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Úvod

Rádi bychom Vám představili výsledky letošního průzkumu názorů
ředitelů útvarů informačních a komunikačních technologií (CIO).
Jedná se o druhý, rozšířený ročník tohoto průzkumu, jehož se
zúčastnilo přes 900 IT ředitelů ze 49 zemí Severní a Jižní Ameriky,
Evropy, Blízkého východu, Afriky, Asie a Austrálie.
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Stejně jako minulý rok jsme se zaměřili na hodnocení vztahu
IT oddělení s ostatními funkcemi v organizaci, efektivitu tohoto
vztahu a taktéž na nutnost sebeprosazení CIO spočívající ve vedení
společností.
Letos jsme zmiňovanou koncepci rozšířili a věnovali pozornost
možnostem IT ředitelů stát se podnikovými leadery růstu
prostřednictvím zavádění inovací. Zvláštní důraz jsme kladli
na zkoumání role IT ředitelů při investování do rizikového kapitálu.
V průzkumu se také zabýváme oblastí využití analytiky
v organizacích, kde vyhodnocujeme využitelnost relevantních
technologií v této oblasti a hlavní překážky, které zabraňují jejich
rozšíření v organizacích.
Pro každou zkoumanou oblast naleznete v příslušné kapitole
následující:
•• Shrnutí klíčových poznatků,
•• Výsledky podle hlavních světových regionů a průmyslových odvětví,
•• Komentáře, poznámky a praktické rady od odborníků společnosti
Deloitte, týkající se nejvýznamnějších problémů, jež jsou ve zprávě
uvedeny.
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Doufáme, že tato zpráva pro Vás bude užitečnou pomůckou
při rozvíjení Vaší role IT leadera. Srdečně děkujeme všem, kteří
se na Průzkumu IT ředitelů pro rok 2014 podíleli, za jejich čas
i uvedené názory. Těšíme se na pokračování v dalších letech.
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“Srovnání mezi IT řediteli a investory je zdánlivě těžce
představitelné. CIO principiálně nemůže realizovat rizikové
investice. „Jeho“ IT oddělení totiž poskytuje klíčové služby
nezbytné pro provoz organizace, kde riziko špatné investice
může mít katastrofické důsledky. Zároveň zde existuje množství
postojů a způsobů uvažování, které jsou pro úspěšného investora
rizikového kapitálu nezbytné. Tyto principy by mohly být přínosem
i pro IT manažery: například dělení investic mezi stávající systémy,
inovace a dokonce investice do technologií, které jsou teprve
vyvíjeny (tzv. bleeding edge); porozumění a umění správné
komunikace hodnot pro rozvoj organizace; sbližování a rozvíjení
talentů v rámci IT organizace a v souladu s celkovou strategií
organizace. Investoři rizikového kapitálu pracují v prostředí, kde
je toho mnoho v sázce a kde vytváření výjimečných hodnot
koexistuje v jednom portfoliu společně s neodvratnými ztrátami.
Podobně jako Ředitelé IT (Tech Trends, Deloitte, 2014).”
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Po dlouhodobé ekonomické recesi se země po celém světě opět
připravují na významnější růst, čímž se investování do technologií
stává strategickou prioritou. Technologické inovace proměňují
způsoby, jakými jsou společnosti řízeny, jak vytváří nové hodnoty
a také jak umožňují firmám změnit své provozní modely hospodaření
v souvislosti s rostoucí digitální ekonomikou. IT ředitelé se primárně
orientují na udržování stávajících klíčových provozních systémů,
avšak hlavní otázkou letošního průzkumu bylo, zda by neměli převzít
více zodpovědnosti za využití technologických inovací a zajistit tak
své organizaci kvalitativně nový růstový potenciál.
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Aktuálně je IT rozpočet 55 % oslovených IT ředitelů zaměřen
na podporu provozních výdajů (primárně spojených s údržbou
klíčových aplikací) a 22 % rozpočtu je určeno na rozvoj. CIO stejně
jako v minulých letech vnímají jako svou hlavní zodpovědnost
reagovat na potřeby organizací prostřednictvím poskytování
kvalitních IT služeb. Toto dává smysl zejména pro uplatňování své
role v řízení provozu klíčových aplikací, ale je nutné zvážit, zda řízení
a zavádění vhodných inovativních technologií nepomáhá růstu
organizací více.
Většina IT ředitelů má omezené rozpočty na inovace a pravidelně
reportují, že neochota rozhodovacích orgánů a členů představenstva
přijmout riziko často zamezují těmto inovativním investicím.
Jednotlivá zjištění průzkumu ukázala, že by mělo být věnováno více
úsilí projednávání technologicky orientovaných investic na jednáních
představenstev společností. IT ředitelé by měli naopak věnovat

více úsilí na rozvoj profesních skupin, komunikaci s aliančními
partnery a budování vztahu s dodavateli a klíčovými stakeholdery
společnosti. Malé a specializované skupiny by měly být inspirativním
a často využívaným zdrojem nových inovativních technologicky
orientovaných nápadů v IT.
Z výše jmenovaných zjištění lze odvodit, že vedení firem často
nespatřuje v inovativních schopnostech svých IT oddělení prostředek
k dosahování růstu. Dané vnímání se ovšem pomalu mění díky tomu,
že se IT ředitelé stávají více efektivní jako partneři businessu. Více než
polovina oslovených CIO hodnotí vztah IT útvaru jako strategického
partnera businessu známkou „vynikající“, což je o 10 procentních
bodů více než v minulém roce. Většina IT ředitelů uvedla, že aktivní
reakce na nové potřeby businessu a prosazování digitální strategie
jsou jejich hlavní priority pro následujících 12 až 18 měsíců.
S tím, jak nové technologie rozšiřují a mění úlohu IT ředitelů, je
nutné zvážit, jak moc by měli převzít celkovou odpovědnost za
inovace a tudíž i růst v organizaci. Alternativou může být jiná
významná pozice jako například vedoucí marketingu, vedoucí
digitálních kanálů či vedoucí datových analýz. A právě proto je nyní
ten správný čas pro IT ředitele zvolit si, zda chtějí zůstat spíše správci
klíčových systémů, nebo se stát hnací silou zajišťující růst organizací
skrze technologické inovace.
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23%
Podpora
změn
a transformace

71%

22%
Podpora nových
produktů a růstu

Reakce na nové potřeby byznysu

Zajištění “business as usual” provozu versus Změny a růst

47%

Prosazování digitální strategie
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Jak efektivní je vztah IT útvaru jako strategického
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0-1%

10%
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Alokováno
1-10%
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Více CIO hodnotí vztah jako pevnější a efektivnější oproti minulému roku

Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

Vlastnosti CIO
Který faktor Vás nejvíce omezuje v realizaci rizikovějších investic?

#1 Postoj k rizikům
vedení společnosti

38%

19%
27%
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Opětovný důraz na změnu a růst?
Výsledky našeho průzkumu potvrzují zjištění uvedená v naší zprávě
z roku 2013: nejhorší škrty v rozpočtech už máme za sebou. Pouze
23 % CIO uvádí snížení rozpočtu pro rok 2014. CIO nadále přidělují
největší část ICT rozpočtu na běžné provozní činnosti, tento rok
nicméně uvádějí mírný nárůst (3 %) v oblasti financování inovativních
aktivit zajišťujících změny a růst. Tento mírný posun dotvrzuje
pozitivní makroekonomický trend.
Valná většina CIO uvádí, že mezi jejich hlavní priority pro
následujících 12 – 18 měsíců patří reakce na nové potřeby
businessu a řízení či naplňování digitální strategie. Oblasti řízení
rizik a bezpečnosti poskočily v žebříčku priorit na třetí místo a to
pravděpodobně z důvodu stále častějšího výskytu významných
bezpečnostních incidentů v posledních letech.

Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

Inovacím v organizacích stále chybí dostatečné financování
Zvýšený důraz na změnu a růst je však stále podkopáván
nedostatkem financí, jež jsou vyhrazeny na technologické inovace.
Téměř polovina CIO ze svého rozpočtu vyhrazuje na inovace
10 % IT rozpočtu nebo dokonce méně. Z počtu společností, které
alokují významnější část rozpočtu, jich 60 % má méně než 2 000
zaměstnanců, což může odrážet způsob podnikatelského uvažování
menších společnosti.

