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Lokální přednášky a tipy 
na hlavní program sympozia
9.–12. listopadu 2020

The World’s Most Important 
Gathering of CIOs and 
IT Executives™

Lokální virtuální ranní „meet-upy“ s neformálním networkingem 
a tipy na nejlepší přednášky sympozia, které můžete odpoledne 
shlédnout, nebo si kdykoliv z předchozích dnů přehrát. Diskuze 
o tématech a myšlenkách sympozia následovaná domácí přednáškou 
a diskuzí s českými a slovenskými CIO, IT řediteli a lídry.

Přihlášení na portál Gartner IT Symposia: 
reg.gartner.com/flow/gartner/ESC32V/rfr/login

Aktuální informace o lokálním programu:  
kpc-group.cz/blog/akce/sym20cz

Zažijte spolu s námi první virtuální Gartner IT Symposium/Xpo® 
a spolu s ním také náš Lokální doprovodný program s exkluzivními 
přednášejícími, panelisty, diskuzemi a cenným domácím vhledem 
předních českých a slovenských CIO a IT lídrů. Byl-li někdy ideální rok 
navštívit tuto jedinečnou konferenci, pak bezpochyby ten letošní.
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Pondělí 9. listopadu 9.15–10.20 
Agilní a produktově orientované 
organizace (Agile at Scale)
Agilní metody a produktové delivery metody jsou dnes již běžně 
používány řadou organizací. Jejich nasazení napříč firmami je však 
mimořádnou výzvou. Ne ani tak pro IT organizaci jako spíše pro 
podpůrné funkce a byznys uživatele. A jde vůbec změnit kultu-
ru zvyklou na pevné organizační struktury a zaběhlé procesy? 
Chceme se podělit o zkušenosti a říct, co funguje a co ne – co je 
jen snem na slajdech konzultantů a co je reálná praxe v středoev-
ropských podmínkách.

Začneme krátkou lokální případovou studií, po níž bude následo-
vat panel diskutujících CIO a IT lídrů, kteří mají se zaváděním agil-
ních metod bezprostřední zkušenosti jak ve velkých firmách, tak 
i menších organizacích. Mají ale jedno společné – změnu kultury, 
podpůrných procesů a často celé firemní filozofie.

Otázky a témata, na něž se zaměříme:
• Lze vůbec změnit kulturu zvyklou na pevné organizační struktu-

ry a zaběhlé procesy?

• Jak se realizuje governance v rámci produktově orientované 
organizace?

• Jaká je reálná praxe a čeho se pokud možno vyvarovat?

Případová studie a panelisté: lokální CIO a IT lídři.

Moderuje: Václav Špáňa, Gartner Executive Partner, KPC-Group

Lokální program
Aktuální informace o lokálním programu: 
kpc-group.cz/blog/akce/sym20cz

9.15–9.35 BYOC – Bring Your Own Coffee & ranní meet-up

9.35–10.20 Agilní a produktové metody a přístupy

Pondělí 9. listopadu

Přihlášení na portál Gartner Symposia: 
reg.gartner.com/flow/gartner/ESC32V/rfr/login

11.00–11.45 Úvodní keynote Gartneru
Seize the Moment to Compose a Resilient Future – with 
D. Plummer, D. Scheinbenreif, T. Nunno and P. Sanders

11.45–16.15 Přednášky a další program Gartner Symposia

Tip 12.00–12.30; You Do Not Need a New IT 
Organizational Design for Digital Business – You 
Need a New I&T Operating Model

Tip 13.30–14.00; Five Ways to Have the Best 
Meetings You’ve Ever Had Because No One Is in the 
Same Room

Tip 15.00–15.30; Industry sessions – Public, 
Banking, Healthcare, Utility/Energy, Manufacturing, 
Insurance, Retail, Education

Tip 15.00–15.30; Six Macro Factors That Will Frame 
Business Strategies for 2020s

Úterý 10. listopadu 9.15–10.20 
Legacy systémy: Jak je nahrazovat, 
jak s nimi žít
Po mnoha letech budování informačních systémů, mnoha akvizi-
cích a změnách na trhu se řada firem a institucí potýká s dědictvím 
překotného vývoje trhu a jeho dopadem na informační systémy. 
Málokdo tedy začíná na zelené louce a může naplnit ambice 
na dokonale navržené IT, které podporuje ideálně potřeby uživa-
telů a vyhovuje technologických trendům.

CIO tak musejí řešit vendor lock-in, provozní výpadky, off-line data, 
nedostupnost podpory, neexistující API a malou ochotu uživatelů pro 
technické inovace na jedné straně společně s požadavky na agilní 
přístupy, konektivitu, otevřenost a bezpečnost na straně druhé. A pak 
je tu obecná neochota společností radikálně měnit prostředí – s tako-
vou realitou se střetávají CIO a architekti IS v mnoha podnicích. Jak 
se s tímto prostředím firmy vypořádávají, jaké postupy volí a co se 
lidé v nich naučili a mohou sdílet, bude obsahem tohoto bloku.

Otázky a témata, na něž se zaměříme:
• Jaká je nejlepší strategie pro nahrazení historických (zdědě-

ných) systémů?

• Jaké předpoklady či podmínky musejí být splněny, abyste 
s výměnou legacy systémů vůbec začali?

• Co byste určitě doporučili a co byste již podruhé neudělali?

Případová studie a panelisté: lokální CIO a IT lídři.

Moderuje: Václav Špáňa, Gartner Executive Partner, KPC-Group

Lokální program
Aktuální informace o lokálním programu: 
kpc-group.cz/blog/akce/sym20cz

9.15–9.35 BYOC – Bring Your Own Coffee & ranní meet-up

9.35–10.20 Jak nahrazovat legacy systémy

Úterý 10. listopadu

Přihlášení na portál Gartner Symposia: 
reg.gartner.com/flow/gartner/ESC32V/rfr/login

11.00–11.30 Keynote hostujícího řečníka
Embracing an Infinite Mindset – A Conversation with 
Simon Sinek

11.45–16.00 Přednášky a další program Gartner Symposia

Tip 11.45–12.15; 2021 CIO Agenda: Rebuilding the 
Future

Tip 13.15–13.45; How Companies Are Building 
Digital Business Technology Platforms to Recover 
From the Crisis

Tip 13.15–13.45; Industry sessions – FMCG, Retail, 
Public, Healthcare, Education, Banking, Insurance, 
Utilities

