuje, že se ERP vyvíjí do nové po-
doby – technologie, které jsou na hype křivce před 
EBC, v podstatě této nové generaci dláždí cestu.

Skupina technologií, jež byla v minulém roce 
označena jako umělá inteligence v postmo-
derním ERP, byla letos rozdělena na jednotlivé 
prvky – na křivce se tak objevily nové technologie 
související s AI, jako jsou konverzační uživatel-
ská rozhraní (conversational UX) v ERP nebo AI 
vestavěná v ERP. Některé související techno-
logie, jako strojové učení v ERP, se na letošní 
křivce posunuly o kousek zpět.

Cloudové technologie a služby se na křivce 
průběžně objevují a dospívají, zatímco celková 
poptávka po „čemkoliv v cloudu“ zůstává beze 
změn. Hype křivka tak odráží různý stupeň 
vyspělosti cloudových řešení – některá se teprve 
„šplhají“ směrem k vrcholu, zatímco jiná již míří 

k rovině produktivity. Extrémní rychlost, kterou 
jsou cloudové služby schopné dospívat, ilustrují 
například cloudová ERP pro veřejný sektor či 
platformy pro správu cloudu. Přesto prozatím 
dospívá jen malá část technologií – některé jako 
In-Memory Computing ERP (IMC ERP), FP&A 

a Fin Close Apps či integrační nástroje pro civilní 
vývojáře (citizen integrator tools) se viditelně 
posunuly. Jiné, jako například blockchain pro 
postmoderní ERP, stagnují.

Matice priorit pro postmoderní ERP, 2019

Př
ín

os

Roky do mainstreamového přijetí (fáze produktivity)

Méně než 2 roky 2–5 let 5–10 let Více než 10 let

Tr
an

sf
or

m
ač

ní • Konverzační UX v ERP

• Prediktivní analytika a postmoderní ERP

• Blockchain pro postmoderní ERP

• Digitální dvojče

• AI vestavěná v ERP

• Podnikové byznys schopnosti (EBC)

• Strojové učení v ERP

Vy
so

ký • Hybridní integrace pro postmoderní ERP
• In-memory Computing ERP, FP&A and Fin 

Close Apps
• Informační architektura

• Cloudové ERP pro globální podniky
• Strategie datového hubu
• Správa podnikových metadat
• ERP a agilní přístup pro implementace
• ERP a agilní přístup pro oblast podpory
• ERP podpora třetí stranou

St
ře

dn
í • Správa aplikačních dat

• Aplikační platformy jako služba pro 
cloudové ERP

• Integrační nástroje pro civilní vývojáře
• Cloudové ERP pro veřejný sektor
• Brokerství cloudových služeb

• Cloudové ERP pro výrobní sféru

N
íz

ký • Platformy pro správu cloudu

▶ ▶ ▶

▶ ▶ ▶
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Jak organizace hype křivky 
využívají?

Uživatelům slouží hype křivka 
jako nástroj pro přehled o rodících 
se slibných technologiích v kontextu 
příslušného odvětví či trhu – a pro 
rozhodnutí, zda se o ně zajímat 
blíže, případně do nich investovat 
(i v závislosti na míře tolerance 
rizika, které s sebou nové techno-
logie nesou). Společnosti lze podle 
jejich podnikatelského modelu 
a strategie členit do tří základních 
skupin. Hype křivka doporučuje, jak 
jednotlivé skupiny firem mají uvažo-
vat o nasazení technologií.

Typ A: Technologičtí novátoři
Pro podniky a organizace 

ochotné podstoupit vyšší riziko 
(s vědomím, že investice se nemusí 
vždy vrátit) je důležité vědět, zda 
a v jakém horizontu mohou těžit 
z „průkopnických“ výhod.

Jde o podniky a organizace, 
které jsou často na technologiích 

„založené“, chtějí nasazovat nové 
technologie co nejdříve a používají 
je jako svou konkurenční výhodu. 
Implementují tedy i nezralé pro-
dukty s vizí, že budou první a získají 
konkurenční výhodu. Ani firmy 
typu A však nejsou schopné nasadit 
všechny nové technologie a musejí 
pečlivě vybírat velmi omezenou 
množinu technologií, které chtějí 
adoptovat v jejich nejranějším 
cyklu. Pouze technologie pro firmu 
zásadního a strategického významu, 
které dosáhnou dospělosti v odpoví-
dajícím čase, by měly být implemen-
továny před etapou „deziluze“.

Typ B: Hlavní proud
Vedoucí pracovníci ochotní pod-

stupovat mírné riziko chápou, proč 
je někdy třeba investovat do techno-
logií brzy, trvají ale také na jasném 

rozboru nákladů a přínosů u no-
vých, neprověřených technologií 
a postupů.

Jde o největší skupinu firem, které 
nasazují technologie v počátečních 
fázích jejich vyspělosti. Mohou se 
tedy poučit z chyb, které učinili no-
vátoři, ale stále čerpají určité výhody 
jejich včasného nasazení.

Typ C: Konzervativci 
V případě, že se k dané technolo-

gii či řešení stále váže příliš mnoho 
nezodpovězených otázek, si raději 
počkají, až se reálné přínosy projeví 
u ostatních.

Jsou druhou největší skupinou. 
Firmy v této skupině jsou velmi kon-
zervativní, nejsou přístupné riziku 
a technologie nasazují až v době 
jejich úplné vyspělosti. Jejich konku-
renční výhoda není v technologiích. 
Firmy typu B a C jen zcela výjimečně 
uvažují o implementaci některých 
technologií v jejich ranějším stadiu.

Hype křivka rodících se 
technologií

Vůbec nejstarší a dodnes 
„centrální“ hype křivka popisuje 
klíčové rodící se technologie 

Matice priorit
Také v případě letošní hype křivky neexistuje 

žádná technologie, jejíž přínos či význam by 
bylo možné označit za transformační, a zároveň 
by se blížila fázi dospělosti v nadcházejících 
dvou letech. Naznačuje to relativní nevyspělost 
technologií na této hype křivce – některé nicméně 
dospějí v horizontu dvou až pěti let. CIO by je 
proto do svých plánů měli zahrnout již nyní, neboť 
změny, které přinesou, budou zásadní.

V krátkodobém horizontu by se CIO měli 
zaměřit na tyto aktivity:
•  Vytvořte plán (itinerář) nasazení konverzační 

UX jako hlavního uživatelského rozhraní ERP 
v okamžiku, kdy to technologie umožní.

•  Upravte svou strategii postmoderního ERP, tak 
aby zahrnovala funkce a podporu prediktivní 
analýzy nabízené výrobcem či vhodnou externí 
platformou.

•  Sestavte strategii pro zavádění hybridních 
integračních technologií, jež podporují rozvoj 
postmoderní ERP strategie.

•  Využijte dospívající technologie, jako je IMC (In-
-memory Computing) a ERP s vestavěnou AI pro 
optimalizaci procesů, jako jsou finanční uzávěrky.

•  Ujistěte se, že vaše informační architektura 
vyhovuje vašim strategickým cílům v oblasti 
postmoderního ERP i obchodu. Případně se 
postarejte o nasazení klíčových podpůrných 
technologií.

V rámci dlouhodobého plánování by CIO měli 
zvážit, jak konkrétní technologie mohou ovlivnit 
jejich ERP strategii, a naplánovat související 
potenciální „otřesy“. Konkrétně:
•  Vyhodnoťte společně s lídry byznysu, jak 

do vaší dlouhodobé obchodní strategie mohou 

zapadnout digitální dvojčata, a následně to 
promítněte do své ERP strategie.

•  Zvažte, jak by mohl blockchain změnit způsob, 
jímž váš podnik funguje na trhu a jaký by to 
mohlo mít dopad na ERP aplikace.

•  Zhodnoťte nabídku svého dodavatele ERP 
v  oblasti vestavěných AI aplikací. Využijte 
jen ty, které jednoznačně vytvářejí přidanou 
hodnotu v rámci současného obchodního 
a aplikačního kontextu (s minimálním 
úsilím).

•  Vysvětlete kolegům z byznysu, co znamená 
„EBC“, a propagujte vizi a zaměření 
na klíčové prvky, jež vás dovedou k budoucí 
EBC strategii.

•  Zjistěte si, nakolik plány vašeho dodavatele 
ERP odpovídají vaší podnikové strategii pro 
využití AI. V závislosti na tom zvažte, zda pří-
slušnou platformu zařadit do svých plánů.

Vyřazeno z hype křivky
Pro rok 2019 byly technologie na křivce revido-
vány s ohledem na přechod od postmoderního 
ERP k EBC. Vypuštěny, sloučeny či nahrazeny 
proto byly následující položky:
•  Umělá inteligence v postmoderním ERP – bylo 

rozděleno na dílčí komponenty strojové učení 
v ERP, vestavěná AI v ERP a konverzační 
rozhraní v ERP.

•  Infonomika (infonomics) – tato položka byla 
vypuštěna proto, aby se hype křivka mohla 
lépe zaměřit na klíčové zlomové technologie 
podporující vznik EBC.

•  Vícepodnikové MDM (multienterprise MDM) – 
tato položka byla nahrazena informační 
architekturou.

•  ERP a agilní metody – bylo rozděleno na ERP 
a agilní metody pro implementaci a ERP 
a agilní metody pro podporu.

•  ERP UX – stalo se nedílnou součástí uživa-
telského zážitku, je nicméně zahrnuto či 
reprezentováno v konverzačním UX v ERP.

•  ERP s podporou/prvky IoT (IoT-enabled 
ERP) – bylo sloučeno s digitálním 
dvojčetem.

•  Služby cloudového MDM hubu – nahrazeno 
strategií datového hubu.

•  Externí zprostředkování cloudových služeb – 
postupně se stalo nedílnou součástí cloudo-
vých služeb, bylo proto sloučeno do obecněj-
šího zprostředkování cloudových služeb (cloud 
service brokerage).

Analýza technologie na hype křivce: součástí 
studie hype křivky je podrobný rozbor všech tech-
nologií či technologických oblastí, které se na ní 
nacházejí. Pro tento speciál jsme jako ukázku 
vybrali „Podnikové byznys schopnosti“ – EBC 
(Enterprise Business Capabilities) coby nové para-
digma navazující na klasické a postmoderní ERP.

Enterprise Business Capabilities (EBC)
Analytici: Denise Ganly; Paul Saunders; 
Koji Motoyoshi

Definice: ERP se postupně vyvinulo daleko 
za svůj původní smysl a účel. V poslední době 
je zřejmý nástup zcela nového modelu – ně-
čeho „více“ než ERP (Enterprise Resource 

Hype křivka rodících se technologií 1995 Zdroj: Gartner, 1995

Jak chápat jednotlivé fáze hype křivky
Start technologie (Innovation trigger): Technologický průlom, veřejné předvedení, uvedení prv-
ního produktu nebo jiná událost vedou k významné medializaci a zájmu v rámci oboru.
Vrchol očekávání (Peak of inflated expectations): Této fázi dominují přílišné nadšení a nerealistická 
očekávání – vybrané medializované aktivity technologických lídrů dávají vyniknout vybraným úspěchům, 
ve skutečnosti ale dochází k více neúspěchům, jak je nezralá technologie tlačena na hranice svých 
možností. Jediný, kdo v této fázi vydělává peníze, jsou organizátoři konferencí a média.
Deziluze (Through of disillusionment): Technologie, která nesplnila přehnaná očekávání do ní vklá-
daná, přestává být „in“. Opadá zájem médií – s výjimkou občasných, spíše opatrných zmínek.
Návrat k realitě (Slope of enlightement): Cílené experimentování a hmatatelné výsledky tvrdé 
práce ve stále širším spektru organizací vedou ke skutečnému pochopení praktické využitelnosti 
dané technologie, jejích úskalí a přínosů. Nově dostupné komerční „hotové“ nástroje a metodiky 
usnadňují její nasazování.
Dospělost (Plateau of productivity): Reálné přínosy dané technologie byly dostatečně demon-
strovány a jsou obecně přijímány. Nástroje a metodiky jsou stabilnější s tím, jak se objevuje jejich 
druhá a třetí generace. Rostoucí počet organizací je přesvědčen klesající mírou rizika při imple-
mentaci a nastupuje fáze rychlé, často masové adopce a růstu. Na počátku této fáze již danou 
technologii nasadilo nebo nasazuje 20 % jejího cílového trhu.

Hype křivka pro postmoderní ERP, 2019 (pokračování)

Ukázka 
ze 

studie
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(Hype Cycle for Emerging Tech-
nology). Pohled na její původní 
verzi z roku 1995 výtečně ilustruje, 
jak některé technologie mohou 
z křivky zmizet a posléze se na ní 
vrátit v modernější, často v odlišné 
podobě, případně se pohybovat 
nejen kupředu, ale i zpět v oka-
mžiku, kdy dojde k zásadnímu 

technologickému posunu, který 
danou oblast nově definuje.

Na křivce z roku 1995 naleznete 
řadu technologií, které se na ni 
v následujících 25 letech vracely, 
často i opakovaně – videokonference, 
virtuální realitu, inteligentní agenty 
či rozpoznávání řeči. Všechny byly 
v následujícím čtvrtstoletí vývojem 

technologií a způsobem jejich využití 
redefinovány, například virtuální 
realita se v podobě známé v polovině 
devadesátých let nikdy nedočkala 
běžného širšího nasazení, protože 
dostupné technologie to jednoduše 
neumožnily (na rozdíl od součas-
nosti), inteligentní agenti pak měli 
na sklonku 20. století podobu 

kontextuální nápovědy v aplika-
cích (vzpomenete si na některými 
nenáviděnou sponku v MS Office?), 
zatímco dnes jde spíše o virtuální hla-
sové agenty a asistenty – jejichž ne-
dílnou součástí je i rozpoznání hlasu, 
nicméně nikoliv pro účely prostého 
mechanického přepisu či rozpoznání 
několika jednoduchých naučených 
hlasových povelů, ale takové, jež 
zahrnuje i pochopení obsahu, často 
ve vztahu k aktuálnímu kontextu.

Aktuální hype křivka rodících se 
technologií pro rok 2019 obsahuje 
zejména technologie související 
s rozvojem AI a strojového učení, 
autonomních a decentralizovaných 
zařízení a systémů či biotechnolo-
gií – z nich nejblíže běžnému využití 
(během dvou až pěti let) jsou podle 
příslušné matice priorit rozšířená 
inteligence (datová analytika a BI 
postavená na AI a strojovém učení), 
AI v edge systémech, kamery pro 
snímání 3D prostředí, 5G sítě 
a analytika umístěná v edge 
systémech.

Planning – plánování podnikových zdrojů). 
Plánování v podniku se totiž již neomezuje 
jen na zdroje či plánování, a ERP se tak mění 
na EBC (podnikové byznys schopnosti či do-
vednosti – enterprise business capabilities).

Zdůvodnění pozice na křivce a rychlosti dalšího 
vývoje: v důsledku deziluze z klasického ERP 
hledá řada organizací portfolio propojených, 
vysoce výkonných a snadno použitelných 
řešení, která jsou dostatečně flexibilní 
a pomáhají vytvářet přidanou hodnotu. Roste 
poptávka po standardizovaných „krabicových“ 
a komoditizovaných procesech a zároveň 
po podpoře diferencovaných, přidanou hod-
notu vytvářejících procesů. Neméně důležitá je 
také možnost vytvářet inovativní procesy – to 
vše pokud možno v jediné platformě. Podobné 
evoluční změny ale vyžadují čas – postmo-
derní ERP se tak dále vyvíjí do čehosi většího, 
nového.

Rada uživatelským organizacím: CIO by měli 
ve svých plánech zohlednit následujících šest 
aspektů EBC:
1.  Řízeno AI: umělá inteligence či strojové učení 

bude provádět komplexní proces s minimem 
nebo zcela bez lidského zásahu.

