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AI základna
Tvorba systémů schopných se učit, přizpů-
sobit se a případně též autonomně jednat 
bude hlavním kolbištěm technologických 
firem přinejmenším do roku 2020. Schop-
nost používat AI pro lepší rozhodování, pře-
pracování obchodních modelů a ekosystémů 
nebo oblast zákaznické zkušenosti zůstane 
ekonomickým hnacím motorem digitálních 
iniciativ až do roku 2025:

• stále sofistikovanějších algoritmů vyu-
žívajících techniky řízeného, neřízeného 
a posilovaného učení,

• dostupnosti obrovských objemů dat, kte-
rými je možné strojové učení „krmit“,

• pokroků v oblasti hardwaru (například 
servery založené na GPU čipech), které 
zajišťují obrovské výpočetní zdroje pro 
zpracování velkého objemu dat a sofisti-
kovaných algoritmů.

Inteligentní aplikace a analytika
Během následujících několika let získá 
prakticky každá appka, aplikace a služba 
v nějaké míře umělou inteligenci. Půjde jed-
nak o zjevně inteligentní aplikace, které by 
bez AI a strojového učení nemohly existovat. 
Pak tu ale budou i nenápadní „uživatelé“ AI 
poskytující inteligenci na pozadí. Vznikne 
tak nová inteligentní vrstva mezi lidmi 
a systémy, jež umožní transformovat povahu 
práce a strukturu pracovišť.

AI se stává novým významným bojištěm 
v segmentech softwaru a služeb včetně ob-
lastí, jako je ERP. Dodavatelé nicméně mu-
sejí umět jednoznačně vysvětlit, jak v nových 
verzích jejich aplikací a služeb AI uživatelům 
pomáhá ve třech hlavních oblastech:

• Analytika: AI lze využít pro tvorbu 
a využívání pokročilejších prediktivních 
a preskriptivních analýz, které následně 
vyhodnotí lidé nebo jež jsou zapojeny 
do procesů pro autonomní větvení či 
odezvu. Je také základem tzv. rozšířené 
analytiky (augmented analytics).

•  Procesy: AI může pohánět inteligentnější 
procesy na úrovni aplikací. Například 
ji lze využít pro inteligentní ověřování 
hlasem nebo analýzu obsahu e-mailů, 
která vede k zefektivnění služeb 
a pracovních procesů (třídění příchozích 
e-mailů na více a méně důležité je dnes 
již poměrně běžné). Do budoucna bude 
například možné monitorovat pracovní 
postupy a z nich automaticky vytvářet 
procesní modely.

•  Uživatelský zážitek: zpracování přiroze-
ného jazyka u virtuálních osobních asi-
stentů (VPA) je jedním z příkladů využití 
AI v oblasti uživatelské zkušenosti. K dal-
ším lze řadit rozpoznávání obličejů nebo 
využití AI pro čtení/pochopení emocí, 
kontextu, záměru a odhadování potřeb 
uživatele.

Inteligentní věci
Inteligentní věci jsou fyzické předměty 
schopné nabídnout víc než pevně dané 
(předprogramované) funkce. Díky AI zvládají 
pokročilé chování a přirozenou interakci se 
svým okolím a lidmi. AI pohání nové segmenty 
(jako jsou autonomní vozidla, roboti a drony) 
a umožňuje také výrazně rozšířit možnosti 
řady existujících věcí (například formou IoT – 
internetu věcí, který připojuje běžné předměty 
denní potřeby nebo průmyslové stroje).

Pojem autonomní je nicméně namístě 
vymezit – v případě inteligentních věcí se 
autonomie týká provozu bez dohledu člověka 
ve vymezeném prostředí a po vymeze-
nou dobu s cílem dokončit určitou úlohu. 
V poslední době slaví největší úspěchy 
autonomní stroje a vozidla v kontrolovaných 
prostředích (farmy, doly, sklady), během 
příštích pěti let se v omezené míře objeví 
autonomní vozidla i na veřejných komunika-
cích (opět ale jen ve vymezených oblastech 
a s povinnou přítomností řidiče). Inteligentní 
věci mohou pochopitelně vykazovat různou 
míru autonomie:

•  domácí robotické vysavače, které se 
samy pohybují, mají omezenou autonomii 
a inteligenci,

• drony, jež se mohou autonomně a auto-
maticky vyhýbat překážkám,

• bezpilotní přístroje, které dokážou vletět 
do budovy oknem nebo dveřmi.

