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Celosvětový průzkum názorů IT ředitelů v roce 2015

V rukou držíte souhrnnou zprávu, která předkládá výsledky  
         průzkumu společnosti Deloitte s názvem Celosvětový průzkum 
názorů IT ředitelů v roce 2015. Cílem našeho průzkumu bylo zahájit 
nepřetržitý dialog mezi IT řediteli ohledně vlastností, dovedností  
a schopností, které vymezují jejich roli a ve výsledku určují jejich úspěch. 
Průzkumu a detailních rozhovorů se zúčastnilo více než  
1 200 vedoucích pracovníků v oblasti technologií napříč 43 zeměmi.  
V letošním průzkumu je zastoupena více než stovka z pěti set největších 
společností Spojených států (US Fortune 500) a více než čtvrtina  
z tisíce největších společností na světě (Global Fortune 1000)

I přes naši počáteční hypotézu se nám nepodařilo zjistit napříč 
jednotlivými odvětvími, regiony a velikostmi podniků rozdíly  
ve způsobu, jakým IT ředitelé přispívají k vytváření hodnoty.  
Analýza ovšem přinesla důležité poznatky ohledně toho, jak IT ředitelé 
fungují v rámci vedoucích ekosystémů ve společnostech, v nichž působí. 
Zjistili jsme, že se IT ředitelé intenzivně snaží pochopit to,  
jak v současnosti zapříčiní dopad a vytvoří hodnotu – a kam jejich 
hodnotová nabídka bude směřovat v budoucnu.
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Odkaz IT ředitelů 
utváří čtyři prvky

V závislosti na našich zkušenostech se 
změnou ve vedoucích pozicích jsme určili 
čtyři prvky, které utváří „odkaz“ ředitelů IT: 
podnikové priority, vůdčí schopnosti a talent, 
vztahy a investiční priority. 

• Podnikové priority: IT ředitelé po celém 
světě se téměř jednohlasně shodli na pěti 
nejdůležitějších podnikových prioritách: 

 – Výkon

 – Náklady

 – Zákazníci

 – Inovace

 – Růst

Tyto nejdůležitější priority se objevovaly 
konzistentně napříč jednotlivými odvětvími, 
regiony a velikostmi společností. Jedna 
pochopitelná výjimka: IT ředitelé ve veřejném 
sektoru jako jediní upřednostnili mezi 
nejdůležitějšími prioritami „kyberbezpečnost“ 
před „růstem“. 

• Vůdčí schopnosti a talent: Za nejdůležitější 
schopnosti pro úspěch ve své roli označili 
IT ředitelé v drtivé většině šest následujících 
vůdčích schopností z celkových dvanácti: 

 – Vliv u interních zúčastněných osob

 – Komunikační dovednosti

 – Porozumění strategickým 
obchodním prioritám 

 – Řízení talentů

 – Vůdčí schopnosti a vize  
v odvětví technologií

 – Schopnost vést v komplexním,  
rychle se měnícím prostředí

99% IT ředitelů v našem celosvětovém 
průzkumu uvedlo, že postrádají alespoň jednu 
klíčovou dovednost. Tři dovednosti, u nichž 
jsme zjistili největší nedostatky, byly schopnost 

ovlivnit interní zúčastněné osoby, řízení 
talentů a vůdčí schopnosti a vize  
v odvětví technologií.

• Vztahy: Není překvapivé, že IT ředitelé 
označili za nejdůležitější vztahy s generál-
ními řediteli, finančními řediteli, řediteli 
podnikových útvarů a provozními řediteli. 
Většina IT ředitelů tvrdila, že mají výborné 
či velmi dobré vztahy se zmíněnými činiteli, 
mimo tuto skupinu existuje však dlouhý 
seznam vztahů, které si žádají více pozor-
nosti. Například pouze třetina uvedla  
pevné vztahy s obchodními a market-
ingovými řediteli. IT ředitelé si musí 
dávat pozor, aby nezanedbávali ostatní 
zúčastněné osoby. 

• Technologické investice: Na dotaz, jaké 
technologie budou mít významný dopad 
na podnikání v horizontu dvou let, IT 
ředitelé odpověděli, že se jedná o analytiku, 
obchodní zpravodajství (business inteli-
gence) a digitální technologie. Vymezení, 
rozsah a specifické technologické investice 
se u těchto technologických iniciativ mezi 
jednotlivými společnostmi významně lišily. 