Skeptický pohled na specializované technologie
Stále větší procento společností zkouší, zavádí nebo již využívá
nové technologie, a to zejména mobilní aplikace, nástroje v oblasti
využití sociálních médií a nástroje pro řízení Big data, čímž pokračují
v trendech vyzdvihnutých i v minulých letech. Mnoho CIO však
uvedlo, že specializované technologie, jako je například Rozšířená
realita (Augmented reality) a Gamifikace (využití principu her), nejsou
v jejich společnostech považovány za relevantní, přestože například
ve využití principů a myšlenek Gamifikace byl zaznamenán tento rok
mírný nárůst.
Big Data a Analytika
Letošní průzkum ukázal posun v oblasti Analytiky. Téměř 50 %
CIO uvedlo, že již zkouší, zavádí a využívá analytické nástroje,
což je více než předchozí rok. Většina respondentů je totiž již
přesvědčena o přínosech nástrojů pro Big Data a Analytiku. Dalším
důkazem pokračování tohoto trendu je, že CIO volili Analytiku jako
preferovanou oblast investic v případě, že by měli k dispozici větší
rozpočet, více viz Zaměřeno na Analytiku v části Aktuální témata.
Z názorů IT ředitelů zařazených do průzkumu vyplývá, že na Big Data
nejsou vynakládány dostatečné prostředky a že by do této oblasti
rádi investovali více.
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Aktuální témata – Analytika
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2013 vs. 2014 – Pilotní testování, Zavádění, Využívání
2013
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Veřejný cloud

Analytika
Big Data

BYOD

63% 69% 55% 65%
52% 54%
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Mobilní
aplikace

Privátní cloud

Sociální média

Rozšířená
realita
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prodej
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Sociální média

Rozšířená
realita

Gamifikace

44%

NA
Digitální/
multikanálový
prodej

Průzkum názorů IT ředitelů
Deloitte CIO Survey 2014
Úvod

Portfolia CIO: Hlavní zjištění
Hlavní zjištění

Infografika

Postřehy

Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority
Portfolia CIO
Pracovní vztahy CIO
Puls CIO
Aktuální témata – Analytika
Regionální odlišnosti
Informace o respondentech
Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika
Hlavní zjištění průzkumu
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V portfoliu činností IT ředitelů má zajišťování IT služeb
přednost před růstem
Z průzkumu vyplývá, že IT ředitelé mají tendenci v rámci svých
činností upřednostňovat poskytování IT služeb před inovativními
činnostmi, které mohou společnostem přinést nové příležitosti
a růst. Dvakrát více IT ředitelů raději zajišťuje dodávku IT služeb
oproti vyhledávání vhodných investic do nových technologií. Rovněž
transformace IT z pouhé výdajové podnikové funkce na výdělečnou
nepatří mezi prioritní záměry či aktivity současných CIO. Může se
jednat o jednu z překážek pro ty z řady IT ředitelů, kteří se budou
snažit dosáhnout růstu prostřednictvím závádění nových technologií.
Větší zaměření na strategické řízení portfolia
Příznivým zjištěním je, že více než 60 % respondentů vyhodnocuje
svá portfolia projektů a záměrů oproti stanoveným metrikám,
jako je například Cost Benefit Analýza. Avšak navzdory tomu,
že 9 z 10 IT ředitelů má jasnou vizi napříč celým IT portfoliem
projektů a programů, a to jak v dlouhodobém, tak i v krátkodobém
horizontu, více než třetina z nich nemá dostatečné možnosti
pro operativní změny priorit – například přeorientovat portfolio
na základě změněných strategických cílů.

Pozor na rozdíly ve vyspělosti IT oddělení
Výraznější nedostatky v kapacitách a vyspělosti IT oddělení
brání IT ředitelům zaměřených na inovace v efektivnějším řízení
a hodnocení svých inovativních projektů a programů. Pouze jedna
pětina z nich disponuje provozními kompetencemi pro investice
do rozvíjejících technologií. IT ředitelé také uvádějí, že nedisponují
dostatečně kvalifikovanými lidmi pro zajištění analytických úloh,
které umožní kapitalizovat velké objemy dat. Pouze 40 % IT ředitelů
uvedlo, že mají v této oblasti dostatečné kapacity a možnosti
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Portfolia CIO: Infografika
Hlavní zjištění

Infografika

Celkově

FSI

Soukromý sektor

Veřejný sektor

Postřehy

Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority

Klíčové aspekty pro portfolio CIO
Význam pro portfolio

Portfolia CIO

Plnění cílů společnosti pomocí
IT služeb
Zlepšování zkušeností zákazníků
se společností pomocí technologií

55%

Pracovní vztahy CIO

35%
28%

Puls CIO

22%

Regionální odlišnosti

20%
17%

Informace o respondentech

Řízení IT portfolia
Klíčová zjištění

63%

Hlavní zjištění průzkumu

70%
50%

Budování agilnějšího modelu dodávky
IT služeb

22%

Aktuální témata – Analytika

Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika

Vyspělost

41%

Kapitalizace dat vlastněných
Vaší organizací
Transformace IT z nákladového
střediska na výnosové středisko

21%

Investování do nových technologií

20%

Hladká integrace více
dodavatelů

48%

Pokud byste mohli investovat vice prostředků z rozpočtu
na IT do jedné z následujících technologií a trendů,
který byste vybrali?

30%

Analytika / Big Data

IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO

17%

Mobilní aplikace

Souhlasí

“Aktivně vyhodnocuji výkonnost technologického
portfolia, a to zejména ve smyslu přidávání hodnoty
společnosti, řízení rizik a odměňování”

15%

Privátní cloud
Digitální/multikanálový
prodej

11%
8%

Veřejný cloud

Kontakty

Nesouhlasí

Realizuji počáteční investice do nových
technologií nebo do technologických
společností (např. start upů)

57%
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37%

BYOD

2%

Sociální média

2%

Rozšířená realita

1%

Gamifikace

1%
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Portfolia CIO

Plnění cílů společnosti pomocí
IT služeb
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se společností pomocí technologií

59%

Pracovní vztahy CIO

41%
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16%

Regionální odlišnosti

20%
14%

Informace o respondentech

Řízení IT portfolia
Klíčová zjištění

70%

Hlavní zjištění průzkumu

71%
47%

Budování agilnějšího modelu dodávky
IT služeb

28%

Puls CIO

Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika

Vyspělost

40%

Kapitalizace dat vlastněných
Vaší organizací
Transformace IT z nákladového
střediska na výnosové středisko

16%

Investování do nových technologií

13%

Hladká integrace více
dodavatelů

43%

Pokud byste mohli investovat vice prostředků z rozpočtu
na IT do jedné z následujících technologií a trendů,
který byste vybrali?

27%

Analytika / Big Data

IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO

17%

Mobilní aplikace

Souhlasí

“Aktivně vyhodnocuji výkonnost technologického
portfolia, a to zejména ve smyslu přidávání hodnoty
společnosti, řízení rizik a odměňování”

Kontakty

Nesouhlasí

Realizuji počáteční investice do nových
technologií nebo do technologických
společností (např. start upů)

65%
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35%

12%

Privátní cloud

25%

Digitální/multikanálový
prodej
Veřejný cloud

3%

BYOD

3%

Sociální média

1%

Rozšířená realita

0%

Gamifikace

0%
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Vyspělost

43%

Kapitalizace dat vlastněných
Vaší organizací
Transformace IT z nákladového
střediska na výnosové středisko

25%

Investování do nových technologií

26%

Hladká integrace více
dodavatelů

52%

Pokud byste mohli investovat vice prostředků z rozpočtu
na IT do jedné z následujících technologií a trendů,
který byste vybrali?

