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Celosvětový průzkum názorů
IT ředitelů 2016–2017

Tvoříme svoji stopu: Kudy vede
cesta k trvalým hodnotám?
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Globální průzkum společnosti Deloitte za období 2016–2017 nás posouvá
o krok kupředu v pochopení toho, jak IT ředitelé vytvářejí trvalé hodnoty,
a také jak tito technologičtí lídři ovlivňují své organizace.
a specifických situacích, které nastartovaly
změnu. IT ředitelé, kteří zajišťují především
hladký chod firemní infrastruktury, představují
55 procent letošních respondentů. Iniciátoři změn,
kteří umožnili provedení rozsáhlých business
transformací ve firmě, tvoří 11 procent. Manažeři,
kteří se soustředili na podporu realizace business
strategie společnosti, reprezentovali 34 procent.

Prostřednictvím rozhovorů a internetového průzkumu se nám podařilo shromáždit názory a zkušenosti více než 1 200 IT ředitelů (CIOs) napříč
23 odvětvími ve 48 zemích.
Tento rok jsme analýzu obohatili o tři další oblasti:
•• Charakter
Nejdříve jsme se zaměřili na to, zda osobnost
a pracovní styl IT ředitele ovlivňuje jeho odkaz.
Zhodnotili jsme 20 různých charakterových
vlastností a pracovních stylů, abychom mohli
posoudit, zda mají významný dopad na tvorbu
hodnoty a výkon organizace.

Naše analýza umožňuje IT ředitelům posoudit
jejich vlastní aktuální vzor a současně dát
inspiraci, jak se pohybovat mezi jednotlivými
kategoriemi vzorů v závislosti na aktuálních či
budoucích obchodních potřebách jejich firmy.

•• Dovednosti

Zde jsou uvedena hlavní zjištění našeho průzkumu:

Poté jsme zkoumali, jaký vliv mají na tento odkaz
samotné IT dovednosti a talent. Identifikovali
jsme přitom klíčové vůdčí dovednosti, které jsou
nezbytným předpokladem pro vybudování trvalých
hodnot. Porovnáním IT dovedností a IT investic
s obchodními prioritami firmy jsme zjišťovali, zda
IT ředitelé splňují obchodní očekávání.

Výchova vítězí nad geny:
Osobnost není překážkou
na cestě k úspěchu
Letos jsme se snažili identifikovat, jakou míru kontroly mají IT ředitelé nad tvorbou jejich vlastního
odkazu. Zkoumali jsme, zda lze úspěch IT ředitele jako lídra připsat jeho vrozeným vlastnostem
a osobnostním rysům (tedy genům), nebo spíše
schopnostem a manažerským dovednostem, které
tito lidé vštěpují do svých IT organizací, a které získali „on the job“ (tedy v pracovním prostředí).

•• Vzorce
A nakonec jsme podrobně analyzovali tři vzory
zanechaných odkazů, které byly identifikovány
minulý rok. Použitím sdružovací analýzy jsme
respondenty rozdělili do tří kategorií a zkoumali
jsme posuny mezi jednotlivými typy odkazů
v závislosti na obchodních potřebách firmy
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že mezi jejich pět hlavních priorit patří zákazníci,
růst, výkon, náklady a inovace. Kromě toho by také
měli být schopni naplnit očekávání firmy, jako jsou
například optimalizace obchodních procesů, snižování nákladů, údržba IT systémů a zajišťování
kybernetické bezpečnosti.

Zhodnotili jsme 20 charakterových vlastností
a pracovních stylů IT ředitelů, abychom porozuměli tomu, jaký vliv mají „geny“ na roli lídra, a současně, jaký odkaz za sebou zanechávají. Překvapivě
u 18 z 20 kategorií nebyly nalezeny výraznější rozdíly. Naopak, 75 procent IT ředitelů sdílelo sedm
stejných osobnostních rysů.