Tip 15.30–16.00; The CIO’s Digital Product 
Management Game Plan for 2021

– Lokální program –

– Program sympozia (tipy na přednášky Gartneru) –

Lokální program v češtině, není-li uvedeno jinak

Kompletní program sympozia s výpisem všech přednášek v daném čase naleznete na: gartner.com/en/conferences/emea/symposium-spain/agenda*

*Pozn.: Většina přednášek bude nahrávána a dostupná pro on-demand zhlédnutí na portálu konference následující den (a poté po dobu tří měsíců). 
Do programu, který obvykle není nahráván (je tedy třeba se jej účastnit naživo), patří zejména interaktivní workshopy, kulaté stoly, Vendor Negotiation Clinics, přednášky 

dodavatelů a některých externích řečníků.

https://kpc-group.cz/blog/akce/sym20cz
https://reg.gartner.com/flow/gartner/ESC32V/rfr/login
https://kpc-group.cz/blog/akce/sym20cz
https://reg.gartner.com/flow/gartner/ESC32V/rfr/login
https://www.gartner.com/en/conferences/emea/symposium-spain/agenda
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Středa 11. listopadu 9.15–10.20 
Vyjednávací a implementační 
strategie pro SAP/ERP*

Mnohé organizace čeká vyjednávání o nových podmínkách s do-
davateli ERP, jako je SAP. Vyjednávání férových a správně nasta-
vených kontraktů je zásadním tématem snad pro každého CIO či 
vedoucího IT nákupu.

V rámci lokálního doprovodného programu Gartner IT Symposia 
proto chceme nabídnout jak pohled analytiků, tak sdílení a vý-
měnu zkušeností českých firem nejen s vyjednáváním, ale také 
implementací nové generace SAP.

Otázky a témata, na něž se zaměříme:
• Co je dobré vědět před tím, než začnete jednat?

• Jak dlouho budete vyjednávat a na co si dát pozor (včetně bu-
doucích rizik)?

• Jaký způsob implementace SAP zvolit – jak se rozhodovat mezi 
cloudem a on-premise?

Vyjednávání se SAP: analytik Gartneru Roberto Sacco*, panelisté: 
CIO a IT lídři

Moderuje: Václav Špáňa, Gartner Executive Partner, KPC-Group

*Úvodní přednáška proběhne v angličtině, panelová diskuze bude v češtině.

Lokální program
Aktuální informace o lokálním programu: 
kpc-group.cz/blog/akce/sym20cz

9.15–9.35 BYOC – Bring Your Own Coffee & ranní meet-up

9.35–10.20 Vyjednávací a implementační strategie pro SAP/ERP*

Středa 11. listopadu

Přihlášení na portál Gartner Symposia: 
reg.gartner.com/flow/gartner/ESC32V/rfr/login

11.00–11.30 Keynote hostujícího řečníka
Dealing with Disruption – With Astronaut Major 
Tim Peake

11.45–16.00 Přednášky a další program Gartner Symposia

Tip 11.45–12.15; Contract Negotiation Clinic: Four 
Steps to Negotiate and Optimize Outsourced 
Infrastructure Services Costs**

Tip 13.15–13.45; CIO Experience Keynote: 
Persuasion–With Professor Eddie Obeng**

Tip 14.45–15.15; Industry sessions–Retail, Pharma, 
Public, Manufacturing, Utilities, Banking, Insurance

Tip 15.30–16.00; Use a Composable Business 
Architecture for the Digital Future

Čtvrtek 12. listopadu 9.15–10.20 
Zákaznická spokojenost 2020, 
Mandays 2020
V INSIDE se každý rok ptáme respondentů z uživatelských organizací 
na jejich zkušenosti a spokojenost s „domácími“ ICT dodavateli. V prů-
zkumu každoročně odpovídá více než stovka respondentů z C-level 
a Dir-level úrovně, vedení nákupu a dalších relevantních pozic. Díky 
více než 300 individuálních hodnocení dodavatelů i ohodnocení 
jejich silných a slabých stránek může INSIDE nabídnout živý obraz 
vztahů na tuzemském IT trhu i dobrých a špatných příkladů a postupů.

Kromě průzkumu spokojenosti patří k pravidelným, každoročně 
realizovaným průzkumům také Mandays žjišťující cenové rozpětí 
denní sazby externě nakupovaných IT specialistů i její vývoj v čase. 
V rámci čtvrteční přednášky vám představíme výsledky obou prů-
zkumů a odpovíme na řadu souvisejících otázek.

Otázky a témata, na něž se zaměříme:
• Jak zákazníci hodnotí lokální dodavatele?

• Jaká jsou tradiční úskalí vztahů dodavatel – zákazník a co může 
jedna i druhá strana udělat pro zlepšení?

• Jak se vyvíjejí ceny externích IT specialistů a jaké aspekty 
(ne)zaměstnávání na HPP již pandemie ovlivnila?

Moderuje: Lukáš Erben, šéfredaktor informační služby INSIDE IT, 
KPC-Group

Lokální program
Aktuální informace o lokálním programu: 
kpc-group.cz/blog/akce/sym20cz

9.15–9.35 BYOC – Bring Your Own Coffee & ranní meet-up

9.35–10.20 Zákaznická spokojenost 2020, Mandays 2020

Čtvrtek 12. listopadu

Přihlášení na portál Gartner Symposia: 
reg.gartner.com/flow/gartner/ESC32V/rfr/login

11.00–11.30 Keynote hostujícího řečníka
Making Evil – The Curious Science Behind 
Cybercrime, Moral Blindness, and False Memories–
With Dr. Julia Shaw

11.45–16.00 Přednášky a další program Gartner Symposia

Tip 11.45–12.15; Executive Guide to Hyper-
automation: Reduce Process and Technical Debt

Tip 13.15–13.45; Advanced Data and Analytics: 
What Do Leading Organizations Do?