29%

Analytika / Big Data

IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO

18%

Mobilní aplikace

Souhlasí

“Aktivně vyhodnocuji výkonnost technologického
portfolia, a to zejména ve smyslu přidávání hodnoty
společnosti, řízení rizik a odměňování”

Kontakty

Nesouhlasí

Realizuji počáteční investice do nových
technologií nebo do technologických
společností (např. start upů)

53%

14

39%

14%

Privátní cloud
Digitální/multikanálový
prodej

9%

Veřejný cloud

9%

BYOD

2%

Sociální média

2%

Rozšířená realita

2%

Gamifikace

1%
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36%
29%

Puls CIO
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Řízení IT portfolia
Klíčová zjištění

57%
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Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika

Vyspělost

37%

Kapitalizace dat vlastněných
Vaší organizací
Transformace IT z nákladového
střediska na výnosové středisko

14%

Investování do nových technologií

13%

15

34%

Hladká integrace více
dodavatelů

43%

Pokud byste mohli investovat vice prostředků z rozpočtu
na IT do jedné z následujících technologií a trendů,
který byste vybrali?

36%

Analytika / Big Data

IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO

14%

Mobilní aplikace

Souhlasí

“Aktivně vyhodnocuji výkonnost technologického
portfolia, a to zejména ve smyslu přidávání hodnoty
společnosti, řízení rizik a odměňování”

20%

Privátní cloud
Digitální/multikanálový
prodej

3%
10%

Veřejný cloud

Kontakty

Nesouhlasí

Realizuji počáteční investice do nových
technologií nebo do technologických
společností (např. start upů)

64%

BYOD
Sociální média

2%
0%

Rozšířená realita

2%

Gamifikace

2%
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Nábor talentů s podnikatelským duchem
Shodně s tím, jak investoři neustále pátrají po nadaných
podnikatelích a úspěšných podnikatelských záměrech, by se CIO
v rámci svých kompetencí měli také snažit o získávání talentů
s podnikatelským duchem, a to zejména na klíčové pozice
v IT managementu. Vyhledání a získání takových zaměstnanců
může být pro IT oddělení problémem, jelikož jen zřídka přistupují
k řízení lidských zdrojů jako ke strategické investici. Hlavním zdrojem
těchto talentů pak mohou být oddělení, které se zaměřením svých
činností nachází na pomezí businessu a IT. U těchto zaměstnanců
se mísí hluboká znalost obchodní problematiky se zapálením pro
technologie a inovace. Zvyšující se technologická zdatnost personálu
by v některých odděleních (například v marketingu) měla být pro CIO
ukazatelem, kde talenty v rámci svých společností hledat.
Zpeněžení software vyvinutého pro interní potřeby
Pokud IT oddělení provozuje systémy vyvinuté pro potřeby rozšíření
zdrojů příjmů vlastní organizace, nemělo by být těžké vyvinuté
IT systémy a řešení prodat stávajícím zákazníkům. Například
jedna z nejvýznamnějších mezinárodních organizací napomáhající
biofarmaceutickým společnostem s vývojem léků a jejich rychlejší
a levnější distribucí na trh, transformovala své IT systémy pomocí
vlastních oddělení IT vývoje na Cloudový software a s tím spojené
služby.

Další poskytování takto inovovaných a transformovaných služeb jí
v posledních letech přinesla čisté zisky z nových zakázek ve výši přes
40 milionů dolarů.
Změňte oblasti, které měříte, a způsob jakým je měříte
Úspěch zavádění technologických inovací zajišťujících růst firmy by
se měl měřit podle jiných kritérií než úspěšnost poskytování IT služeb
v souladu se strategií organizace. Investoři své portfolio průběžně
vyhodnocují na základě porovnání rizik a výnosů a jsou schopni
velmi rychle přenastavit priority podle aktuálních podmínek na trhu.
Metriky jako například míra růstu výnosů, zvýšení provozní marže či
hodnota pro akcionáře jsou v tomto smyslu vhodnými hodnotícími
nástroji, které může využít i CIO.
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„Potřebujeme větší rozpočet, abychom měli možnost více
investovat do inovací, nových technologií a zaměstnávání
odbornějšího a zkušenějšího IT personálu.“

Pracovní vztahy CIO

Respondent, Austrálie

Úvod
Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority

Puls CIO
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Informace o respondentech
Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika
Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

„Musíme si určit priority a investovat do technologií, které
jsou skutečným hnacím motorem růstu a inovací v oboru.“
Respondent, Jihoafrická republika
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Zlepšování a sledování vztahů s kolegy ve vedení
společnosti
Výsledky průzkumu dokládají, že se IT ředitelé musí soustředit
na utužování svých vztahů s ostatními členy vedení společnosti,
pokud mají zájem na tom, aby se IT oddělení podílela
na rozhodování o inovacích a přispívala k firemnímu růstu. Pozitivní
je, že přes 40 % IT ředitelů hovoří o svém vztahu s generálním
ředitelem jako o velmi dobrém. V rychle se měnících tržních
podmínkách, ve kterých je kladen neustálý tlak na dosahování
firemního růstu, lze pevného vztahu s generálním ředitelem využít
pro posílení pozice CIO jako leadera inovací.
Snaží se IT ředitelé navazovat vztahy i s dalšími kolegy?
Nové trendy jako Datová analytika či Sociální média zvýšily
významnost pozice ředitele pro oblast dat (Chief Data Officer),
ředitele pro oblast digitálních technologií (Chief Digital Officer) či
marketingového ředitele (Chief Marketing Officer). IT ředitelé však
svůj vztah s kolegy v těchto funkcích nehodnotí jako zvláště pevný
a daleko lepší vtahy mívají s tradičními manažerskými pozicemi,
jako například s generálním (CEO), finančním (CFO) či provozním
ředitelem (COO).

Zlepšení postavení vůči business partnerům – je potřeba
více se snažit
I když se vztah IT ředitelů s businessem oproti minulému roku zlepšil,
IT ředitelé nadále usilují o získání pozice hlavních strategických
partnerů businessu. O něco méně než polovina IT ředitelů se
označuje za jejich „silné a efektivní“ strategické partnery. Jedná
se o krok správným směrem,a je nutné strategické partnerství
soustavně utužovat. V tom IT ředitelům brání zavedené vnímání
jejich role jako „pouhých“ správců stávajících IT aplikací.
Ušlé příležitosti ve vztazích s externími stakeholdery
Ve snaze o podporu inovací by mohli IT ředitelé vyvinout větší
úsilí ve vytváření a rozvoji sítí a profesních skupin, komunikace
s aliančními partnery a budování vztahů s dodavateli. IT ředitelé
v současné době nepovažují svůj vztah s aliančními partnery
a technologickými analytiky (např. Forrester) za zvláště důležitý. CIO
se také příliš nesnaží o navazování vztahů se zákazníky. Pouze 16 %
IT ředitelů uvádí, že mají s klienty velmi dobrý vztah a pouze třetina
uvádí, že má velmi dobrý vztah s dodavateli IT služeb a dodavateli
technologií. Shrneme-li tyto výsledky, dojdeme k závěru, že
IT ředitelé nevyužívají příležitostí spolupráce s externími stakeholdery.
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Silný partner businessu
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2013

2014

39%
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Regionální odlišnosti
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Interní stakeholdeři
(Význam vztahu oproti aktuální hloubce vztahu)
Velmi důležitý
vztah

Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika

39%

Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy

Chief digital officer
Chief executive
officer

79%
65%

Vedoucí lidských
zdrojů

29%

Ředitel marketingu

42%

53%

23%
43%

Ředitel nákupu
Vedoucí prodeje

15%

Ředitel pro fůze
a akvizice

Zákazníci

32%

38%
34%
25%

26%

Akcionáři

16%
11%
16%

Dodavatelé
(např. služeb)

60%
7%

31%
47%

Regulátoři

36%

40%

17%

Asociace sdružující CIO

55%

51%

Vynikající
vztah
Alianční partneři

26%

40%

Chief operations
officer

62%

24%

36%

Chief information
security officer

54%

Kontakty

Velmi důležitý
vztah

Chief financial
officer

30%

Osobnost a vztahy CIO

Vynikající
vztah
Chief data officer

48%

Externí stakeholdeři
(Význam vztahu oproti aktuální hloubce vztahu)

45%

Techničtí analytici
a konzultanti
Prodejci (např.
software/hardware)

33%
11%
30%
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Oživení vztahů v souvislosti s novými trendy
Novým manažerským pozicím, například „ředitel pro digitální
technologie“ nebo „ředitel pro řízení dat“, vzrůstá jejich význam
v rámci organizací. Pro IT ředitele je tak stále důležitější upevňovat
vztahy a vzájemnou důvěru s nově nastupujícími „šampióny“
zodpovědnými za nové trendy. IT ředitelé by měli také s vedoucími
představiteli v těchto funkcích upevňovat vztahy a za účelem inovace
a růstu organizace s nimi výrazně kooperovat.
Crowdsourcing – nové myšlenky a komercionalizace
Někteří IT ředitelé se začínají poohlížet po znalostech mimo své
vlastní organizace. Příkladem může být jedna z významných
celosvětových ropných a plynárenských společností, která
nedávno vyzvala své regionální IT ředitele, aby za účelem využití
nových příležitostí u stávajících technologií aplikovali přístupy
Crowdsourcingu a technologických aliancí. Využití Crowdsourcingu
za účelem výzkumu a vývoje nových produktů je přínosná metoda,
kterou mají CIO k dispozici a díky níž mohou být vnímáni jako
inovátoři a strůjci růstu.