„Odkazu“ docílí tři 
skupiny IT ředitelů

Při hlubší analýze dat získaných 
průzkumem jsme zjistili tři zřetelné vzorce, 
které ukazují, jak IT ředitelé v dnešní době 
přispívají k vytváření hodnoty a jak se 
připravují na to, co přijde v budoucnu. V rámci 
jednotlivých skupin IT ředitelé vykazovali 
odlišné obchodní priority, vůdčí schopnosti, 
vztahy a technologické investice. Těmito třemi 
skupinami jsou:

Důvěryhodní provozovatelé  ve svých 
společnostech vytváří provozní disciplínu, a to 
tak, že se zaměřují na náklady, efektivitu pro-
vozu a spolehlivý výkon. Dále poskytují klíčové 
technologie pro rozvoj, podporují snahu  
o přeměnu podniku a provádí harmonizaci  
s podnikovou strategií.
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Celosvětový průzkum názorů IT ředitelů v roce 2015

Podněcovatelé změny stojí v čele trans-
formace podniku za pomoci klíčových tech-
nologií pro rozvoj a v čele iniciativ v oblasti 
změn. Významný podíl času věnují podpoře 
podnikové strategie a poskytování rozvíjejících 
se technologií.

Spolutvůrci podniku tráví většinu času 
prosazováním obchodní strategie  
a umožňováním změn v rámci podniku,  
čímž zajišťují, že je strategie plněna efektivně. 

Skupinu IT ředitele určují 
potřeby podniku 

Žádná ze skupin IT ředitelů není lepší než 
ta druhá. Důležité je, aby byla zvolena skupina, 
která odpovídá potřebám podniku.  
S vývojem podnikových potřeb a individuál-
ních schopností může být nutné, aby IT ředitel 
přešel do jiné skupiny. Pravdou je, že přední 
IT ředitelé se záměrně přesouvají z jedné 
skupiny do druhé v závislosti na čase a místě. 
Rozvíjí, přijímají nebo si najímají talentované 
jedince, aby vyplnili mezery v doplňkových 
dovednostech nutných pro úspěch a aby 
přispěli k vytvoření hodnoty. Jelikož se IT 
ředitelé vyskytují v různých situacích, musí 
zvolit vhodnou skupinu, aby splnili očekávání 
zúčastněných osob.

• Kdy musí být IT ředitel důvěryhodným 
provozovatelem: Společnosti, které čelí 
základním otázkám spojeným se spolehli-
vostí a výkonem, potřebují  v čele 
 důvěryhodné provozovatele; to ste-
jné platí pro období snižování nákladů. 
Důvěryhodný provozovatel je správnou  
volbou také v případech, kdy společnost 
musí stabilizovat klíčové obchodní oblasti  
či snížit rozpočet na IT.

• Kdy musí být IT ředitel podněcovatelem 
změny: V době, kdy je potřeba mít jas-
nou vizi, učinit těžkou volbu či se rychle 
přizpůsobit, je nutné vytříbit schop-
nosti podněcování změny. To znamená 
zasáhnout, pokud je ve společnosti prostor 
pro růst a chuť podrobit se změně. Tato 
práce přesahuje technologii i podnikové 
procesy. Zahrnuje také kulturní změnu.

• Kdy musí být IT ředitel spolutvůrcem 
podniku: Při rychlém růstu společnosti 
je pravděpodobné, že roli IT ředitele bude 
nutné obsadit spolutvůrcem podniku.  
V situaci, kdy obchodní prozíravost, účast 
zainteresovaných osob a dlouhodobé 
hledisko technologických investic hrají 
zásadní roli, nic nenahradí silného IT 
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ředitele-spolutvůrce. Tuto roli člověk získá 
postupem času, novým IT ředitelům je 
udělena pouze zřídka. Někdy může změna 
ve struktuře vztahů vyslat signál zbytku 
organizace, že se očekává nový druh vedení.

Osobní nadšení dává vznik 
trvalému „odkazu“

Ve fázi průzkumu jsme měli možnost vést 
detailní rozhovory s IT řediteli, kteří stojí v čele 
některých nejúspěšnějších IT společností na 
světě. Z těchto diskuzí vyplynula čtyři výz-
namná témata týkající se osobního nadšení 
a motivace.

Na IT záleží. IT ředitelé, kteří zastávali 
tento názor, byli příkladnými obhájci IT  
a měli silnou motivaci, aby jejich společnosti 
porozuměli možnému přínosu IT a ocenili jej. 
Popsali také své nadšení pro rozvoj a zapojení 
zaměstnanců – a také snahu o to, aby byla 
práce zábavná a zajímavá.