Tip 14.45–15.15; Industry Sessions – Transport, 
Banking, Insurance, Education, Energy, Law 
Enforcement, Public, Healthcare

Tip 15.30–16.00; Halfway to Star Trek: 
A Professional’s Guide to Predicting the Future

– Lokální program –

– Program sympozia (tipy na přednášky Gartneru) –

Lokální program v češtině, není-li uvedeno jinak

Kompletní program sympozia s výpisem všech přednášek v daném čase naleznete na: gartner.com/en/conferences/emea/symposium-spain/agenda*

*Pozn.: Většina přednášek bude nahrávána a dostupná pro on-demand zhlédnutí na portálu konference následující den (a poté po dobu tří měsíců).  
Do programu, který obvykle není nahráván (je tedy třeba se jej účastnit naživo), patří zejména interaktivní workshopy, kulaté stoly, Vendor Negotiation Clinics, přednášky 

dodavatelů a některých externích řečníků.
**Určeno jen registrovaným CIO a IT lídrům, nemusí být dostupné pro všechny účastníky konference.

https://kpc-group.cz/blog/akce/sym20cz
https://reg.gartner.com/flow/gartner/ESC32V/rfr/login
https://kpc-group.cz/blog/akce/sym20cz
https://reg.gartner.com/flow/gartner/ESC32V/rfr/login
https://www.gartner.com/en/conferences/emea/symposium-spain/agenda
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Výběr z programu Gartner Symposia:

Pondělí 9. listopadu 12.00–12.30 

You Do Not Need a New IT Organizational Design for Digital Business – You Need a New I&T 
Operating Model (Pro digitální byznys nepotřebujete nové organizační uspořádání IT – potřebujete nový I&T provozní model)

Analytik: Deb Curtis, VP Analyst

Nejvhodnější pro: CIO a IT lídry, COO a lídry odpovědné za provozní oblast

Pondělí 9. listopadu 13.30–14.00 

Top Trends in Security and Risk Management (Top trendy v oblasti bezpečnosti a řízení rizik)

Analytik: Peter Firstbrook, VP Analyst

Nejvhodnější pro: CISO a lídry v oblasti informační bezpečnosti a řízení rizik, CIO odpovědné za inf. bezpečnost či řízení rizik

Pondělí 9. listopadu 15.45–16.15

Six Macro Factors That Will Frame Business Strategies for the 2020s (Šest makro faktorů, jež budou rámovat 
obchodní strategie ve dvacátých letech)

Analytik: Mark Raskino, Distinguished VP Analyst

Nejvhodnější pro: CEO a byznys lídry odpovědné 
za technologickou oblast, CIO a IT lídry

Výběr z programu pro CIO – 9. 11. 2020*

12.00–12.45 Contract Negotiation Clinic: SAP (Roberto 
Sacco – VP Analyst)

Roundtable: From IT Dashboards to Digital Value 
Stories (R. V.D. Woude, E. Mastranza, G. Swale – 
Executive Partners and Directors)

13.30–14.15 CIO Experience Keynote: FUTURENOW (John Sanei, 
Futures Strategist)

CIO Workshop: Designing the Future – From Digital 
Narrative to Strategic Plan (A. Amad, Joe Malek – 
Executive Partners)

15.00–15.45 Contract Negotiation Clinic: Salesforce (Christiaan 
Murphy, Sr Director Analyst)

CIO Roundtable: Designing the Digital Workplace 
(N. Mckenna, G.J.L.A. Hernando, VP/Executive 
partners)

*Některé přednášky mohou být dostupné jen vybraným účastníkům Gartner 
Symposia – v závislosti na typu registrace.

Výběr z programu oborových přednášek – 9. 11. 2020

15.00–15.45 Reinventing the Banking Industry: Competing on Data 
(Alistair Newton, VP Analyst)

Leading a Decade of Deep Redesign in Energy (Rich 
McAvey, Distinguished VP Analyst)

What Manufacturers Need to Know About the 
Workforce of the Future (M. Ramsey, M. Duerst, 
P. Pacheco, VP Analyst/Sr. Dir. Analyst)

Another Shock to the System: Insurance Adapts and 
Faces the New Normal (Kimberly Harris-Ferrante, 
Distinguished VP Analyst)

Retail’s Intergalactic Mission Will Take Vision, 
Preparation, Technology, and Stamina (Robert Hetu, 
VP Analyst)

Jak svou organizaci připravit a uspořádat pro digitální byznys, 
je jednou z častých a hlavních otázek, kterou nám CIO kladou. 
Tajemství úspěchu ve skutečnosti leží v tom, neomezovat se 
jen na organizační strukturu a namísto toho uspořádat celý 
informačně-technologický (I&T) provozní model tak, aby 
podporoval aktivity digitálního byznysu. V této přednášce 
vám představíme některá z úskalí organizačního designu 
a I&T provozních modelů i to, jak se jim vyhnout tím, že I&T 
provozní model od základu navrhnete tak, aby zajišťoval plány 
digitálního byznysu. 

Top trendy upozorňují na probíhající stra-
tegicky významné změny a posuny v bez-
pečnostním ekosystému, které ještě nejsou 
součástí širokého povědomí, nicméně lze 
očekávat, že budou mít zásadní dopad 

na odvětví a mohou způsobit značné otřesy. 
V rámci přednášky budou popsány nejdů-
ležitější trendy v oblasti bezpečnosti a řízení 
rizik i to, jak je některé organizace využívají. 
Půjde zejména o hlavní technologické 

posuny v oblasti bezpečnostních produktů, 
strategii vytvoření špičkové bezpečnostní 
organizace a dlouhodobé trendy ovlivňující 
strategie v oblasti informační bezpečnosti. 

Pandemie spustila vícefaktorovou krizi, která vrhla světlo na řadu 
dlouho skrývaných problémů. CIO tak čeká přestavba IT a OT 
související s tím, jak CEO přetvářejí své obchodní strategie 
pro letošní a příští roky mimo jiné i v souvislosti s faktory, jako 
jsou budoucnost ropy a energií, produktivita, životní prostředí, 
technologie a další. 

The Right Place to Start Is With Your Company’s 
Digital Business Strategy

Business Context, Model and Strategy

I&T Operating Model

Strategy Execution

What to Do About It

Systemic
Mistrust

Novel
Compound

Crisis

Systematize social interaction in remote collaboration 
tools, not just functional.

Use tech to lead open business philosophy… 
open data, open innovation, open APIs...