Od úzké k univerzální 
AI

V současné době se většina aktivit v oblasti 
umělé inteligence (AI) zaměřuje na tzv. úzkou AI 

(narrow AI), která řeší konkrétní úlohu – například 
porozumění mluvenému slovu, řízení vozidla 

v kontrolovaném prostředí. Jsou proto nasazovány 
algoritmy optimalizované pro daný úkol. Prakticky 

všechny reálné příklady AI, jež se dnes objevují, 
spadají do domény úzké AI. Oproti tomu všeobecná 
(univerzální) AI představuje typ umělé inteligence 

schopné zvládnout širokou škálu úloh – 
v podstatě libovolný úkol, který zvládne 

mysl lidská. Její nástup je ale patrně 
ještě desítky let daleko.

Budoucí analytika je 
„rozšířená“

Využití strojového učení pro automatickou 
přípravu dat, nalézání a vizualizaci souvislostí 

uživatelům patří mezi budoucí strategické 
analytické trendy. Umožní, aby se „vzácní“ datoví 

vědci – specialisté zaměřili namísto rutinních 
činností na nejsložitější problémy nebo vkládání 

datových modelů do podnikových aplikací. 
Uživatelům ušetří čas při procházení 

a zkoumání dat – ten bude možné věnovat 
jejich využití pro rozhodování a další 

aktivity s přidanou hodnotou.

Gartner definuje „strategický 
technologický trend“ jako 
takový, jenž má významný 
potenciál narušit současný stav 
nebo se začíná posouvat ze sta-
dia zrodu do fáze širšího použití 
a dopadu. Případně jde o takový 
trend, který se rychle rozvíjí, 

podléhá značné nestabilitě a bě-
hem následujících pěti let může 
dosáhnout „bodu zvratu“.

„Top 10 strategických techno-
logických trendů Gartneru pro 
rok 2018 je vázáno na fenomén 
inteligentní digitální sítě (angl. 
intelligent digital mesh), která 

je základem budoucího digitál-
ního byznysu a ekosystémů,“ říká 
viceprezident Gartneru pro 
výzkum David Cearley. „IT lídři 
musejí vzít tyto technologické 
trendy v úvahu při tvorbě svých 
inovačních strategií, jinak riskují, 
že uvolní místo konkurenci.“

Podobně jako před rokem 
i tentokrát analytici řadí stra-
tegické technologické trendy 
do tří skupin – témat, pod která 
spadají.

Top 10 strategických 
technologických trendů Gartneru 

pro rok 2018
Co jsou strategické technologické trendy podle Gartneru?

Inteligentní: 
První tři strategické technologické trendy vycházejí 
z toho, jak umělá inteligence a strojové učení proni-
kají do prakticky všech oblastí a představují hlavní 
„bojiště“ technologických firem pro příštích pět let.

Digitální: 
Další čtyři trendy se zaměřují na prolínání digitálního a fyzic-
kého světa, z něhož se rodí pohlcující, digitálně rozšířené pro-
středí. Zároveň dochází k posunu výpočetních kapacit na okraj 
systémů (sítí), kde je třeba zpracovat data ze senzorů a odeslat 

souhrny do centrálních systémů. 

