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Úvod
Radi by sme vám predstavili výsledky tohtoročného prieskumu názorov riaditeľov
útvarov informačných a komunikačných technológií (CIO/IT riaditeľov). Ide o druhý,
rozšírený ročník tohto prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 900 IT riaditeľov zo
49 krajín Severnej a Južnej Ameriky, Európy, Blízkeho východu, Afriky, Ázie a Austrálie.

Tomáš Belavý
technický manažér, IT Consulting
Slovenská republika
tbelavy@deloittece.com

Rovnako ako minulý rok sme sa zamerali na hodnotenie vzťahu IT oddelenia s ostatnými
oddeleniami v organizácii, efektivitu tohto vzťahu a schopnosť IT riaditeľov presadiť sa
pri vedení spoločnosti.
Tento rok sme uvedenú koncepciu rozšírili a pozornosť sme venovali možnostiam IT
riaditeľov stať sa podnikovými lídrami rastu prostredníctvom zavádzania inovácií. Osobitný
dôraz sme kládli na skúmanie roly IT riaditeľov pri investovaní do rizikového kapitálu.
V prieskume sa tiež zaoberáme využívaním analytiky v organizáciách, kde
vyhodnocujeme využiteľnosť relevantných technológií v tejto oblasti a hlavné prekážky,
ktoré bránia ich rozšíreniu v organizáciách.
Pre každú skúmanú oblasť nájdete v príslušnej kapitole:
•

zhrnutie kľúčových poznatkov,

•

výsledky podľa hlavných svetových regiónov a priemyselných odvetví,

•

komentáre, poznámky a praktické rady odborníkov spoločnosti Deloitte v súvislosti
s najvýznamnejšími problémami, ktoré sa uvádzajú v správe.

Dúfame, že táto správa bude pre vás užitočnou pomôckou pri rozvíjaní vašej
roly IT lídra. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na Prieskume
názorov IT riaditeľov za rok 2014, za ich čas a poskytnutie názoru. Tešíme sa na
pokračovanie v ďalších rokoch.
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„Porovnanie IT riaditeľov s investormi je zdanlivo ťažko
predstaviteľné. IT riaditeľ v zásade nemôže realizovať rizikové
investície. Jeho IT oddelenie totiž poskytuje kľúčové služby, ktoré
sú nevyhnutné na fungovanie organizácie, a riziko zlej investície
môže mať katastrofálne dôsledky. Zároveň existuje množstvo
postojov a spôsobov uvažovania, ktoré sú nevyhnutné pre
úspešného investora rizikového kapitálu a ktoré by mohli byť
prínosom aj pre IT riaditeľov, napr. prerozdeľovanie investícií
medzi existujúce systémy, inovácie a dokonca aj technológie,
ktoré sa zatiaľ vyvíjajú (tzv. bleeding edge); porozumenie
a umenie správnej komunikácie hodnôt na rozvoj organizácie;
zbližovanie a rozvoj talentov v rámci IT organizácie a v súlade
s celkovou stratégiu organizácie. Investori rizikového kapitálu
pracujú v prostredí, v ktorom ide o veľa a v ktorom vytváranie
výnimočných hodnôt koexistuje v jednom portfóliu spolu
s neodvratnými stratami. Podobné je to v prípade IT riaditeľov.
(Tech Trends, Deloitte, 2014).“

Zhrnutie hlavných zistení
Po dlhodobej ekonomickej recesii sa krajiny po celom
svete opäť pripravujú na významnejší rast, v dôsledku
čoho sa investovanie do technológií stáva strategickou
prioritou. Technologické inovácie menia spôsoby riadenia
spoločností, vytvárania nových hodnôt a spôsoby, ktoré
spoločnostiam umožňujú zmeniť svoje prevádzkové
modely hospodárenia v súvislosti s rastúcou digitálnou
ekonomikou. IT riaditelia sa primárne orientujú na
udržiavanie existujúcich kľúčových prevádzkových
systémov, avšak hlavnou otázkou tohtoročného prieskumu
bolo, či by nemali prevziať viac zodpovednosti za využitie
technologických inovácií, a zabezpečiť tak pre svoju
organizáciu kvalitatívne nový rastový potenciál.
Aktuálne sa IT rozpočet 55 % oslovených IT riaditeľov
zameriava na podporu prevádzkových výdavkov
(spojených najmä s údržbou kľúčových aplikácií)
a 22 % rozpočtu je určených na rozvoj. Rovnako ako
v predchádzajúcich rokoch považujú IT riaditelia reakciu
na potreby organizácií prostredníctvom poskytovania
kvalitných IT služieb za svoju hlavnú zodpovednosť.
Dáva to zmysel najmä z hľadiska uplatňovania ich roly pri
riadení prevádzky kľúčových aplikácií, ale treba zvážiť, či
k rastu organizácie neprispieva viac riadenie a zavádzanie
vhodných inovatívnych technológií.
Väčšina IT riaditeľov má obmedzené rozpočty na inovácie
a pravidelne uvádza, že týmto investíciám do inovácií
často bráni neochota rozhodovacích orgánov a členov
predstavenstva prijať riziko. Jednotlivé zistenia prieskumu
ukázali, že na rokovaniach predstavenstiev spoločností
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by sa viac úsilia malo venovať diskusiám o technologicky
orientovaných investíciách. IT riaditelia by sa mali naopak
viac venovať rozvoju profesijných skupín, komunikácii
s aliančnými partnermi a budovaniu vzťahov s dodávateľmi
a kľúčovými zainteresovanými subjektmi. Malé
a špecializované skupiny by mali byť inšpiratívnym a často
využívaným zdrojom nových inovatívnych technologicky
orientovaných nápadov v oblasti IT.
Z uvedených zistení možno odvodiť, že vedenia firiem
často nepovažujú inovatívne schopnosti svojich IT oddelení
za prostriedok na dosiahnutie rastu. Dané vnímanie sa
však pomaly mení vďaka tomu, že IT riaditelia sú čoraz
viac efektívni ako obchodní partneri. Viac ako polovica
oslovených IT riaditeľov hodnotí vzťah IT útvaru ako
strategického obchodného partnera známkou „vynikajúci“,
čo je o 10 % viac ako v minulom roku. Väčšina IT riaditeľov
uviedla, že aktívna reakcia na nové obchodné potreby
a presadzovanie digitálnej stratégie sú ich hlavnými
prioritami na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov.
Keďže nové technológie rozširujú a menia úlohu IT
riaditeľov, treba zvážiť, nakoľko by IT riaditelia mali
prevziať celkovú zodpovednosť za inovácie, a teda aj rast
v organizácii. Alternatívou môže byť iná významná pozícia,
ako napríklad vedúci marketingu, vedúci digitálnych
kanálov alebo vedúci dátových analýz. A práve preto je
teraz ten správny čas na to, aby sa IT riaditelia rozhodli,
či chcú zostať správcami kľúčových systémov alebo či sa
chcú stať hnacou silou rastu organizácií prostredníctvom
technologických inovácií.

Zhrnutie hlavných zistení
Alokace rozpočtu na IT
Zajištění “business as usual” provozu nebo Změny a růst

55%

45%

Priority aktivit v IT
Hlavní priority aktivit v IT v následujících 12-18 měsících

23%
Podpora
změn
a transformace

71%

22%
Podpora nových
produktů a růstu

47%

Reakce na nové potřeby byznysu

Zajištění “business as usual” provozu versus Změny a růst

Vztahy CIO
Jak efektivní je vztah IT útvaru jako strategického
partnera byznysu?