Ovlivnění názorů ostatních je klíčem k prosazení
inovativních myšlenek
IT oddělení, které se snaží etablovat jako středisko pro technologické
inovace, musí dokázat prosadit své názory a ovlivnit názory svých
kolegů – tím, že je seznámí s přínosy daných investic do IT. IT ředitelé
by se měli snažit nalézat zajímavé způsoby, jak svá sdělení správně
komunikovat a to ať už formou prezentací nebo interakce s interními
stakeholdery. Lidé si většinou zapamatují příběh či historku, zvláště
pak, pokud je takové sdělení spojeno s emocemi. IT ředitelé by
měli umět složité situace vysvětlit s humorem, využívat historek,
přirovnání a zmiňovat úspěšné aplikace dané inovace – posluchači
pak mnohem lépe pochopí komplikovaný problém, zapamatují si
jej, a co je ještě důležitější, budou jej schopni dále reprodukovat
ostatním.
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„Zásadní změnu musím udělat já. Musím pro svoji pozici i své
oddělení zajistit lepší a strategičtější postavení. Je na mne,
abych své společnosti ukázal důležitost a význam IT.“
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Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

24

Průzkum názorů IT ředitelů
Deloitte CIO Survey 2014
Úvod

Puls CIO: Hlavní zjištění
Hlavní zjištění

Infografika

Postřehy

Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority
Portfolia CIO
Pracovní vztahy CIO
Puls CIO
Aktuální témata – Analytika
Regionální odlišnosti
Informace o respondentech
Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika
Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

Kultura inovací
Společnosti, jež se snaží dosahovat růstu pomocí technologických
inovací, se musí zasadit o to, aby se kultura inovativního myšlení
stala pevnou součástí IT oddělení a všech jejich zaměstnanců.
S důležitostí inovací pro IT oddělení souhlasí více než polovina
IT ředitelů, avšak prostředky, které jsou na efektivní realizaci inovací
schopni zajistit, jsou dle jejich názoru velmi nízké. V těchto případech
by bylo vhodné detailněji analyzovat příčiny nedostatku vhodných
investičních prostředků.

Přizpůsobte vystupování a styl
Pouze třetina IT ředitelů o sobě tvrdí, že se snaží přebírat iniciativu
a odpovědnost za rozhodování, což je poměrně velký rozdíl oproti
charakteristickým rysům pozorovaných u generálních či provozních
ředitelů. IT ředitelé se také rozhodují spíše racionálně než intuitivně,
což naznačuje, že spíše než na instinktivní pocit se spoléhají
na vědomé uvažování a soubory faktů a čísel. Tento styl řízení je
pozitivní ve většině rozhodování, avšak při zavádění inovací může
představovat významnou překážku.

Přístup k rizikům ze strany IT ředitelů a vedení společností
Z výsledků průzkumu vyplývá, že IT ředitelé jsou ve spojitosti
s investicemi do IT v zásadě ochotni podstupovat rizika, která jsou
s realizací projektů spojená. Tento postoj se však neodráží v jejich
aktuálních portfoliích projektů, které musí řídit. Podle IT ředitelů
je největší překážkou v realizaci riskantnějších investic do IT postoj
vedení společnosti.

Uvědomění si vlastního osobního stylu a charakteru jednání
v různých pracovních situacích je pro IT ředitele velkou šancí, jak své
vystupování na jednáních s ostatními manažery společnosti pozměnit
a dosáhnout tak výraznějšího vlivu na představenstvo společnosti.
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Který faktor Vás nejvíce omezuje
v realizaci rizikovějších investic?

Jak vnímáte kulturu inovací v rámci IT ve Vaší organizaci?
Inovace nejsou považovány
za prioritní oblast pro IT
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Pracovní vztahy CIO
Puls CIO

#1

#2

Postoj k rizikům vedení
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Nedávejte všanc celý podnik, rizika přijímejte vyváženě
Větší odvaha k riskantnějším investicím do vizionářských technologií
neznamená, že by na ně IT manažeři měli vsadit úspěch celého
podniku. Úspěšní investoři mají své investice pojištěny a také
IT ředitelé, kteří se snaží o růst za pomoci technologických inovací,
by měli ve svém portfoliu technologických investic zajišťovat
vyrovnanost a správnou kombinaci bezpečných a riskantnějších
plánů a dobře zvažovat jejich vzájemné vlivy a korelace.
Zaměřte se na své obchodní instinkty
IT ředitelé by měli mít neustálý přehled o technologických trendech,
jejich možných dopadech a vlivu na růst organizace. IT manažeři by
měli proškolovat a vzdělávat ostatní manažery společnosti a posílit
tak vnímání IT jako hlavního zdroje informací v oblasti inovací. Tím,
že IT ředitelé budou fungovat jako ústřední bod pro technologické
inovace, budou moci více rozvinout své podnikatelské instinkty.

Buďte připraveni na neúspěch
Úspěšní investoři potvrdí, že ne každá realizovaná investice se
vyplatí, přičemž některé investice mohou přinést i nemalé ztráty.
To ale investory neodradí od toho, aby do svých rizikových portfolií
nepřibírali další investice. IT ředitelé, kteří se snaží zajistit růst firmy
pomocí inovací, si musejí osvojit podobné smýšlení. Jednou ze
strategií, která může pomoci osvětlit všeobecný přínos investic
pro hodnotu firmy, je informování jejich nejvyšších představitelů
o hodnotě takové investice.
Nezapomínejte na zajištění „business as usual“
IT ředitelé by neměli zapomínat na své závazky týkající se běžného
provozu IT služeb. Většina investičních záměrů v portfoliu IT ředitelů
bude mít pravděpodobně povahu běžného provozu služeb a jejich
úprav. CIO by se měli neustále ujišťovat, že již zrealizované investice
přinášejí určité a konkrétní výsledky a že existuje rovnováha mezi
náklady na provoz a investicemi do technologických inovací.
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Portfolia CIO

„Je třeba vytvořit kulturu, která bude povzbuzovat
riskantnější investice a která bude tolerantnější
k možnostem jejich selhání.“

Pracovní vztahy CIO

Respondent, Kanada

Úvod
Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority

Puls CIO
Aktuální témata – Analytika
Regionální odlišnosti
Informace o respondentech
Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika
Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty
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Úvod

Aktuální témata – Analytika: Hlavní zjištění
Hlavní zjištění

Infografika

Postřehy

Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority
Portfolia CIO
Pracovní vztahy CIO
Puls CIO
Aktuální témata – Analytika
Regionální odlišnosti

Průzkum poukazuje na potřebu investic do Analytiky
Přihlédneme-li k tomu, že stále vyšší objemy dat jsou využívány
pro další analytické zpracování, je překvapivé, že zaváděním nebo
využíváním nástrojů Analytiky se ve svých organizacích zabývá
jen méně než polovina IT ředitelů. Pozitivní je, že 68 % této části
IT ředitelů Analytiku využívá jako podklad k tvorbě podnikatelské
strategie a téměř polovina z nich si myslí, že jim datová analytika
může přinést konkurenční výhodou. Více než čtvrtina IT ředitelů však
Analytiku ještě nevyužívá nebo ji využívá bez návaznosti na firemní
strategii nebo konkrétní potřeby ostatních podnikových funkcí.