Síť: 
Poslední tři trendy souvisejí s využíváním rostoucího 

počtu propojení mezi lidmi, organizacemi a zařízeními, 
ale také obsahem a službami, jež přinášejí nové digitální 
obchodní příležitosti. Pojem „síť“ není ideálním překla-

dem anglického „mesh“ vyjadřujícího nejen vysokou míru 
propojenosti, ale i provázanosti.
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Digitální dvojče
Koncept digitálního dvojčete označuje digitální model entity 
či systému z reálného světa. Digitální dvojčata jsou velmi 
slibná zejména v kontextu IoT projektů v nadcházejících 
třech až pěti letech. Dobře navržená digitální dvojčata 
podnikových aktiv mohou napomoci v procesech řízení a roz-
hodování. Díky napojení na fyzické protějšky (jejich senzory) 
lze sledovat stav, reagovat na změny, zlepšovat provozní 
parametry, a zvyšovat tak přidanou hodnotu. Zpočátku budou 
digitální dvojčata nasazována v jednoduché formě, postupně 
se ale budou vyvíjet, sbírat a vizualizovat ta správná data 
nebo využívat vhodné analytické metody a pravidla – a s je-
jich pomocí efektivně reagovat na požadavky byznysu.

Koncept digitálního obrazu (odrazu) reálného světa není 
nový – byl podstatou CAD a CAM systémů, moderní pojetí „di-
gitálního dvojčete“ se ale liší v několika podstatných bodech:

• robustnost modelů,

• propojení digitálního dvojčete se skutečnou předlohou 
v reálném čase,

• využití pokročilé analýzy velkých dat a AI,

• schopnost interakce a vyhodnocování scénářů „co když…“

V krátkém horizontu bude hlavním přínosem digitálních 
dvojčat lepší monitorování aktiv a/nebo zlepšení uživatel-
ského zážitku či komfortu. Ve střednědobém horizontu 
povede tento koncept ke zvyšování provozní efektivity 
a zavedení prediktivní údržby. V delším časovém měřítku 
pak budou digitální dvojčata využívána v oblasti inovace – 
pochopení, jak jsou produkty a služby přesně využívány, jak 
je lze zlepšit.

Od cloudu k okraji
Výpočty na okraji (angl. edge computing) je název výpočetní 
topologie, v níž jsou zpracování informací nebo sběr a do-
dávka obsahu umístěny blíže zdrojům těchto informací (např. 
senzorům). Vyřešení problémů s konektivitou, rychlostí 

odezvy či omezenou rychlostí připojení i větší škála funkcí 
dostupných „na okraji“ jsou důvody, proč se distribuované 
modely dostávají opět do popředí.

Zejména podniky angažující se výrazně ve sféře internetu 
věcí by měly začít pracovat s návrhy využívajícími prvky 
na okraji. Přestože mnozí vnímají cloud a okraj jako velmi 
protichůdné přístupy, je vlastně cloud typ IT, kde jsou 
elasticky škálovatelné technologické funkce dodávány jako 
služba – nemusí tedy nezbytně zahrnovat centralizovaný 
model. Cloud a edge tak lze považovat za modely, které se 
vzájemně nevylučují, ale doplňují:

•  Cloudový model nabízí koncept dodávání služby, centrali-
zovaného dohledu a koordiance celé infrastruktury.

•  Edge computing je způsob, jak jsou dané funkce poskyto-
vány (doručovány) – umožňuje nepřipojené či distribuo-
vané procesy, které jsou součástí cloudové služby.

Konverzační platformy
Konverzační platformy budou hrát klíčovou roli při nadchá-
zejícím posunu toho, jak lidé komunikují s digitálním světem. 
Ten spočívá v plném přenesení břemene překladu požadavku 
z uživatele na počítač. Konverzační platforma přebírá dotaz 
či příkaz uživatele a následně odpovídá vykonáním konkrétní 
funkce, zobrazením či sdělením obsahu nebo požadavkem 
na upřesnění zadání apod.