Prosazování digitální strategie

Portfolio CIO
Procento celkového rozpočtu na IT věnováné inovacím
Alokováno
0-1%

10%

Alokováno
1-10%

19%
27%

Více CIO hodnotí vztah jako pevnější a efektivnější oproti minulému roku

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

#1 Postoj k rizikům
vedení společnosti

38%
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Rozpočty a priority v oblasti IT: Hlavné zistenia
Opätovný dôraz na zmenu a rast?
Výsledky nášho prieskumu potvrdzujú zistenia
uvedené v našej správe z roku 2013: najhoršie škrty
v rozpočtoch už máme za sebou. Len 23 % IT riaditeľov
uvádza zníženie rozpočtu v roku 2014. IT riaditelia
naďalej vyčleňujú najväčšiu časť IT rozpočtu na bežné
prevádzkové činnosti, avšak tento rok uvádzajú mierny
nárast (3 %) v oblasti financovania inovatívnych činností
zabezpečujúcich zmenu a rast. Tento mierny posun
potvrdzuje pozitívny makroekonomický trend.
Prevažná väčšina IT riaditeľov uvádza, že medzi ich hlavné
priority na nasledujúcich 12 – 18 mesiacov patrí reakcia
na nové obchodné potreby a riadenie či plnenie digitálnej
stratégie. Oblasti riadenia rizík a bezpečnosti sa v rebríčku
priorít posunuli na tretie miesto pravdepodobne z dôvodu
čoraz častejšieho výskytu významných bezpečnostných
incidentov v posledných rokoch.
V oblasti inovácií organizáciám stále chýba
dostatočné financovanie
Zvýšený dôraz na zmenu a rast je však stále
podkopávaný nedostatkom financií, ktoré sú vyhradené
na technologické inovácie. Takmer polovica IT
riaditeľov vyčleňuje na inovácie 10 % alebo dokonca
menej svojho IT rozpočtu. 60 % spoločností, ktoré
alokujú významnejšiu časť rozpočtu, má menej
ako 2 000 zamestnancov, čo môže odrážať spôsob
podnikateľského uvažovania menších spoločností..
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Skeptický pohľad na špecializované technológie
Čoraz väčšie percento spoločností skúša, zavádza alebo
už využíva nové technológie, najmä mobilné aplikácie,
nástroje v oblasti využitia sociálnych médií a nástroje
na riadenie Big Data, čím pokračuje v trendoch, na
ktoré sme poukázali aj v minulých rokoch. Veľa IT
riaditeľov však uviedlo, že špecializované technológie,
ako napríklad Rozšírená realita (Augmented Reality)
a Gamifikácia (využitie princípu hier), sa v ich
spoločnostiach nepovažujú za relevantné, hoci napr.
využitie princípov a myšlienok Gamifikácie zaznamenalo
tento rok mierny nárast.
Big Data a analytika
Tohtoročný prieskum ukázal posun v oblasti analytiky.
Takmer 50 % IT riaditeľov uviedlo, že už skúša,
zavádza a využíva analytické nástroje, čo predstavuje
nárast oproti vlaňajšku. Väčšina respondentov je už
totiž presvedčená o prínosoch nástrojov pre Big Data
a analytiku. Ďalším dôkazom pokračovania tohto trendu
je, že IT riaditelia volili analytiku ako preferovanú oblasť
investícií v prípade, že by mali k dispozícii väčší rozpočet
(viac informácií nájdete v kapitole Zamerané na
analytiku v časti Aktuálne témy). Z názorov IT riaditeľov
zaradených do prieskumu vyplýva, že na Big Data sa
nevynakladajú dostatočné prostriedky a že by do tejto
oblasti chceli investovať viac.

Rozpočty a priority v oblasti IT:
IT rozpočty
Změna rozpočtu

Priority v IT
V následujících 12-18 měsících

2013

78%

Zůstal stejný
nebo se zvýšil
oproti roku
2012

2013

Prosazování
digitální strategie
Redukce
nákladů na IT
Posílení řízení
rizik a bezpečnosti

VS
22%
2014

Snížil se oproti
roku 2012

2014

77% Zůstal stejný

Reakce na nové
potřeby byznysu

nebo se zvýšil
oproti roku
2013

23% Snížil se oproti
roku 2013

Reakce na nové
potřeby byznysu
Prosazování
digitální strategie
Posílení řízení
rizik a bezpečnosti
Redukce
nákladů na IT

Stav zavádění technologií a trendů
2013 vs. 2014 – Pilotní testování, Zavádění, Využívání
2013

2014

48% 41% 47%
34% 43% 43%
Veřejný cloud

Analytika
Big Data

BYOD

63% 69% 55% 65%
52% 54%

47%
16% 13% 8% 13%

Mobilní
aplikace

Privátní cloud

Sociální média

Rozšířená
realita

Gamifikace

NA
Digitální/
multikanálový
prodej
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Portfóliá IT riaditeľov: Hlavné zistenia
V portfóliu činností IT riaditeľov má zabezpečovanie
IT služieb prednosť pred rastom
Z prieskumu vyplýva, že IT riaditelia majú tendenciu
v rámci svojich činností uprednostňovať poskytovanie
IT služieb pred inovatívnymi činnosťami, ktoré môžu
spoločnostiam priniesť nové príležitosti a rast. Dvakrát viac
IT riaditeľov dáva prednosť zabezpečovaniu IT služieb pred
vyhľadávaním vhodných investícií do nových technológií.
Ani transformácia IT z nákladového strediska na
výnosové stredisko nepatrí medzi prioritné ciele či aktivity
súčasných IT riaditeľov. Môže ísť o jednu z prekážok pre
tých IT riaditeľov, ktorí sa budú snažiť dosiahnuť rast
prostredníctvom zavádzania nových technológií.
Väčšie zameranie na strategické riadenie portfólia
Priaznivým zistením je, že viac ako 60 % respondentov
vyhodnocuje svoje portfóliá projektov a zámerov oproti
stanoveným metrikám, ako je napr. analýza nákladov
a prínosov. Hoci 9 z 10 IT riaditeľov má jasnú víziu naprieč
celým IT portfóliom projektov a programov v dlhodobom
aj krátkodobom horizonte, viac ako tretina z nich nemá
dostatočné možnosti na operatívne zmeny priorít,
napr. preorientovanie portfólia na základe zmenených
strategických cieľov.
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Pozor na rozdiely vo vyspelosti IT oddelení
Výraznejšie nedostatky v kapacitách a vyspelosti IT
oddelení bránia IT riaditeľom zameraným na inovácie v
efektívnejšom riadení a hodnotení svojich inovatívnych
projektov a programov. Len jedna pätina z nich disponuje
prevádzkovými kompetenciami pre investície do
rozvíjajúcich sa technológií. IT riaditelia tiež uvádzajú, že
nedisponujú dostatočne kvalifikovanými ľuďmi, ktorí by
vykonávali analytické úlohy umožňujúce kapitalizovať veľké
objemy dát. Len 40 % IT riaditeľov uviedlo, že má v tejto
oblasti dostatočné kapacity a možnosti.