Avšak výsledky ukazují, že obchodní očekávání firem
a reálné IT dovednosti se rozcházejí hned v několika
oblastech. Patří mezi ně například míra zaměření
na zákazníka, podpora obchodního růstu umožněná technologiemi a inovace. Ačkoli 57 procent IT
ředitelů uvedlo, že zákazníci jsou hlavní obchodní
prioritou jejich organizace, méně než polovina
z nich (45 procent) se podílí na vytváření pozitivní
zákaznické zkušenosti, akvizici a udržení zákazníků
a budování zákaznické věrnosti (44 procent).
Navíc, přestože 78 procent IT ředitelů podotklo, že zajištění strategického souladu IT aktivit
s obchodní strategií firmy bylo pro jejich úspěch
klíčové, pouze 5 procent zmínilo, že v jejich IT organizaci toto reprezentuje klíčovou dovednost. Zde
tedy mají IT ředitelé obrovskou příležitost k posílení strategického souladu prostřednictvím přenastavení IT schopností. Pokud chtějí udržet krok
se stále se měnícími obchodními potřebami firmy,
měli by ředitelé rozvíjet IT dovednosti, aby mohli
aktivně přispívat k tvorbě obchodní hodnoty, rozvíjet své vlastní schopnosti, posilovat pracovní vztahy
s ostatními vedoucími manažery a rozvíjet své podřízené a týmy.

Následně jsme hodnotili deset IT dovedností a dvanáct vůdčích schopností, které jsou přímým důsledkem „výchovy“, neboli podnikového prostředí. Zde
jsme nalezli výrazné rozdíly a různé stupně vyspělosti napříč těmito dimenzemi. IT schopnosti a vůdcovské kompetence tedy představují mnohem
důležitější diferenciátor pro vytváření odkazu než
osobnostní rysy IT ředitele.
To je pro IT ředitele zásadní zpráva – znamenalo
by to, že jejich odkaz není vázán na jejich osobnost nebo pracovní styl – tedy vrozené vlastnosti.
Ve skutečnosti je jejich odkaz utvářen mírou schopnosti reagovat a předvídat obchodní potřeby firmy.
Jde tedy především o „výchovu“.

Zjistili jsme, že…
Skutečné IT dovednosti
a obchodní očekávání se ne
vždy dostatečně překrývají
Pro vytváření hodnoty musí IT ředitelé disponovat
IT dovednostmi, které jsou v souladu s klíčovými
obchodními prioritami firmy. IT ředitelé uvedli,
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Vytváření hodnot: Odkaz IT
ředitelů se musí přizpůsobit
obchodním potřebám

Digitální transformace:
Naplánujte si svou vlastní
cestu

S tím, jak se mění obchodní priority a požadavky,
musí být IT ředitelé schopni předvídat, jaký vzor
bude nejlépe odpovídat budoucím obchodním
potřebám, a proaktivně se mezi jednotlivými typy
vzorů přesouvat. Schopnost IT ředitele vytvářet pro
firmu hodnotu zvolením jednoho ze tří typů vzorů
je do značné míry dána IT dovednostmi a vůdčími
schopnostmi, které pěstují ve svých IT organizacích,
a nikoliv jejich osobností nebo stylem práce.

Definice pojmu „digitální“ se liší v závislosti na byznysovém kontextu, a bude se proto lišit i cesta každého IT ředitele k dosažení digitální transformace
ve firmě . Digitální strategie by měla být definována
ve vazbě na obchodní potřeby podniku, ne obecnou
průmyslovou terminologií. Například pro organizace poskytující zdravotní péči může digitalizace
znamenat využití technologií s cílem urychlit stanovení správné diagnózy u pacientů. U B2B společností
může digitální transformace spočívat ve využití technologií v dodavatelském řetězci pro zlepšení efektivity a optimalizaci rozhodování.
Získaná data a uskutečněné rozhovory nás vedou
k poznání, že někteří IT ředitelé a byznys lídři vnímají „digital“ stále pouze jako kategorii zahrnující
oblast přímé komunikace s klientem, „front-end“
nástroje a související technologie – tedy pomyslnou
špičku digitálního ledovce. Pro ostatní je to naopak
nový způsob uvažování, kde technologie od základu
mění a spoluvytvářejí budoucí obchodní modely
a zdroje výnosů a v jejich organizacích se stávají hnacím motorem růstu. To vyžaduje začlenění technologií do každého aspektu podnikání firmy a současně si
žádá zásadně jinou roli, kterou IT ředitel musí sehrát.

Nejschopnější IT ředitelé umí zhodnotit aktuální
obchodní priority a očekávání a odhadnout budoucí
vývoj. Podle toho nastaví směr, jakým se IT bude
vyvíjet, včetně včasné volby optimálních vzorů
a přizpůsobení a iniciace změn v IT dovednostech,
vůdčích schopnostech, talentu, kultuře i technologických řešeních a investicích. Respondenti v našem
průzkumu již zvažují, jak si zajistit budoucí úspěch
tím, že změní typ vzoru: 44 procent jich uvedlo, že
chtějí začít využívat jiný vzor než je ten současný.