2.  Datově orientované: data jsou podstatou EBC. 
V rostoucí míře budou pocházet z různých 
aplikací, zdrojů, služeb a věcí.

3.  Spotřební: vysoce komoditizovaná funkcio-
nalita prodávaná jako „blackbox“ cenově 
dostupná služba.

4.  Lidské schopnosti rozšiřující: AI a automatizace 
umožňující zvýšit produktivitu i kvalitu práce, 
nebo dosahovat lepších (kvalitativně) výsledků.

5.  Podporující: následuje vás, kamkoliv jdete, 
osvobozuje zaměstnance od práce „od stolu“, 

nabízí nepřerušený uživatelský zážitek na libo-
volném zařízení.

6.  Zákaznicky orientované (zákazníkům vysta-
vené): klíčem k úspěchu je schopnost odlišit 
se v očích zákazníka a lépe jej podporovat.

Je důležité chápat, jak tyto technologie mění 
povahu ERP samotného. Určit, jaké dovednosti 
budou v organizaci potřebné, jakým způsobem se 
vše promítne do organizačních změn i kdy a kde 
je bude třeba zavést. Budou se totiž objevovat 
různě rychle podle toho, jak jednotlivé prvky či 
komponenty EBC budou dospívat (což naznačuje 
tato hype křivka). Neodkladná je pak potřeba 
uklidit svou „datovou domácnost“ a začít plánovat 
brzké zavádění AI.
•  Definujte, co ERP pro vaši organizaci znamená 

dnes a co by mělo znamenat do budoucna 
ve smyslu sladění funkcí a schopností 
s obchodními plány a žádoucími cíli či zážitky 
zákazníků. Představte si ERP sladěné 
s nastupující generací aplikací, architektur 
a technologií – rychle pochopíte, proč je staré, 
monolitické pojetí ERP odsouzeno k zániku.

•  Využijte nově se rodící technologie napříč 
všemi rychlostními vrstvami (tzv. pace-layered 
přístup) podle potřeb a cílů růstu, transfor-
mace a optimalizace vaší organizace.

•  Ujistěte se, že vaše ERP strategie zahrnuje 
všech šest aspektů EBC – jinak riskujete, 
že ohrozíte svou přizpůsobivost a schopnost 
zvyšovat efektivitu.

Obchodní dopad: podstatou EBC je vytváření 
přidané (byznys) hodnoty. Nicméně to, jak je 
přidaná hodnota vytvářena, se zásadně mění 
díky přívalu nových technologií, měnícímu se 
myšlení a postupům. Zaměření EBC se proto 
posouvá k:

•  Obchodním cílům procesu spíše než exekuci 
procesu samotného. Jinými slovy jde o posun 
od „jak to dělat“ směrem k „proč to dělat“.

•  Novým agilnějším přístupům v oblasti 
implementace, jež se dokážou lépe vypořádat 
s rychle se měnícím světem digitálních techno-
logií. To navíc znamená rychlejší náběh tvorby 
přidané hodnoty (time to value). Dny pětiletek 
waterfall implementací ERP jsou sečteny.

•  Čím se v očích zákazníka odlišujete a jak 
můžete lépe podpořit či splnit jejich touhy 
a potřeby.

Hodnocení dopadu: transformační
Tržní penetrace: méně než 1 % cílového trhu

Vyspělost: rodící se/počáteční
Doporučené studie: ERP’s Emerging Fourth Era – 
Moving Beyond Postmodern ERP

Pozn: Ve studii hype křivky jsou podrobně popsány 
(obdobně jako EBC v této ukázce) všechny na ní 
vyznačené technologie. Tato ukázka je tedy jen 
malou částí celkového rozsahu studie.

Hype křivka rodících se technologií 2020  Zdroj: Gartner, červenec 2020
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Úrovně vyspělosti 
(Maturity Levels)

Status Produkty/dodavatelé

Zárodečná (Embryonic) • V laboratoři • Nejsou

Rodící se (Emerging) • Komercializace prvními dodavateli
• Pilotní projekty realizované lídry 

daného oboru

• První generace
• Vysoká cena
• Značně kustomizované

Adolescentní 
(Adolescent)

• Vyspívající technologická funkčnost 
a procesní znalosti

• Nasazují již nejen průkopníci

• Druhá generace
• Méně kustomizované

Raně mainstreamová 
(Early mainstream)

• Osvědčená technologie
• Dodavatelé, technologie a míra 

adopce se rychle rozvíjejí

• Třetí generace
• Více „krabicových“ 

metodologií

Vyspělá mainstreamová 
(Mature mainstream)

• Robustní technologie
• Technologie a dodavatelé se již příliš 

nerozvíjejí

• Existuje několik 
dominantních dodavatelů

Historická (Legacy) • Nevhodné pro zcela nové projekty
• Náklady migrace zpomalují 

nahrazení/výměnu

• Soustředí se na příjmy ze 
servisních poplatků

Zastaralá (Obsolete) • Jen vzácně používaná • Pouze „bazarový“ trh

Čas
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ita

 (E
xp
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ta
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)

Start technologie
(nová naděje)

Innovation trigger

Vrchol očekávání
(mediální hvězda)

Peak of inflated
expectations

Deziluze (propad)
Trough of disillusionment

Návrat k realitě (napravená pověst)
Slope of enlightenment

Dospělost (produktivita)
Plateau of productivity

Levné jednodeskové počítače pro Edge (Low-cost single-board computers at the edge)
Učení se samo-učitelem (Self-supervised learning)

DNA počítače
a úložiště (DNA 
computing and 

storage)

Zdravotní pasy
(Health passport)

Obousměrné rozhraní mezi mozkem
a počítačem (Bidirectional Brain-machine interface)

Generativní kompetitivní
sítě (Generative

adversarial networks)

Biodegradovatelné senzory
(Biodergradable sensors)

Diferenciální soukromí
(Differential privacy)

Privátní 5G (Private 5G)
Malá data (Small data)

Adaptivní strojové
učení (Adaptive ML)

Balíčkové byznys
funkcionality (Packaged

business capabilities)

Kompozitní umělá
inteligence (Composite AI)

Generativní umělá
inteligence (Generative AI)

Občanské dvojče
(Citizen twin)

Digitální dvojče osoby
(Digital twin of the person)

Mnohozážitek
(Multiexperience)

Odpovědná umělá inteligence
(Responsible AI)

Skládaný podnik
(Composable enterprise)

Datové pletivo (Data fabric)
Vestavěná umělá inteligence (Embedded AI) Bezpečný edge přístup ke službám (SASE – Secure Access Service Edge)

Technologie pro sociální distancing (Social distancing technologies)

Vysvětlitelná umělá inteligence (Explainable AI)

Uhlíkové tranzistory
(Carbon-based transistors)

BYOI – přines si svou identitu (Bring Your Own Identity)

Ontologie a grafy
(Ontologies and graphs)

více než 10 let

méně než 2 roky

2 až 5 let

5 až 10 let

zastaralé

Čas zbývající do masového přijetí a implementace

Ověřený původ (Authenticated provenance)
Design s pomocí umělé inteligence (AI-augmented design)

Vývoj/programování
s pomocí umělé inteligence

(AI-augmented development)
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18 Pochopení, u kterých oblastí 
(aktivit) ve vašem podniku existuje 
největší mezera mezi jejich význa-
mem či dopadem a úrovní vyspělosti 
(efektivity, produktivity), je zásadní 
pro stanovení správných priorit 
řízení a rozvoje. S diagnostickou 
metodou Gartner skóre můžete tyto 
priority určit na základě zkušeností 
a výzkumu analytiků ohledně toho, 
co definuje nejvýkonnější organi-
zace. Vyhodnotíte-li výkonnost 
svého podniku či organizace na zá-
kladě frameworku vycházejícího 
z údajů od kolegů z vašeho odvětví, 
můžete postupně určit nejdůležitější 
mezery či nedostatky a sestavit nebo 
revidovat na míru šitý plán pro 

zlepšování vyspělosti v klíčových 
oblastech.

Namísto prostého cílení na ob-
lasti s nízkou úrovní vyspělosti se 
Gartner skóre zaměřuje na oblasti 
a aktivity, které je třeba rozvíjet 
s ohledem na vaše priority. A díky 
tomu, že pokrývá kompletní škálu 
funkcí organizace, nabízí důležitý 
kontext – neboť řada aktivit v pod-
niku souvisí či navazuje. Vizualizace 
diagnostické metody Gartner skóre 
umožňuje snadno vyzdvihnout 
mezery a nedostatky ve vyspělosti 
u oblastí, které jsou klíčové kon-
krétně pro vaši organizaci, další 
náhledy pak zobrazují rozdíl mezi 
pohledem lídrů a týmů – můžete je 
sdílet s kolegy, a snáze tak identi-
fikovat, v jakých oblastech je třeba 
pracovat na zlepšení.

Koho do práce s Gartner skóre 
zapojit?

Pro výběr účastníků existují tři 
rovnocenné strategie, které umějí 
odhalit odlišné nuance.
Pohled na konkrétní funkci/ob

last – v tomto případě prostě jen 

  Gartner skóre: Vyhodnoťte svou 
vyspělost a stanovte priority 
ke zlepšení

Gartner Score

Nezůstávejte u pouhého hodnocení či porovnání své vyspělosti v klíčových funkčních 
oblastech. Diagnostika Gartner skóre (Gartner Score) vám umožní měřit, nastavit priority 
a následně zlepšovat funkčnost a výkonnost v klíčových oblastech – od strategie přes audit, 
finance, zákaznické služby, IT, marketing, nákup, řízení kvality i rizik až po obchod.

Rodina diagnostik Gartner skóre (Gartner Score)

Strategické
skóre

Auditní skóre

Komunikační skóre

Skóre zákaznických
služeb a podpory

Skóre finančních služeb

Finance Score

HR skóre
IT skóre

Skóre právní a souladu s předpisy

Marketingové skóre

Nákupní skóre

Skóre kvality

Skóre řízení rizik

Obchodní skóre

Gartner
skóre

Průmyslová výroba: Gartner IT skóre pro oblast aplikací
Vedení IT velkého průmyslového podniku 
sestavilo v rámci inciativy aplikační 
strategie (racionalizace a modernizace 
aplikací) ve spolupráci s exekutivním 
partnerem a analytikem Gartneru vyspě-
lostní IT skóre pro oblast aplikací.

Úvodní skóre činilo v průměru 2,5 (na škále 
od 1 – 5, 5 je nevyšší úroveň vyspělosti), což bylo 
v dané době nad celkovým průměrem napříč 
podniky (2,2) ale stále pouze v polovině druhé 
vyspělostní fáze. Podnik se tak nacházel v si-
tuaci, kdy jsou procesy nastaveny v rámci pra-
covních týmů či oddělení, chybí ale konzistence 
napříč řízením aplikací. Na této úrovni vše závisí 
na lídrovi či manažerovi, který řídí přidělenou 
aplikační oblast a vytváří opakovatelné procesy 
pro všechny klíčové aktivity – vlastní procesy se 
ale mezi jednotlivými týmy liší – to potvrzoval 
i rozptyl vyspělostního skóre sedmi měřených 
týmů od 2,1 do 2,9. 
V praxi to obvykle znamená, že práce na aplika-
cích nemá efektivně stanovené a řízené priority, 
což vede k nižší produktivitě a pomalejšímu 
dokončování (delivery). Některé týmy zvládají 
spíše dodávky aplikací pro tradiční architektury 
či balíčkových SaaS aplikací, zatímco jiné již 
experimentují s agilním přístupem a iterativními 
metodami. V rámci týmů byla také změřena 
skóre jednotlivých disciplín (aplikační strategie, 
řízení pracovních sil a znalostí, finanční řízení 

a rozpočtování, řízení dodavatelů a sourcing 
a dokončování aplikací – delivery). 
Porovnání útvarů umožnilo identifikovat 
rozdíly – silné a slabé stránky a jejich příčiny. 
Následně byl vytvořen plán zlepšení v oblastech, 
které jsou z hlediska byznysu nejpřínosnější. 
To v konečném důsledku znamená zlepšení 
spolupráce s byznysem.

Michal Provazník,  
Gartner Executive Partner, 

KPC-Group (zastoupení Gartneru 
pro ČR, SR a Rumunsko)

Úroveň 1
Počáteční 

Úroveň 2
Rozvíjející se 

Úroveň 3
Definovaná 

Úroveň 4
Řízená 

Úroveň 5
Optimalizovaná 
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z tuzemské 

praxe
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uděláte sami vyhodnocení podle 
diagnostiky Gartner skóre. Je to 
nejrychlejší a nejsnazší volba, jejíž 
výsledky máte k dispozici oka-
mžitě po dokončení. Nicméně 
připravíte se tak o širší perspek-
tivu vašeho týmu.

Nezávislý týmový pohled – 
chcete-li znát souhrnný pohled 
svého týmu a zejména odlišnosti 
od vašeho vlastního pohledu, 
přizvěte jeho členy k účasti 
na vyhodnocení. Doporuču-
jeme funkční lídry, kteří jsou 
schopní posoudit, jak váš tým 
uskutečňuje jednotlivé aktivity, 
a také relativní důležitost aktivit 
ve vztahu k cílům vaší organi-
zace. Typicky to znamená ne více 
než deset až dvanáct vedou-
cích pracovníků či partnerů. 
Každá otázka zahrnuje volbu 
„neschopný zhodnotit“, takže 
můžete přizvat i lídry, kteří se 
vyznají jen v některých funkcích 
či oblastech.

Konsenzuální týmový pohled – 
třetí přístup je sezvat celý tým 
do jediné místnosti či na konfe-
renční hovor a projít s ním do-
tazník, diskutovat o hodnocení 

a dosáhnout konsenzu u každé 
odpovědi. Tento přístup zaru-
čuje, že všichni členové týmu 
konfrontují svůj pohled s otevře-
nou diskuzí a může vést k výsled-
kům, které lze snáze a rychleji 
uvést do praxe – když se všichni 
shodli na vstupech, je snazší 
realizovat výstupy. Nicméně 
je tu riziko, že tento přístup 
potlačí cenné „oponentní“ hlasy 
a názory.

V rámci Gartner skóre se můžete 
zaměřit jen na některé aktivity 
či oblasti, nebo zhodnotit vše. 
Hodnotit můžete také různé části 
podniku či organizace a porov-
návat navzájem jejich vyspělost 
a priority. Stejně tak je možné 
spojit několik funkčních oblastí 
pro tvorbu rozličných diagnostik. 
Například je možné hodnotit 
vyspělost napříč tuctem IT funkcí, 
jako jsou vůdčí schopnosti CIO, 
infrastruktura a provoz, řízení 
programů a portfolií a zahrnout 
také IT a finance pomocí jednotné 
metodologie a reportingu. Gartner 
skóre pokrývá více než tucet oblastí 
(viz obrázek 1) – v každé z nich 
pak je jedna či více diagnostik. 

Gartner skóre bylo vytvořeno jako 
nástupce (redesign) předchozích 
hodnoticích metodik ITScore.

Jak chápat hodnoticí rámec
Gartner skóre umožňuje orga-

nizacím zlepšit svou výkonnost 
na základě hodnocení vyspělosti 
napříč širokou škálou souvisejí-
cích aktivit. Každé Gartner skóre 
obvykle začíná sadou čtyř až deseti 
cílů. Cíl je kategorií vyšší úrovně 
zahrnující sadu odlišných, ale 
souvisejících funkčních aktivit (viz 
obrázek 2). Cíle tvoří rámec a de-
finici rozsahu dané funkční oblasti 
a její diagnostiky. Ke každému cíli 
je typicky přiřazeno tři až sedm 
aktivit nezbytných pro jeho plnění 
i pro celou funkční oblast (functio-
nal aktivity). U každé aktivity pak 
diagnostika na základě odpovědí 
účastníků měří dvě hlavní dimenze: 
vyspělost a důležitost.
Vyspělost je hodnocená na stup-

nici od 1 (nízká) do 5 (vysoká) 
na základě porovnání s výzkumy 
Gartneru. Skóre 5 lze chápat 
jako špičkovou best practice, 
která v reálném světě existuje a je 
dosažitelná. Pamatujte přitom, 

že co je dnes nejlepší možnou 
best practice, se během dvou let 
může stát běžným. 