Join or form consortia that create trust 
platforms e.g., Tracr in the diamond industry.
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Výběr z programu Gartner Symposia:

Úterý 10. listopadu 11.45–12.15 

2021 CIO Agenda: Rebuilding the Future (2021 CIO Agenda: Rekonstrukce budoucnosti)

Analytik: Andy Rowsell-Jones, Distinguished VP Analyst, Gartner

Nejvhodnější pro: CIO a IT lídry

Úterý 10. listopadu 13.15–13.45 

How Companies Are Building Digital Business Technology Platforms to Recover From the Crisis 
(Jak podniky staví své platformy digitálního byznysu, aby se rychleji zotavily po krizi)

Analytik: Bill Swanton, Distinguished VP Analyst

Nejvhodnější pro: CIO/CxO, IT a byznys lídry

Úterý 10. listopadu 15.30–16.00

The CIO‘s Digital Product Management Game Plan for 2021 
(Herní plán CIO pro digitální produktový management v roce 2021)

Analytik: Brian Prentice, VP Analyst, Gartner

Pandemie koronaviru začala jako zdravotní 
tragédie pro jednotlivce i celou společ-
nost a postupně se proměnila v tragédii 
ekonomickou. Co by měli CIO a další IT lídři 

dělat při rekonstrukci svých podniků pro 
budoucnost? Letošní CIO Agenda je po-
kračováním jedné z celosvětově nejdelších 
sérií průzkumů svého druhu, jeho výstupy 

naznačují kroky CIO a IT lídrů, jež budou 
nezbytné pro rekonstrukci, reorganizaci 
a resetování směru po otřesech, které pan-
demie způsobila.

Poté, co řada tradičních prodejních kanálů zmizela 
nebo byla narušena, musely někteří výrazně urychlit 
své plány v oblasti digitálního byznysu. Gartner 
sleduje, jak podniky aktivně rozvíjejí digitální 
byznys s využitím IoT či ekosystémů na bázi API – 
prozradíme, jak se jejich původní plány musely 
změnit i jaké technologie a governance strategie či 
postupy užívají.

Pakliže jsme se něco v první polovině roku 
2020 naučili, byl to význam digitálního 
spojení s externími stakeholdery. S tím, jak 
se světová ekonomika postupně vrací zpět 
na nohy, je pravděpodobné, že zákazníci 

i partneři budou chtít tato digitální spo-
jení, tak jak je definovali lídři jednotlivých 
odvětví, zachovat. Znamená to, že digitální 
produktový management se v roce 2021 
stane nezbytnou, klíčovou součástí aktivit 

CIO. V přednášce nabídneme cestovní 
plán, podle nějž mohou CIO pomoci své 
organizaci, aby se v oblasti digitálního pro-
duktového managementu stala lídrem.

Výběr z programu pro CIO – 10. 11. 2020*

11.45–12.30 Contract Negotiation Clinic: Oracle (Rob Wilkes, 
VP Analyst)

Roundtable: From IT Dashboards to Digital Value 
Stories (R. V.D. Woude, E. Mastranza, G. Swale – 
Executive Partners and Directors)

13.15–14.00 CIO CIO Experience Keynote: What You Need to 
Know about What's Really Happening in the World 
Economy (Dr. Pippa Malmgren, Economist and  Co-
Founder, H Robotic)

CIO Workshop: Smarter Spending – Sourcing-Enabled 
IT Cost and Value Optimization (G. Repaci, M. Von 
Uechtritz Und Steinkirch, Sr Executive Partners, Gartner)

CIO Roundtable: Building a Transformation-Ready 
Workforce (E. Lafarge, C. Magdalena, Sr./Executive 
Partners, Gartner)

14.45–15.30 CIO Workshop: Driving Enterprise Value – Migrating 
From Projects to Products (V. Hauteville, P. Ekström, VP 
/ Executive Partners, Gartner)

Contract Negotiation Clinic: Six Steps to Strategize 
Software and SaaS Negotiations for Cost Optimization 
and Risk Mitigation (Jo Ann Rosenberger, 
Distinguished VP Analyst, Gartner)

*Některé přednášky mohou být dostupné jen vybraným účastníkům Gartner 
Symposia – v závislosti na typu registrace.

Výběr z programu oborových přednášek – 10. 11. 2020

14.45–15.15 The Future State of Value-Driven Consumer Goods 
(M. Duerst, E. Eichhorn, VP/Sr Director Analyst, Gartner)

The Retail Store Is Mission Control for Unified 
Commerce (J. Joliet, Sr Director Analyst, Gartner)

Addressing Cracks in Government's IT Armor 
(M. Brown, Sr Director Analyst, Gartner)

Building Digital Health Platform for Provider CIOs 
(Mike Jones, VP, Team Manager, Gartner)

Rethink Your Tech Roadmap – Make Digital 
Acceleration Work for Your Bank (Ali Merji, Sr Director 
Analyst, Gartner)

Insurance CIOs: Refocus Your IT Spending to REAP 
the Benefits of Technology (Laurie Shotton, VP Analyst, 
Gartner)

Utility Business Model Trifurcation: Commercial 
Service, Public Service or Self-Service (Zarko Sumic, 
Distinguished VP Analyst, Gartner)
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Výběr z programu Gartner Symposia:

Středa 11. listopadu 11.45–12.15 

Gartner’s Top Strategic Predictions for 2021 and Beyond: Resetting Everything  
(Hlavní strategické předpovědi Gartneru pro rok 2021 a dál: Vše zresetujte)

Analytik: Daryl Plummer, Distinguished VP Analyst, Gartner

Předvídat, jaký dopad budou mít nové a na-
stupující technologie, je mnohem snazší 
než předvídat globální dopad pandemie. 
Po koronaviru si většina z nás uvědomí, 

že nás od další globální změny dělí jen jed-
na krize. Schopnost chápat, jak předpovědi 
kříží celé spektrum aktivit lidského života 
i lidstva, se tak stává naprosto zásadní. 

V této přednášce nastíníme budoucnost 
vycházející ze současné nejistoty.

Výběr z programu pro CIO – 11. 11. 2020*

11.45–12.30 Contract Negotiation Clinic: Four Steps to Negotiate 
and Optimize Outsourced Infrastructure Services 
Costs (David Groombridge, VP Analyst, Gartner)

13.15–14.00 CIO Experience Keynote: Persuasion (Professor Eddie 
Obeng, Founder of Pentacle Business School)

CIO Roundtable: Effectively Communicating 
Risk to the Board (E. Mastranza, D. Chaabouni, 
D. Pietruszewska, Executive Partners/Director, Gartner)

14.45–15.30 CIO Workshop: Designing the Digital Workplace – 
Prioritize and Enable Your Digital Workplace 
Transformation (P. Piva, A. Di Filippo, Sr./Executive 
Partner, Gartner)

Contract Negotiation Clinic: Optimizing IaaS 
Negotiations for Microsoft Azure, Google and Amazon 
Web Services (D. Ianni, B. Jepson, VP/Sr. Principal 
Analysts, Gartner)

CIO Workshop: Designing the Future – From Digital 
Narrative to Strategic Plan (Repeat) (V. Thaver, 
J. Escale, VP/Sr. Executive Partners, Gartner)

*Některé přednášky mohou být dostupné jen vybraným účastníkům Gartner 
Symposia – v závislosti na typu registrace.