Ať už je vaše definice digitálního přístupu jakákoliv,
digitalizace firmy obvykle vyžaduje rozsáhlou transformaci back-end technologií, stávajících IT systémů,
IT kultury, schopností a dovedností. Širší souvislosti
digitálního přístupu – tedy samotné kompetence IT
ředitele a jím řízená oblast – jsou skryty pod pomyslnou hladinou a mohou být tou nejpodstatnější složkou „digitálního ledovce“. Z tohoto důvodu se domníváme, že IT ředitelé mají obecně lepší předpoklady
než ostatní členové vedení firmy stát se iniciátory
digitální proměny celé organizace.
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Co se týče posílení odkazu IT ředitele, poskytuje
průzkum pět základních doporučení:
•• Buďte přizpůsobiví. IT ředitelé nejsou omezováni svými osobnostními předpoklady nebo stylem
práce. Naopak, zjistili jsme, že mohou aktivně řídit
svoji kariéru a odkaz, pokud rozvíjejí požadované
vůdčí schopnosti a IT dovednosti a dále, když včas
přecházejí mezi třemi typy vzorů odkazu podle
toho, jak se jejich organizace vyvíjí. Když budou
volit typy vzorů podle potřeb organizace, mohou
IT ředitelé vytvářet trvalé hodnoty a zanechat
nesmazatelnou stopu pro své týmy a firmu.
•• Investujte do talentu a dovedností –
podpoříte tvorbu hodnoty. IT ředitelé svůj
odkaz nemohou vytvářet sami. IT dovednosti,
týmy a talent, které rozvíjejí, hrají v jejich odkazu
důležitou roli. Aby uspěli, musí investovat
do talentu a dovedností, a také si talentované lidi
i jejich dovednosti udržet.

Nejprve však musí IT ředitelé rozvinout a zdokonalit své „digitální“ schopnosti a investovat. Více
než čtvrtina respondentů (28 procent) uvedla, že
je jejich organizace v oblasti digitálních dovedností
podprůměrná, a to především pokud jde o zákaznické digitální zkušenosti a zákaznické analytiky.
Dva z pěti IT ředitelů uvedli, že do nově se rozvíjejících technologií a analytiky neinvestují dostatečné
prostředky.

•• Zvažte digitalizaci. IT ředitelé by měli
spolupracovat s ostatními top manažery, aby
definovali termín „digitální“, a to v závislosti
na obchodním kontextu firmy. Měli by si uvědomit
svoji klíčovou roli motoru digitální transformace
v rámci organizace, vést ostatní a ovlivňovat
budoucí obchodní potřeby a strategii.

Závěr: IT ředitelé mají
možnost určovat digitální
směr i odkaz, který po sobě
zanechají

•• Budujte si širší síť vztahů a vlivu. Pro získání
a udržení svého vlivu v organizaci by měli IT
ředitelé rozvíjet a udržovat vztahy s klíčovými
hráči ve firmě. Musí budovat spojenectví
a partnerství s vrcholovým managementem, a to
uvnitř své společnosti i v rámci celého odvětví.

Současné přelomové období nabízí IT ředitelům příležitost vytvořit nejen odkaz svůj, ale i svých týmů
a firem. Sladění technologické strategie, dovedností,
týmů a podnikové kultury s měnícími se firemními
potřebami, prioritami a očekáváními IT ředitelům
dává jedinečnou možnost pohánět transformaci
firmy kupředu, využít změn, které přináší digitalizace a stát se katalyzátorem zásadních změn napříč
celou organizací.

•• Postupte, nebo ustupte. ro IT ředitele nastal
bod zlomu. Bez ohledu na průmyslové odvětví
a konkurenční prostředí technologie zásadně
změní fungování firem. IT ředitelé mají nejlepší
předpoklady pro to, aby firmu na této cestě
transformací vedli, a pokud sami nevystoupí
do popředí a neujmou se této klíčové role, chopí
se jí jiní lídři.
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Jak každý z typů
vzorů IT ředitelů
úspěšně vytváří
obchodní hodnoty?

Důvěryhodný provozovatel

Iniciátor změny

Spolutvůrce ﬁremní strategie

Důvěryhodní provozovatelé
představují 55 procent všech
respondentů průzkumu. Vedou své IT
organizace tak, jak si žádají očekávání
podniku, a zaměřují se na náklady,
efektivitu, bezpečnost, spolehlivost
a výkonnost.