Důležitost měří význam každé 
funkční aktivity pro celkovou 
efektivitu dané funkční oblasti 
při plnění obchodních (byzny-
sových) cílů. Pro každou aktivitu 
vyznačí účastníci důležitost 
na stupnici od 1 (nedůležitá) 
do 4 (velmi důležitá) – poté, 
co jsou takto označené všechny 
aktivity, je hodnocení těch 
nejvýznamnějších revidované 
a omezené na nanejvýš tři velmi 
důležité.

Příklad: Jak jsou porovnávány vyspělost a důležitost? (z ukázkového IT Score for Applications)
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Vyspělost Důležitost Funkční vyspělost = 2+

Nejnižší vyspělost:
• Řízení delivery metodologií
• Měření funkční výkonnosti

• Rozvoj a řízení talentů
• Provádění funkčního strategického plánování

Nejvyšší důležitost:
• Tvorba plánu řízení vztahů s dodavateli
• Testovací procesy a automatizace

• Provádění funkčního strategického plánování
• Řízení procesu a četnosti releasů
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Každý rok se analytici Gartneru 
vyptávají několika tisíc CIO a IT 
ředitelů po celém světě, jaké jsou 
jejich priority a očekávání, jaké 
digitální technologie využívají, 
kterým výzvám čelí či jak pokročila 
digitální proměna jejich podniků 
a IT organizací. Výsledkem je série 
studií CIO Agenda nabízející jak 
všeobecný průřez globálními trendy, 
tak řadu oborově či geograficky 
vymezených perspektiv. 

Coby materiál určený pro diskuze 
v rámci nejvyššího vedení společností 
je CIO Agenda dostupná ve dvou 
verzích – ve formátu klasické studie 
a ve formátu plně barevné a grafické 
publikace. Její přípravu každoročně 

vedou nejvýznačnější analytická esa 
Gartneru (v případě ročníku 2020 
to jsou viceprezidenti výzkumu 
Andy-Rowsell Jones, Tomas Nielsen, 
Jan-Martin Lowendahl a Chris 
Howard).

Mezi tradiční a dlouhodobá 
témata (CIO Agenda má již 
devítiletou tradici) patří očekávané 
změny v IT rozpočtech, změny 
v technologických investičních 
prioritách, role IT při zvyšování 
konkurenční výhody nebo hlavní 
změny v kultuře a struktuře IT 
oddělení i celých organizací. Kromě 
těchto dlouhodobých, opakujících 
se témat je každá CIO Agenda 
zaměřená na klíčové trendy, které 

podle analytiků v současné době 
definují roli CIO a IT v podnikové 
strategii – pro rok 2020 je to schop-
nost podniků vyrovnat se s náhlými 
změnami (trh, regulace, legislativa, 
technologie) a rozdělení firem podle 
této schopnosti na „fit“ a „křehké“ 
(viz rámeček). 

CIO Agenda v různých 
perspektivách

Kromě hlavní studie a případně 
powerpointových prezentací 
pokrývajících globální výsledky 
průzkumu vzniká každoročně řada 
regionálních či oborových pohledů 
publikovaných v samostatných stu-
diích – v případě ročníku 2020 šlo 

  Speciální studie: CIO Agenda

CIO Agenda

Priority v oblasti řízení organizace, vedení lidí a využívání technologií,  
na které by se CIO v daném roce měl zaměřit.

Digitalizace bude v roce 2020 dál postupovat a stávat se běžnou. Dělání byznysu „digitálně“ přestává být konkurenční výhodou
Procento podniků, které na své digitální 
cestě dosáhly fáze škálování či ladění, 
v posledních dvou letech výrazně vzrostlo 
(viz graf). Celosvětově již čtyřicet procent 
respondentů dosáhlo těchto pokročilých 
fází oproti 17 % před dvěma lety a 33 % před 
rokem. Převážná většina firem nicméně 
optimalizuje existující obchodní modely 
a neprochází skutečnou transformací. I digi-
talizované podniky tak mohou být zranitelné 
nástupem krize vyžadujícím zásadní změny. 

Nejistota se stala jedním ze strašáků řady 
podnikových lídrů. Většina článků o podnikání 
a byznysu dnes zmiňuje „disrupci“, zvraty nebo 
alespoň zásadní změny či proměny – zejména 
technologického charakteru. Ony „zvraty“ mo-
hou mít ale ve skutečnosti mnohem více podob – 
akvizice, cenový tlak, změny v poptávce nebo 
legislativní a regulatorní zásahy (viz graf).

Vážným typem „disrupce“ jsou zvraty – pod-
niky, které v takovém případě začnou zaostávat 
a dostanou se (z hlediska tržní pozice, výsledků 
apod.) po zvratu do výrazně horší situace než 
před ním, byly tímto zvratem připravené o svou 
schopnost reagovat. Podniky, jež nejsou v dobré 
kondici (fit), tak zvraty učiní neschopnými při-
způsobit se následným změnám prostředí (trhu, 
viz graf). Krizová situace tak neznamená jen do-
časné snížení obratu a zisku, ale naruší samotné 
základy jejich fungování a konkurenceschopnosti.

Neúspěšní mají problém přilákat dostatek 
kvalitního talentu, spouštění nových iniciativ jim 
trvá déle a mají méně prostředků pro investice 
do dalšího rozvoje byznysu. Jinými slovy: neúspěšné 
organizace čelí trvalému strukturálnímu poškození.

Nicméně některé organizace situaci disrupce 
zvládnou a vyjdou z daného zvratu posílené – ze-
jména má-li jejich vedení s podobnými situacemi 
již zkušenosti (jak naznačují dosavadní průzkumy 
a studie Gartneru). V roce 2020 byl proto průzkum 
CIO survey nastaven tak, aby bylo možné zjistit, 
čím se podniky, jež vycházejí z krizí posílené, liší – 
a co lze dělat pro zařazení se mezi ně.

Jak byly identifikovány „fit“ organizace
Analytici začali s hypotézou, že být „fit“ ne-

vyžaduje jedinečné dovednosti či vzácné zdroje – 
jde spíše o perfektní zvládnutí několika klíčových 
oblastí, což může zvládnout prakticky libovolný 
podnik. Aby bylo možné určit, o které oblasti jde, 
bylo nejprve třeba odlišit firmy, kterým krizové 
podmínky takříkajíc svědčí, od těch, jež vinou 
disrupce zaostávají. Analytici se proto ptali, zda 
organizace čelila v posledních čtyřech letech 
různým typům disrupcí a jak vážný byl jejich 
dopad na škále od 1 do 7 (7 jako nejvážnější, 5 
jako velmi vážné). Dále bylo zjišťováno, jak se 
organizaci vedlo po této krizi na základě dvanácti 
výkonnostních marker – firmy, které čelily váž-
ným krizím a vyšly z nich dobře, byly označeny 
jako „fit“, ty, které naopak krize zpomalila či 
poškodila, pak jsou „křehké“.

Fit a křehké organizace byly následně po-
rovnány na základě 49 schopností pokrývajících 
devět kategorií:
• Strategie
• Exekutivní vedení
• Vztahy s CIO
• IT vedení
• Governance
• Řízení rizik
• Řízení financí
• Procesy
• Technologie
Z analýzy následně vyplynulo, v čem jsou fit pod-
niky nejefektivnější a překonávají tak ty křehké. 
Výsledkem je deset nejpřínosnějších dovedností 
rozdělených do tří kategorií:

Uspořádání (Alignment)
Schopnost dynamického uspořádání 

znamená, že ve stabilních růstových obdobích 
organizace „táhne za jeden provaz“ a během 
krize dokáže držet pohromadě, ale zároveň změ-
nit směr. Většina podniků optimalizovaných pro 
stabilní období zvládá změny jen velmi obtížně, 
neboť tradiční postupy a procesy jsou až příliš 
vepsány do jejich řídicích struktur. Dynamické 
uspořádání má pět typických komponent:

• Efektivní vedení
• Investiční disciplína (nejen) v IT
• Přesvědčivá vize
• Jasná strategie
• Robustní vztahy (IT a seniorní exekutivy)

Předvídavost (Anticipation)
Fit podniky nečekají, až je okolnosti donutí 

změnit směřování – aktivně sledují a vyhledá-
vají nové trendy či situace navozující změnu 
a dělají, co je třeba, aby jich využily. Proto fit lídři 
dosahují lepších výsledků než ti křehcí. Ve fit 
organizacích hraje IT obvykle klíčovou roli při 
exekuci nové obchodní strategie:
• IT je diferenciátorem (napomáhá konkurenční 

výhodě)
• Ochota vyváženě riskovat (výměnou za růst 

v delším horizontu)
• Předvídání změn (a hrozeb)

Přizpůsobivost (Adaptability)
Přizpůsobivost je jednou z hlavních odpověd-

ností vedení IT organizace ve fit podnicích – IT 

zde funguje jako nástroj celopodnikových či 
obchodních změn, zejména v oblastech:
• Podnikové agility (umožnění zvládnout změnu)
• Pružné kultury (neustálé učení se a agilita 

jsou cennější než technické znalosti ve speci-
fických oblastech)

Fit podniky tak během krizí obvykle nedě-
lají náhlé seškrtání IT rozpočtu – praktikují 
rozpočtovou disciplínu systematicky, případně 
omezují výdaje v předem definovaných oblastech, 
kde tím budou nejméně poškozeny.

Vyspělost digitální transformace Zdroj: Gartner 2017–2019

Které z následujících tvrzení nejlépe popisuje stav digitálních iniciativ (digitalizace) ve vaší organizaci?
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Další podrobnosti o metodice odlišení fit a křehkých 
podniků i podrobné vysvětlení deseti klíčových 
atributů, jimiž se odlišují „fit“ podniky (viz schéma), 
a doporučení, jak se v nich zlepšit, naleznou klienti 
Gartneru v kompletní studii (rozsah 52 stran):

The 2020 CIO Agenda: Winning in the Turns 
gartner.com/document/3970511

Některé postřehy jsou také v bezplatně 
dostupných abstraktech a webinářích 
(viz odkazy v rámečku v horní části 
strany).

Ukázka 
ze 

studie
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o více než dvacítku různých studií či 
prezentací. 

V oborovém rozdělení pak lze 
zkoumat jak výstupy pro jednot-
livé vybrané vertikály, tak jejich 

vzájemné srovnání. V ročníku 2020 
tak lze například zjistit, že nejvyšší 
podíl „fit“ podniků je v dopravě 
a pojišťovnictví, nejmenší naopak 
ve vyšším školství. Ve většině 

oborů dnes platí, že fit podniky 
mají velmi dobré a silné vazby 
mezi CIO a CEO, naopak ochota 
podstupovat riziko pro vyšší růst 
v dlouhodobém horizontu je méně 
typická a nejlépe si v ní vedou 
organizace z oblastí přírodních 
věd a finančních služeb. Vysoká 
investiční disciplína v IT je pak 
typická zejména pro pojišťovnictví, 
finanční služby a poskytovatele 
zdravotní péče. 

Z hlediska postupu digitální 
transformace si nejlépe vede 
pojišťovnictví (ve dvou nejvyš-
ších fázích – škálování a ladění je 
zde již 50 % organizací), naopak 
na „chvostu“ se nachází doprava 
a těžký průmysl s přibližně čtvrti-
nou podniků ve dvou nejvyšších 
fázích digitální vyspělosti. Nejvyšší 
podíl podniků, které s digitální 
transformací doposud ani neza-
čaly – 6 % – je, možná trochu 
překvapivě, ve vysokém školství.

Spíše pro investory než pro CIO 
pak mohou být zajímavé výstupy 
jako srovnání digitálního poten-
ciálu jednotlivých odvětví – tedy 
jejich mapování na graf s osami X: 
digitalizace procesů (provozu) a Y: 
digitalizace obchodního modelu 
(byznysu). Obecně platí, že digitali-
zace procesů je pro většinu podniků 
snazší než digitalizace obchodních 
modelů – typické fit organizace 
dnes mají digitalizováno (digitálně 
transformováno) přes 40 % procesů 
a přes 20 % obchodních modelů. 
Mezi odvětvími se tomuto podílu 
blíží (nebo jej dokonce překoná-
vají) finanční služby, pojišťovatelé 
a poskytovatelé zdravotní péče 
a státní správa.

Digitalizace bude v roce 2020 dál postupovat a stávat se běžnou. Dělání byznysu „digitálně“ přestává být konkurenční výhodou Dopad „zvratů“ Zdroj: 2020 Gartner CIO Survey

Jaký dopad měla „disrupce“ na schopnosti vašeho podniku? Zahrnuje odpovědi „výrazně pozadu 
oproti tomu, kdyby disrupce nenastala“ a „pozadu oproti tomu, kdyby disrupce nenastala“.

(Procento respondentů, kteří se kvůli zvratu zhoršili v…)

Redakce INSIDE
redakce@inside.cz

Typy „disrupcí“, jimž jsme čelili v posledních čtyřech letech 
 Zdroj: 2020 Gartner CIO Survey

Čelila vaše organizace v posledních čtyřech letech některé z výše uvedených situací?

Deset nejdůležitějších atributů, jimiž se odlišují „fit“ podniky 
Mezera mezi fit a křehkými Zdroj: 2020 Gartner CIO Survey
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Poznámka k metodice: organizační atributy fit podniku vycházejí ze sebehodnocení efektivity. Inverzní vyobrazení vycházející
z absolutní efektivity na ose X a mezery v efektivitě (diferenciace) mezi fit a křehkými na ose Y. Top 10 odvozen ze součtu dvou inverzních pozic 
atributu (nejvyšší součet). Fit organizace jsou v rámci těchto deseti atributů buď vysoce efektivní, nebo vysoce diferencované od křehkých.

Inverze efektivity fit podniku
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CIO Agenda v roce 2020
Kromě hlavní studie, z níž nabízíme krátký úryvek v rámečku (řadu postřehů 
a abstraktů klíčových témat a zjištění si také můžete stáhnout bezplatně, viz odkazy 
a QR kódy), zpracovali analytici v rámci série CIO Agenda 2020 tyto a řadu dalších studií:

2020 CIO Agenda: A Midsize Enterprise Perspective

2020 CIO Agenda: Industry Perspectives Overview 

Oborové studie CIO Agenda 2020 (Industry Perspective) jsou zpracovány pro: státní 
sektor, pojišťovnictví, vyšší vzdělávání, finanční služby, poskytovatele zdravotní péče, 
výrobní sféru (těžký průmysl), přírodní vědy a specializovanou výrobu a další odvětví.

Geografické studie CIO Agenda 2020 jsou k dispozici pro řadu zemí a regionů: DACH, Benelux, 
Británie a Irsko, Skandinávie, Brazílie, Japonsko, Austrálie, Latinská Amerika, Rusko, Itálie a další.