Výběr z programu pro CIO – 12. 11. 2020*

11.45–12.30 CIO Panel: Facing New Challenges of Getting to CIO and 
Beyond (Gene Alvarez, Distinguished VP Analyst, Gartner)

Contract Negotiation Clinic: Negotiating Microsoft 
Enterprise Agreements (Stephen White, Sr. Director 
Analyst, Gartner)

CIO Workshop: Getting Started on Product Management 
at a Midsize Enterprise (Exclusive for Midsize Enterprise 
Attendees) (L. Brenner, H. Gunaydin, S. Culverwell, C. 
Gilbert, Dir/Sr. Research and Advisory, Gartner)

13.15–14.00 CIO Workshop: Communicating Cybersecurity and 
Risk to the Board (E. Mastranza, D. Chaabouni, EPs, 
Gartner, D. Pietruszewska, Director, Advisory, Gartner)

CIO Roundtable: Migrating From Projects to Products 
(M. Arnaiz, K. Muehlethaler, Sr./Executive Partners, Gartner)

14.45–15.30 Contract Negotiation Clinic: Optimize Your IBM 
Negotiations Using Gartner’s T4 Methodology (Rob 
Schafer, Sr. Director Analyst, Gartner)

CIO Workshop: Smarter Spending – Sourcing-Enabled 
IT Cost and Value Optimization (Repeat) (Lucette 
Darrigade, Sr. Executive Partner, Gartner)

*Některé přednášky mohou být dostupné jen vybraným účastníkům Gartner 
Symposia – v závislosti na typu registrace.

Výběr z programu oborových přednášek – 11. 11. 2020

14.45–15.15 Star Power In the Retail Store: Five Ways to Attract 
and Retain a Mission-Critical Crew (Kelsie Marian, 
Sr. Director Analyst, Gartner) 

Building the Digital Pharmaceutical Platform for 
Life Sciences CIOs (Michael Shanler, Distinguished 
VP Analyst, Gartner) 

What If? Counterpoint Views of Government After the 
Reset (N. Cannon, A. Mickoleit, Sr./Director Analysts, 
Gartner)

Connecting the Future of Industrial Manufacturing 
(I. Berntz, B. Tratz-Ryan, K. Steenstrup Sr. Dir/VP Analyst, 
Gartner)

Intelligent Operations in the Utilities Industry (Lloyd 
Jones, Sr. Director Analyst, Gartner)

Beyond Simple Cost Cuts: Making Confident Value 
Optimization Decisions in Banking (Vittorio D’Orazio, 
VP Analyst, Gartner)

Beyond Cost Cuts: Making Confident Value 
Optimization Decisions in Insurance (Richard Natale, 
Sr. Director Analyst, Gartner)

Výběr z programu oborových přednášek – 12. 11. 2020

14.45–15.15 The Future Of Data-Driven Transportation (M. Ramsey, 
P. Pacheco, V. Liu, VP/Sr. Director Analysts, Gartner)

What Bank CIOs Need to Do to Create a Positive 
Customer Experience (Nicole Sturgill, VP Analyst, 
Gartner) 

Why Knowing Insurance Customer Expectations 
 Means More to CIOs Than Ever (Kimberly Harris-
Ferrante, Distinguished VP Analyst, Gartner)

Energy Transition: The Next Surprising Disruption of 
Your Business (Rich McAvey, Distinguished VP Analyst, 
Gartner)

The Future of Government Social Services is 
Composable Case Management (Rick Howard, 
VP Analyst, Gartner)

Using Data and Analytics to Drive the Composable 
Healthcare Organization (Laura Craft, VP Analyst, Gartner)

Beyond Cost Cuts: Making Confident Value 
Optimization Decisions in Insurance (Richard Natale, 
Sr. Director Analyst, Gartner)

Čtvrtek 12. listopadu, 15.30–16.00

Halfway to Star Trek: A Professional‘s Guide to Predicting the Future  
(Napůl ve Star Treku: Průvodce profesionálním předvídáním budoucnosti)

Analytik: Leigh McMullen, Distinguished VP Analyst, Gartner

V této odlehčené a zábavné přednášce vám analytik a futurolog 
Gartneru Leigh McMullen pomocí scénáře „Napůl ve Star Treku“ 
předvede, jak předpovídat a rychle reagovat na budoucnost 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Modulární byznys archi-
tektura (composable business 

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

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

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

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

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

Hlavní stavební bloky a principy modulárního/
komponovaného byznysu Zdroj: Gartner 2020
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Daryl Plummer
Distinguished VP Analyst, 
Gartner

Viceprezident 
a význačný ana-
lytik Gartneru 
Daryl Plummer 
řídí výzkum v ob-
lasti cloudu a je hlavi- ním 
analytikem pokrývajícím řadu 
cloudových témat, BPM, SOA 
a webových technologií. Je také 
ředitelem výzkumu v oblasti 
nastupujících trendů a disku-
tuje s nevýznamnějšími klienty 
problematiku vývoje aplikací 
a podnikové architektury.

Don Scheibenreif
Distinguished VP Analyst, 
Gartner

Don Scheibenreif 
je viceprezident 
a význačný 
analytik pů-
sobící ve vý-
zkumném týmu Zákaznické 
zkušenosti. Především s lídry 
odpovědnými za zákaznickou 
zkušenost a dalšími IT lídry 
řeší, jak nastupující digitální 
trendy a digitální byznys ovlivní 
interakci se zákazníky. Je 
zakládajícím členem výzkum-
ného týmu digitálního byznysu 
a digitální transformace a pů-
sobil v oborových inovačních 
skupinách Gartneru.