Informace o respondentech
Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika
Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

Změna role CIO v oblasti řízení Analytiky
Z výsledků průzkumu vyplývá, že role IT ředitelů v Analytice spočívá
spíše v zajištění technologických kompetencí než v pochopení
podstaty využívání dat, jejich interpretace a vlastní Analytiky. Dále
více než pětina dotázaných má buď omezenou odpovědnost za
vytváření a poskytování výsledků Analytiky, nebo tito respondenti
uvádějí, že jejich role v oblasti Analytiky není zcela jasná. Proto
se zde nabízí změna role IT ředitelů tak, aby umožnila komplexní
odpovědnost za Analytiku v rámci organizace a dodávala informační
základnu pro rozhodování celému vedení společnosti. Nárůst počtu
manažerů v oblasti Analytiky je zřejmě náznakem trendu vedoucího
ke specializaci v této oblasti. IT ředitelé však musí alespoň rozpoznat
a pochopit, jaký vliv tento nárůst bude mít na jejich pozici.

Zmatek ve vymezení odpovědností za Analytiku
(sponzorství a vlastnictví)
Více než třetina IT ředitelů nemá jasno, kdo je jejich hlavním
sponzorem pro oblast Analytiky (případně uvádí, že není určen
jediný sponzor pro tuto oblast). Někteří z dotázaných uvádějí, že
finanční a generální ředitelé přejímají zodpovědnost za tuto oblast
od IT ředitelů. Nejasnost v definici toho, kdo je sponzorem a kdo
vlastní tuto kompetenci, se zdá být hlavní překážkou ve všeobecném
zavádění nástrojů a principů Analytiky ve firmách. Pro jiné IT ředitele
je zase jedním z hlavních problémů dobře známý nedostatek
talentovaných a zkušených pracovníků v oblasti Analytiky. Oba
z těchto důvodů se mezi výsledky průzkumu umístily výše než
rozpočtová a technologická omezení.
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Úvod

Aktuální témata – Analytika: Infografika
Hlavní zjištění

Infografika

Celkově

FSI

Soukromý sektor

Veřejný sektor

Postřehy

Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority
Portfolia CIO
Pracovní vztahy CIO

Analytika a business strategie: V jakém rozsahu podporují
vaše aktivity v oblasti Analytiky strategii společnosti?*
Analytika není příliš využívána v naší
organizaci nebo není spojena
se strategií společnosti

74%

Zajištění potřebných
technologií

Puls CIO
Aktuální témata – Analytika

26%

Regionální odlišnosti
Informace o respondentech

Role CIO v Analytice: Jak dobře je definována Vaše
role v zajištění analytických přístupů v rámci Vaší
organizace?

Zajištění podpory
analytiky a rozvoj
jejího využívání

59%
20%

Analytika podporuje
cíle/strategii společnosti
* z respondentů kteří pilotují, implementují nebo již využívají analytiku/big data

Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika
Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

Co podle Vás brání širšímu využití Analytiky
ve Vaší organizaci?

Hlavní sponzor Analytiky
Existuje více sponzorů
Analytiky
Chief Financial
Officer (CFO)
Chief Executive
Officer (CEO)
Chief Information
Officer (CIO)

28%
21%
16%
12%

#2

6%

Ředitel Marketingu
Chief Analytics
Officer (CAO)

2%

Ředitel vývoje produktů

2%

Chief Data Office (CDO)

1%

Chief Digital Officer

1%

Není definován / Nevím

#1
Nemáme dostatečné
kompetence
(znalosti a zkušenosti)
k využití našich dat

9%

Neexistuje
centralizovaný přístup
pro zajištění a následnou
analýzu dat
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Aktuální témata – Analytika: Infografika
Hlavní zjištění

Infografika

Celkově

FSI

Soukromý sektor

Veřejný sektor

Postřehy

Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority
Portfolia CIO

Analytika a business strategie: V jakém rozsahu podporují
vaše aktivity v oblasti Analytiky strategii společnosti?*
Analytika není příliš využívána v naší
organizaci nebo není spojena
se strategií společnosti

76%

Pracovní vztahy CIO

Role CIO v Analytice: Jak dobře je definována Vaše
role v zajištění analytických přístupů v rámci Vaší
organizace?

Zajištění potřebných
technologií

Puls CIO
Aktuální témata – Analytika

24%

Zajištění podpory
analytiky a rozvoj
jejího využívání

60%
18%

Regionální odlišnosti
Informace o respondentech

Analytika podporuje
cíle/strategii společnosti
* z respondentů kteří pilotují, implementují nebo již využívají analytiku/big data

Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika
Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

Co podle Vás brání širšímu využití Analytiky
ve Vaší organizaci?
Existuje více sponzorů
Analytiky
Chief Financial
Officer (CFO)
Chief Executive
Officer (CEO)
Chief Information
Officer (CIO)
Ředitel Marketingu

27%
21%
18%
12%
6%
3%

Chief Data Office (CDO)

1%

Chief Digital Officer

1%

Není definován / Nevím

#1

5%

Chief Analytics
Officer (CAO)
Ředitel vývoje produktů

#2

7%

Nemáme dostatečné
kompetence
(znalosti a zkušenosti)
k využití našich dat

Neexistuje
centralizovaný přístup
pro zajištění a následnou
analýzu dat
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Aktuální témata – Analytika: Infografika
Hlavní zjištění

Infografika

Celkově

FSI

Soukromý sektor

Veřejný sektor

Postřehy

Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority
Portfolia CIO

Analytika a business strategie: V jakém rozsahu podporují
vaše aktivity v oblasti Analytiky strategii společnosti?*
Analytika není příliš využívána v naší
organizaci nebo není spojena
se strategií společnosti

73%

Pracovní vztahy CIO

Zajištění potřebných
technologií

Puls CIO
Aktuální témata – Analytika

27%

Regionální odlišnosti
Informace o respondentech

Role CIO v Analytice: Jak dobře je definována Vaše
role v zajištění analytických přístupů v rámci Vaší
organizace?

Zajištění podpory
analytiky a rozvoj
jejího využívání

59%
22%

Analytika podporuje
cíle/strategii společnosti
* z respondentů kteří pilotují, implementují nebo již využívají analytiku/big data

Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika
Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

Co podle Vás brání širšímu využití Analytiky
ve Vaší organizaci?
Existuje více sponzorů
Analytiky
Chief Financial
Officer (CFO)
Chief Executive
Officer (CEO)
Chief Information
Officer (CIO)

26%
24%
17%
11%

#2

7%

Ředitel Marketingu
Chief Analytics
Officer (CAO)

1%

Ředitel vývoje produktů

1%

Chief Data Office (CDO)

1%

Chief Digital Officer

1%

Není definován / Nevím

#1
Nemáme dostatečné
kompetence
(znalosti a zkušenosti)
k využití našich dat

9%

Neexistuje
centralizovaný přístup
pro zajištění a následnou
analýzu dat
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Aktuální témata – Analytika: Infografika
Hlavní zjištění

Infografika

Celkově

FSI

Soukromý sektor

Veřejný sektor

Postřehy

Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority
Portfolia CIO

Analytika a business strategie: V jakém rozsahu podporují
vaše aktivity v oblasti Analytiky strategii společnosti?*
Analytika není příliš využívána v naší
organizaci nebo není spojena
se strategií společnosti

78%

Pracovní vztahy CIO

Role CIO v Analytice: Jak dobře je definována Vaše
role v zajištění analytických přístupů v rámci Vaší
organizace?