Bezplatně dostupné abstrakty a postřehy z CIO Agenda 2020
2020 Gartner CIO Agenda: Winning in the turns (e-kniha) 
gartner.com/en/publications/2020-cio-agenda

Action guide: Prepare for the unknown (studie, první kroky) 
gartner.com/en/doc/421852-winning-in-the-turns-a-cio-action-guide

Webinar: Drive growth in the face of change (webinář/panelovka) 
gartner.com/en/webinars/25091

https://www.gartner.com/document/3979857?ref=solrAll&refval=240987588
https://www.gartner.com/document/3979185?ref=solrAll&refval=240987525
https://www.gartner.com/en/publications/2020-cio-agenda
https://www.gartner.com/en/doc/421852-winning-in-the-turns-a-cio-action-guide
https://www.gartner.com/en/webinars/25091
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Studie Maverick* tedy nabízejí 
nekonvenční pohled na rodící se 
technologie a technologické či tech-
nologicko-společenské trendy. Co 
máme na mysli, asi nejlépe osvětlí pár 
stručných příkladů – témat, jimž se 
studie řady Maverick* v nedávných 
měsících (rok 2019) věnovaly:
Blockchain ve skutečnosti neohrozí 

ani centrální moc, ani centralizo-
vané obchodní modely, nejspíše 
ale povede ke změně „mocenských 
struktur“ – na tržní, ekonomické 
(hospodářské) i mezinárodněpoli-
tické úrovni. Co to bude znamenat 

pro CIO, jejich organizaci a pod-
nik, shrnuje Maverick* Research: 
Blockchain and the Illusion of 
Exterminating Central 
Power (gartner.com/
document/3889878).

Představa, že AI je v podnicích 
ideální nasazovat znalostním pra-
covníkům stylem „shora-dolů“, je 
mylná. Ve skutečnosti tomu bude 
podobně jako při nástupu řady 
jiných technologií v posledních 
letech (mobilita, appky, clou-
dové nástroje a aplikace) přesně 
naopak. AI má sice schopnost 

„vyrovnávat“ mezery a nerovnost 
v dovednostech a znalostech, 
ve skutečnosti se jí ale jako první 
chopí nejschopnější a nejam-
bicióznější zaměstnanci s cílem 
zvýšit svou výkonnost – a často 
tak učiní v rozporu s pravidly go-
vernance a vědomím nadřízených. 
Jak se na to připravit a správně 
reagovat, nastiňuje Maverick* 
Research: How Iron Man Will 
Rip Your Organization 
Apart (gartner.com/
document/3976088).

  Studie Maverick*

Maverick* & Top 10

Maverick je osoba s nezávislou myslí a vlastním, nekonformním názorem. Právě takové 
jsou studie Gartner Maverick* Research, které analytici Gartneru zpracovávají stranou 
od rigorózního procesu přípravy, sestavování a revizí tradičních analýz, studií a dalších 
materiálů. Znamená to, že značné procento vizí a myšlenek, s nimiž se ve studiích Maverick* 
potkáte, nemusí nikdy dojít naplnění, na druhou stranu se v nich s větším předstihem objevují 
témata a koncepty, jež nakonec naplnění dojdou a budou mít zásadní dopad.

Studie Maverick*: Konec kancelářských prostor 
Tato studie se snaží oponovat 
tradičnímu pravidlu, podle nějž s tím, 
jak podniky nabírají další a další 
zaměstnance, musejí také rozšiřovat své 
prostory. Ve skutečnosti lze očekávat 
naprostý kolaps poptávky 
po kancelářích.

Co Maverick* zjistil
• Většina podniků již za-

vedla nějakou formu pra-
videl pro práci na dálku, 
umožňující obvykle vybra-
ným zaměstnancům tento 
režim jeden či dva dny v týdnu. 
Práce na dálku je ale v korporát-
ním světě stále chápána spíše jako výjimka 
než pravidlo a od pracovníků se očekává, že 
dorazí do kanceláře a budou odsud pracovat 
i v situacích, kdy to není potřeba.

• Podnikové kancelářské prostředí již není pro 
udržení produktivity zaměstnanců nutné. 
Cloudové služby a mobilní zařízení umožňují 
plnou produktivitu bez ohledu na místo.

• Přímý (doslovný) dohled nad zaměstnanci je 
zastaralým manažerským přístupem. Zaměst-
nanec, jemuž nelze věřit, že bude na dálku 
skutečně pracovat, neměl být vůbec přijat.

Co Maverick* doporučuje
• Přestaňte utápět peníze do firemních kan-

celářských prostor. Plánujte jejich zmenšení 
a navrhněte program práce na dálku, který 
podporuje flexibilní pracovní prostředí.

• Vytvořte program digitálního pracoviště, který 
skutečně umožňuje práci odkudkoliv, kdykoliv. 
Využijte koncept Gartneru nazývaný „New work 
nucleus“, utvářený SaaS aplikacemi, a elimi-
nujte jejich lokálně provozované předchůdce.

• Umožněte zaměstnancům zbavit se uvažování 
„musím do kanceláře“ – dovolte jim pracovat 

tam, kde jsou 
nejproduktivnější, 
podpořte virtuální 
spolupráci a omezte 
pracovní postupy, jež 
závisejí na kolokaci týmů.

Předpoklad pro strategické plánování
Do roku 2023 přestanou být pro necelou tře-

tinu digitálních pracovníků podnikové kanceláře 
preferovaným místem k práci.

*Studie o rozsahu 18 stran obsahuje v sekci 
analýza celkem čtyři kapitoly (viz níže), vzhledem 
k dostupnému prostoru uvádíme pouze krátkou 
ukázku z prostřední kapitoly.

[…] Naprostým minimem by měla být 
dostupnost pracovních či podnikových aplikací 
a nástrojů pro komunikaci mimo kancelář. 

Organizace by také měly zahrnout 
odpovídající mobilní klienty a appky 

do testovacích či pilotních 
programů před nákupem nových 
řešení. Výběr může usnadnit 
framework Gartneru ACME 
(viz studie „How to Select 
Collaboration Technology Using 

Gartner’s ACME Framework“).
Přestože respondenti v prů-

zkumech, jako byl ten z uvedeného 
grafu, obecně uznávají či deklarují ústup 

tradičních kancelářských prostor, pouze jedna ze 
čtyř společností (28 %) umožňovala v roce 2019 
bezproblémový přístup s SW a aplikacím mimo 
prostory svých kanceláří. 

Nástroje pro IM/RTM (Instant 
Messaging/Real-Time Messaging)

Nástroje pro správu sociálních 
médií/sítí

Nástroje pro sdílení/přístup
k uloženým souborům
Nástroje pro zvyšování

produktivity

Nástroje pro spolupráci

HR podpůrné nástroje

Nástroje pro školení
a osobní rozvoj

58 % 17 % 7 % 14 %

14 %

14 %

4

6 %

8 %

7 %

9 %

12 %

18 %

9 %

15 %

15 %

21 %

21 %

23 %

21 %

22 %

13 %

13 %

19 %

28 %

26 %

27 %

30 %

27 %

45 %

36 %

32 %

28 %

22 %

19 %

Četnost používání nástrojů v rámci pracovní náplně

Denně Týdně Alespoň jednou měsíčně Několikrát do roka Nikdy

Pozn.: Součty nemusejí odpovídat 100 % z důvodu zaokrouhlení, n = 7 621

Zdroj: Gartner 2019 Digital Workplace Consumer Survey

Přestaňte 
vyhazovat peníze 

za vyhrazené místo 
ve firemních 
kancelářích

Maverick & vnuk
Nestává se často, aby se o etymologickou genealogii jediného slova museli podělit děd 
a vnuk, případně aby děd a vnuk přispěli novotvarem svému rodnému jazyku. Jako 
první dal svému jménu přenesený význam Samuel Augustus Maverick, texaský právník, 
politik a rančer. Právě díky němu znamená v moderní americké angličtině „maverick“ 
osobu s nezávislou myslí a vlastním, nekonformním názorem. U Samuela Augusta se ona 
vlastnost projevovala neochotou značkovat vlastní dobytek – jeho jméno se tak stalo jednak 
označením tvrdohlavé osoby s vlastním úsudkem a také neoznačeného kusu dobytka, kterého se 
může „zmocnit” kdokoliv (je pravděpodobné, že právě to dělal také S. A. Maverick sám).

Vnuk Samuela Augusta Maury Maverick byl v letech 1935–1939 zvolen demokratickým po-
slancem za stát Texas a svému jménu dostával mj. názory, chováním a hlasováním nezávislým 
na stranické linii (a dost možná tak svému rodovému jménu pojistil etymologickou slávu). Sám 
navíc do slovníku americké angličtiny přispěl během druhé světové války, kdy řídil Smaller War 
Plants Corporation. Věrný své nenávisti k formálnímu úřednímu žargonu vydal 30. března 1944 
oběžník, v němž s nadsázkou oznámil, že kdokoliv použije „gobbledygook“ pojmy jako „aktivace“ 
či „implementace“, bude zastřelen. Označení formálního blábolení slovem gobbledygook, jež si 
Maverick vymyslel (prý podle zvuku, který dělá hudrující krocan), se už v americké angličtině 
zabydlelo natrvalo.

Zaveďte 
program 

digitálního pracoviště 
podporující práci 

„odkudkoliv, 
kdykoliv“

Kompletní studii Maverick* 
Research: The End of Office Space 
naleznete na portále Gartneru: 
gartner.com/document/3970752

Umožněte 
zaměstnancům 

zbavit se uvažování 
„musím 

do kanceláře“
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https://www.gartner.com/document/3889878?ref=solrResearch&refval=241549423
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https://www.gartner.com/document/3889878?ref=solrResearch&refval=241549423
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https://www.gartner.com/document/3976088?ref=solrResearch&refval=241549725
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Slova jsou základy, na nichž fun
guje naše myšlení – k věcem, jež 
neumíme pojmenovat, jsme proto 
často slepí. Způsobem, jak takový 
problém překonat, je vypůjčení si 
slova z cizího jazyka. Jak lze cizí ja-
zyky (slova z nich vybraná) využít 
při rozvoji a uvádění IT či byznys 
strategií do praxe, popisuje: Mave
rick* Research: Think Diffe
rently by Using Foreign 
Languages (gartner.com/
document/3975864).

Použít crowdsourcing v oblasti 
informační a kybernetické 
bezpečnosti může vypadat jako 
velmi nepraktický a nerozumný 
nápad. Podle trojice analytiků 
nás v budoucnosti ale přesně 
takový obrat čeká – od maximálně 
centralizovaného konceptu 
informační bezpečnosti směrem 
k decentralizovanému modelu 

využívajícímu prvky kolektivní 
odpovědnosti. Jak o crowdsour-
cingu v souvislosti s kybernetic-
kou bezpečností uvažovat a jak 
jej zavést do praxe, je tématem 
studie Maverick* Research: The 
Biggest Weakness Is Our Biggest 
Strength: Cybersecurity in the 
Digital Age Is Crowd
sourced (gartner.com/
document/3975469).

Máteli pocit, že již generace mile
niálů demonstruje zcela odlišný 
přístup k digitálním technologiím 
a odráží též fenomén nastupující 
digitální společnosti, vězte, že jste 
ve skutečnosti téměř nic neviděli. 
Teprve nastupující generace Z, 
zejména její pozdější vskutku 
plně „digitální“ ročníky, na pra-
coviště přinese opět zcela nové 
schopnosti, preference a zájmy. 
Co by to mohlo znamenat a jak se 

na to připravit, zkoumá Maverick* 
Research Into the Workforce’s 
Adaptation to Digital Society: 
A Gartner Theme Insi
ght Report (gartner.com/
document/3975206).

Zatímco v soukromém životě 
a volném čase dáváme videu 
značný prostor, na pracovišti zatím 
významnou roli nemá (čest výjim-
kám). Ve světě, který je kamerami 
doslova prošpikován (ať už ve veřej-
ném prostoru, budovách nebo kaž-
dém mobilním zařízení), je ale jen 
otázkou času, než se objeví nové 
(nebo jen převzaté a modifikované) 
způsoby využívání videa v pracovní 
sféře. Schopnost práce s videem 
a jeho tvorby se tak v dohledné 
době může stát stejně důležitou 
(a pro nemalé procento zaměst-
nanců nezbytnou) jako práce 
s tabulkami, prezentacemi nebo 

tvorba textů: Maverick* Research: 
Video Intelligence Will Save the 
World, Your Life and 
Your Job (gartner.com/
document/3971096).

Dnešní „kancelář“ je pozůstatkem 
a pohrobkem industrializace. 
Digitalizace nejen umožňuje, ale 
vysloveně si žádá agilnější, flexi-
bilnější a produktivnější digitální 
pracovní prostředí – a bude právě 
úkolem CIO a ostatních IT lídrů, 
aby zbavili své podniky zastara-
lých konceptů fyzických 
kanceláří: Maverick* 
Research: The End 
of Office Space (gartner.com/
document/3970752).

Podobně je tomu s výběrem desítky 
hlavních strategických předpovědí. 
Gartner ale publikuje celou řadu 

„výběrových“ studií typu 
Top 10, nebo dokonce 
TOP 100. V případě 

TOP 10 strategických technologic-
kých trendů jsou ovšem jejich ve-
řejně dostupný souhrn a stručné po-
pisy jen zlomkem informací, které 
naleznete v kompletní padesáti-
stránkové studii. Některým z trendů 
pak mohou být během následujících 
měsíců po vydání „TOP 10“ navíc 
věnovány samostatné studie. 

Podobně je tomu v případě de-
sítky top strategických předpovědí – 
také u nich jsou každoročně veřejně 

dostupná jejich znění a stručná 
shrnutí, kompletní více než třiceti-
stránkové studie se ale podrobně vě-
nuje každé z předpovědí. Jde přitom 
o úzký výběr ze stovek předpovědí, 
které jsou každoročně publikovány 
v rámci série „Predicts“.

Studie Top 10
Deset strategických technologických trendů patří mezi nejčastěji popularizované studie Gartneru. Analytici je připravují 
každoročně u příležitosti startu série konferencí Gartner IT Symposium a jejich stručná „veřejná“ část se objevuje, často 
doplněná o další komentáře či postřehy, v řadě odborných (IT), byznysových, a dokonce i v některých mainstreamových médiích. 

Top 10 strategických technologických trendů pro rok 2020
9. Praktický blockchain (practical blockchain) – přináší potenciál proměnit celá odvětví v systémy 
digitální důvěry, transparentnosti a výměny hodnoty napříč obchodními ekosystémy. Důležitý je 
také potenciál snížení nákladů, zkrácení vypořádání transakcí a zlepšení cashflow. Aktiva je možné 
vysledovat až k jejich původu a výrazně omezit možnosti výměny za kopie, náhražky či falšované 
zboží. Sledování je zajímavé i v oblastech, jako jsou potravinářství (sledování původu, dohledání 
kontaminace napříč dodavatelským řetězcem atd.) nebo sledování konkrétních dílů pro usnadnění 
situací jako svolávání výrobků kvůli závadě. Další příležitosti se nacházejí v oblastech jako správa 
identit, integrace chytrých smluv umožňujících automatizovat vybrané transakční kroky. 
„Blockchain zatím není pro podniková nasazení dostatečně vyspělý – stále existuje řada technic-

kých problémů včetně špatné škálovatelnosti a interoperability. Navzdory tomu je jeho revoluční 
potenciál tak velký, že by mu podniky měly věnovat pozornost dokonce i v případě, kdy 
neplánují masivní nasazení v nejbližší době,“ dodává Burke.

Kompletní studii Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 naleznou 
klienti Gartneru na adrese: gartner.com/document/3970506

Českou verzi stručného přehledu Top 10 trendů naleznete ve speciálu INSIDE Report: 
kpc-group.cz/inside/files/2019/11/symposium-2019-A4_web.pdf

Vývoj blockchainu lze měřit tvorbou přidané hodnoty
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Výběr „TOP 10“ studií pro rok 2020
•  Top 10 Strategic Technology Trends for 2020
•  Top 10 Finance Technology Trends for 2020
•  Revisiting the Top 10 Cloud Myths for 2020
•  Top 10 Trends That Affect Oil and Gas CIOs in 2020
•  Top 10 Things CIOs Need to Know About APIs and the API Economy
•  Top 10 Technologies That Will Drive the Future of Infrastructure and Operations
•  Top 10 Wireless Technologies and Trends That Will Drive Innovation
•  Top 10 Personal Technologies to Support Digital Business
•  Top 10 Technologies That Are Defining the Future of Mobility, 2019 Update

Studie top 10 předpovědí a 100 předpovědí
•  Gartner’s Top Strategic Predictions for 2020 and Beyond: Technology Changes the Human 

Condition
•  100 Data and Analytics Predictions Through 2023

Lukáš Erben
redakce@inside.cz

Lukáš Erben
redakce@inside.cz
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Studie Ignition Guide vám poradí 
například, jak začít a postupo-
vat, chcete-li vytvořit centrum 

excellence (CoE) pro určitou 
technologickou oblast, nebo jak 
sestavit plán migrace do veřejného 
cloudu či kompletní strategický 
plán pro IT oddělení. Pokrývají ale 
pochopitelně širší škálu témat – 
od těch souvisejících s řízením IT, 
infrastruktury a provozu přes pod-
nikovou architekturu, klasifikaci 
dat a agilní metody až po digitální 

marketing, B2B digitální prodej, 
CRM, analýzy potřeb či návrhy 
organizačních struktur (a řadu 
dalších).