Pomoci lidem k větší efektivitě v práci 
i osobním životě. Významné procento IT 
ředitelů považovalo za svůj hlavní přínos to, že 
lidem dávají více možností. Technologii chtějí 
používat, aby pomohli lidem dosáhnout  
v práci větší efektivity, lépe se rozhodovat  

a vést šťastnější život, který by je 
více naplňoval. 

Vedení přesahující rámec IT. Někteří IT 
ředitelé aspirují na širší vedení, zvláště pokud 
si jejich společnost uvědomí, jakou může tech-
nologie přinášet konkurenční výhodu. Získali 
respekt ostatních členů vedení a chtějí usilovat 
o přeměnu podniku. 

Udělat něco pro ostatní. Nemalé množství 
IT ředitelů považuje „legacy - odkaz“ za velmi 
osobní záležitost. Svou pozici chtějí využít jako 
prostředek, aby mohli na oplátku udělat něco 
pro komunitu a podnik. Spoustu osobního 
času věnují zaučování a rozvoji vedoucích 
pracovníků podniku.

Ať už úmyslně či shodou náhod, každý 
IT ředitel vytváří jistý druh odkazu. Jak bude 
vaše legacy definováno je z velké části na vás – 
nikoliv však výhradně. Okolnosti, v nichž jste 
nuceni pracovat, mají velký vliv na to, čeho 
právě musíte docílit a na co se máte připravit 
do budoucna.

Doufáme, že vás kompletní zpráva zau-
jme, a těšíme se na pokračování diskuze, 
v níž se zaměříme na to, jak se mohou IT 
ředitelé přizpůsobit, aby splnili dynamické 
požadavky plynoucí z jejich role, a vytvořili tak 
trvalý odkaz.
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Čtyři dané prvky ohraničují určitý čas a místo. IT ředitelé 
předpokládají, že jejich role není trvalá, mění se spolu 
s potřebami podniku a okolnostmi. IT ředitelé mohou 
projít následujícími šesti proměnami:

ORIENTACE 
V OBLASTI LEGACY

POHLED DO BUDOUCNOSTI

DŮVĚRYHODNÝ 
PROVOZOVATEL

Vyvstaly zásadní otázky ohledně spolehlivosti 
a výkonu.

PODNIK POTŘEBUJE DŮVĚRYHODNÉHO PROVOZOVATELE KDYŽ .. .

Prochází cyklem, v němž se střídá úsilí zvýšit 
účinnost se snižováním nákladů a integrací.

Doba si žádá jasnou vizi 
a komplexní řízení projektů.

Organizace dala prostor 
růstu a změně.

Prochází obdobím rychlého růstu a potřebuje 
dlouhodobý výhled v oblasti technologických investic.

Investice, které povedou k exponenciálnímu 
růstu, vyžadují IT ředitele s obchodní prozíravostí.

PODNIK POTŘEBUJE PODNĚCOVATELE ZMĚNY KDYŽ .. .

PODNIK POTŘEBUJE SPOLUT VŮRCE PODNIKU KDYŽ .. .

V dnešní době je každá společnost v zásadě technologickou firmou a obchodní 
priority IT ředitelů jsou tak úzce provázány s jádrem podnikání. Uvedená 
procenta ukazují, kolik respondentů označilo dané cíle pro příští rok za důležité.

JAKÉ JSOU HLAVNÍ PODNIKOVÉ 
PRIORIT Y IT ŘEDITELŮ?

JAKÉ VLASTNOSTI JSOU PRO IT 
ŘEDITELE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?

Kvalita vztahů IT ředitelů s interními zúčastněnými osobami může pomoci 
nastínit, jaká bude v budoucnu spolupráce a trajektorie podnikového 
dopadu. Uvedená procenta respondentů jsou roztříděna podle kvality, 
jakou obchodním vztahům připsali.

KTERÉ VZTAHY 
JSOU NEJPEVNĚJŠÍ?

Chuť IT ředitelů riskovat určuje jejich investiční filozofii a schopnost skrze 
technologie docílit změny. Uvedená procenta ukazují, podle kolika respondentů 
by měly zmíněné technologie v následujících dvou letech významný 
dopad na podnikání.  