Zajištění potřebných
technologií

Puls CIO
Aktuální témata – Analytika

22%

Zajištění podpory
analytiky a rozvoj
jejího využívání

60%
15%

Regionální odlišnosti
Informace o respondentech

Analytika podporuje
cíle/strategii společnosti
* z respondentů kteří pilotují, implementují nebo již využívají analytiku/big data

Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika
Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

Co podle Vás brání širšímu využití Analytiky
ve Vaší organizaci?
Existuje více sponzorů
Analytiky
Chief Financial
Officer (CFO)
Chief Executive
Officer (CEO)
Chief Information
Officer (CIO)

35%
13%
11%
14%

Ředitel vývoje produktů
Chief Data Office (CDO)
Chief Digital Officer
Není definován / Nevím

#2

5%

Ředitel Marketingu
Chief Analytics
Officer (CAO)

#1

2%

Nemáme dostatečné
kompetence
(znalosti a zkušenosti)
k využití našich dat

3%
4%
0%
14%

Neexistuje
centralizovaný přístup
pro zajištění a následnou
analýzu dat
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Aktuální témata – Analytika: Postřehy
Hlavní zjištění

Infografika

Postřehy

Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority
Portfolia CIO
Pracovní vztahy CIO
Puls CIO
Aktuální témata – Analytika
Regionální odlišnosti
Informace o respondentech
Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika
Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

Využijte příležitosti
I když jsou firmy zaplavovány stále se zvyšujícím množstvím
dat, mnohé z nich ještě stále činí zásadní strategická a taktická
rozhodnutí na základě instinktu a expertních odhadů. Hlavní výzvou
pro podniky se tedy stává jak uspořádat, analyzovat a interpretovat
velké množství dat a jak použit výsledky těchto aktivit v procesu
rozhodování. Pro IT ředitele se tak nabízí příležitost začít s řízením
a budováním komplexního a organizovaného informačního konceptu
zahrnujícího i výběr vhodných analytických nástrojů.

Nalezněte sponzora Analytiky
IT ředitelé musí vytvořit vizi a koncept, které zajistí zavedení
Analytiky v samotném jádru firem, musí ukázat, jakým způsobem
může Analytika pomoci při řešení nejzávažnějších problémů ve firmě,
a postavit tak základy pro využívání Analytiky na centrální úrovni.
Nalezení klíčových sponzorů Analytiky z řad výkonného vedení
společnosti je klíčovým faktorem úspěchu transformace způsobů
využívání dat, informací a zavádění vhodných nástrojů pro jejich
zpracování.

Sjednoťte zájmy stakeholderů
IT ředitelé mají jedinečnou pozici, která jim umožňuje fungovat jako
ústřední kontaktní osoba, která dokáže sladit přístupy Analytiky a její
výsledky s rozhodováním a fungováním celé organizace. Chybějící
ucelený přístup k Analytice není problémem dat nebo technologií
jako takových, ale problémem souvisejícím se strategií, zaměstnanci
a procesy. Protože IT ředitelé řídí a koordinují různé skupiny
stakeholderů, mají tak dobrou výchozí pozici pro harmonizaci zájmů
jednotlivých stran v rámci organizace, nalezení a zajištění optimálních
řešení v oblasti Analytiky.

Investujte do „fialových lidí“
Ve světě Analytiky jsou technologové dat běžně označováni
červenou barvou, zatímco modrá označuje provozní firemní
funkce. Zaměstnancům, kteří se zabývají obojím, se říká „fialoví
lidé“. Tito zaměstnanci mají zásadní význam pro úspěch Analytiky,
která vyžaduje porozumění jak technologiím, tak firemní strategii
a provozním procesům. Firemní procesy se neustále vyvíjejí
a právě „fialoví lidé“ disponují kompetencemi, díky kterým budou
firmy schopné zavést a využít Analytiku a reagovat tak na změny
ve fungování či směřování celé organizace. Firmy musí identifikovat
takovýto typ zaměstnanců a investovat do nich, aby využily v co
největší míře možný potenciál Analytiky.
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Úvod
Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority
Portfolia CIO

„Potřebujeme centralizovanou strategickou
Analytiku s jasně vymezeným rozpočtem“
Respondent, Irsko

Pracovní vztahy CIO
Puls CIO
Aktuální témata – Analytika
Regionální odlišnosti
Informace o respondentech
Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika
Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty
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Regionální odlišnosti
Kanada

Latinská Amerika

Západní Evropa

Severní Evropa

Jižní Evropa

Střední Evropa

Blízký východ

Afrika

Asie

Oceánie

Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority
Portfolia CIO
Pracovní vztahy CIO
Puls CIO
Aktuální témata – Analytika
Regionální odlišnosti
Informace o respondentech
Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika
Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

Kanada
Častěji než ostatní...
•• považují se za spíše intuitivní CIO
•• mají jasnou vizi napříč
celým IT portfoliem projektů
a programů
•• využívají nebo implementují
řešení privátního cloudu
Méně než ostatní...
•• aktivně vyhodnocuji výkonnost
technologického portfolia, a to
zejména ve smyslu zvyšování
hodnoty a řízení rizik
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Regionální odlišnosti
Kanada

Latinská Amerika

Západní Evropa

Severní Evropa

Jižní Evropa

Střední Evropa

Blízký východ

Afrika

Asie

Oceánie

Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority
Portfolia CIO
Pracovní vztahy CIO
Puls CIO
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Aktuální témata – Analytika
Regionální odlišnosti
Informace o respondentech
Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika
Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

Latinská Amerika
Častěji než ostatní...
•• transformovali IT z nákladového
střediska na výnosové středisko
•• uvádějí, že přestože analytika podporuje strategii jejich
společnosti, neposkytuje
konkurenční výhodu v posílení
rizik a řízení bezpečnosti
Méně než ostatní...
•• uvádějí kompetenční překážky při
rozšiřování užití analytiky
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Regionální odlišnosti
Kanada

Latinská Amerika

Západní Evropa

Severní Evropa

Jižní Evropa

Střední Evropa

Blízký východ

Afrika

Asie

Oceánie

Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority
Portfolia CIO
Pracovní vztahy CIO
Puls CIO
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Aktuální témata – Analytika
Regionální odlišnosti
Informace o respondentech
Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika
Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

Západní Evropa
Častěji než ostatní...
•• využívají, implementují nebo
pilotují řešení Analytiky
•• hodnotí “Zlepšování zkušeností
zákazníků se společností pomocí
technologií” za důležitou součást
jejich práce
•• využívají přístupy BYOD
Méně než ostatní...
•• považují inovace jako hlavní
prioritu pro IT
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Regionální odlišnosti
Kanada

Latinská Amerika

Západní Evropa

Severní Evropa

Jižní Evropa

Střední Evropa

Blízký východ

Afrika

Asie

Oceánie

Shrnutí hlavních zjištění
IT rozpočty & priority
Portfolia CIO
Pracovní vztahy CIO
Puls CIO
Aktuální témata – Analytika
Regionální odlišnosti
Informace o respondentech
Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika
Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

Severní Evropa
Častěji než ostatní...
•• považují se za spíše tolerantní
k rizikům
•• transformovali IT z nákladového
střediska na výnosové středisko
•• zvýšil se jim rozpočet na IT
Méně než ostatní...
•• nedisponují dostatečnými technologiemi a infrastrukturou pro
zajištění sběru dat pro Analytiku
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Regionální odlišnosti
Kanada
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Jižní Evropa
Častěji než ostatní...
•• nevyužívají dostatečně rizikové
modely při řízení růstu a inovací
•• považují transformaci
IT z nákladového střediska
na výnosové středisko jako hlavní
prioritu
Méně než ostatní...
•• věří, že Analytika a Big Data
poskytuje konkurenční výhodu
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Střední Evropa
Častěji než ostatní...
•• považují se za averzním k rizikům
•• nevyužívají dostatečně rizikové
modely při řízení růstu a inovací
Méně než ostatní...
•• využívají Analytiku
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Blízký východ
Častěji než ostatní...
•• soustřeďují na rozvoj pracovníků
v IT
•• mají jasnou vizi napříč
celým IT portfoliem projektů
a programů
•• hodnotí “Zlepšování zkušeností
zákazníků se společností pomocí
technologií” za důležitou součást
jejich práce
Méně než ostatní...
•• považují se za averzním k rizikům
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Afrika
Častěji než ostatní...
•• zvýšil se jim rozpočet na IT
Méně než ostatní...
•• využívají Analytiku
•• považují inovace za klíčové
v rámci IT
•• aktivně vyhodnocuji výkonnost
technologického portfolia, a to
zejména ve smyslu zvyšování
hodnoty a řízení rizik
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Asie
Častěji než ostatní...
•• mají formalizovaný přístup pro
inovativní záměry
Méně než ostatní...
•• využívají Analytiku, Big Data
a technologie pro sociální média
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Oceánie
Častěji než ostatní...
•• využívají nebo implementují řešení
pro mobilní aplikace, privátní
cloud a sociální média
Méně než ostatní...
•• se soustřeďují na posílení řízení
rizik a bezpečnosti
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Východní Evropa a Rusko

17%

Západní
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1%

32%

Asie

Informace o respondentech

Afrika

13%

Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika

Latinská Amerika
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Jižní
Evropa

15%

Hlavní zjištění průzkumu

Tržby společnosti
>100 mld.