Zatímco Ignition Guide je 
výrazně zaměřena na realizaci vlast-
ních kroků v dané oblasti, studie 
Planning Guide jsou holističtější 
povahy. Slouží především k pří-
pravě – zvážení relevantních trendů 
a výhledu v dané oblasti a vytvoření 
plánu dalšího rozvoje (například 
v infrastrukturně-provozní oblasti, 
nebo technologiích pro spolupráci 
a koncové uživatele, správě dat, 
aplikačních platformách, architek-
tuře a interaci či rozvoji dovedností 
pro digitální transformaci a řadě 
dalších). Planning Guide tak mimo 
jiné pomáhá neopomenout při 
plánování relevantní technologie 
a trendy.

   Průvodci plánováním, realizací, 
tématy a trendy

Planning/Ignition 
Guide & Insight

Studie Gartneru nenabízejí jen efektivní cestu, jak se zorientovat na konkrétních trzích, 
udržet si přehled o klíčových trendech nebo správně připravit výběrové řízení či podklady 
k výběru dodavatele konkrétní technologie či služby. Naleznete mezi nimi také průvodce 
nejrůznějšími typy iniciativ (Ignition Guide, Planning Guide), přehledy širších témat 
a studií, jež je pokrývají nebo se k nim vážou (Theme Insight), nebo studie shrnující klíčové 
trendy a předpovědi (Trend Insight), do nichž patří i série TOP 10 studií zmíněných 
na předchozí stránce. 

Gartner Theme Insight & Trend Insight
Jak se vyznat v široké škále blockchainových technologií? Jak se zaměstnanci přizpůsobují a dále 
budou přizpůsobovat na změny a potřeby digitální společnosti? Jakými způsoby lze uvažovat o 
zlepšování obchodní výkonnosti? Pokrýt některá širší témata z nadhledu, tak aby si CIO (či jiný 
příslušný lídr) spolu se svým týmem udělal lepší přehled o tématu, jemuž je věnována řada dalších, 
úžeji zaměřených studií nebo pro něž existují zajímavé příklady z praxe, je smyslem Theme Insight 
studií, které obvykle připravují nejseniornější analytici Gartneru (viceprezidenti výzkumu). Podobný 
účel plní řada studií Trend Insight, mezi něž patří také „TOP 10“ přehledy předpovědí 
či trendů, které jsme představili na předchozí straně.

Příklady studií:

Blockchain Technology Spectrum: A Gartner Theme Insight Report,
gartner.com/document/3891399

How to Lead Supply Chain in the Big Shift to Sustainable Business: A Gartner  
Theme Insight Report, gartner.com/document/3869185

2020: Klíčová témata ke zvážení pro plánování v oblasti cloudu

2020 Planning Guide for Cloud Computing, gartner.com/document/3970099

Příklad: Studie „Ignition Guide to Strategic Planning for IT“ obsahuje 
rozbor a materiály (tabulky, slajdy, návody apod.) pro tyto kroky:

Fáze Kroky

Plánování 1. Definování strategického plánovacího procesu.*

Realizace

2. Určení dopadů obchodní strategie na IT.
3. Diagnóza mezer ve výkonnosti IT.
4. Určení kroků pro splnění IT cílů.
5. Sdělení strategického plánu všem zainteresovaným.

Dohled 6. Dohlížení na plnění strategických cíllů.

* V kroku 1 například studie vysvětluje, jak definovat cíle projektu (výstupy jako sladění IT 
cílů s byznys prioritami, uspořádání strategických iniciativ do prioritizovaného seznamu 
a celopodnikové přijetí IT strategie), jaké konkrétní role (CIO, CEO/exekutiva, lídři byznys jednotek, 
vybraní podřízení a manažeři) bude třeba zapojit a za co budou odpovědné, a konečně s jakými 
úskalími je třeba počítat a jak se jim lze vyhnout nebo je překonat. Jako podpůrné 
materiály nabízí tabulku Ignition Project Manager, pracovní sešit pro IT strategie 
v pptx, dokument průvodce diskuzí/pohovory s byznys partnery a předlohu pro 
plánování strategických diskuzí v pttx.

Ignition Guide to Strategic Planning for IT gartner.com/document/3769390
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Organizace budou rozvíjet holistickou 
multicloudovou, edge a on-premise strategii

• Rozvíjení multi- a hybridní cloudové 
strategie

• Vyhodnocení variant distribuovaného 
cloudu a edge

• Revize sítí pro hybridní architekturu
• Rizika závislosti na dodavatelích (lock-in) 

zejména u SaaS

Organizace budou revidovat svůj IT provoz
s ohledem na multicloud a distribuovaný cloud

• Zavádění multicloudové správy a governance
• Vytváření nástrojů a strategie pro multicloud
• Zavádění sledovatelnosti
• Rozšíření strategie datové compliance

do veřejného cloudu
• Rozšíření strategie datové dostupnosti

do veřejného cloudu
• Revize bezpečnostních postupů pro

veřejný cloud

Podniky budou investovat do rozvoje 
cloudových dovedností napříč disciplínami

• Vytvoření cloudového CoE 
(Center of Excellence)

• Určení/jmenování cloudového architekta, 
nábor/zaškolení cloudových 
techniků/inženýrů

• Vytvoření programu pro rozvoj talentů
• Přerod IT do podoby

brokera služeb

Kontejnery a serverless model budou
ve stále větší míře ovlivňovat architekturu 
výpočetních zátěží

• Použití serverless infrastruktury
k eliminování „režie“ provisioningu 
výpočetních zdrojů

• Navrhování přenosných řešení
• Rozvoj automatizačních strategií
• Zavádění DevSecOps

https://www.gartner.com/document/3769390
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Gartner hodiny IT trhu (Gartner 
IT Market Clock/ITMC) odpo-
vídají právě na otázku, kdy je ještě 
moudré pokračovat v investicích 
a údržbě současné IT technologie či 
typu řešení a kdy se naopak vyplatí 
nahradit je něčím novým.

Hodiny IT trhu využívají pro 
znázornění pozice zkoumané tech-
nologie v životním cyklu hodinový 
ciferník (obr. 1). Jednotlivé body 
umístěné v ITMC představují tech-
nologie nebo služby. Barevné ikony 
poskytují rychlou informaci o tom, 
za jak dlouho technologie přejde 
do další fáze životního cyklu. Ob-
vod hodinového ciferníku ITMC 
pak ilustruje, kde se technologie 
momentálně nachází v rámci své 
životnosti na trhu IT.

Životní cyklus začíná uvedením 
technologie nebo služby na trh 
a trvá do doby, kdy ještě může 
konkurovat ostatním a být renta-
bilně využívána. Začíná tedy vždy 
v 00.00 hod. a pohybuje se ve směru 
hodinových ručiček ke 12.00 hod. 
Fáze životního cyklu jsou v ITMC 
označeny jako:
1.  Výhoda (advantage) – vstup 

na trh; technologie přináší kon-
kurenční výhodu.

2.  Další fází je volba (choice) – 
v této fázi roste standardizace 
funkčnosti a objevují se alterna-
tivy zkoumané technologie nabí-
zené dalšími výrobci; organizace 
by měla sledovat úroveň cen, 
za které je technologie nabízena.

3.  Následuje fáze náklady (cost) – 
rozdíly mezi alternativními po-
rovnávanými produkty na trhu 
jsou minimální; organizace by 
měla zvážit náklady potřebné 
k eventuálnímu přechodu na no-
vou technologii.

4.  Poslední fází životního cyklu je 
výměna (replacement) – techno-
logie je již starší; úroveň podpory 
produktu klesá, dostupnost 
pracovníků se znalostí starších 
technologií se zmenšuje, a to 
vše přináší nárůst provozních 
nákladů; náhrada technologie je 
žádoucí.

Vzdálenost od středu hodinového 
ciferníku ilustruje v ITMC úroveň 
komoditizace příslušné technolo-
gie. Čím větší je úroveň komodi-
tizace (větší vzdálenost od středu 
v ITMC), tím bude snadnější 
přechod na jiné produkty s podob-
nou funkcionalitou.

ITMC není izolovaná metodika. 
Navazuje na metodiku hype křivky 
a dále ji doplňuje (viz obr. 2 – 
v pravé části jsou zvýrazněny tři 
typické fáze zralosti sledované 
technologie). Hype křivka spo-
lečnosti Gartner sleduje postupné 
zrání jednotlivých technologií IT 
od okamžiku, kdy se objeví na trhu 
(viz str. 14).

Hodiny IT trhu: Životní cykly

K čemu používat hodiny IT trhu?
• Získáte snadný a rychlý přehled o životních cyklech vašich technologických aktiv.

• Můžete rychle vyhodnotit a prioritizovat své IT investice.

• Snáze vytvoříte technologické itineráře a plány zohledňující vaše obchodní cíle.

Každá technologie, produkt či služba jednou dosáhne konce svého životního cyklu, za nímž se její 
provoz stává neefektivním. Gartner IT Market Clock zobrazuje, kdy je rozumné ji odstavit a nahradit 
modernější alternativou (a to i v případě, že jinak funkčně postačuje).

Modelové schéma hodin IT trhu (IT Market Clock)

Jak souvisejí hodiny IT trhu s dalšími metodikami Gartneru?

Příklad: Market Clock for Procurement and Strategic Sourcing 
Applications, 2020
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Hype křivky slouží pro „hon“ na nové technologie… 
… magické kvadranty vám pomohou „odchytit“ ty vhodné…

… hodiny trhu umožňují je naplno „vytěžit“.

Technologie A

Technologie B



číslo 1  |  ročník 21  |  www.inside.cz

26

Vztahy, které má Gartner s více než 
dvanácti tisíci podniků a organizací 
napříč uživatelskými i dodava-
telskými komunitami, umožňují 
sestavit poměrně přesný a jedinečný 
obraz nabídky i poptávky. Klienti tak 
používají naše předpovědi pro porov-
nání svých vlastních odhadů vývoje 
v odvětvích, jako jsou telekomuni-
kace, IT služby, software, zařízení, 
datová centra a polovodiče pro:
•  Pochopení příležitosti a poten-

ciálu těchto trhů
•  Odhalení měnících se tržních 

podmínek, jejich dopadu na trh 
a související očekávání

•  Vyhodnocování, sestavování 
a validaci obchodních plánů

Jak fungují předpovědi trhu?
Studie Gartner Market Forecast 

jsou založené na tržním modelu odrá-
žejícím specifickou dynamiku daného 
tržního segmentu a identifikují hlavní 
faktory, jež jej ovlivňují a z nichž 
vycházejí klíčové předpoklady. Ty 
jsou založené na bezpočtu faktických 
základů z primárního a sekundárního 

výzkumu, analýze dotazů klientů 
a rozsáhlé síti kontaktů v odvětví. 
Naším cílem je pomoci vám plně 
pochopit budoucí výdajové vzorce 
a poskytnout kvalifikovaný vhled, 
na jehož základě můžete dělat byzny-
sová rozhodnutí. Standardní předpo-
věď zahrnuje dva roky historických 
dat a pět let výhledu do budoucna – 
poskytuje tak obsáhlý vhled do vývoje 
nabídky a poptávky na jednotlivých 
trzích, světadílech či oborových verti-
kálách na čtvrtletní bázi.

Součástí studií předpovědi trhu 
je podpůrná analýza vysvětlující, 

jak se podle Gartneru hlavní tržní 
trendy promítnou na primárních 
i sousedních trzích a jaké související 
předpoklady mají podle Gartneru 
na předpověď významný vliv.

Předpovědi trhu vám tak 
především umožní pochopit tržní 
příležitosti jednotlivých IT produktů 
a služeb, odlišit, které z příležitostí 
nově nastupují, dospívají, nebo 
jsou na ústupu, a založit své ob-
chodní plány strategie na faktech 
namísto dohadů.

Předpověď trhu v době nejistoty
Analytici Gartneru aktualizují 

většinu předpovědí trhu se čtvrt-
letní frekvencí. V případě, že se 
situace na trhu rychle a dynamicky 
mění (například finanční krize 
v letech 2008–2010 nebo pandemie 
koronaviru v roce 2020), mohou být 
aktualizované předpovědi vydávané 
i mimo běžný ediční plán, případně 
aktualizované s vyšší (např. měsíční) 
frekvencí. Gartner tak svým 
zákazníkům pomáhá rychleji a lépe 
reagovat na bezprostřední, 
nenadálé změny.

  Předpověď trhu: Identifikujte 
příležitosti a ověřte své obchodní plány

Market Forecast,
Market Share

Jak rychle poroste trh, jaký je jeho růstový potenciál a z jakých předpokladů či očekávání daná 
předpověď vychází? Studie Gartner Market Forecast sestavované analytiky Gartneru 
pomáhají určit investiční priority a identifikovat růstové příležitosti na IT trhu. Umožňují 
zejména dodavatelům dělat klíčová byznysová rozhodnutí na základě ověřené metodiky.

Gartner Market Forecast

Vý
da

je
 

N
íz

ké
Vy

so
ké

Historie
(typicky dva roky)

Předpověď
(typicky pět let)

Geografické pokrytí není
u všech trhů stejné. V současné 
době pro většinu IT trhů 
pokrývá Gartner náš region 
střední a východní Evropy
v granularitě: Česko, Polsko, 
Maďarsko, zbytek východní 
Evropy (Rusko/CIS je pokryto 
jako samostatný region).

Ukázka/fragment z Forecast: IT Services, Worldwide,  2018–2024 (Česko, miliony dolarů)
Studie předpovědí trhu jsou publikovány v podobě rozsáhlých .csv a .xls souborů dat, z nichž si můžete udělat vlastní výběr či analýzu dat (viz ukázku 
„fragmentu“ a zpracovaného grafu v tomto rámečku). Pokrývají oblasti jako IT služby, cloudové služby, trh polovodičů, IoT platformy, datová centra 
a infrastruktura, bezpečnost a řadu dalších.
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Technologické poradenství: Česko, 2018–2024
(odhad, miliony dolarů)
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Technologická strategie a governance

IT Services (2)/Consulting (3) 2019 2020

Business 
Consulting

Business Operations 40 33

Corporate Strategy 36 29

Financial Management 32 28

Human Capital Management 34 27

Marketing and Customer Management 32 26

Risk Management 37 33

Technology 
Consulting

Applications 210 173

Infrastructure 138 116

Technology Strategy and Governance 40 33

Consulting (3) Total 599 498
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Klienti – uživatelé služeb Gartneru – 
využívají analýzu tržních podílů pro 
ověření a posouzení lídrů trhu. Ze-
jména poskytovatelé IT služeb a řešení 
na základě těchto analýz rozvíjejí chá-
pání své vlastní pozice na trhu. Data 
o tržních podílech jsou také klienty 
využívaná pro sledování trendů 
a určení posunů, jež mohou nazna-
čovat nové příležitosti k navýšení 
tržního podílu. Vzhledem k tomu, že 
řada trhů je aktualizovaná čtvrtletně 
a všechny ročně, mohou si být klienti 
jistí, že mají pro rozhodování o řízení 
svého byznysu aktuální data.