11 procent dotázaných IT ředitelů
momentálně působí jako podněcovatelé změny. Pomáhají svým
ﬁrmám orientovat se v komplexních technologicky podporovaných
transformacích a následných
změnách v podniku.

34 procent IT ředitelů na světě jsou
momentálně spolutvůrci podniku.
Jejich úkolem je zapojit IT do
struktury podniku a získat vliv díky
zvyšování důvěryhodnosti
a budování vztahů.

Geny vs. výchova

Jaké vlastnosti a styly práce jsou pro
IT ředitele charakteristické?

Kde by IT ředitelé měli IT dovednosti
sladit s podnikovými očekáváními?

IT ředitelé jsou si jako skupina překvapivě podobní v mnoha charakterových
vlastnostech i stylech práce, což naznačuje, že schopnost IT ředitele vytvářet
hodnoty není omezena vrozenými osobnostními vlastnostmi.

IT ředitelé mají jedinečnou pozici, z níž mohou předvídat a utvářet cestu
kupředu, sestavovat správné týmy a tvořit strategické vize a dovednosti.
Dosáhnou toho zaplněním mezery mezi tím, co jsou podle IT ředitelů
byznysová očekávání, a aktuální IT dovednosti v jejich organizaci.
Současné dovednosti jsou vynikající, nebo výborné

90 % se snadno
přizpůsobuje
novému prostředí

81 % brzy
přejímá nové
technologie

81 % se při práci s ostatními
zaměřuje na cíl spíš než na
emocionální a sociální podněty

78 % se ujímá
vedení

76 % uvažuje
v souvislostech

75 % snáší
konfrontace

níků

větších

75 % toleruje
rizika

70%

33%

Údržba IT systémů

30%

Řízení kybernetické
bezpečnosti

29%

Obchodní inovace

18%

67%
66%
61%
57%

Vytváření obchodních hodnot

Jaké jsou hlavní byznysové požadavky
na každý z typů vzorů IT ředitelů?

Jaké osobní kompetence a dovednosti
si musí IT ředitelé vybudovat?

Přizpůsobivý a rychle reagující IT ředitel sleduje nejen současné byznysové
priority a požadavky, ale i budoucí směřování ﬁrmy – a plánuje, jakou cestou
přispěje k tvorbě obchodní hodnoty.

Schopnost IT ředitelů adaptovat se a vytvářet pro ﬁrmu hodnotu jsou do velké
míry závislé na jejich řídících schopnostech a talentu, který rozvíjejí v IT organizaci.

Důvěryhodný
provozovatel

Důvěryhodný provozovatel

Údržba IT systémů
Řízení nákladů a efektivity

SA

Iniciátor
změny

Spolutvůrce
ﬁremní
strategie

67%
64%

Zlepšování podnikových procesů

72%

Digitální dovednosti

61%

Obchodní inovace

62%

Digitální dovednosti

SCHOPNOSTI:

Iniciátor
změny

Spolutvůrce
ﬁremní
strategie
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35%
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Odkaz IT ředitele

Cesta IT
ředitele

Proměna v důvěryhodného provozovatele
může být potřeba, když…

Progresivní IT ředitel obvykle splní současná
očekávání ﬁrmy. Odhadne budoucí obchodní
priority a pak si naplánuje trasu k naplnění vzoru,
který nejlépe odpovídá tomu, co bude ﬁrma
potřebovat příště, což mu dává šest možných
směrů, jimiž se může vydat:

Důvěryhodný
provozovatel

Firma čelí výzvám spojeným s dodávkou
rozsáhlé globální implementace za současného
omezení IT rozpočtu.
Ve ﬁrmě dojde k narušení bezpečnosti nebo
IT problémům v rámci probíhající fúze.
Proměna v iniciátora změny může být
potřeba, když…
Firma vyžaduje komplexní technologickou
transformaci orientovanou na zákazníka.
Firma potřebuje rozsáhlou reorganizaci,
aby splnila digitální požadavky.

Důvěryhodný
provozovatel

Iniciátor
změny

Iniciátor
změny

Spolutvůrce
ﬁremní
strategie

Spolutvůrce
ﬁremní
strategie

Proměna ve spolutvůrce ﬁremní strategie
může být potřeba, když…
Firma získává nové akvizice nebo rychle
roste na nových trzích, kde je potřeba
zajistit soulad mezi byznysem a IT.
Je třeba zajistit soulad mezi byznysem
a IT strategií po implementaci rozsáhlého
transformačního systému.
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