13%

Trendy
Osobnost a vztahy CIO

22%

Severní Evropa

Puls CIO

IT Rozpočet a priority organizací

35%

Jiný

CIO

IT rozpočty & priority

Představenstvo

22%

Provozní ředitel

28%

Finanční ředitel

50%

Generální ředitel

Shrnutí hlavních zjištění

Jejich nadřízený

10 mld.-100 mld.

15%
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14%

1 mld.-10 mld.
100m-1 mld.

26%
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sektor 65%
Finanční
služby 20%
Veřejný
sektor 16%
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Počet zaměstnanců na plný úvazek
v dané společnosti (%)
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14%

8%
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4%
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Globální průzkum názorů ICT ředitelů probíhal také v České
a Slovenské republice a zúčastnilo se jej přes 60 respondentů v roli
CIO a vedoucích IT manažerů z různých sektorů.
V této části vyhodnocení průzkumu jsou porovnány postoje
IT manažerů k řízení a rozvoji IT ve svých organizacích napříč
jednotlivými segmenty a to souhrnně za ČR a SR. Tyto výsledky
jsou dále uvedeny do kontextu praxe v západní a střední Evropě.
Zároveň navazujeme na průzkum Deloitte v České republice, který
byl realizován koncem roku 2012 mezi řediteli
IT útvarů – CIO Survey 2012.
Klíčové trendy v České a Slovenské republice
IT rozpočet
U většiny organizací došlo ke stabilizaci rozpočtů na IT. Avšak
v organizacích veřejné správy nejsou ještě nejhorší časy z pohledu
tlaku na snižování nákladů v souvislosti s ekonomickou krizí zcela
zažehnány. Na tento stav organizace ze sektoru veřejné správy
shodně reagují snahou o zavádění center sdílených IT služeb
a konsolidací aplikací a infrastruktury (pro organizace státní správy
jsou takové aktivity prioritou v IT na následujících 12-18 měsíců).
Zcela opačná situace je finančním sektoru, kde se rozpočet
na IT oproti minulému roku snížil pouze u 10 % společností. U necelé
třetiny se rozpočet na IT oproti minulému roku naopak zvýšil.
Nejen díky tomu spatřují společnosti ve Finančním sektoru jako
nejvýznamnější prioritu na následujících 12-18 měsíců investice do
nových technologií a nových technologických společností (start-upů).

Technologické trendy a priority CIO
V průzkumu provedeném mezi českými IT řediteli v roce 2012
jsme identifikovali, že zavádění a adopce rychle se rozvíjejících
inovativních technologií v sobě skrývá značný prorůstový potenciál.
Výsledky letošního průzkumu tyto závěry potvrzují, a to zejména
ve smyslu vnímání klíčové pozice CIO pro zajištění odpovídajících
IT kompetencí jako reakci na nové potřeby trhu a společnosti,
osvojení nových technologií a jejich využití pro inovaci produktů.
V souladu s predikcí průzkumu společnosti Deloitte z roku 2012,
jsou v podnicích široce zaváděny a dále rozvíjeny zejména mobilní
aplikace, které tak v oblasti plánovaných trendů uvolnily místo
následujícím inovativně technologickým trendům:
•• Využití Analytiky a Big Data
•• Zajištění interoperability aplikací na všech koncových zařízení
zákazníků
•• Privátní cloud computing (zejména Software/Infrastructure
as a Service)

Kontakt
Zdeněk Křížek
Partner ICT Consulting, Česká republika
zkrizek@deloittece.com
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I přes doznívající hospodářskou krizi byl pouze
u ¼ společností v ČR a SR zaznamenán pokles
rozpočtu na ICT oproti roku 2013, přičemž
téměř u třetiny došlo dokonce k jeho navýšení. Tento stav kopíruje vývoj objemu IT rozpočtů
ve světě, kde došlo k jejich růstu u 37 %
organizací.

Aktuální témata – Analytika

Ve střední Evropě je podíl pracovníků
v IT na 100 firemních zaměstnanců menší než
v západní Evropě. Dle průzkumu je ve střední
Evropě průměrně každých 100 podnikových
zaměstnanců podporováno pouze pěti pracovníky IT oproti sedmi IT pracovníkům v západní
Evropě. Největší rozdíly existují v energetice
(3 oproti 6), spotřebitelském sektoru (2 oproti 5)
a finančním sektoru (8 oproti 11).

Regionální odlišnosti
Informace o respondentech
Průzkum názorů ICT ředitelů 2014,
Česká a Slovenská republika

V oblasti veřejné správy se snižoval rozpočet
na IT oproti předchozímu roku nejvíce. V České
a Slovenské republice se snížil u 71 % státních
organizací, ve střední Evropě u 58 % a v regionu
západní Evropy u 44 %.

Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

Nejvíce se daří IT rozpočtům v sektoru finančních služeb (bankovnictví a pojišťovnictví), kde
se rozpočet na IT snížil pouze u 10 % společností
v ČR a SR, oproti tomu necelé třetině se tento
rozpočet dokonce zvýšil. Tento trend kopíruje
vývoj v západní Evropě, kde 40 % společnostem
v tomto odvětví také vzrostl rozpočet na IT.

Česká a Slovenská republika se v oblasti zavádění
mobilních aplikací přibližuje světovému trendu.
Již více než třetina společností implementovala nebo právě implementuje nějaké mobilní
řešení (ve světě je to necelá polovina), čímž se
mobilní aplikace staly nejaplikovanějším a nejadoptovanějším trendem v ČR/SR.
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Obdobně jako v minulých letech české
a slovenské organizace využití trendů sociálních médií a digitálních kanálů prozatím příliš
neplánují (pro polovinu společností není tento
trend relevantní, případně doposud neidentifikovaly jejich potenciál využití).

Ve stylu řízení CIO ve střední Evropě převládají
spíše racionální postupy nad intuitivními. Řídící
pracovník mnohem častěji dává při přijímání
manažerských rozhodnutí přednost vlastní iniciativě než kooperaci. V západní Evropě je tomu
naopak.

Puls CIO
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Přestože téměř dvě třetiny ředitelů IT vnímají svůj
vztah s akcionáři a vlastníky společnosti jako
velmi důležitý, pouze každý devátý hodnotí
tento vztah jako velmi dobrý.

Hlavní zjištění průzkumu
IT Rozpočet a priority organizací
Trendy
Osobnost a vztahy CIO
Kontakty

Do oblasti Datové analytiky a aplikací principů
Big Data jsou v blízké budoucnosti plánovány
významné investice u 61 % společností v ČR
a SR. Pětina společností již dokonce vhodné
řešení využívá, či jej aktuálně implementuje
(v západní Evropě je to už třetina společností).

České a Slovenské republice prozatím není
běžné zapojovaní IT manažerů do profesních
asociací, tento trend se v ČR a SR příliš nerozvíjí a dvě třetiny IT manažerů ani nepovažuje
účast v nich za důležitou. Oproti tomu v západní
Evropě jsou mimopracovní aktivity a účasti
v profesních kruzích u IT ředitelů naprosto běžné.
78 % z nich považuje profesní asociace
sdružující CIO za důležité.
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Obrat ve vývoji objemu rozpočtů na IT
Rozpočet na IT v minulých letech byl do značné míry ovlivněn
hospodářským vývojem a snahou organizací snižovat celkové
náklady na provoz IT služeb a nové investice. Tento vývoj doznal
v letošním roce změny, která představuje reálnou možnost posílení
dalšího rozvoje a zvýšení kvality poskytovaných IT služeb. Téměř
třetina dotazovaných organizací udává zvýšení rozpočtu na IT oproti
minulému roku. Tato situace však nepanuje všude.
Veřejný sektor v ČR a SR totiž na letošní rok musí počítat s nižším
rozpočtem a to až v 70 % případech. V organizacích ve Veřejném
sektoru se tak jedná o další pokračující snižování IT rozpočtů, neboť
dle výzkumu společnosti Deloitte z roku 2012, polovina státních
organizací objem rozpočtu IT již zredukovala.
CIO v České republice vnímají svoji klíčovou roli v oblasti
podpory nových obchodních příležitostí
Oproti předchozím rokům, kdy byla hlavní pozornost společností
zaměřena na optimalizaci nákladů na IT, je nyní hlavním tématem
rozvoj a využití nových technologických trendů za účelem podpory
nových obchodních příležitostí.