Jak funguje analýza tržních 
podílů

Nejprve je odhadnut obrat do-
davatele ve všech tržních segmen-
tech, kde se pohybuje. Následně 

tato čísla interpretujeme tak, aby 
bylo možné z nich odvodit obrat 
určitého dodavatele v daném tržním 
segmentu. Gartner při zpracování 
analýzy tržních podílů kombinuje 
primární průzkumy a diskuze 
s dodavateli (vendor briefing) se 
sekundárním výzkumem, jako jsou 
veřejné finanční výkazy, materiály 

odvětvových sdružení a vládní 
statistiky. Několikeré datové body 
zajišťují, že statistiky obsažené v re-
portech jsou objektivní a přesné a že 
probíhá nezbytná kontrola kvality.

Čas od času zkoumáme trhy 
z různých perspektiv s cílem lépe 
jim porozumět a identifikovat 
posuny, které nemusejí být zjevné 

při zkoumání samotných objemů či 
obratů. Přestože obrat je primárním 
měřítkem pro odhadování tržního 
podílu, doplňkově mohou být 
na některých trzích použité i další 
metriky jako počty dodaných kusů.

Pomocí nástroje pro interaktivní 
zkoumání tržních podílů si mohou 
klienti vytvořit relevantní náhled 
na trh na základě svých vlastních 
byznysových potřeb. Přístup 
k datům o tržních podílech závisí 
na výběru segmentů IT, OT či kom-
ponent, o které se zajímáte.

Tržní podíl: Jak si vedou největší 
dodavatelé?
Tržní podíl je jednou z nejdůležitějších metrik používaných vedoucími pracovníky prakticky ve všech odvětvích. 
Prostřednictvím metodiky Gartner Market Share zákazníci pochopí, jak je trh rozdělený mezi 900 technologickými 
firmami na více než 30 hlavních trzích. Detailní rozbor toho, jak jsou příjmy dodavatelů distribuované, odhaluje, jaké 
typy řešení jsou úspěšné, které naopak zaostávají a jaké příležitosti mohou dodavatelé využít pro růst svého tržního podílu.

Různé náhledy na tržní podíly ve studiích Gartner Market Share
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Tržní podíl podle
poskytovatele

Tržní podíl podle
odvětví

Tržní podíl podle
regionu

Poskytovatel A 

Poskytovatel B

Poskytovatel C

Odvětví A 

Region A

Region B

Region C

Odvětví B 

Odvětví C 

Tržní podíl: IT implementační služby, Česko, 
miliony US dolarů, pořadí podle roku 2019

Market Share Change

Vendor 2018 YR 2019 YR 2019 YR

Ness Digital 
Engineering

12,6 % 12,2 % –4,0 %

Accenture 11,3 % 11,1 % –2,5 %

Deloitte 9,6 % 9,8 % +2,1 %

Devoteam 4,0 % 5,3 % +30,8 %

DXC Technology 5,6 % 5,0 % –11,1 %

Infosys 4,2 % 4,5 % +6,3 %

RSM 3,8 % 3,8 % –0,2 %

SAP 3,6 % 3,6 % –2,2 %

IBM 3,7 % 3,4 % –9,3 %

S&T AG 2,5 % 2,7 % +6,6 %

Dodávky IT Služeb – BPO, podle vertikál (abecedně): 
Accenture, Česko, miliony dolarů

Share in US$ Growth in US$

Vertical 2018 YR 2019 YR 2019 YR

Banking & Securities 15,5 % 15,6 % +7,0 %

Communications, 
Media & Services

19,0 % 19,2 % +7,8 %

Education 0,3 % 0,3 % +8,6 %

Government 12,3 % 12,4 % +6,9 %

Healthcare Providers 4,3 % 4,3 % +8,1 %

Insurance 4,7 % 4,7 % +7,4 %

Manufacturing & 
Natural Resources

17,2 % 17,1 % +6,2 %

Retail 10,9 % 10,8 % +5,7 %

Transportation 4,8 % 4,9 % +8,0 %

Utilities 9,1 % 8,9 % +4,4 %

Wholesale Trade 1,8 % 1,8 % +5,9 %

Grand Total 100,0 % 100,0 % +6,7 %

Studie tržních podílů jsou, podobně jako předpovědi, publikovány v podobě 
rosáhlých .csv a .xls datových souborů. Tržní podíl pokrývá pochopitelně 
pouze historická data, nabízí ale kromě možnosti třídění podle tržních 

segmentů či geografie také podrobnější srovnání dodavatelů, 
vertikál, které na daném trhu nakupují, a další výstupy, které 
si můžete snadno nakonfigurovat pomocí přednastavených 
funkcí a maker v .xls (nebo udělat vlastní pokročilou analýzu). 
Finanční data jsou dostupná v dolarech a konstantních dolarech 
s možností přepočtu do všech lokálních měn trhů, které jsou 
ve studii pokryty. Snadno a rychle tak například můžete porov-
nat, kdo jsou nejbezvýznamnější dodavatelé napříč celým trhem 

IT služeb v Česku, střední a východní Evropě (CEE), nebo kteří 
dodavatelé dominují segmentům, jako jsou BPO, consulting 
nebo konkrétní oblasti řízených a cloudových infrastrukturních 
služeb – například řízeným infrastrukturním službám, IaaS 
nebo HW podpoře, případně do jakých vertikál dodává konkrétní 
dodavatel své služby v ČR. Studie tržních podílů pokrývají 
oblasti, jako jsou IT služby, trh softwaru, bezpečnostní software, 
polovodiče, PC a mobilní zařízení (včetně chytrých telefonů), 
poradenské služby, podnikový aplikační software, bezpečnostní 
konzultační služby, podnikové síťové vybavení, řízení IT provozu, 
DBMS, datové integrační nástroje, BPO, SCM software, CxM/
CRM software, řešení pro telco operátory (CSP OT), cloudové 
služby, úložiště, servery, tisková řešení a řada dalších.

Ukázka/fragment z Market Share: IT Services, Worldwide 2019

Ukázka 
ze 

studie

Kompletní data naleznete v:

Market Share: IT Services, Worldwide 2019,
gartner.com/document/3983385

Další doplňující informace obsahují studie analýz tržních 
podílů, například:

Market Share Analysis: IT Services, Worldwide, 
2019, gartner.com/document/3985158

Market Share Analysis: Implementation 
Services, Worldwide, 2019, gartner.com/
document/3985152
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Příležitosti na technologickém trhu 
jsou ve stále větší míře ovlivňovány 
technologiemi a trendy, jako jsou AI, 
pokročilá analytika, IoT, bezpečnost, 
digitální pracoviště, edge, cloud a zá-
kaznická zkušenost. Analýzy Gart-
neru poskytují nezbytný vhled, díky 
němuž mohou technologické firmy 
lépe plánovat, inovovat a zůstávat 
konkurenceschopné na rozvíjejících 
se trzích.

Výzkumy řady „technology 
market essentials“ poskytují faktický 
základ pro analýzy příležitostí k růstu 
napříč portfoliem IT produktů a slu-
žeb. Tyto výzkumy stavějí na kvanti-
tativních výzkumech Gartneru coby 
základu pro kvalitativní analýzu. 
Umožňují technologickým firmám:
•  identifikovat tržní a růstové 

příležitosti,
•  analyzovat výkonnost dodavatelů,
•  hodnotit tržní trendy,
•  lépe chápat konkurenční prostředí,

•  nacházet odpovědi na klíčové 
otázky týkající se jejich cílových 
trhů.

Technologické firmy a start-upy 
potřebují rozumět trendům a fakto-
rům, které mění současný trh, mění 
poptávku a přivádějí na trh novou 
konkurenci – lépe tak identifikují 
své vlastní růstové příležitosti a určí 
investiční priority. K těmto účelům 
lze využít výzkumné materiály Gart-
ner Technology Market Essentials 
(viz schéma).

Témata
Základní data a analýzy Gart-

neru umožňují poskytovatelům 

technologických služeb a tech-
nologickým firmám lépe a přes-
něji rozvíjet strategie napříč 43 
sledovanými trhy (zeměmi). 
Zahrnují přístup k datům a fak-
tům, s jejichž pomocí je možné 
lépe určit investiční priority, zacílit 
na aktuální obchodní příležitosti, 
lépe pozicovat své technologické 
produkty a služby, efektivně řídit 
zdroje a celkově dosáhnout lepší 
výkonnosti než konkurence.
•  Základní výzkum v oblasti 

technologických trhů nabízí 
odpovědi na tyto otázky klientů:

•  Kdo jsou klíčoví zákazníci na na-
šem cílovém trhu a co chtějí?

   Studie Tech Go-to-Market 
a doporučení pro řízení vztahů 
s analytiky

Uspět na technologickém trhu může být z řady důvodů složitější a náročnější než na jiných 
trzích, potenciální odměny pro úspěšné start-upy i etablované dodavatele jsou ale vysoké. 
Gartner proto technologickým firmám nabízí studie řady Tech Go-to-Market (Tech 
GtM) zaměřené na osvědčené postupy při návrhu, vývoji a uvádění nových technologií 
na trh a při komunikaci s potenciálními zákazníky zejména v enterprise segmentu 
a nadnárodních firmách. Důležitým aspektem Tech GtM strategie je též chápání práce 
analytiků a postupů či pravidel, jimiž se analytici řídí, i komunikace a disciplína řízení 
vztahů s nimi (tzv. Analyst Relations – AR).

Studie technologických trhů (technology market essentials)

Trendy a technologická témata

Sledované trhy

Sta
novení růstových příležitostí a priorit pro technologické firm
y

Faktory ovlivňující nabídku a poptávku

Polovodiče

Software

Poskytovatelé
cloudu

Hardware

CSP/ISP/
telco 
služby

IT & profesionální
služby

Růst
IT trhu

Analytika

SMART AI

IoT Digitální
pracoviště

5G

AR/VR

AutonomníEdge
computing

Bezpečnost

CX/UX

Příklady studií, které pokrývají témata technologických trhů:
Internet of Things Forecast Database  
gartner.com/en/documents/3971090/

Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2017–2023,  
3Q19 Update gartner.com/en/documents/3970389/

Top 10 Strategic Technology Trends for 2019: Empowered Edge 
gartner.com/en/documents/3904572/

Forecast: Information Security and Risk Management, 
Worldwide, 2017–2023, 3Q19 Update  

gartner.com/en/documents/3969990/

Gartner Market Databook, 3Q19 Update 
gartner.com/en/documents/3969861/

Tech GtM & AR

https://www.gartner.com/en/documents/3971090/internet-of-things-forecast-database
https://www.gartner.com/en/documents/3970389/forecast-public-cloud-services-worldwide-2017-2023-3q19-
https://www.gartner.com/en/documents/3970389/forecast-public-cloud-services-worldwide-2017-2023-3q19-
https://www.gartner.com/en/documents/3904572/top-10-strategic-technology-trends-for-2019-empowered-ed
https://www.gartner.com/en/documents/3969990/forecast-information-security-and-risk-management-worldw
https://www.gartner.com/en/documents/3969990/forecast-information-security-and-risk-management-worldw
https://www.gartner.com/en/documents/3969990/forecast-information-security-and-risk-management-worldw
https://www.gartner.com/en/documents/3969861/gartner-market-databook-3q19-update
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29•  Jaké růstové příležitosti na našem 
cílovém trhu existují?

•  Kam se bude náš cílový trh 
posouvat, jak se promění 
(disrupce)?

•  Kdo jsou hlavní konkurenti, jak 
vypadá konkurenční prostředí 
a jak se bude měnit?

•  Jaké technologické trendy 
a změny ovlivní náš cílový trh?

•  Jaké produkty a služby CIO a IT 
lídři vyhodnocují a nakupují?

Tech goto market
Plánování go-to-market stra-

tegií je všeobjímající disciplínou 

zahrnující analýzu trhu, zákaznic-
kých potřeb a nákupních chování, 
produktů a nabídek i jejich hodno-
tových propozic, nákupních kanálů 
preferovaných zákazníky a možných 
cest na trh. Předstupněm go-to-
-market plánování většinou bývá 
strategický marketing, go-to-market 

plánování se nicméně uskutečňuje 
na více úrovních týmem, který jde 
napříč obchodem, marketingem, 
produktovým managementem a zá-
kaznickými službami. V jádru všech 
go-to-market plánů je hluboké 
pochopení toho:

Kdo jsou naši cíloví zákazníci 
(kupující),
• jaké potřeby mají,
•  jaký způsob nakupování 

upřednostňují,
•  jak by měla být naše na-

bídka pozicována, naceněna 
a propagována,

•  proč/jak budou naše produkty či 
služby pro zákazníky atraktivní,

•  které prodejní kanály a modely 
kupující preferují,

•  kdy a jak budou lidé, procesy 
a systémy nezbytné k realizaci 
plánů fungovat v souhře.

Tech Go-to-Market: Revize tržního pozicování
Snaha o správné tržní pozicování často 
nevede k úspěchu vinou široce pojatých 
popisů, špatného načasování, nedůsled-
ného prosazování nebo chybějícího zapojení 
klíčových osob (stakeholderů). Lídři odpo-
vědní za produktový marketing by proto 
měli použít osvědčený model pozicování, 
s nímž je možné efektivně řídit go-to-mar-
ket rozhodnutí, aktivity a sdělení.

Hlavní výzvy
• Mnozí poskytovatelé technologií a služeb se 

k pozicování stavějí jako ke cvičení ve tvorbě 
marketingových sdělení, řeší jej příliš pozdě 
(v rámci go-to-market cyklu) a uchází jim, že 
pozicování je podstatou celé tržní strategie.

• Přestože konkurenční prostředí vyžaduje 
jasnou diferenciaci (například na základě 
výsledků, které dané řešení umožňuje), řada 
dodavatelů neumí vysvětlit pozicování a přínosy 
své nabídky nad rámec parametrů a funkcí.

• Jakmile je tržní pozicování jasně definováno, 
musí být otevřeně komunikováno a sdíleno 
celým podnikem – jen tak může mít skutečný 
dopad.

Doporučení
• Pro zvýšení efektivity go-to-market aktivit by 

se lídři odpovědní za produktový marketing 
měli zaměřit na tyto kroky:

• Použijte pozicování pro revizi či potvrzení 
rozhodnutí o produktech či taktice – je proto 
třeba jej definovat již v rané fázi go-to-mar-
ket životního cyklu. Revidujte své pozicování 
zejména v souvislosti s akvizicemi, uvedením 
nových produktů či provozními (optimalizač-
ními) změnami.

• Využijte tržní segmentaci pro zlepšení své 
schopnosti odlišit se – zaměřením se na po-
třeby a preference vysoce „zacíleného“ trhu.

• Poskytněte všem zaměstnancům širší kontext 
pro jejich každodenní pracovní aktivity 
a rozhodnutí tím, že budete na pozicování spo-
lupracovat s klíčovými osobami (stakeholders) 
a komunikovat jej napříč podnikem.

• Testujte svá sdělení, která jsou vedlejším 
produktem pozicování a diferenciace pomocí 
testu „záměna za konkurenci“.

Model pro tržní pozicování
Osvědčeným, efektivním přístupem, jak defi-

novat pozicování technologických produktů a slu-
žeb, zůstává přístup definovaný G. A.  Moorem 
v knize „Crossing the Chasm: Marketing and 
Selling Disruptive Products to Mainstream 
Customers“, ideálně doplněný o jeden aspekt: 
zákaznickou zkušenost.

Ten doporučuje Gartner zapojit tak, že 
rozšíříte zákaznickou část Mooreova frameworku 
o definici či popis toho, co (a jak) vaši cíloví zákaz-
níci chtějí či očekávají od svých dodavatelů. Tím 
získáte možnost využít zákaznickou zkušenost 
(zážitek) jako jeden z diferenciátorů, způsobů, jak 
se ve svém tržním přístupu odlišíte (viz schéma).