Portfóliá IT riaditeľov:
Klíčové aspekty pro portfolio CIO
Význam pro portfolio

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

55%
35%
28%

70%
50%

Budování agilnějšího modelu dodávky
IT služeb

22%
22%
20%
17%
Řízení IT portfolia
Klíčová zjištění

63%

41%

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

21%

Investování do nových technologií

20%

37%

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

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

Nesouhlasí

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

57%

BYOD

2%

Sociální média

2%

Rozšířená realita

1%

Gamifikace

1%
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Portfóliá IT riaditeľov: Postrehy
Nábor talentov s podnikateľským duchom
Tak, ako investori neustále pátrajú po nadaných
podnikateľoch a úspešných podnikateľských zámeroch,
IT riaditelia by sa mali v rámci svojich kompetencií tiež
snažiť získať talenty s podnikateľským duchom, a to
najmä na kľúčové pozície vedenia IT. Vyhľadávanie
a získavanie takýchto zamestnancov môže byť pre IT
oddelenie problémom, pretože len zriedkavo pristupujú
k riadeniu ľudských zdrojov ako ku strategickej
investícii. Hlavným zdrojom týchto talentov tak môžu
byť oddelenia, ktoré sa z hľadiska zamerania svojich
činností nachádzajú na rozhraní medzi obchodom
a IT. Títo zamestnanci disponujú kombináciou
hlbokej znalosti obchodnej problematiky a zápalu pre
technológie a inovácie. Zvyšujúca sa technologická
zdatnosť personálu by v niektorých oddeleniach (napr.
marketingu) mala byť pre IT riaditeľov ukazovateľom,
kde talenty v rámci svojich spoločností hľadať.
Speňaženie softvéru vyvinutého na interné potreby
Ak IT oddelenie prevádzkuje systémy vyvinuté na účely
rozšírenia zdrojov príjmov vlastnej organizácie, nemalo
by byť ťažké predať vyvinuté IT systémy a riešenia
zákazníkom. Jedna z najvýznamnejších medzinárodných
organizácií, ktorá biofarmaceutickým spoločnostiam
pomáha s vývojom liekov a ich rýchlejšou a lacnejšou
distribúciou na trh, napríklad transformovala svoje
IT systémy pomocou vlastných oddelení IT vývoja na
cloudový softvér a s tým spojené služby.
12

Ďalšie poskytovanie takto inovovaných
a transformovaných služieb jej v posledných rokoch
prinieslo čisté zisky z nových zákaziek vo výške viac ako
40 mil. dolárov.
Zmeňte oblasti, ktoré meriate, a spôsob, akým ich
meriate
Úspech zavádzania technologických inovácií, ktoré
zabezpečujú rast firmy, by sa mal merať podľa iných
kritérií ako úspešnosť poskytovania IT služieb v súlade
so stratégiou organizácie. Investori svoje portfólio
priebežne vyhodnocujú na základe porovnania rizík
a výnosov a sú schopní veľmi rýchlo zmeniť priority
podľa aktuálnych podmienok na trhu. Metriky, ako
napríklad miera rastu výnosov, zvýšenie prevádzkovej
marže alebo hodnota pre akcionárov, sú v tomto zmysle
vhodnými hodnotiacimi nástrojmi, ktoré môže využiť aj
IT riaditeľ.

„Potrebujeme väčší rozpočet, aby sme
mohli viac investovať do inovácií, nových
technológií a zamestnávania odbornejšieho a
skúsenejšieho IT personálu.“
respondent, Austrália

„Musíme si určiť priority a investovať do
technológií, ktoré sú skutočným hnacím
motorom rastu a inovácií v odbore.“
respondent, Juhoafrická republika

Pracovné vzťahy IT riaditeľov: Hlavné zistenia
Zlepšovanie a sledovanie vzťahov s kolegami vo
vedení spoločnosti
Výsledky prieskumu ukazujú, že IT riaditelia sa musia
sústrediť na utužovanie vzťahov s ostatnými členmi
vedenia spoločnosti, pokiaľ majú záujem o to, aby sa
IT oddelenia podieľali na rozhodovaní o inováciách
a prispievali k firemnému rastu. Pozitívne je, že viac ako
40 % IT riaditeľov označuje svoj vzťah s generálnym
riaditeľom za veľmi dobrý. V rýchlo sa meniacich
trhových podmienkach, kde sa neustále kladie dôraz
na dosahovanie firemného rastu, možno pevný vzťah
s generálnym riaditeľom využiť na posilnenie pozície IT
riaditeľa ako lídra inovácií.
Snažia sa IT riaditelia nadväzovať vzťahy aj s inými
kolegami?
Nové trendy ako dátová analytika alebo sociálne médiá
zvýšili významnosť pozície riaditeľa pre oblasť dát (Chief
Data Officer), riaditeľa pre oblasť digitálnych technológií
(Chief Digital Officer) alebo marketingového riaditeľa
(Chief Marketing Officer). IT riaditelia však svoj vzťah
s kolegami na týchto pozíciách nehodnotia ako zvlášť
pevný a ďaleko lepšie vzťahy mávajú s tradičnými
manažérskymi pozíciami, napr. s generálnym (CEO),
finančným (CFO) alebo prevádzkovým riaditeľom (COO).
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Zlepšenie postavenia voči obchodným partnerom –
treba sa viac snažiť
Hoci sa vzťah IT riaditeľov s obchodom oproti
minulému roku zlepšil, IT riaditelia sa naďalej snažia
získať pozíciu hlavných strategických obchodných
partnerov. O niečo menej ako polovica IT riaditeľov sa
označuje za ich „silných a efektívnych“ strategických
partnerov. Ide o krok správnym smerom a strategické
partnerstvo treba neustále utužovať. IT riaditeľom
v tom bráni zaužívané vnímanie ich roly len ako
správcov existujúcich IT aplikácií.
Nevyužité príležitosti vo vzťahoch s externými
zainteresovanými subjektmi
V snahe o podporu inovácií by IT riaditelia mohli vyvinúť
väčšie úsilie pri vytváraní a rozvoji sietí a profesijných
skupín, komunikácii s aliančnými partnermi a budovaní
vzťahov s dodávateľmi. IT riaditelia v súčasnosti
nepovažujú svoj vzťah s aliančnými partnermi
a technologickými analytikmi (napr. Forrester) za zvlášť
dôležitý. IT riaditelia sa tiež veľmi nesnažia nadväzovať
vzťahy so zákazníkmi. Len 16 % IT riaditeľov uvádza, že
má s klientmi veľmi dobrý vzťah, a len tretina uvádza,
že má veľmi dobrý vzťah s dodávateľmi IT služieb
a dodávateľmi technológií. Po zhrnutí týchto výsledkov
dospejeme k záveru, že IT riaditelia nevyužívajú príležitosť
spolupracovať s externými zainteresovanými subjektmi.