Druhou nejčastěji zmiňovanou prioritou (u více než 30 % organizací
dokonce nejvyšší ) je účelné investování do zvyšování informační
bezpečnosti a řízení rizik. Priorita odráží potřebu reagovat na množící
se případy prolomení bezpečnostních opatření.
Třetí významnou prioritou (primárně v odvětvích veřejné
správy a bankovnictví a pojišťovnictví) je konsolidace aplikací
a infrastruktury. Hlavním motivátorem pro rozvoj této oblasti
je potřeba zajištění odpovídající úrovně a flexibility kapacit
IT architektury, která je klíčová pro úspěšné zavádění nových
technologických trendů. Pro oblast veřejné správy navíc konsolidace
představují další možné zdroje úspor v IT.
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40 % rozpočtů na IT směřuje na podporu růstu
a transformace
Z hlediska porovnání podílu provozních výdajů a prorůstových či
transformačních výdajů na celkovém objemu IT rozpočtu představuje
tento poměr u dotazovaných organizací v České a Slovenské
republice 60/40 ve prospěch provozních výdajů. Tato hodnota je
na úrovni průměru organizací v západní Evropě. Odlišný přístup
k alokaci rozpočtu na IT byl zaznamenán pouze v organizacích
státní správy, kdy je na provozní výdaje je v ČR/SR věnováno až 82 %
rozpočtu.

6

vysoká priorita

IT rozpočty & priority

Prioritní oblasti pro IT ředitele

5

Priorita pro portfolio

Shrnutí hlavních zjištění

Analýza dat a jejich kapitalizace se stává prioritou
Zajištění nástrojů a technologií pro Business Intelligence a správa
obsáhlých datových zdrojů je dnes ze strany IT v organizaci běžně
poskytovanou službou. Zatímco dříve se společnosti koncentrovaly
na organizaci, sběr a vyhledávání dat, je nyní klíčové, jak tato
data zúročit. To jak v dostupných a běžně využívaných datech
identifikovat dosud neodhalené významy a přínosy pro podporu
manažerského rozhodováním je hlavním úkolem Analytiky. Většina
dotázaných plánuje investovat do nových technologií určených
pro analýzy dat a více než 45 % respondentů uvedlo, že klíčovou
oblastí je pro ně právě kapitalizace dat. Pro CIO se zde nabízí
skvělá příležitost, jak převzít iniciativu a přijít s inovacemi v podobě
představení možností Analytiky, zavádění a používání nástrojů pro
Big Data v rámci společnosti.
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za nejvíce prioritní
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Mobilní aplikace: Nutnost zítřka
Přístup označován jako „Mobile Only“, který je v současné době
zmiňován v souvislosti s plošným nasazováním mobilních zařízení,
mobilních aplikací nejen pro zákazníky, ale i pro interní uživatele,
výrazným způsobem ovlivní komplexní architekturu i provoz
IT v organizacích. Tuto skutečnost si společnosti uvědomují a to
i v souvislosti s transformací svých služeb do prostředí cloudu.
V budoucnu je do „mobilního světa“ ochotno investovat více
společností než do kterýchkoliv jiných inovativních trendů a to bez
ohledu na jejich velikost nebo segment trhu. Průzkum zjistil, že 59 %
organizací napříč odvětvími pilotuje, vyvíjí nebo již aktivně využívá
řešení pro mobilní aplikace.
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Privátní cloud: Pro velké hráče
Využívání služeb vlastního – privátního cloudového řešení je pro
společnosti v České a Slovenské republice aktuálním tématem.
Téměř 80 % společností se tímto trendem již zabývá (od přípravy
implementace až po vlastní provoz), což představuje nárůst
o více než 25 % oproti roku 2012. Plná čtvrtina společností v ČR
a SR (zejména větších) již skutečně privátní cloud využívá., což
je podstatně méně než v západní Evropě, kde je to 40% všech
společností.
Do jisté míry se tomuto trendu vymyká sektor výroby, kde je rozvoj
IT stále poněkud limitován primární úlohou IT – zajistit IT podporu
business procesů a provoz využívaných systémů.
,

Analýza dat a „Big Data“: Pokud je máte, pak je využijte
Až 85 % CIO po celém světě se shoduje, že Big data mohou
společnosti umožnit větší informovanost a výrazně racionalizovat
rozhodovací procesy. V ČR a SR je situace obdobná, avšak
s jedním výrazným rozdílem – tuzemské společnosti ve využívání
tohoto trendu stále zaostávají za zbytkem světa. Nástroje pro Big
Data jsou nejvíce využívány v sektoru TMT (Technologie, Média
a Telekomunikace), přičemž 40 % společností tento trend již
adoptovalo nebo relevantní nástroje právě implementují.
Naproti tomu společnosti v sektoru výroby poukazují na skutečnost,
že nedisponují tak rozsáhlými daty, nad kterými by bylo vhodně
řešení pro jejich správu a analýzu budovat.
Gamification: Velká neznámá
Gamification, neboli zavádění principů her v rámci IT služeb, může
výrazně pomoci zvýšit angažovanost zaměstnanců, atraktivitu služeb,
produktů a celé společnosti pro zákazníky nebo dodavatele. Tento
trend je pro podmínky českého a slovenského trhu IT zatím velkou
neznámou a IT ředitelé teprve budou odhalovat jeho potenciální
přínosy. Tento závěr lze potvrdit výsledkem průzkumu, který říká,
že sice již pětina společností v České a Slovenské republice tento
trend monitoruje, ale jen každá pětadvacátá je v některé z fází jeho
zavádění do praktického využití v rámci svých IT služeb. Ve světě je
to již každá osmá společnost.
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Významnost IT trendů dle aktuálnosti jejich zavádění
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CIO ve střední Evropě častěji přebírají zodpovědnost za
rozhodování
Když byli CIO ze střední Evropy v průzkumu požádáni o vykreslení
svých osobnostních charakteristik, prokázalo se, že hlavním odlišným
rysem oproti západní Evropě je způsob přebírání odpovědností
za rozhodování. Ve střední Evropě totiž tito vedoucí pracovníci
mnohem častěji přebírají zodpovědnost a to i bez intenzivnější
předchozí koordinace se svými kolegy a podřízenými pracovníky.
Odpovědnost je tu nutné chápat v souvislosti se zaváděním
a využíváním inovací a aktuálních trendů. Osobnost CIO se tak stále
více mění v lídra se schopnostmi vyhodnotit, které nové technologie
mohou mít klíčové přínosy pro organizaci v rostoucím konkurenčním
boji. Je třeba si také uvědomit, že požadavky na vznik nových pozic
ředitelů digitálních technologií (případně obdobné pozice ředitele
pro digitální strategii) mohou být pro CIO výzvou k zastřešení celé
oblasti nebo k upevnění si pozice leadera inovací.
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Existuje velký prostor pro zlepšování vztahu
CIO k akcionářům a zákazníkům
Jak vyplynulo z výzkumu, čeští a slovenští IT ředitelé, přesto že
vnímají zákazníka jako velmi významného partnera, selhávají
v naplňování pro-zákaznicky orientovaného přístupu. Na druhou
stranu se na zlepšovaní komunikace a zajištění spokojenosti
zákazníků s produkty poskytovanými pomocí inovativních
a uživatelsky přívětivých technologií hodlají v nejbližší době zaměřit.
Jejich ambicí je více se přiblížit nejen zákazníkům, ale i vlastníkům
společností, s nimiž byl vztah z jejich strany hodnocen v téměř 60 %
jako špatný či velmi slabý.

Vlastnosti CIO dle regionu
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Vztahy IT ředitelů k interním a externím stakeholderům

Realita vztahu
z pohledu CIO
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