Hned několik vlastností tohoto pozicovacího 
modelu mu zajistilo dlouhodobou platnost (kniha 
byla vydána již v roce 1991). Definice či popis 
začíná zaměřením na kupujícího spíše než koho-
koliv, vás nebo vašich produktů) – to je dnes ještě 
důležitější než před třiceti lety, neboť „síla“ zá-
kazníka (informovanost) vzrostla. Dát své klienty 
a jejich potřeby při pozicování na první místo je 
postup, který Gartner rozhodně doporučuje (viz 

studie „Tech Go-to-Market: Common Messaging 
Mistakes and How to Avoid Them“).

S tímto pozicovacím modelem nejen identifi-
kujete cílové zákazníky, ale také hledáte/získáte 
konkrétní podrobnosti o tom, co potřebují a jaký 

„zážitek“ od dodavatele očekávají. Spojením 
vašich hmotných a nehmotných schopností se 
zákaznický přístup stává vítěznou strategií, je-li 
přesně napasován na cílový segment.

Již Moore také odhalil, že jedním z nejčas-
tějších důvodů ztráty obchodních příležitostí 
v technologické branži je obávané „nerozhodnutí“. 
Samotné určení byznys potřeby tak nemusí 
být vždy postačující, často je také třeba odhalit 

„spouštěče nákupu“, díky nimž zákazník alokuje 
potřebné finance a zdroje pro reálné řešení oné 
potřeby. Je proto zásadní určit přesvědčivý důvod, 
proč by váš produkt či služba měly být koupeny 
neprodleně a učinit jej součástí technologického 
pozicování. Přesvědčivý důvod by měl být jasně 
vázaný na výsledky – typicky jakou hodnotu 
zákazník úspěšnou implementací získá.

Nákupní spouštěče
Podniky potřebují důvod, proč učinit nákupní 

rozhodnutí. Tyto důvody mohou být značně 
různorodé, většinou ale souvisejí s takzvaným 
nákupním spouštěčem – tím může být v oblasti 

kybernetické a informační bezpečnosti například 
bezpečnostní incident či únik dat. Podobně může 
být spouštěčem nové vedení zavádějící novou 
obchodní strategii. Podobně končící podpora 
konkrétní aplikace může být spouštěčem nejen 
pro její nahrazení, ale i další související nákupy.

Kromě určení byznys potřeby, kterou řešíte, 
byste tedy měli přemýšlet o seznamu událostí či 
situací, které u zákazníka spustí vlastní nákup 
vašeho produktu či služby. Následně tento se-
znam doplňte o nápady, jak lze určit, zda k takové 
události dojde (jak je to pravděpodobné), a zamy-
slete se, zda lze například použít nějaký příběh či 
analogii, která by mohla jako spouštěč fungovat. 
Ideální pak je zakomponovat vhodné spouštěče 
přímo do potřeby, kterou produkt či služba řeší.

Mooreův model konečně řeší také otázku, proč 
by se zákazník měl rozhodnout pro váš produkt, 
a nikoliv některého z primárních konkurentů. 
Dodavatelé často rádi prohlašují „Nemáme 
žádnou konkurenci“ – ve skutečnosti nemáte-li 
konkurenci, tak nejspíš nemáte ani trh. Při 
zkoumání konkurenčních alternativ pamatujte, že 
to nemusejí být konkrétní (konkurenční) podniky 
či produkty. V řadě případů je alternativou udržení 
současného statu quo manuální postup, in-house 
vývoj nebo kombinace několika řešení. Vaším 
primárním konkurentem tedy je současný způsob, 
jímž většina vašich cílových zákazníků danou 
byznys potřebu řeší nebo se řešit snaží.

Kompletní poziční framework tudíž technolo-
gické firmy „donutí“ identifikovat řadu klíčových 
prvků, které musejí pochopit, aby bylo jejich 
go-to-market úsilí korunováno úspěchem.

V kompletní studii jsou dále pokryta tato 
témata:
• Jak „najít“ diferenciaci
• Test záměnou za konkurenta
• Revize pozicování
• Případová studie

Jak definovat GtM a jeho rizikové zóny  Zdroj: Gartner

Vize a mise
Obchodní model

Pozicování podniku
Hodnotová propozice/portfolio
Prioritizace tržních příležitostí
Načasování („master clock“)

Financování

Operační prostor
Nastavení a partnerský 

model
Obchodní model
Prodejní postupy 

(metodika)

Strategický rozvoj
byznysu

Strategický
a taktický
marketing

Obchod,
partneři 

a ekosystémy

Zóna nepodloženého 
přesvědčení

„Jsme jedineční
 a nemáme žádné 

skutečné konkurenty.“

Zóna obviňování
Obchod a marketing se 
navzájem „nahrazují“

Zóna oportunismu
„Získali jsme nějakou 
zakázku, takže tenhle typ 
byznysu teď budeme dělat.“

Segmenty
Cíle

Pozicování
Zákaznická 
zkušenost

Produkty a služby
Management
Komunikace

Reklama

1. Co je GtM 2. Co jsou jeho rizikové zóny

GtM je
o dvou věcech: 

Kde hrát
a jak vyhrát

Rámec pro tržní pozicování (positioning framework)
Zdroj: upravený model z knihy Geoffrey A. Moorea „Crossing the Chasm: Marketing and Selling Disrup-

tive Products to Mainstream Customers“

Pro Cílový zákazník

Který Definice/popis potřeby či příležitosti

A jak Definice/popis očekávání zákazníka (CX)

Co Název produktu či služby

Je Kategorie produktu či služby

Tím Definice/popis klíčového přínosu či důvodu ke koupi

Na rozdíl Hlavní konkurenční alternativa

Od našeho produktu Definice/popis primární diferenciace

Toto je pouze stručná ukázka ze 
studie Tech Go-to-Market: Positioning 
Revisited (duben 2019, G00337621, 
Analytici: M. Maziarka, H. Barnes). 
gartner.com/document/3801165

Ukázka 
ze 

studie

▶ ▶ ▶

https://www.gartner.com/document/3801165
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Přestože jsou go-to-market plány 
typicky aktivovány před uvedením 
nového produktu či služby, měly 
by být chápány v mnohem širším 
kontextu, průběžně monitorovány 
a aktualizovány s tím, jak se mění 
okolnosti a situace na trhu.

Rizikové oblasti GtM
Řada start-upů či etablovaných 

dodavatelů přicházejících s novým 
produktem či službou přehlíží 
některé klíčové principy a po-
stupy – a vystavuje se tak zbytečně 
vysokému riziku neúspěchu. Zdravá 
tržní/GtM strategie je ve své pod-
statě jen o dvou věcech: kde hrát 
a jak vyhrát (jak přitom zahrnuje 
i s čím). Účinná GtM praxe vychází 
z propojení řady faktorů a vstupů, 
přičemž jsou to právě místa jejich 
překryvu, která vyžadují zvláštní 
pozornost, koordinaci a plánování, 
jinak hrozí, že začnou převládat as-
pekty rizikových zón (viz schéma). 
Vyhnout se jim lze jen s odpovídají-
cím úsilím.

Pět fází na cestě vzhůru
Cesta směrem vzhůru k vyspělé 

GtM strategii zahrnuje obvykle 
dvě fáze zrodu (seed a start-up – 
toto označení lze vlastně použít 
i v případě, že jde o nový produkt 
či službu etablovaného dodavatele) 
a několik fází růstu (typicky tři fáze 
tzv. škálování). Je přitom důležité 

s jistotou vědět, v jaké fázi se nachá-
zíte, neboť to určuje způsob, jakým 
řídíte vztahy s/mezi zákazníky, part-
nery, vlastníky a managementem, 
i vlastní způsob další expanze.

Klíčové vyspělostní faktory
Analytici společnosti Gartner 

určili šest hlavních imperativů, jež 
souvisejí se všemi fázemi vyspělosti 
GtM. Jejich vyspělost a vzájemná 
provázanost se během průchodu 
podniku jednotlivými fázemi 
mění – můžete o nich tedy uvažovat 
jako o ozubeném soukolí, u nějž 
stačí porucha jediné vazby k tomu, 
aby přestalo fungovat celé. Jsou jimi:
•  Hodnotová propozice (poměr 

cena/hodnota, cílový zákazník, 
výhody oproti konkurenci)

•  Příležitost (rozsah a povaha pří-
ležitosti, konkurenční prostředí, 

potřeba, kterou řeší, způsob 
rozhodování o koupi)

•  Komerční odolnost (obchodní 
model, způsob vytváření 
hodnoty a financování v delším 
horizontu)

•  Marketing (pozicování nabídky, 
povědomí vs. zákaznická zkuše-
nost a jejich rozvoj)

•  Nabídka/produkt (co pro-
dukt či služba nabízí, jak je to 
podporováno)

•  Prodej (strategie, cesty na trh, 
prodejní kanály apod.)

Většina dostupných Tech GtM 
studií se nějakým způsobem dotýká 
jednoho či více výše uvedených 
faktorů (viz ukázky a přehled vy-
braných studií v rámečku na spodní 
straně stránek). Témata a otázky 
týkající se go-to-market strategií, 
s nimiž mohou studie a analytici 

Tech Go-to-Market: Ideální dodavatelský brífink s analytikem, část 1: Poznejte své publikum a důkladně se připravte
Hlavní výzvy:
• Efektivní dodavatelský brífink je (nebo by měl 

být) pro technologické firmy velmi důležitý, 
neboť většina zákazníků považuje analytiky 
za nejvlivnější nezávislý zdroj informací.

• Řada rostoucích technologických firem či 
start-upů nemá s tímto typem „pohovoru“ 
zkušenosti a nemůže si dovolit specialistu vě-
nujícího se výhradně řízení vztahů s analytiky. 
To zásadně snižuje efektivitu, s níž dokážou 
využít vzácný 1 : 1 čas vlivného oborového 
analytika.

• Mladé technologické firmy a start-upy často 
neznají přesné zaměření a cíle daného 
analytika. Často tak v brífinku přistanou 

„naslepo“ a podávají zjednodušené či nere-
levantní informace, které analytik nemůže 
zužitkovat.

Doporučení:
• Pro zvýšení efektivity go-to-market aktivit by 

se odpovědní lídři a technologický produktový 
marketing měli zaměřit na tyto kroky:

• Odlište se (naučte se odlišit) od konku-
rence pomocí analýzy jedinečných výhod 
vašeho produktu či organizace ve srovnání 
s podobnými produkty/firmami. Pamatujte, 

že analytik, s nímž hovoříte, nejspíš podobná 
setkání absolvuje se všemi vašimi konku-
renty – nikoliv jen jedním či dvěma.

• Vytvořte si strategický narativ tím, že si pro 
brífink stanovíte cíl a realistická očekávání, 
jak měřit míru úspěchu.

• Nastudujte si zaměření analytika před 
brífinkem – nastudujte si dostupné informace 
o jeho analytické společnosti a tématech, jimž 
se věnuje. Nejen analytické firmy, ale i kon-
krétní analytici mají velmi rozličná a odlišná 
zaměření a agendy.

Každý analytik je jiný
Na IT trhu působí mnoho různých druhů 

analytiků. Někteří se věnují datům, jiní podpoře 
obchodu a marketingu, další zase radí klientům – 
uživatelům. Dodavatelé usilují o zařazení do stu-
dií či doporučení sdílením informací s analytiky. 
Jenže i na konkrétním trhu (segmentu trhu) 
často působí různí oboroví analytici. Někteří 
analyzují data, jiní se věnují aktuálním tématům 
a trendům, další kombinují data, výzkum 
a zkušenosti uživatelů (viz například „IIAR Best 
Practice Paper: Who Are Industry Analysts and 
What Do They Do? A Primer on Industry Analysts“ 
na portále analystrelations.com).

Brífink s expertním analytikem, označovaný 
často jako „dodavatelský brífink“ je formální 
(obvykle virtuální) schůzka – privátní „audience“, 
na níž se dodavatel potkává s jedním či více ana-
lytiky, aby jim detailně představil své produkty, 
služby a obchodní strategie.

Zejména začínající technologické firmy ale 
obvykle postrádají zkušenosti a finance nezbytné 
pro dosažení maximální efektivity při této vzácné 
příležitosti oslovit osobu, která má v dané oblasti 
značný vliv. Analytici navíc podobné brífinky 
absolvují nikoliv s některými, ale obvykle se 
všemi relevantními konkurenty. Dodavatelský 
brífink tak je vlastně konkurenčním prostředím, 
kde vás slabý výkon může „stát“ hodně, zejména 
zvládá-li jej vaše konkurence dobře.

Studie, z níž je tato ukázka, popisuje čtyři 
klíčové kroky nezbytné pro přípravu na úspěšný 
brífink s analytikem (uvádíme ve zkráceném 
rozsahu).

Krok 1: Připravte se na „konkurenční“ 
herní pole

Brífink je příležitostí, aby technologický 
dodavatel demonstroval svou vůdčí pozici 
a inovativní uvažování před analytikem, jehož 
doporučení hrají často zásadní roli při nákupních 
rozhodnutích. Pro analytika je příležitostí 
získat důležité informace, které mohou zařadit 
do svých studií pro platící klienty. Pamatujte, že 
je na vůli analytika, zda návrh na brífink přijme, 
či odmítne. Proto je důležité vše naplánovat 
dopředu – včetně samotného návrhu brífinku.

Krok 2: Definujte pro brífink své cíle
Určení cílů a nastavení očekávání je zásadní 

pro úspěch každé důležité schůzky. Vaše první 
reakce může být „Chci, aby o mé společnosti 
analytik napsal“. V takovém případě byste měli 
zmírnit svá očekávání. „Tendencí, zejména mezi 
start-upy, speciálně těmi, které outsourcují AR 

Studie analytiků a interakce s nimi jsou nejvlivnějším nezávislým 
zdrojem

Studie a interakce s analytiky

Recenze produktů

Profesní asociace a komunity

Doporučení kolegů

Konference a akce
Diskuze (social networking)

s kolegy a influencery
Články (tištěné, blogy, 

zpravodajské)

50 %

47 %

34 %

31 %

30 %

28 %

18 %

Otázka: Které z následujících nezávislých zdrojů informací mají největší vliv na nová nákupní 
rozhodnutí vaší organizace v IT oblasti. Vyberte nanejvýš tři možnosti.

Procento respondentů
n = 508

Přípravné kroky pro vedení efektivního brífinku s analytikem

Analýza
konkurence

Definice
cílů

Strategický
narativ

Znalost
publika

Ukázka 
ze 

studie

http://www.analystrelations.org/wp-content/uploads/2013/08/iiar_best_practice_paper-who_are_analysts.pdf
http://www.analystrelations.org/wp-content/uploads/2013/08/iiar_best_practice_paper-who_are_analysts.pdf
http://www.analystrelations.org/wp-content/uploads/2013/08/iiar_best_practice_paper-who_are_analysts.pdf
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Gartneru pomoci technologickým 
firmám a start-upům, zahrnují:

Řízení vztahů s analytiky – AR 
(Analyst Relations)

Mladé technologické firmy často 
nemají potřebné zkušenosti pro 
správné vedení komunikace s ana-
lytiky a absolvování tzv. brífinků – 
pohovorů s nimi. Vedoucí pracov-
níci odpovědní za technologický 
a produktový marketing mohou pro 
svou přípravu na brífink s ana-
lytikem učinit řadu přípravných 
kroků – včetně zjištění, kdo je jejich 
cílovým analytikem, nebo vyjasnění 
svého odlišení od konkurence.

Oboroví analytici hrají v dy-
namice technologických trhů 
významnou roli: zákazníci kupující 
technologie uvádějí, že během ty-
pického nákupního cyklu tráví více 
času komunikací s kolegy či exter-
ními influencery než se samotnými 
dodavateli z technologických firem 
(viz graf ).