Pracovné vzťahy IT riaditeľov:
IT jako strategický partner businessu
Jak efektivní je v této oblasti Vaše IT oddělení?
Silný partner businessu

2013

2014

39%

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

Chief digital officer
Chief executive
officer

79%

Externí stakeholdeři
(Význam vztahu oproti aktuální hloubce vztahu)

Vynikající
vztah
Chief data officer

48%

Velmi důležitý
vztah

30%

Vedoucí lidských
zdrojů

42%

29%

Ředitel marketingu

53%

23%
43%

Ředitel nákupu
Vedoucí prodeje

15%

Ředitel pro fůze
a akvizice

47%

Regulátoři

36%

Akcionáři

26%
16%
11%
16%

Dodavatelé
(např. služeb)

60%
7%

31%

Chief operations
officer

62%

Zákazníci

32%

40%

17%

Asociace sdružující CIO

55%

51%

Vynikající
vztah
Alianční partneři

26%

40%

Chief information
security officer

54%

24%

36%

Chief financial
officer

65%

49%

45%

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

33%
11%
30%

38%
34%
25%

Prieskum názorov IT riaditeľov 2014
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Pracovné vzťahy IT riaditeľov: Postrehy
Oživenie vzťahov v súvislosti s novými trendmi
V rámci organizácií vzrastá význam nových
manažérskych pozícií, napr. „riaditeľa pre digitálne
technológie“ alebo „riaditeľa pre riadenie dát“. Pre IT
riaditeľov je tak stále dôležitejšie upevňovať vzťahy
a vzájomnú dôveru s nastupujúcimi „šampiónmi“
zodpovednými za nové trendy. IT riaditelia by mali
upevňovať vzťahy s vedúcimi predstaviteľmi v týchto
funkciách a spolupracovať s nimi s cieľom zabezpečiť
inovácie a rast organizácie.
Crowdsourcing – nové myšlienky a komercializácia
Niektorí IT riaditelia začínajú hľadať znalosti mimo svojej
organizácie. Príkladom môže byť jedna z významných
celosvetových ropných a plynárenských spoločností,
ktorá nedávno vyzvala svojich regionálnych IT riaditeľov,
aby s cieľom využiť nové príležitosti aplikovali pri
existujúcich technológiách prístupy crowdsourcingu
a technologických aliancií. Využitie crowdsourcingu na
účely výskumu a vývoja nových produktov je prínosnou
metódou, ktorú majú IT riaditelia k dispozícií a vďaka
ktorej ich možno vnímať ako inovátorov a strojcov rastu.
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Ovplyvnenie názorov ostatných ľudí je kľúčom
k presadeniu inovatívnych myšlienok
IT oddelenia, ktoré sa snažia etablovať ako stredisko
pre technologické inovácie, musia vedieť presadiť
svoje názory a ovplyvniť názory svojich kolegov
tým, že ich oboznámia s prínosmi daných investícií
do IT. IT riaditelia by sa mali snažiť hľadať zaujímavé
spôsoby, ako svoje posolstvo správne komunikovať,
či už formou prezentácií, alebo interakcie s internými
zainteresovanými osobami. Ľudia si väčšinou
zapamätajú príbeh alebo historku najmä vtedy, keď
súvisí s emóciami. IT riaditelia by mali vedieť zložité
situácie vysvetliť s humorom, využívať historky,
prirovnávať a uvádzať úspešné aplikácie danej inovácie
– poslucháči tak oveľa lepšie pochopia komplikovaný
problém, zapamätajú si ho a, čo je ešte dôležitejšie,
budú ho vedieť ďalej reprodukovať ostatným.

„Zásadnú zmenu musím urobiť ja. Musím pre
svoju pozíciu a svoje oddelenie zabezpečiť lepšie
a strategickejšie postavenie. Je na mne, aby som
svojej spoločnosti ukázal dôležitosť a význam IT.“
respondent, Severná a Južná Amerika

CIO Pulse: Hlavné zistenia
Kultúra inovácií
Spoločnosti, ktoré sa snažia dosiahnuť rast pomocou
technologických inovácií, sa musia usilovať o to, aby sa
kultúra inovatívneho myslenia stala pevnou súčasťou IT
oddelení a všetkých ich zamestnancov. S dôležitosťou
inovácií pre IT oddelenia súhlasí viac ako polovica
IT riaditeľov, avšak prostriedky, ktoré sú schopní
zabezpečiť na efektívnu realizáciu inovácií, sú podľa
nich veľmi nízke. V týchto prípadoch by bolo vhodné
detailnejšie analyzovať príčiny nedostatku vhodných
investičných prostriedkov.
Prístup k rizikám zo strany IT riaditeľov a vedení
spoločností
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že IT riaditelia sú
v súvislosti s investíciami do IT v zásade ochotní
podstupovať riziká, ktoré súvisia s realizáciou
projektov. Tento postoj sa však neodráža v ich
aktuálnych portfóliách projektov, ktoré musia riadiť.
Podľa IT riaditeľov je najväčšou prekážkou realizácie
riskantnejších investícií do IT postoj vedenia spoločnosti.
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Prispôsobte vystupovanie a štýl
Len tretina IT riaditeľov o sebe tvrdí, že sa snaží
preberať iniciatívu a zodpovednosť za rozhodovanie,
čo je pomerne veľký rozdiel v porovnaní
s charakteristickými črtami, ktoré pozorujeme
u generálnych alebo prevádzkových riaditeľov. IT
riaditelia sa tiež rozhodujú skôr racionálne ako
intuitívne, čo naznačuje, že sa spoliehajú viac na
vedomé uvažovanie a súbory faktov a čísiel ako na
inštinktívny pocit. Tento štýl riadenia je pri rozhodovaní
väčšinou pozitívny, avšak pri zavádzaní inovácií môže
predstavovať významnú prekážku.
Uvedomenie si vlastného osobného štýlu a charakteru
konania v rôznych pracovných situáciách je pre IT
riaditeľov veľkou šancou, ako svoje vystupovanie na
rokovaniach s ostatnými manažérmi spoločnosti zmeniť,
a výraznejšie tak ovplyvniť predstavenstvo spoločnosti.

CIO Pulse:
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

52%

7%

Inovace jsou sice důležité,
ale z pohledu financování
je jim věnována menší pozornost

#1

#2

Postoj k rizikům vedení
společnosti

Omezení IT rozpočtu

Jak byste popsal své vlastnosti jako CIO?
100%

Rizika odmítající

Intuitivní

Flexibilní

Spíše verbální

Důvěřivý

Spolupracující

Nápaditý

80%
60%
40%
20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

Tolerantní k rizikům

Racionální Konstantní v uvažování Spíše numerický Skeptický

Přebírající iniciativu

Rozvážný

Prieskum názorov IT riaditeľov 2014
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CIO Pulse: Postrehy
Rizikám nevystavujte celý podnik, riziká
prijímajte vyvážene
Väčšia odvaha podstupovať riskantnejšie investície
do vizionárskych technológií neznamená, že by na
ne IT manažéri mali staviť úspech celého podniku.
Tak, ako úspešní investori majú svoje investície
poistené, IT riaditelia, ktorí sa snažia o rast pomocou
technologických inovácií, by mali vo svojom portfóliu
technologických investícií zabezpečiť vyrovnanosť
a správnu kombináciu bezpečných a riskantnejších
plánov a dobre zvážiť ich vzájomné vplyvy a korelácie.

Buďte pripravení na neúspech
Úspešní investori potvrdia, že nie každá realizovaná
investícia sa vyplatí, pričom niektoré investície môžu
priniesť aj nemalé straty. To však investorov neodradí
od priberania ďalších investícií do svojich rizikových
portfólií. IT riaditelia, ktorí sa snažia zabezpečiť rast
firmy pomocou inovácií, si musia osvojiť podobné
zmýšľanie. Jednou zo stratégií, ktorá môže pomôcť
objasniť všeobecný prínos investícií pre hodnotu firmy,
je informovanie jej najvyšších predstaviteľov o hodnote
takejto investície.

Zamerajte sa na svoje obchodné inštinkty
IT riaditelia by mali mať neustály prehľad
o technologických trendoch, ich možných dopadoch
a vplyve na rast organizácie. IT manažéri by mali školiť
a vzdelávať ostatných manažérov spoločnosti, a posilniť
tak vnímanie IT ako hlavného zdroja informácií v oblasti
inovácií. Ak budú IT riaditelia fungovať ako ústredný
bod pre technologické inovácie, budú môcť viac
rozvinúť svoje podnikateľské inštinkty.