Během několika příštích let se konverzační rozhraní 
stanou primární oblastí návrhu interakce s lidmi a budou 
poskytována formou specializovaného hardwaru, funkcemi 
jádra OS, platformami a aplikacemi. Již dnes je můžete najít 
implementované v řadě produktů a služeb:

•  virtuální osobní asistenti (VPA), jako jsou Amazon Alexa, 
Apple Siri, Google Assistant a Microsoft Cortana,

•  virtuální zákazničtí asistenti (VCA), například IPsoft 
Amelia, Watson Virtual Agent, a specializovaní VCA firem, 
jako jsou 24[7], Artificial Solutions, Interactions, Next IT 
nebo Nuance,

• chatbot frameworky jako Amazon Lex, API.AI od Googlu, 
IBM Watson Conversation, Microsoft Bot Framework 
a některá řešení lokálních dodavatelů.

Pohlcující zážitky
Zatímco konverzační rozhraní mění, jak lidé ovládají digitální 
svět, virtuální, rozšířená a smíšená realita mění to, jak lidé 
digitální svět vnímají a interagují s ním. Trh virtuální reality 
(VR) a rozšířené reality (AR) je zatím ve stadiu fragmento-
vané nedospělosti. Velký zájem vede ke zrodu řady nových VR 
aplikací, které ale často mají jen malý obchodní smysl (vyjma 
pokročilé zábavy, jako jsou videohry nebo 360stupňová 
videa). Skutečné obchodní přínosy nabídnou až praktické 
scénáře pro VR a AR, které umožní zvýšit produktivitu 
zaměstnanců nebo vylepší procesy v oblasti designu, školení 
nebo vizualizace. Kromě virtuální a rozšířené reality se stále 
více začíná hovořit o realitě smíšené. Jde o kategorie, jež se 
mohou prolínat:

• Virtuální realita (VR) je nejstarší. Zrodila se již na přelomu 
80. a 90. let, kdy ale její rozvoj brzdily zejména omezený 
výpočetní výkon a dostupné zobrazovací technologie. K je-
jímu oživení došlo v posledních letech právě díky techno-
logickému pokroku. Funguje na principu plného pohlcení 
uživatele ve virtuálním světě, a hodí se tak zejména pro 
oblast her a plné vizualizace prostředí.

•  Rozšířená realita (AR) pracuje obvykle s projekcí virtuál-
ních informací do reálného světa – speciálními, částečně 
průhlednými brýlemi nebo třeba kombinací videa sní-
maného chytrým telefonem, jeho zobrazením na displeji 
a projekcí objektů do něj.

•  Smíšená realita (MR) je typem pohlcujícím technologie, 
který míchá a rozšiřuje technické možnosti AR a VR 
a zároveň se snaží lépe přizpůsobit tomu, jak lidé vnímají 
a interagují se světem. Smíšená realita zahrnuje škálu 
podob od náhlavních displejů pro AR či VR až po řešení 
využívající chytré telefony či tablety a environmentální 
senzory.

Okraj je blíž, než 
myslíte

Již dnes používají některé cloudové 
služby principy distribuce funkcí na okraj. 
Patří mezi ně například AWS Greengrass 

nebo všem dobře známá Office 365 – většina 
uživatelů zde stále provozuje lokální verze 
aplikací, jejichž licence jsou poskytované 

v rámci předplatného této služby 
a v kombinaci s cloudovými funkcemi 

(sdílené úložiště, Sharepoint 
a další).

Cesta 
ke složitějším 

interakcím
Typická interakce s konverzační 

platformou se uskutečňuje neformálně 
a obousměrně. Dnes jde spíše o jednoduché 

požadavky či dotazy („jaké bude dnes 
počasí?“), i dnešní platformy ale zvládají 
složitější strukturu interakce zahrnující 

například rezervaci lístků nebo vytvoření 
položky v kalendáři. S postupným 

vyspíváním technologie se 
budou rozvíjet především 

komplexnější formy.

Mnoho 
dvojčat jako 
superentita

V prostředí, jako jsou továrny (ale také 
domácnosti či města), se nabízí posun 

od sledování jednotlivých digitálních entit 
k vytvoření digitálního modelu celého provozu 

(který ale bude sofistikovanější a umožní 
například předvídání či efektivnější řízení 
provozu než dosavadní dohledová centra). 