Tina Nunno
Distinguished VP Analyst, 
Gartner

Tina Nunno je 
viceprezident-
kou a členkou 
Gartner výzkum-
né skupiny CIO 
ve Stamfordu. Ve svém výzkumu 
se věnuje především problema-
tice zlepšování výkonnosti CIO 
a jejich týmů a podpory byzny-
su. Specializuje se na témata 
související s vůdčí rolí CIO, jako 
jsou působení v bordu, komuni-
kace s ostatními členy exekuti-
vy, změnové řízení a strategie 
governance.

Paul Saunders
Sr. Director Analyst, 
Gartner

Paul Saunders je 
senior ředitelem 
výzkumu v týmu 
Gartner General 
managers. V něm 
rozvíjí klíčové výzkumné my-
šlenky a témata a radí nejvý-
znamnějším technologickým 
hráčům světa. Je také hlavním 
dodavatelským analytikem 
pro SAP. Má rozsáhlé globální 
zkušenosti s rozvojem a realizací 
technologických strategií a více 
než 25 let praxe v oblasti IT 
a vývoje SW.

Keynote řečníci letošního 
Gartner IT Symposia

Making Evil – The Curious 
Science Behind Cybercrime, 
Moral Blindness, and False 
Memories 
(Tvorba zla – podivná věda v pozadí 
kyberzločinu, morální slepota a falešné 
vzpomínky)

Čtvrtek 12. listopadu 2020 
11.00–11.30

Dr. Julia Shaw
vědecká psycholožka, 
University College London

Doktorka Shaw se ve své 
přednášce zaměří na temnou stranu tech-
nologií. Probere způsoby, jimiž kriminolo-
gie a psychologie pomáhají porozumět ky-
berzločinu, jak struktury byznysu pomáhají 
ukrývat naši lidskost a jak se dezinformace 
mohou proměnit ve falešné vzpomínky. 
Donutí nás přemýšlet o tom, nakolik jsme 
kurátory lidí okolo nás a jak obrovská 
odpovědnost se k tomuto privilegiu váže. 
Ve své provokující přednášce nás Dr. Shaw 
vyzve, abychom více přemýšleli o naší vlast-
ní morálnosti a o tom, jak můžeme použít 
technologie a sociální média k překonání 
některých hrozeb, jimž lidstvo čelí.

Dealing with Disruption – 
Major Tim Peake, Astronaut 
(Jak zvládnout otřesy – Major Tim Peake, 
astronaut)

Středa 11. listopadu 2020 
11.00–11.30

Major Tim Peake
Astronaut (UK)

V roce 2016 se britský 
astronaut Tim Peake vrátil 
z půlroční mise na mezinárodní vesmírné 
stanici (ISS). Ručně ovládané dokování, 
nouzová procházka vzduchoprázdnem či 
netěsnící vesmírná loď byly jen některé 
z věcí, jež musel zvládnout během svých 
186 dnů mimo Zemi. Tyto zkušenosti mu 
poskytly jedinečný vhled do otázek, jak 
zvládnout samotu, jak se přizpůsobit mění-
címu se prostředí a proč je důležité udržet 
si pozitivní a flexibilní duševní rozpoložení 
v situaci, kdy věci nejdou podle plánu.

Simon Sinek
světoznámý expert v oblas-
ti vedení lidí

Simon Sinek je britsko-ame-
rickým autorem a motivačním řečníkem. 
Napsal pět knih včetně Start With Why 
(česky Začněte s PROČ) a The Infinite 
Game. Bude se věnovat otázce, proč lídři, 
kteří si osvojí neomezené myšlení, bu-
dují silnější, inovativnější a inspirativnější 
organizace. Proč si jejich lidé věří navzájem 
i svým lídrům. Mají dostatek odolnosti, aby 
prosperovali v neustále se měnícím světě, 
zatímco konkurenti odpadávají. Nakonec 
jsou to tak oni, kteří vedou nás ostatní 
do budoucnosti. Přidejte se k fascinující 
diskuzi s autorem bestsellerů a dozvíte se, 
jak si osvojit neomezené myšlení.

Embracing an Infinite 
Mindset – A Conversation 
with Simon Sinek 
(Osvojte si neomezené myšlení – 
konverzace se Simonem Sinkem)

Úterý 10. listopadu 2020 
11.00–11.30

Main conference keynote: Seize the Moment to Compose a Resilient Future 
(Úvodní slovo konference: Chopte se příležitosti a komponujte odolnější budoucnost)

Pondělí, 9. listopadu 2020, 11.00–11.45
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1

2

Top strategické technologické trendy 
pro rok 2021
Analytici Gartneru tradičně u příležitosti sympozia představují výběr nejdůležitějších technologických 
trendů pro následující rok. Pro rok 2021 vybrali celkem devět trendů spadajících do tří oblastí: trendy 
a technologie související s lidmi, jejich chováním, zážitky a soukromím, dále trendy související s nezávis-
lostí na lokalitě a konečně trendy související se zvyšováním odolnosti byznysu a obchodních modelů.

Potřeba zvyšovat provozní odolnost napříč 
celým podnikem nebyla doposud nikdy 
tak vysoká, vysvětluje Brian Burke, vicepre-
zident výzkumu Gartneru. „CIO se snaží 

přizpůsobit měnícím se podmínkám a navr-
hovat budoucí podobu byznysu. K tomu je 
ale třeba, aby se podniky a organizace staly 
do značné míry plastickými a byly schopné 

dynamického přeuspořádání. Nejdůležitější 
strategické technologické trendy Gartneru 
podporují právě takovou plasticitu.“

Internet chování (Internet of Behaviors, IoB)

Internet chování – IoB – přichází s tím, jak řada technologií zachy-
cuje a využívá stále více „digitálního prachu“ z našich každoden-
ních životů. IoB kombinuje existující technologie, jež se zaměřují 
specificky na jedince (například rozpoznání obličeje, sledování 
polohy a velká data), a spojuje výsledná data se souvisejícími 
behaviorálními událostmi, jako jsou realizovaný nákup či využí-
vání zařízení.

Organizace využívají tato data, aby ovlivnily chování lidí. 
Například s cílem monitorovat plnění zdravotních opatření 
během pandemie mohou využít IoB v kombinaci s počítačovým 
zrakem a kontrolovat, zda zaměstnanci nosí roušky, nebo pomo-
cí termálního zobrazování identifikovat osoby s horečkou.