Nezabudnite na zabezpečenie „business as usual“
IT riaditelia by nemali zabúdať na svoje záväzky
týkajúce sa bežnej prevádzky IT služieb. Väčšina
investičných zámerov v portfóliu IT riaditeľov bude
mať pravdepodobne povahu bežnej prevádzky služieb
a ich úprav. IT riaditelia by sa mali neustále uisťovať, že
nimi realizované investície prinášajú určité a konkrétne
výsledky a že existuje rovnováha medzi nákladmi na
prevádzku a investíciami do technologických inovácií.
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„Treba vytvoriť kultúru, ktorá bude podporovať
riskantnejšie investície a ktorá bude
tolerantnejšia k možnosti ich zlyhania.“
respondent, Kanada

Horúce témy – Analytika: Hlavné zistenia
Prieskum poukazuje na potrebu investícií do analytiky
Vzhľadom na to, že na ďalšie analytické spracovanie
sa používajú čoraz väčšie objemy dát, je prekvapivé,
že zavádzaním alebo využívaním nástrojov analytiky
sa v organizáciách zaoberá len menej ako polovica IT
riaditeľov. Pozitívne je, že 68 % tejto časti IT riaditeľov
analytiku využíva ako podklad na tvorbu podnikateľskej
stratégie a takmer polovica z nich si myslí, že im
analytika dát môže priniesť konkurenčnú výhodu. Viac
ako štvrtina IT riaditeľov však analytiku ešte nevyužíva
alebo ju využíva bez nadväznosti na firemnú stratégiu
alebo konkrétne potreby ostatných podnikových funkcií.
Zmena úlohy IT riaditeľov v oblasti riadenia analytiky
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že úloha IT riaditeľov
v analytike spočíva skôr v zabezpečení technologických
kompetencií ako v pochopení podstaty využívania dát,
ich interpretácie a samotnej analytiky. Okrem toho viac
ako pätina opýtaných má buď obmedzenú zodpovednosť
za vytváranie a poskytovanie výsledkov analytiky, alebo
uvádza, že ich úloha v oblasti analytiky nie je úplne
jasná. Ponúka sa tu zmena úlohy IT riaditeľov tak, aby
umožnila komplexnú zodpovednosť za analytiku v rámci
organizácie a aby poskytovala informačnú základňu pri
rozhodovaní celému vedeniu spoločnosti. Zvýšenie počtu
manažérov v oblasti analytiky je zrejme náznakom trendu
vedúceho k špecializácii v tejto oblasti. IT riaditelia však
musia aspoň rozpoznať a pochopiť, aký vplyv bude mať
toto zvýšenie na ich pozíciu.
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Zmätok vo vymedzení zodpovednosti za analytiku
(sponzorstvo a vlastníctvo)
Viac ako tretina IT riaditeľov nemá jasno, kto je ich
hlavným sponzorom pre oblasť analytiky (prípadne
uvádza, že nie je určený ani jeden sponzor pre túto
oblasť). Niektorí z opýtaných uvádzajú, že finanční
a generálni riaditelia preberajú zodpovednosť za túto
oblasť od IT riaditeľov. Nejasnosť v definícii toho, kto
je sponzorom a kto vlastní túto kompetenciu, sa zdá
byť hlavnou prekážkou vo všeobecnom zavádzaní
nástrojov a princípov analytiky vo firmách. Pre iných
IT riaditeľov je zase jedným z hlavných problémov
dobre známy nedostatok talentovaných a skúsených
pracovníkov v oblasti analytiky. Oba dôvody sa vo
výsledkoch prieskumu umiestnili vyššie ako rozpočtové
a technologické obmedzenia.

Horúce témy – Analytika:
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%

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

Zajištění potřebných
technologií

26%

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

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

Neexistuje
centralizovaný přístup
pro zajištění a následnou
analýzu dat

9%
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Horúce témy – Analytika: Postrehy
Využite príležitosti
Hoci sú firmy zaplavované čoraz väčším množstvom
dát, mnohé z nich ešte stále prijímajú zásadné
strategické a taktické rozhodnutia na základe inštinktu
a odborných odhadov. Hlavnou výzvou pre podniky sa
tak stáva, ako usporiadať, analyzovať a interpretovať
veľké množstvo dát a ako použiť výsledky týchto aktivít
v procese rozhodovania. IT riaditeľom sa tak ponúka
príležitosť začať s riadením a budovaním komplexného
a organizovaného informačného konceptu
zahŕňajúceho aj výber vhodných analytických nástrojov.

Nájdite sponzora analytiky
IT riaditelia musia vytvoriť víziu a koncept, ktorý
zabezpečí zavedenie analytiky v samotnom jadre
firiem, musia ukázať, akým spôsobom môže analytika
pomôcť pri riešení najzávažnejších problémov vo
firme, a vybudovať tak základy využívania analytiky
na centrálnej úrovni. Nájdenie kľúčových sponzorov
analytiky vo výkonnom vedení spoločnosti je kľúčovým
faktorom úspechu transformácie spôsobov využívania
dát, informácií a zavádzania vhodných nástrojov na ich
spracovanie.

Zjednoťte záujmy zainteresovaných osôb
IT riaditelia majú jedinečnú pozíciu, ktorá im umožňuje
fungovať ako ústredná kontaktná osoba, ktorá dokáže
zladiť prístupy analytiky a jej výsledky s rozhodovaním
a fungovaním celej organizácie. Chýbajúci ucelený
prístup k analytike nie je problémom dát ani technológií
ako takých, ale problémom súvisiacim so stratégiou,
zamestnancami a procesmi. Keďže IT riaditelia riadia
a koordinujú rôzne skupiny zainteresovaných osôb, majú
dobrú východiskovú pozíciu na harmonizáciu záujmov
jednotlivých strán v rámci organizácie a na hľadanie
a zabezpečenie optimálnych riešení v oblasti analytiky.

Investujte do „fialových ľudí“
Vo svete analytiky sa dátoví technológovia bežne
označujú červenou farbou a prevádzkové firemné
funkcie modrou farbou. Zamestnancom, ktorí sa
zaoberajú oboma oblasťami, sa hovorí „fialoví ľudia“.
Títo zamestnanci majú zásadný význam pre úspech
analytiky, ktorá si vyžaduje znalosť technológií
a zároveň firemnej stratégie a prevádzkových procesov.
Firemné procesy sa neustále vyvíjajú a práve „fialoví
ľudia“ disponujú kompetenciami, vďaka ktorým budú
firmy schopné zaviesť a využiť analytiku, a reagovať
tak na zmeny vo fungovaní alebo smerovaní celej
organizácie. Firmy musia identifikovať tento typ
zamestnancov a investovať do nich, aby v čo najväčšej
miere využili možný potenciál analytiky.
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„Potrebujeme centralizovanú strategickú
analytiku s jasne vymedzeným rozpočtom.“
respondent, Írsko

Severná Európa
Častejšie ako ostatní...

Kanada
Častejšie ako ostatní...

•• považujú sa skôr za tolerantných
voči rizikám,

•• považujú sa skôr za intuitívnych IT
riaditeľov,

•• transformovali IT z nákladového
strediska na výnosové stredisko,

•• majú jasnú víziu naprieč celým IT
portfóliom projektov a programov,

•• zvýšil sa im rozpočet na IT.