Lze si také představit digitální modely 
celé chytré či připojené domácnosti 

nebo kompletního chytrého 
města. 

VR a AR 
(po)mohou zvýšit 

produktivitu
Většina současných aplikací VR a AR je buď 
v čistě zábavní sféře, nebo využívá fenomén 

novosti a atraktivity pro prezentaci produktů 
či služeb – skutečný obchodní přínos je nicméně 
diskutabilní. Podobně tomu bude i v nejbližších 

letech, zároveň se ale začnou objevovat implementace 
v oblastech, jako jsou údržba nebo logistika, které 
díky nasazení AR či MR v kombinaci s mobilními 

a nositelnými technologiemi, IoT a senzory umožní 
pracovníkům, aby se rychleji a lépe orientovali 

v prostředí a efektivněji plnili své úkoly 
(například zvýrazněním palety se zbožím 

nebo označením komponenty, 
kterou je třeba vyměnit).

Inteligentní věci budou 
spolupracovat v rojích

V současné době většina inteligentních věcí 
koná „sama za sebe“. Do budoucna lze ale při 
jejich postupném rozšiřování očekávat výměnu 
informací a zformování „rojů“ spolupracujících 

inteligentních věcí, které fungují buď zcela 
nezávisle, nebo v návaznosti na lidské vstupy. 

Představte si třeba dron, který pomocí senzorů 
a analýzy obrazu zjistí, že určité pole by mělo 

být sklizeno, a navede na ně autonomní 
kombajn. 
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Blockchain
Blockchain se postupně vyvíjí z infrastruktury pro 
digitální měny do platformy pro digitální transfor-
maci. Blockchainové technologie umožňují opustit 
současný centralizovaný model zaznamenávání 
transakcí a udržování těchto záznamů – může sloužit 
jako základ revolučních digitálních obchodních či 
provozních modelů v zavedených oblastech i ve sféře 
start-upů. Počáteční povyk kolem blockchainu se sice 
týkal především odvětví finančních služeb, existuje 
řada dalších možných způsobů využití v oblastech, 
jako jsou veřejná správa, zdravotní péče, výroba, 
distribuce médií, ověřování identity, registry majetko-
vých titulů či dodavatelské řetězce. 

Potenciální přínos blockchainu souvisí zejména s jeho 
schopností:

• odstranit obchodní a technologické „třecí plochy“,

• umožnit přirozenou tvorbu a distribuci aktiv,

• vytvořit model (samo)spravované důvěry.

Blockchain také podporuje dynamičtější chování 
a obchodní modely prostřednictvím:

• řešení chytrých smluv postavených 
na blockchainu,

• přesnému přístupu ke konkrétním zaznamenaným 
položkám a kontrole nad nimi,

• vytváření rozličných nových modelů důvěry.

Řízení událostmi
Základem digitálního byznysu je koncept obchodu, 
který je vždy připraven a hledá nové přechodné 
příležitosti (tzv. digitální obchodní okamžiky). Ty 
mohou být cokoliv, co lze zaznamenat digitálně – 
včetně stavů, změn stavů jako například dokončení 
objednávky nebo přistání letadla. Díky tzv. brokerům 
událostí, jako jsou internet věcí, cloud, blockchain, 
in-memory systémy a umělá inteligence, mohou být 
obchodní příležitosti (okamžiky) detekovány rychleji 
a analyzovány podrobněji. Technologie samotná ale 
nestačí – důležitá je také změna kultury a způsobu 
řízení využívající model řízení událostmi – vedení IT, 
byznysu a podnikoví architekti budou muset přijmout 
doslova „myšlení postavené na událostech“.

Již v roce 2020 bude 80 % řešení v oblasti digitálního 
byznysu využívat řízení událostmi a sledování situace 
v reálném čase, podporu zpracování událostí tak bude 
vyžadovat většina nových obchodních ekosystémů. 
Oblastí, která je na řízení událostmi postavena, jsou 
například již zmíněné konverzační platformy. Archi-
tektury řízené událostmi musejí být optimalizovány 
z hlediska:

• agility (pružnosti),

•  odolnosti,

•  rozšiřitelnosti,

•  nízkých nákladů na změnu,

•  otevřeného designu,

•  webového škálování.