Analytici Gartneru předpovídají, že do konce roku 2025 bude více než polovina světové populace podléhat alespoň 
jednomu IoB programu, ať už komerčnímu, nebo státnímu. IoB jako takové je technicky plně realizovatelné, bude ale 
probíhat rozsáhlá etická a společenská debata o tom, jaké přístupy lze při ovlivňování chování nasadit.

Absolutní zážitek (Total Experience, TX)

V minulém roce představil Gartner jako jeden z hlavních strategic-
kých technologických trendů mnohozážitek (multiexperience, 

nepřerušená, navazující interakce napříč zařízeními i způsoby 
komunikace, ať už jde o obraz, dotyk, hlas, ale i konverzační 
rozhraní na bázi AI či virtuální realitu a jiné), letos koncept po-
souvá o krok dál v podobě absolutního zážitku – TX. „Jde o stra-
tegii spojující mnohozážitek s disciplínami zákaznického (CX), 
zaměstnaneckého (EX) a uživatelského (UX) zážitku,“ vysvětluje 
viceprezident výzkumu Gartneru Brian Burke. „V Gartneru 

očekáváme, že podniky, jež nabídnou TX, budou v příštích třech 
letech výrazně napřed před konkurencí z hlediska metrik uživatelské 

spokojenosti.“

Podniky potřebují začít pracovat na TX strategii zejména proto, že interakce 
se přesouvají do mobilní, virtuální a distribuované podoby zejména vlivem pandemie. Smyslem TX je zlepšovat zážitek více zapojených 
stran (zákazník, zaměstnanec, uživatel) s cílem dosáhnout transformace obchodních výsledků. Průsečíky těchto zážitků jsou klíčové 
zejména pro organizace zotavující se z dopadu pandemie, jež se chtějí odlišit a využít nedávné otřesy, které vedly k proměně zážitku.

• Internet chování
(Internet of Behaviors)

• Absolutní zážitek
(Total Experience)

• Zabezpečené zpracování dat
(Privacy-Enhancing Computation)

Lidé 
(chování, zážitek, soukromí)

Kdekoliv
(nezávislost na lokalitě)

Odolnější
(organizace i byznys model)

• Distribuovaný cloud
(Distributed Cloud)

• Provoz kdekoliv
(Anywhere Operations)

• Kyberbezpečnostní pletivo
(Cybersecurity Mesh)

• Inteligentní modulární 
(komponovaný) byznys
(Intelligent composable business)

• AI inženýrství (AI engineering)

• Hyperautomatizace 
(Hyperautomation)

Kombinatoriální inovace

Top strategické technologické trendy Gartneru pro rok 2021
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Zabezpečené zpracování dat (Privacy-enhancing computation)

Prakticky všude ve světě čelí CIO rostoucímu počtu rizik 
souvisejících s ochranou soukromí a plněním souvise-
jící legislativy, která již postupně dospívá i na globální 
úrovni. Zatímco běžné bezpečnostní postupy chrání 
především nepoužívaná data (data v klidu/data at rest), 
zabezpečené zpracování dat poskytuje mnohem lepší 
úroveň soukromí.

Analytici Gartneru věří, že do roku 2025 nasadí tyto 
techniky a technologie při zpracování dat v nezajiště-
ných prostředích či při analýze dat více stranami polo-
vina velkých organizací. Podniky by proto měly začít s identifikací případů, kdy je namístě nasadit 
zabezpečené zpracování dat – například tak, že vyhodnotí operace, při nichž dochází k přenosu 
osobních dat, monetizaci dat, analýze podvodů a dalšího nakládání s vysoce citlivými daty.

Distribuovaný cloud (Distributed cloud)

Distribuovaný cloud je označením veřejných cloudových služeb, jež jsou 
rozmístěné (distribuované) na různých fyzických lokalitách – zatímco provoz, 
dohled, správa a rozvoj jeho služeb zůstávají v gesci poskytovatele veřejné-
ho cloudu. Jde o svižné prostředí pro firemní scénáře vyžadující kombinace 
rychlé odezvy, úspor datových nákladů či požadavků na umístění dat. Řeší 
také potřebu některých zákazníků mít cloudové zdroje fyzicky blíže místu, 
kde jsou zpracována či využívána byznysem.

Do roku 2025 bude většina cloudových služeb nabízet alespoň základní for-
mu služeb distribuovaného cloudu dostupných na vyžádání. „Distribuovaný 
cloud může nahradit privátní cloud a zároveň zajišťuje služby typu edge 
cloud a další nové způsoby využívání cloudu. Je budoucností cloudových 
služeb,“ vysvětluje Brian Burke.

Provoz kdekoliv (Anywhere operations)

Provoz kdekoliv je popisem provozního modelu IT navrženého 
tak, aby podporoval zákazníky i zaměstnance bez ohledu na to, 
kde se nacházejí, a umožnil nasazení a řízení byznys služeb napříč 
distribuovanými architekturami. Je to víc než jen práce na dálku 
(z domova) nebo virtuální interakce se zákazníky. Jde také o schop-
nost dodat jedinečnou zkušenost a přidanou hodnotu napříč pěti 
hlavními oblastmi: spolupráce a produktivita, bezpečný vzdálený 
přístup, cloud a edge infrastruktura, kvantifikace digitálních zážitků 
a automatizace s cílem podpořit vzdálený provoz.

Analytici odhadují, že na konci roku 2023 zavede tyto principy 40 % organizací usilujících 
o optimalizaci a propojení virtuálních a fyzických zákaznických i zaměstnaneckých zkušeností.

Kyberbezpečnostní pletivo  
(Cybersecurity mesh)

Kyberbezpečnostní pletivo umožňuje, aby kdokoliv (s pří-
slušným oprávněním) mohl bezpečně přistupovat k libovol-
ným digitálním aktivům bez ohledu na to, kde se on nebo 
tato aktiva nacházejí. Odděluje provádění bezpečnostních 
politik od jejich tvorby prostřednictvím cloudového delivery 
modelu a umožňuje proměnit identitu v bezpečnostní pe-
rimetr. Do roku 2025 bude kyberbezpečnostní pletivo vyřizo-
vat více než polovinu všech požadavků na digitální přístup.