Odvětvoví analytici hrají v dyna-
mice technologického trhu podstat-
nou roli. Zákazníci nakupující tech-
nologie uvádějí, že během typického 
nákupního procesu tráví víc času 
diskuzemi s kolegy – uživateli a ex-
terními influencery než s dodavateli 
(viz graf ). Přítomnost technologic-
kého dodavatele v oborových stu-
diích, recenzích a článcích je proto 
důležitá. Zákazníci často využívají 

důvěryhodné informace třetích 
stran, aby se dozvěděli, zda a nakolik 
daná řešení mohou vyřešit jejich 
požadavky a potřeby, a aktivně vyu-
žívají zejména nezaujaté informační 
zdroje. Plná polovina těch, kdo 
nakupují IT, v průzkumech uvedla, 
že považuje analytiky za nejvlivnější 
nezávislý zdroj informací při ná-
kupu technologií od pro ně nových 
dodavatelů – tedy zdroj důležitější 
než například profesní sdružení, 
doporučení kolegů, konference či 
články.

I technologické firmy či start-
-upy, jež nedisponují specialis-
tou – profesionálem pro oblast 
řízení vztahů s analytiky, mohou 
odpovídajícím způsobem připravit 
členy svého vedení, majitele či jiné 
vhodně pozicované osoby na roli 
„prezentujícího“ pro přípravu 
a průběh dodavatelského brífinku 
(vendor briefing) s analytikem. 
Odpovídající příprava je zásadní – 
jen na jejím základě můžete udělat 
nejlepší možný dojem, ať už se 
připravujete na brífink s analytikem 
Gartneru nebo jiné oborové analy-
tické firmy.

Co byste měli vědět, než se 
pustíte do přípravy a realizace 
dodavatelského brífinku:
1.  Dodavatelské brífinky jsou 

obvykle přístupné všem dodava-
telům na trhu – ať už jsou klienty 

Gartneru, nebo ne. Většina ana-
lytických firem má na svém webu 
formulář, který může libovolný 
dodavatel vyplnit, a vyžádat si 
tak brífink s analytikem.

2.  Analytik může tuto pozvánku 
přijmout, nebo odmítnout. Roz-
hodnutí analytika o (ne)účasti je 
obvykle dáno relevancí nabíze-
ného tématu, technologie či trhu, 
na který se ve svém výzkumu za-
měřuje. Pamatujte, že „soutěžíte“ 
o čas analytika v jeho obvykle 
velmi napěchovaném programu.

3.  Dodavatel má typicky možnost 
jednoho, nanejvýš dvou dodava-
telských brífinků s konkrétním 
analytikem. Existují výjimky – 
dynamické trhy či příležitosti, 
kdy dochází k zásadní události 
na straně dodavatele, například 
uvedení zcela nového produktu 
nebo akvizice. U nových techno-
logických firem (start-upů) jsou 
ale podobné události a příleži-
tosti spíše vzácné.

4.  Před dodavatelským brífinkem 
se seznamte s pravidly a postupy 
dané analytické společnosti 
pro vedení těchto „setkání“ 
s analytiky, protože se mohou 
lišit. V některých firmách jde 
o interaktivní diskuzi, kde 
můžete očekávat zpětnou vazbu 
v průběhu či na konci. V případě 
Gartneru jsou dodavatelské 
brífinky pojaty jako jednosměrný 

dialog, v němž analytici obvykle 
neposkytují žádné informace, 
rady či doporučení.

5.  Brífinky jsou typicky „plně za-
znamenávanou“ (on the record) 
virtuální interakcí. Není tedy 
možné retroaktivně požadovat 
utajení či vypuštění informací 
stylem „ovšem to, co jsem vám 
právě řekl, je důvěrné“. Obecně 
doporučujeme vyhnout se 
komplikacím typu NDA. Nic-
méně považujete-li za nezbytné 
sdělit analytikovi něco důvěr-
ného, upozorněte jej předem 
písemně – popište obecně, jaký 
typ informace byste mu chtěli 
důvěrně sdělit, a datum, kdy se 
daná informace stane veřejnou. 
Analytik vám následně dá vědět, 
zda důvěrnou informaci přijme.

Tech Go-to-Market: Ideální dodavatelský brífink s analytikem, část 1: Poznejte své publikum a důkladně se připravte na PR firmy, je chovat se k analytikům, jako by 
šlo o novináře, a očekávat, že o nich budou psát. 
Většina toho, co analytici píší, je ale placený 
obsah určený velmi specifickému publiku. To 
znamená, že je nic, co uděláte, nedonutí, aby 
o vás psali. Tím, že o vás napíší, nic nezískají – 
pokud za napsání sami nestojíte. A v takovém 
případě o vás napíší (pakliže vědí, že existujete) 
tak jako tak“ (citát z webu Hacker Noon).

Realistická očekávání pro dodavatelský 
brífink s analytikem jsou:
• Budovat povědomí
• Odlišit se
• Demonstrovat (produkt, strategii, vizi…)
• Sdělit důležité novinky
• Informovat o výsledcích (růstu)

Krok 3: Vytvořte si strategický narativ
Cíle pomáhají vše vyjasnit, nicméně zaujmout 

můžete jen kvalitním vypravěčstvím. Strategický 
narativ je zastřešujícím příběhem či námětem, 
který dobře vyjadřuje podstatu toho, co děláte 
a kam směřujete – měly by v něm být obsaženy 
vaše klíčové hodnoty a smysl, jenž vás činí jedi-
nečnými. Strategický narativ by mělo být možné 
vyjádřit v jedné prosté větě, která se prolíná 
vším, co analytikovi prezentujete, například:
• Jsme dodavatel, který zásadně mění status 

quo trhu

• Jdeme úspěšně vpřed, získáváme velké 
zakázky a porážíme konkurenty

• Náš rychlý růst pokračuje, expandujeme 
na nové trhy a světadíly

Strategický narativ vytváří zajímavý a poutavý 
kontext. Nemáte-li přesvědčivý příběh, analytik 
nemusí vašim informacím věnovat takovou 
pozornost.

Krok 4: Poznejte své publikum
Pro každou efektivní komunikací platí, že 

je třeba znát perspektivu cílového publika. 
Nedostatečná příprava se vymstí vám, nikoliv 
analytikovi.

Každý analytik má svou vlastní, jedineč-
nou agendu výzkumu – od obecných tržních 
trendů přes IT produkty či segmenty služeb, 
horizontální technologie, vertikální odvětví, 
nákupní role, zákaznické segmenty či konkrétní 
geografické trhy.

Někteří analytici Gartneru sledují stovky 
dodavatelů v rámci jediného tržního segmentu. 
Jiní analytici se zaměřují na kupující (zákaz-
níky), nikoliv dodavatele. Snažte se zjistit vše 
o agendě daného analytika s dostatečným 
předstihem, prozkoumejte jeho profil a životopis, 
témata, jimž se věnuje (to je obvykle dostupné 
veřejně na firemním webu). Prostudujte si 
také strukturu výzkumných organizací (týmů) 

a hlavní výzkumné iniciativy, jimž se Gartner 
věnuje. Přečtěte si studie, články a poslechněte 
webináře analytika dostupné veřejně, používá-li 
sociální sítě (například Twitter), podívejte se, 
jaká témata jej zajímají. Zamyslete se nad tím, 
zda vnímá (váš) trh a jeho směřování stejně, či 
odlišně, jestli používá stejnou terminologii (je 
důležité, abyste si rozuměli), a zvažte i širší 
perspektivu firmy, v níž pracuje.

Každý analytik má pochopitelně své vlastní 
„preference“, nicméně obecně platí, že analytici 
ocení:
• Stručnost a jasnost
• Případové studie
• Předvedení produktů (jen někteří analytici)
• Vysvětlení strategického směřování (jen 

někteří analytici)

Krok 5: Zvládněte brífink s pomocí best 
practice

Obsah toho, co analytikovi řeknete a uká-
žete, a to, jak mu to sdělíte, zásadně ovlivní 
jeho celkové hodnocení vaší organizace. Řada 
analytiků má v popisu práce tento svůj dojem 
sdílet s klienty (kupujícími, uživateli, partnery, 
konkurenty, resellery a dalšími analytiky). Best 
practice materiály jsou dostupné na specia-
lizovaných portálech či vybraných médiích, 
například:

• Analyst Relations 101 for 
Engineers – Hacker Noon 
(hackernoon.com/analyst-
relations-for-startups-101-
ea9338cb13ed).

• How to Build a Strategic 
Narrative – Harvard Business 
Review (hbr.org/2016/03/how-to-
build-a-strategic-narrative).

Na výše citovanou studii navazují další studie, 
v nichž se klienti Gartneru dozvědí, jak připravit 
vhodnou prezentaci pro analytiky, nebo jak se 
správně odlišit:

• Tech Go-to-Market: The Ideal 
Vendor Briefing to Analysts, 
Part 2 – Develop Powerful 
Presentation Content (gartner.
com/document/code/355056)

• 10 Steps for Improved 
Differentiation ( gartner.com/
document/3980418)

Na portále Gartneru naleznete 
kompletní studii Tech Go-to-Market: 
The Ideal Vendor Briefing to Analysts 
gartner.com/document/3868070

Lukáš Erben
redakce@inside.cz

https://www.gartner.com/document/code/355056
https://www.gartner.com/document/code/355056
https://www.gartner.com/document/3980418
https://www.gartner.com/document/3980418
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České a slovenské firmy ve studiích Gartneru (2015–2020)*  Zdroj: Gartner, 2015–2020 (Kompilace dat: Redakce INSIDE)

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

2019 (niche player)

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

2017, 2018, 2019 (niche player)
• Magic Quadrant for Data Quality Tools 2015, 2016, 2017, 

2019 (visionary)
• Magic Quadrant for Master Data Management of Customer 

Data Solutions 2015 (niche player)

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

2019 (challenger)
• Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms 2016, 

2017 (niche player)

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

Diagnostics 2016, 2017, 2018, 2019 (niche player)

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

Platforms 2016 (niche player)
• Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence 

Platforms, 2019 (niche player)

Kentico Software (CZ)
• Magic Quadrant for Web Content Management, 2017, 2019 

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

2019, 2020 (niche player)

Price f(x)
• Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application 

Suites, 2019 (niche player)

Resco (SK)
• Magic Quadrant for Mobile Application Development 

Platforms, 2018 (niche player)
• Magic Quadrant for Multiexperience Development 

Platforms (niche player), 2019, 2020

Eleveo (Zoom intl.) (CZ)
• Magic Quadrant for Customer Engagement Center 

Workforce Optimization 2015 (niche player)

Magický kvadrant – uvedení mezi významnými 
dodavateli (bez umístění v kvadrantu)
Alvao (CZ)
• Europe Context: Magic Quadrant for IT Service Support 

Management Tools, 2015, 2016

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

Solutions 2015

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)
Dataddo (CZ)
• Cool vendors in Data Management, 2019

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

Maintenance, 2018

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

Runecast (UK/CZ)
• Cool Vendors in Performance Analysis for Cloud-Native 

Architectures, 2020

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

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

Yieldigo (CZ)
• Cool Vendors in Digital Commerce, 2019

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

Apiary.io (CZ, US – koupeno Oracle)
• Emerging Technology Analysis: Full Life Cycle API Management, 

2017
• Market Share Analysis: Full Life Cycle API Management, 2018
• Platform as a Service: Definition, Taxonomy and Vendor 

Landscape, 2019

Avast/AVG Technologies (CZ)
• Market Share: Security Software, Worldwide, 2015–2019
• The Gartner CRM Vendor Guide, 2015 
• Hype Cycle for Unified Workspaces, 2016
• Innovation Insight for Remote Browser Isolation, 2018
• Hype Cycle for Endpoint Security, 2020

Ataccama (CZ)
• IT Market Clock for Master Data Management, 2015
• 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
• 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
• Gartner Peer Insights Voice of the Customer: Master Data 

Management Solutions 2020

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

2016, 2017
• Four Popular Types of Social Application Functions for CRM, 2018
• The Gartner Customer Service Technology Vendor Guide, 2019

BSC (Banking Software Company)
• Hype Cycle for Digital Banking Transformation, 2019
• Market Guide for Digital Banking Multichannel Solutions, 2020
• Market Guide for Digital Banking Platforms, 2020

Eset (SK)
• Gartner Peer Insights Voice of the Customer: Endpoint Detection 

and Response Solutions, 2020

Flowmon (CZ)
• Market Guide for Network Performance Monitoring and 

Diagnostics, 2020
• Market Guide for Network Detection and Response, 2020
• Emerging Technologies: Adoption Growth Insights for Network 

Traffic Analysis, 2020

GoodData (US/CZ)
• Gartner Peer Insights Voice of the Customer: Analytics and 

Business Intelligence Platforms, 2020

GreyCortex (CZ)
• Market Guide for Network Detection and Response, 2020

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

Administration Systems, 2016, 2018

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

Kentico Software
• Gartner Peer Insights Voice of the Customer: Digital Commerce, 2019
• The Gartner Digital Commerce Vendor Guide, 2020
• Gartner Peer Insights Voice of the Customer: Digital Experience 

Platforms, 2020

Logio (CZ)
• Market Guide for Retail Forecasting and Replenishment 

Solutions, 2020

Minit (CZ)
• Market Guide for Process Mining, 2019

MyQ (CZ)
• Best Practices for Selecting a Pull-Print Vendor, 2018
• Market Insight: Top Four Strategies to Drive Mobile Print Solution 

Sales, 2018
• Implement Mobile Print Solutions to Reduce Scurity Risks and 

Drive Productivity, 2019

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, 2019

ProductBoard (CZ)
• Competitive Landscape: Product Management Tools, 2020

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

Approaches 2016, 2017, 2020

Simplity (CZ)
• Market Guide for Information Stewardship Applications, 2017, 

2018, 2019

Socialbakers (CZ)
• Top Use Cases and Benefits of Social for CRM in 2015 + další 

studie a reporty
• The Gartner CRM Vendor Guide, 2016

ThreatMark (CZ)
• Market Guide for Online Fraud Detection, 2020

UltimateSuite
• Discover the Differences and Use Cases of Process Mining Versus 

Task Mining, 2020

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

Services and Captives in EMEA, 2016, 2017

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

Differentiate for Competitive Value 2016
• Innovation Insight for 3D Print Workflow Software, 2016
• Hype Cycle for Imaging and Print Services, 2017
• SWOT: Y Soft, Print Software, Worldwide, 2017, 2018
• Market Insight: Top Four Strategies to Drive Mobile Print Solution 

Sales, 2018
• Best Practices for Selecting a Pull-Print Vendor, 2018
• Implement Mobile Print Solutions to Reduce Security Risks and 

Drive Productivity, 2019

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, 2018

Eleveo (Zoom intl.) (CZ)
• The Gartner CRM Vendor Guide, 2015
• The Gartner CRM Vendor Guide, 2016

* Zahrnuli jsme také některé dodavatele a start-upy se sídlem 
mimo ČR a SR, které zde vznikly, mají zde „kořeny“ nebo hlavní 
výzkumnou a vývojovou bázi. Data k srpnu 2020. Seznam není 
vyčerpávající.
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Komplexní zpravodajství o trhu podnikových 
informačních technologií

INSIDE Observer
• Týdenní monitoring trhu informačních 

a komunikačních technologií
• Strukturu tvoří: hlavní události, kontrakty 

a implementace, personální přestupy, 
legislativa a agendy veřejného sektoru, 
technologie a produkty, hospodářské výsledky, 
studie a výzkumy, diář akcí

• Primární zaměření na český a slovenský trh

INSIDE Report
• Globální trendy, nezávislé informace
• Unikátní, jinde nedostupná data a informace
• Vlastní průzkumy a studie z dodavatelské strany
• Převzaté a zpracované materiály etablovaných 

analytických agentur

Objednávka DEMO přístupu na tři měsíce 
zdarma: kpc-group.cz/inside/inside-odber 
Promo kód: IR2020
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