•• využívajú alebo implementujú
súkromné cloudové riešenia.

Menej ako ostatní...
•• nedisponujú dostatočnými
technológiami a infraštruktúrou
na zhromažďovanie dát na účely
analytiky.

•• využívajú, implementujú alebo
pilotujú riešenia analytiky,
•• hodnotia „zlepšovanie skúseností
zákazníkov so spoločnosťou pomocou
technológií“ za dôležitú súčasť ich
práce,
•• využívajú prístupy BYOD.
Menej ako ostatní...
•• aktívne vyhodnocujú výkonnosť
technologického portfólia, a to
najmä v zmysle zvyšovania hodnoty
a riadenia rizík.
•• považujú inovácie za hlavnú prioritu
IT oddelenia.

Západní Evropa
Častejšie ako ostatní...
•• dostatočne nevyužívajú rizikové
modely pri riadení rastu a inovácií,
•• považujú transformáciu IT
z nákladového strediska na výnosové
stredisko za hlavnú prioritu.
Menej ako ostatní...
•• veria, že analytika a Big Data
poskytujú konkurenčnú výhodu.

Jižní Evropa
Častejšie ako ostatní...
•• nevyužívají dostatečně rizikové
modely při řízení růstu a inovací
Latinská Amerika
Častejšie ako ostatní...
•• transformovali IT z nákladového
strediska na výnosové stredisko,
•• uvádzajú, že hoci analytika
podporuje stratégiu ich spoločnosti,
neposkytuje konkurenčnú výhodu pri
posilnení rizík a riadení bezpečnosti.
Menej ako ostatní...
•• uvádzajú kompetenčné prekážky pri
rozširovaní využívania analytiky.

•• považují transformaci
IT z nákladového střediska
na výnosové středisko jako hlavní
prioritu
Menej ako ostatní...
•• věří, že Analytika a Big Data
poskytuje konkurenční výhodu

Střední Evropa
Častejšie ako ostatní...
•• považujú sa za IT riaditeľov s
averziou k rizikám,
•• dostatočne nevyužívajú rizikové
modely pri riadení rastu a inovácií.

Asie
Častejšie ako ostatní...

Menej ako ostatní...

•• majú formalizovaný prístup
k inovatívnym zámerom.

•• využívajú analytiku.

Menej ako ostatní...
•• využívajú analytiku, Big Data
a technológie pre sociálne médiá.

Blízký východ
Častejšie ako ostatní...
•• sústreďujú sa na rozvoj IT
pracovníkov,
•• majú jasnú víziu naprieč celým IT
portfóliom projektov a programov,
•• hodnotia „zlepšovanie skúseností
zákazníkov so spoločnosťou
pomocou technológií“ za dôležitú
súčasť ich práce.
Afrika
Častejšie ako ostatní...
•• zvýšil sa im rozpočet na IT.
Menej ako ostatní...
•• využívajú analytiku,
•• považujú inovácie za kľúčové
v rámci IT,
•• aktívne vyhodnocujú výkonnosť
technologického portfólia, a to
najmä v zmysle zvyšovania hodnoty
a riadenia rizík.

Menej ako ostatní...
•• považujú sa za IT riaditeľov
s averziou k rizikám.

Oceánie
Častejšie ako ostatní...
•• využívajú alebo implementujú
riešenia pre mobilné aplikácie,
súkromný cloud a sociálne médiá.
Menej ako ostatní...
•• sa sústredia na posilnenie riadenia
rizík a bezpečnosti.

Informácie o respondentoch
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Prieskum názorov IT riaditeľov 2014
Česká a Slovenská republika
Globálny prieskum názorov IT riaditeľov prebiehal aj
v Českej a Slovenskej republike a zúčastnilo sa ho viac
ako 60 respondentov vo funkcii IT riaditeľov a vedúcich IT
manažérov z rôznych sektorov.
V tejto časti hodnotenia prieskumu sa porovnávajú
postoje IT manažérov k riadeniu a rozvoju IT v ich
organizáciách naprieč jednotlivými segmentmi súhrnne
za ČR a SR. Tieto výsledky sú ďalej uvedené do
kontextu praxe v západnej a strednej Európe. Zároveň
nadväzujeme na prieskum spoločnosti Deloitte v Českej
republike, ktorý sa realizoval koncom roka 2012 medzi
riaditeľmi IT útvarov – CIO Survey 2012.

Kontakt
Tomáš Belavý
Technický manažér, IT Consulting
Slovenská republika
tbelavy@deloittece.com
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Kľúčové trendy v Českej a Slovenskej republike
IT rozpočet
Vo väčšine organizácií došlo k stabilizácii IT rozpočtov.
V organizáciách verejnej správy však ešte nie sú
najhoršie časy z hľadiska tlaku na znižovanie nákladov
v súvislosti s ekonomickou krízou úplne zažehnané. Na
tento stav organizácie zo sektora verenej správy zhodne
reagujú snahou zaviesť centrá spoločných IT služieb
a konsolidovať aplikácie a infraštruktúru (pre organizácie
štátnej správy sú tieto aktivity prioritou v oblasti IT na
nasledujúcich 12-18 mesiacov).
Úplne opačná situácia je vo finančnom sektore, kde
sa IT rozpočet oproti minulému roku znížil len v 10 %
spoločností. V necelej tretine sa IT rozpočet oproti
minulému roku naopak zvýšil. Aj vďaka tomu považujú
spoločnosti vo finančnom sektore za najvýznamnejšiu
prioritu na nasledujúcich 12 – 18 mesiacov investície
do nových technológií a nových technologických
spoločností (start-upov).

Technologické trendy a priority IT riaditeľov
V prieskume, ktorý sa realizoval medzi českými IT
riaditeľmi v roku 2012, sme identifikovali, že zavádzanie
rýchlo sa rozvíjajúcich inovatívnych technológií
v sebe skrýva značný rastový potenciál. Výsledky
tohtoročného prieskumu tieto závery potvrdzujú, a to
najmä z hľadiska vnímania kľúčovej pozície IT riaditeľa
na zabezpečenie primeraných IT kompetencií, ako je
reakcia na nové potreby trhu a spoločnosti, osvojenie
nových technológií a ich využitie na inováciu produktov.
V súlade s prognózou prieskumu spoločnosti Deloitte
z roku 2012 sa v podnikoch vo veľkom zavádzajú a ďalej
rozvíjajú najmä mobilné aplikácie, ktoré tak v oblasti
plánovaných trendov uvoľnili miesto týmto inovatívnym
technologickým trendom:
•• využívanie analytiky a Big Data,
•• zabezpečenie interoperability aplikácií na všetkých
koncových zariadeniach zákazníkov,
•• súkromný cloud computing (najmä Software/
Infrastructure as a Service).

Prieskum názorov IT riaditeľov 2014
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Hlavné zistenia prieskumu: V rámci regiónu strednej
Európy a Českej a Slovenskej republiky
Aj napriek doznievajúcej hospodárskej kríze len
¼ spoločností v ČR a SR zaznamenala pokles
rozpočtu na ICT oproti roku 2013, pričom
takmer v tretine došlo dokonca k jeho
navýšeniu. Tento stav kopíruje vývoj objemu IT
rozpočtov vo svete, kde došlo k ich rastu v 37 %
organizácií.