„Pandemie urychlila dekády probíhající proces proměny a převrácení digitálního podniku naruby,“ říká Brian 
Burke. „Nyní jsme překonali bod zlomu – většina podnikových kybernetických aktiv se nachází mimo tradiční 
fyzické a logické bezpečnostní perimetry. S tím, jak se bude rozvíjet model provozu kdekoliv, stane se kyberbez-
pečnostní pletivo nejpraktičtějším postupem pro zajištění bezpečného přístupu k aplikacím umístěným v cloudu 
či distribuovaným datům z nezajištěných zařízení.“

Diferenciální soukromí

Homomorfické šifrování 

Zabezpečená MPC

ZKP protokol,
Průsečík privátních setů (PSI)
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obohacená data

Zpracování, analytika, 
Al/ML

Datové zdroje

1. On-premises veřejný cloud

2. IoT edge cloud

3. Metropolitní komunitní cloud

4. 5G mobilní edge cloud

5. Síťový edge cloud
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IaaS
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Fabric)
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and Response)

Každé
digitální
aktivum 
kdekoliv
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Inteligentní modulární (komponovaný) byznys (Intelligent composable business)

„Statické byznys procesy, jež byly navržené pro co nejvyšší efektivitu, se ukázaly natolik křehkými, že je náraz pandemie rozdrtil,“ vysvětluje 
Brian Burke. „S tím, jak se CIO a IT lídři snaží posbírat jednotlivé kousky, postupně chápou důležitost schopnosti byznys funkcí přizpůsobit 
se aktuálnímu tempu změn na trhu.“

Inteligentní modulární, komponovaný byznys radikálně mění 
mechanismy rozhodování zejména proto, že má k dispozici 
kvalitnější informace a dokáže na ně 
reagovat obratněji. V budoucnu budou 
například při rozhodování hrát větší roli 
stroje podporované hustým pletivem dat 
a schopností jim porozumět. Inteligentní 
modulární byznys položí základy novému 
pojetí byznys okamžiků (business 
moments), novým obchodním modelům, 
autonomnímu provozu a novým 
produktům, službám i kanálům.

AI inženýrství (AI engineering)

Z výzkumů Gartneru vyplývá, že se jen 53 % projektů v oblasti AI 
dostane z fáze prototypu do ostrého provozu. CIO a IT lídři zjišťují, 
že AI projekty je obtížné škálovat, protože nemají potřebné nástroje 
pro postavení a řízení vývojového týmu AI. Cestou k dovedení 
AI do ostrého provozu je AI inženýrství, disciplína zaměřená 
na tvorbu pravidel a řízení životního cyklu široké škály provozních 
a rozhodovacích AI modelů, jako jsou strojové učení či znalostní grafy.

AI inženýrství stojí na třech hlavních pilířích: DataOps, ModelOps 
a DevOps. Robustní strategie pro AI inženýrství zahrnuje výkon, 
škálovatelnost, interoperabilitu a spolehlivost AI modelů při 
současném dosahování návratnosti investic do AI.

Hyperautomatizace (Hyperautomation)

Byznysem řízená hyperautoma-
tizace je disciplinovaný přístup 
používaný organizacemi pro 
rychlou identifikaci, rozhodová-
ní a automatizaci co největšího 
počtu schválených IT a byznys 
procesů. Hyperautomatizace 
byla významným a nepolevují-
cím trendem již v několika před-
chozích letech, pandemie po ní 
ale výrazně zvýšila poptávku 
tím, že se prakticky vše překlo-
pilo do modelu „digital first“. 
Rostoucí počet nevyřízených 
požadavků ze strany byznysu 
pak donutil 70 % organizací 
v komerční sféře, aby realizovaly desítky hyperautomatizačních iniciativ.

„Hyperautomatizace je nyní nevyhnutelná a nevratná. Všechno, co lze automatizovat, 
by automatizováno být mělo a nakonec také bude,“ dodává Brian Burke.

Nejdůležitější strategické technologické trendy jsou podrobněji popsány a rozebrány ve studii 
Top Strategic Technology Trends for 2021 (dostupná klientům – uživatelům služeb Gartneru) 
a ve stručnější podobě v bezplatně dostupné brožurce Gartneru (anglicky).

Studie Top Strategic Technology Trends for 2021:  
gartner.com/document/3991906

Brožura Top Strategic Technology Trends for 2021: 
gartner.com/en/publications/top-tech-trends-2021
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Témata Gartner IT Symposia pro rok 2020:
AI, data & analytika, soukromí a etika, cloud + I&O, CX & zaměstnanecká zkušenost, 
vedení IT a transformace byznysu, inovace a nastupující technologie, provozní 
optimalizace/excelence a modely, talenty – kultura – budoucnost práce, bezpečnost 
a řízení rizik, strategické plánování a exekuce, chytřejší řízení výdajů a v neposlední 
řadě: modulární/komponovaný byznys (composable business). To vše rozdělené do tří 
tradičních konferenčních sekcí (byznys strategie, technologie a inovace, vedení).

Oborový program pokrývající:
Bankovnictví a finance, vzdělávání, energetiku a utility, státní a veřejný sektor, zdravotní 
péči, pojišťovnictví, výrobu a maloobchod.

IT 
SYMPOSIUM | Xpo

9.–12. listopadu 2020

The World’s Most Important 
Gathering of CIOs and 
IT Executives™

Lokální ranní „meet-upy“ a virtuální přednášky/panely 
k vybraným tématům
Každé ráno před zahájením hlavní konference od 9.15 do 10.20

Pondělí 9. 11. (9.15–10.20): Agilní a produktově orientované organizace (Agile at Scale) – 
lokální přednáška (případová studie) a panel s CIO a IT lídry

Úterý 10. 11. (9.15–10.20): Legacy systémy: Jak je nahrazovat, jak s nimi žít – 
sdílení domácích zkušeností a panelová diskuze s CIO předních českých organizací

Středa 11. 11. (9.15–10.20): Vyjednávací a implementační strategie pro SAP/ERP – 
přednáška* a diskuze s lokálními CIO panelisty z různých odvětví na téma vyjednávání podmínek 
a implementace SAP S4/HANA (*Přednáška bude v angličtině.)

Čtvrtek 12. 11. (9.15–10.20): Zákaznická spokojenost 2020, Mandays 2020 
výsledky letošních hlavních průzkumů INSIDE, diskuze

(Lokální program v češtině, není-li uvedeno jinak)

Ohledně registrace a dalších dotazů týkajících se Gartner IT Symposia se 
prosím obracejte na Hanu Kabilovou: hana.kabilova@gartner.com.

Těšíme se na viděnou – ať už virtuálně, nebo osobně.