DO ČEHO IT ŘEDITELÉ INVESTUJÍ, 
ABY PODPOŘILI OBCHOD

PRIORIT Y

PODNIKOVÉ PRIORIT Y VŮDČÍ SCHOPNOSTI & TALENT

PRIORIT Y V OBL A STI TECHONLOGICKÝCH INVESTICVZ TAHY A VLIV

INOVACE

Z ÁKAZNÍCI

VÝKON

NÁKL ADY

PROVOZOVATEL

4
3
2
1
5

1 1
44%

49%

47 %

46%

56%

43%

PODNĚCOVATEL

2
4
5
3

50%

46%

48%

47 %

47 %

39%

SPOLUT VŮRCE

2
3
4
5

53%

44%

50%

45%

45%

47 %

RŮST

CELOSVĚTOVÝ PRŮMĚRHODNOTA U DANÉHO VZORCE HODNOTA U DANÉHO VZORCE

ŠPATNÝDOBRÝ NENÍ K DISPOZICIVÝBORNÝ / VELMI DOBRÝ

Od IT ředitelů se očekává, že budou všestranní – mají přispět k podnikové 
strategii a zároveň zajistit efektivní provoz. Uvedená procenta ukazují, kolik 
respondentů označilo dané vlastnosti z hlediska silných stránek za klíčové.

INVESTICE 20% 40% 60% 80% CELOSVĚ TOVĚ

77%ANALY TIKA

75%
DIGITÁLNÍ 
TECHNOLOGIE

64%CLOUD

58%KYBERNE TIKA

47%CORE

28%
ROZVÍJEJÍCÍ SE 
TECHNOLOGIE   

PROVOZOVATEL PODNĚCOVATEL SPOLUTVŮRCE

VÝKONNÝ ŘEDITEL

PROVOZOVATEL

PODNĚCOVATEL

SPOLUT VŮRCE

PROVOZOVATEL

PODNĚCOVATEL

SPOLUT VŮRCE

PROVOZOVATEL

SPOLUT VŮRCE

ŘEDITEL PODNIKOVÉHO ÚT VARU

FINANČNÍ ŘEDITEL GENERÁLNÍ ŘEDITEL

48%

60%

49%

41%

64%

69%

62%

45%

70%

63%

56%

51%

67 % 44%

64% 61%

54% 51%

KOMUNIKAČNÍ A 
INTERPERSONÁLNÍ 
SCHOPNOSTI

 
PROVOZ A 
PROVEDENÍ 
TECHNOLOGIÍ 

SCHOPNOST VÉST 
V KOMPLE XNÍM, 
RYCHLE SE MĚNÍ-
CÍCM PROSTŘEDÍ

VŮDČÍ 
SCHOPNOSTI A 
VIZE V ODVĚ T VÍ 
TECHNOLOGIÍ

PODNĚCOVATEL

KOMUNIKAČNÍ A 
INTERPERSONÁL-
NÍ SCHOPNOSTI         

SCHOPNOST 
OVLIVNIT 
ZÚČA STNĚNÉ 

DO JAKÝCH TŘÍ 
SKUPIN SPADAJÍ 
IT ŘEDITELÉ?

SPOLUT VŮRCE PODNIKU
PODPORUJÍ OBCHODNÍ 
STRATEGII A VĚNUJÍ ČA S 
JE JÍMU PROVEDENÍ

SPOLUT VŮRCE PODNIKU

PODNĚCUJÍ TRANSOFRMACI 
PODNIKU NA Z ÁKL ADĚ TECHNO-
LOGIÍ A KL ADOU DŮRAZ NA 
NE JVYŠ ŠÍ KVALITU PROVOZU

PODNĚCOVATEL ZMĚNY

Z A JIŠŤUJÍ PROVOZNÍ DISCIPLÍNU 
A POSKY TUJÍ TECHNOLOGIE , 
K TERÉ PODPORUJÍ SNAHU 
O TRANSFORMACI PODNIKU

DŮVĚRYHODNÝ PROVOZOVATEL

1,271 POČE T ÚČA STNÍKŮ 
PRŮZKUMU CELKEM 

20% ÚČA STNÍKŮ Z 1000 NE JVĚ TŠÍCH 
SPOLEČNOSTÍ NA SVĚ TĚ

43% ÚČA STNÍKŮ Z 500 NE JVĚ TŠÍCH 
FIREM V USA

DŮVĚRYHODNÝ 
PROVOZOVATEL

PODNĚCOVATEL 
ZMĚNY

PODNĚCOVATEL 
ZMĚNY

SPOLUT VŮRCE 
PODNIKU

SPOLUT VŮRCE 
PODNIKU
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