V oblasti verejnej správy sa znižoval IT rozpočet
oproti predchádzajúcemu roku najviac. V Českej
a Slovenskej republike sa znížil v 71 % štátnych
organizácií, v strednej Európe v 58 % a v regióne
západnej Európy v 44 %.

Najviac sa darí IT rozpočtom v sektore
finančných služieb (bankovníctve a poisťovníctve),
kde sa IT rozpočet znížil len v prípade 10 %
spoločností v ČR a SR, oproti tomu v necelej
tretine sa tento rozpočet dokonca zvýšil. Tento
trend kopíruje vývoj v západnej Európe, kde
v 40 % spoločností v danom odvetví tiež vzrástol
IT rozpočet.
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V strednej Európe je podiel IT pracovníkov na 100
firemných zamestnancov menší ako v západnej
Európe. Najväčšie rozdiely sú v spotrebiteľskom,
finančnom a energetickom sektore. Podľa
prieskumu je v strednej Európe priemerne
každých 100 podnikových zamestnancov
podporovaných len piatimi IT pracovníkmi oproti
siedmim IT pracovníkom v západnej Európe.
Najväčšie rozdiely existujú v energetickom (3 oproti
6), spotrebiteľskom (2 oproti 5) a finančnom sektore
(8 oproti 11).

Česká a Slovenská republika sa v oblasti zavádzania
mobilných aplikácií približuje svetovému trendu.
Už viac ako tretina spoločností implementovala
alebo práve implementuje nejaké mobilné
riešenie (vo svete ide o necelú polovicu), čím
sa mobilné aplikácie stali najviac aplikovaným
a zavádzaným trendom v ČR/SR.

Podobne ako v minulých rokoch české ani
slovenské organizácie zatiaľ veľmi neplánujú
využívať trendy sociálnych médií a digitálnych
kanálov (pre polovicu spoločností nie je tento
trend relevantný, prípadne zatiaľ neidentifikovali
potenciál ich využitia).

V štýle riadenia IT riaditeľov v strednej Európe
prevládajú skôr racionálne ako intuitívne
postupy. Riadiaci pracovník oveľa častejšie dáva
pri prijímaní manažérskych rozhodnutí prednosť
vlastnej iniciatíve pred spoluprácou. V západnej
Európe je to naopak.

Hoci takmer dve tretiny IT riaditeľov vnímajú svoj
vzťah s akcionármi a vlastníkmi spoločnosti
ako veľmi dôležitý, len každý deviaty hodnotí
tento vzťah ako veľmi dobrý.

V Českej a Slovenskej republike zatiaľ nie je
bežné zapájanie IT manažérov do profesijných
asociácií. Tento trend sa v ČR ani SR príliš
nerozvíja a dve tretiny IT manažérov ani
nepovažuje účasť v nich za dôležitú. Oproti
tomu v západnej Európe sú mimopracovné aktivity
a účasti IT riaditeľov v profesijných kruhoch úplne
bežné. 78 % z nich považuje profesijné asociácie
združujúce IT riaditeľov za dôležité.

61 % spoločností v ČR a SR v blízkej
budúcnosti plánuje významné investície do
oblasti dátovej analytiky a uplatňovania princípov
Big Data. Pätina spoločností už dokonca vhodné
riešenia využíva alebo ich aktuálne implementuje
(v západnej Európe je to už tretina spoločností).

Prieskum názorov IT riaditeľov 2014
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IT Rozpočet a priority organizací: V rámci regiónu
strednej Európy a Českej a Slovenskej republiky
Obrat vo vývoji objemu IT rozpočtov
IT rozpočet bol v minulých rokoch do značnej miery
ovplyvnený hospodárskym vývojom a snahou organizácií
znižovať celkové náklady na prevádzku IT služieb a nové
investície. Tento vývoj zaznamenal v tomto roku zmeny,
ktoré predstavujú reálnu možnosť posilnenia ďalšieho
rozvoja a zvýšenia kvality poskytovaných IT služieb.
Takmer tretina opýtaných organizácií udáva zvýšenie
IT rozpočtu oproti minulému roku. Táto situácia však
nepanuje všade.
Verejný sektor v ČR a SR totiž musí v tomto roku
počítať s nižším rozpočtom, a to až v 70 % prípadov.
V organizáciách vo verejnom sektore tak ide o ďalšie
pokračujúce znižovanie IT rozpočtov, pretože podľa
prieskumu spoločnosti Deloitte z roku 2012 polovica
štátnych organizácií objem IT rozpočtu už zredukovala.
IT riaditelia v Českej republike vnímajú svoju
kľúčovú úlohu v oblasti podpory nových
obchodných príležitostí
Oproti predchádzajúcim rokom, kedy spoločnosti hlavnú
pozornosť venovali optimalizácii nákladov na IT, je teraz
hlavnou témou rozvoj a využitie nových technologických
trendov s cieľom podporiť nové obchodné príležitosti.
Druhou najčastejšie zmieňovanou prioritou (vo viac
ako 30 % organizácií dokonca najvyššou) je účelné
investovanie do zvyšovania informačnej bezpečnosti
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a riadenia rizík. Priorita odráža potrebu reagovať na
čoraz častejšie sa vyskytujúce prípady prelomenia
bezpečnostných opatrení.
Treťou významnou prioritou (najmä v odvetviach verejnej
správy, bankovníctva a poisťovníctva) je konsolidácia
aplikácií a infraštruktúry. Hlavnou motiváciou rozvoja
tejto oblasti je potreba zabezpečiť primeranú úroveň
a flexibilitu kapacít IT architektúry, ktorá je kľúčová na
úspešné zavádzanie nových technologických trendov. Pre
oblasť verejnej správy navyše konsolidácia predstavuje
ďalší možný zdroj úspor v oblasti IT.

40 % IT rozpočtov je určených na podporu rastu
a transformácie
Z hľadiska porovnávania podielu prevádzkových výdavkov
a prorastových alebo transformačných výdavkov
na celkovom objeme IT rozpočtu predstavuje tento
pomer v opýtaných organizáciách v Českej a Slovenskej
republike 60/40 v prospech prevádzkových výdavkov.
Táto hodnota je na úrovni priemeru organizácií
v západnej Európe. Odlišný prístup k vyčleňovaniu
finančných prostriedkov z IT rozpočtu sa zaznamenal len
v organizáciách štátnej správy, kde sa na prevádzkové
výdavky v ČR/SR venuje až 82 % rozpočtu.

Prioritní oblasti pro IT ředitele
vysoká priorita

6

Priorita pro portfolio

5

4

3

2

nízká priorita

Analýza dát a ich kapitalizácia sa stáva prioritou
Zabezpečenie nástrojov a technológií pre Business
Intelligence a správa obsiahlych dátových zdrojov je dnes
v organizácií bežne poskytovanou IT službou. Zatiaľ čo
v minulosti sa spoločnosti zameriavali na organizáciu,
zber a vyhľadávanie dát, v súčasnosti je kľúčové, ako
tieto dáta zúročiť. Identifikácia doposiaľ neodhalených
významov a prínosov v dostupných a bežne využívaných
dátach na podporu manažérskeho rozhodovania je
hlavnou úlohou analytiky. Väčšina opýtaných plánuje
investovať do nových technológií určených na analýzu
dát a viac ako 45 % respondentov uviedlo, že kľúčovou
oblasťou je pre nich práve kapitalizácia dát. Pre IT
riaditeľov tu vzniká skvelá príležitosť prevziať iniciatívu
a prísť s inováciami v podobe predstavenia možností
analytiky, zavádzania a používania nástrojov pre Big Data
v rámci spoločnosti.