Průběžně vyhodnocované riziko 
a důvěra
Aby bylo možné digitální byznys provozovat bezpečně 
i ve světě pokročilých a cílených útoků, musejí 
lídři odpovědní za bezpečnost a řízení rizik přejít 
na tzv. CARTA přístup (průběžně vyhodnocované 
riziko a důvěra). Bezpečnostní infrastruktura musí 
být všude přizpůsobivá, aby bylo možné využívat 
obchodní příležitosti a zároveň řídit riziko. Bez-
pečnost se tedy bude muset „pohybovat tempem 
digitálního byznysu“. CARTA vychází z předpokladu, 
že odpovědi na bezpečnostní otázky (například zda 
umožnit přístup, nebo blokovat) nelze vědět dopředu. 
Odpověď lze poskytnout až na základě zhodnocení 
rizika ve chvíli, kdy:

•  existuje požadavek (na přístup),

•  je znám kontext,

•  bylo vyhodnoceno relativní skóre rizika a důvěry 
pro danou entitu a její chování.

CARTA je možná i díky technologiím, jako jsou mas-
kování, klamné cíle a pasti vytvářené v reálném čase 
například díky virtualizaci a softwarově definovaným 
sítím. Jejich výhodou jsou jednoduché nasazení, 
nižší náklady a menší dopady v provozní oblasti. Pro 
kompletní zabezpečení je ale analytici doporučují 
kombinovat s přístupy a technologiemi jako SIEM 
či UEBA.

Technologie jako 
politikum

Přestože se v delším horizontu dočkáme 
významných a průlomových řešení, současná 

očekávání jsou větší než reálné možnosti, neboť 
většina souvisejících technologií v současné době 
je, a přinejmenším ještě další dva až tři roky bude, 

nevyspělá. Potenciálním problémem je i úzká vazba 
blockchainu na oblast neregulovaných digitálních měn 

a investičních nástrojů, především bitcoinu. Ty na jednu 
stranu financují značnou část rozvoje technologie 

blockchainu, na druhou stranu jsou ale stále častěji 
tématem regulací a zákazů. Většího počtu 

funkčních řešení postavených na blockchainu 
se tak patrně dočkáme až po roce 

2021.

Význam událostí 
poroste

Většina organizací používá zpracování 
události pro velmi úzce vymezený a často 

izolovaný aplikační kontext. Ve skutečnosti 
by o událostech mělo být uvažováno podobně 

jako o požadavky řízené architektuře orientované 
na služby (request-driven SOA). Aplikační modely 

řízené požadavky a událostmi se budou doplňovat – 
obě varianty mají své místo s ohledem na daný 
typ procesu. Řízení událostmi je méně rigidní 
a umožňuje lépe zvládat a škálovat obchodně 

řízené proudy událostí v reálném čase – 
vyžaduje ale mezivrstvu (zprostředkování 

událostí) a je méně konzistentní. 

Propojte bezpečnostní 
a aplikační týmy

Součástí CARTA přístupu je i překonání bariér 
mezi bezpečnostními a aplikačními týmy – podobně 

jako DevOps nástroje a procesy překonaly propast mezi 
vývojem a provozem. Architekti informační bezpečnosti 
musejí integrovat bezpečnostní testování na několika 

místech do workflop DevOps způsobem, který podporuje 
spolupráci, je pro vývojáře transparentní a zachovává 

principy týmové práce, agility a rychlosti DevOps a agilního 
vývoje – výsledkem jsou tzv. DevSecOps. CARTU lze 
také nasadit v reálném čase pomocí postupů, jako 

jsou klamavé technologie využívající technické 
vymoženosti virtualizace či softwarově 

definovaných sítí pro tvorbu, správu 
a sledování tzv. přizpůsobivých pastí. 
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