1

-4nízká vyspělost
-3

-2

-1

0

vysoká
vyspělost
1
2

Stávající vyspělost v rámci portfolia
Transformácia IT z nákladového strediska na výnosové
stredisko
Plnenie cieľov spoločnosti pomocou IT služieb
Hladká integrácia viacerých dodávateľov
Budovanie agilnejšieho modelu dodávky IT služieb
Kapitalizácia dát, ktoré vlastní vaša organizácia
Zlepšovanie skúseností zákazníkov so spoločnosťou pomocou
technológií
Investovanie do nových technológií alebo start-upov
Veľkosť bubliny predstavuje počet spoločností, ktoré považujú daný aspekt
za najviac prioritný
Prieskum názorov IT riaditeľov 2014
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Trendy: V rámci regiónu strednej Európy a Českej
a Slovenskej republiky
Mobilné aplikácie: nutnosť zajtrajška
Prístup „Mobile Only“, ktorý sa v súčasnosti zmieňuje
v súvislosti s plošným zavádzaním mobilných zariadení
a mobilných aplikácií nielen pre zákazníkov, ale aj
interných používateľov, výrazne ovplyvní komplexnú
architektúru a prevádzku IT v organizáciách. Túto
skutočnosť si spoločnosti uvedomujú aj v súvislosti
s transformáciou svojich služieb do prostredia cloudu.
V budúcnosti je do „mobilného sveta“ ochotných
investovať viac spoločností ako do ktorýchkoľvek
iných inovatívnych trendov, a to bez ohľadu na ich
veľkosť alebo segment trhu. Prieskum odhalil, že 59 %
organizácií z rôznych odvetví pilotuje, vyvíja alebo už
aktívne využíva riešenia pre mobilné aplikácie.
Súkromný cloud: pre veľkých hráčov
Využívanie služieb vlastného – súkromného cloudového
riešenia je pre spoločnosti v Českej a Slovenskej republike
aktuálnou témou. Takmer 80 % spoločností sa týmto
trendom už zaoberá (od prípravy implementácie až po
vlastnú prevádzku), čo predstavuje nárast o viac ako 25
% oproti roku 2012. Celá štvrtina spoločností v ČR a SR
(najmä väčších) už skutočne súkromný cloud využíva, čo
je podstatne menej ako v západnej Európe, kde je to 40
% všetkých spoločností.
Do istej miery sa tomuto trendu vymyká výrobný sektor,
kde je rozvoj IT stále trochu limitovaný primárnou úlohou
IT – zabezpečiť IT podporu podnikových procesov a
prevádzku využívaných systémov.
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Analýza dát a „Big Data“: ak ich máte, využite ich
Až 85 % IT riaditeľov po celom svete sa zhoduje, že Big
Data spoločnosti umožňujú získať väčšiu informovanosť
a výrazne racionalizovať rozhodovacie procesy. V ČR a SR
je situácia podobná, avšak s jedným výrazným rozdielom
– vo využívaní tohto trendu tuzemské spoločnosti
stále zaostávajú za zvyškom sveta. Nástroje pre Big
Data sa najviac využívajú v sektore TMT (technológií,
médií a telekomunikácií), pričom 40 % spoločností
tento trend už zaviedlo alebo relevantné nástroje práve
implementuje.
Oproti tomu spoločnosti vo výrobnom sektore poukazujú
na skutočnosť, že nedisponujú natoľko rozsiahlymi
dátami, ku ktorým by bolo vhodné budovať riešenie pre
ich správu a analýzu.
Gamifikácia: veľká neznáma
Gamifikácia, t. j. zavádzanie princípov hier v rámci IT
služieb, môže výrazne pomôcť zvýšiť angažovanosť
zamestnancov, ako aj atraktivitu služieb, produktov a celej
spoločnosti pre zákazníkov alebo dodávateľov. Tento
trend je v podmienkach českého a slovenského trhu IT
zatiaľ veľkou neznámou a IT riaditelia ešte neodhalili jeho
potenciálne prínosy. Tento záver potvrdzujú výsledky
prieskumu, podľa ktorých tento trend monitoruje už
pätina spoločností v Českej a Slovenskej republike, ale len
každá dvadsiata piata spoločnosť je v niektorej z fáz jeho
zavádzania do praxe v rámci svojich IT služieb. Vo svete je
to už každá ôsma spoločnosť.

Významnost IT trendů dle aktuálnosti jejich zavádění
Západní
Evropa

Česká a Slovenská
republika
Privátní cloud
Mobilní aplikace
Sociální média
Digitální/
multikanálový prodej
Veřejný cloud
BYOD
Analytika / Big Data
Sjednocování
zařízení koncových
uživatelů
Zpracovávání
dat v paměti
Rozšířená realita
Gamifikace

100%

75%

Zkoumáme možnosti

50%
Pilotní testování

25%

0%

0%

Právě zavádíme

25%

50%

75%

100%

Zavedli jsme
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Osobnosť a vzťahy IT riaditeľov:
Česká a Slovenská republika
IT riaditelia v strednej Európe častejšie preberajú
zodpovednosť za rozhodovanie
V rámci prieskumu boli IT riaditelia zo strednej Európy
požiadaní, aby opísali svoje osobnostné charakteristiky.
Ukázalo sa, že hlavnou črtou, ktorou sa líšia od svojich
náprotivkov v západnej Európe, je spôsob preberania
zodpovednosti za rozhodovanie. V strednej Európe
totiž títo vedúci pracovníci oveľa častejšie preberajú
zodpovednosť, a to aj bez intenzívnejšej predchádzajúcej
koordinácie so svojimi kolegami a podriadenými
pracovníkmi. Zodpovednosť tu treba chápať v súvislosti
so zavádzaním a využívaním inovácií a aktuálnych
trendov. Osobnosť IT riaditeľa sa tak čoraz viac mení na
lídra so schopnosťou vyhodnotiť, ktoré nové technológie
môžu mať kľúčový prínos pre organizácie v rastúcom
konkurenčnom boji. Treba si tiež uvedomiť, že
požiadavky na vznik nových pozícií riaditeľov digitálnych
technológií (prípadne podobnej pozície riaditeľa pre
digitálnu stratégiu) môžu byť pre IT riaditeľov výzvou
v súvislosti so zastrešením celej oblasti alebo upevnením
si pozície lídra inovácií.
Existuje veľký priestor na zlepšovanie vzťahu IT
riaditeľov k akcionárom a zákazníkom
Ako vyplýva z prieskumu, českí a slovenskí IT riaditelia
zlyhávajú pri uplatňovaní prístupu orientovaného
na zákazníka, hoci zákazníka vnímajú ako veľmi
významného partnera. Na druhej strane sa v blízkej
budúcnosti hodlajú zamerať na zlepšovanie komunikácie
a zabezpečenie spokojnosti zákazníkov s produktmi
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poskytovanými pomocou inovatívnych technológií
vyznačujúcich sa jednoduchým použitím.
Ich ambíciou je viac sa priblížiť nielen zákazníkom, ale aj
vlastníkom spoločností, s ktorými vzťah v takmer 60 %
hodnotili ako zlý alebo veľmi slabý.
Vlastnosti IT riaditeľov podľa regiónu
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Ředitel marketingu

Chief Data Officer
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Chief Digital Officer /
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Význam vztahu pro CIO
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