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Gartner IT Symposium/Xpo 2019
TechQuilibrium

Hledání ideální rovnováhy mezi digitálním a tradičním přístupem

Podniky, které chtějí v digitální ekonomice a společnosti uspět, by podle
analytiků Gartneru měly najít a udržovat tzv. TechQuilibrium – rovnovážný
technologický bod, jenž definuje,
nakolik digitální by podnik měl být,
aby byl maximálně konkurenceschopný.
Zlomové okamžiky obvykle znamenají změnu dynamiky a statu quo – je
proto nezbytné, aby na ně organizace
bezprostředně reagovaly. Jejich účinky
se navíc mohou navzájem posilovat či

Tradiční
podnik

násobit, to znamená nutnost reagovat
ve více oblastech či úrovních byznysu,
což zvládne jen velmi výkonný exekutivní tým.
CIO by se při hledání TechQuilibria
měli soustředit na čtyři klíčové oblasti:
• Rozhodovací procesy v podniku –
nalezení rovnováhy mezi rozhodováním lidí a systémů na bázi AI.
• Styl řízení – u CIO dnes převládá
reaktivní či defenzivní přístup, při
hledání digitálního rovnovážného

Technologický
podnik

bodu by měli být asertivní až
ofenzivní.
• Zákaznická zkušenost (zážitek) –
dostat se od teorie „dokonalého zážitku“ k jeho uskutečnění a trvalému
udržení, tedy rovnováze.
• Digitální společnost a odpovědnost – zejména hledání rovnováhy
mezi přidanou hodnotou dat
a jejich odpovědným využíváním
(ochranou).

Digitalizace provozu a hodnotové propozice napříč odvětvími (Gartner CIO Agenda 2020)
70 %

Pojišťovnictví
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Tradiční
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Z průzkumu Gartner CIO Agenda 2020 vyplývá, že podniky dnes mají digitalizováno v průměru 20 % produktů a služeb (či obecněji hodnotových propozic).
Organizacím se zároveň podařilo digitálními technologiemi v průměru zefektivnit 39 % pracovišť, procesů a dodavatelských řetězců. Ti nejlepší dnes ale
mají digitalizovánu již více než polovinu provozu a třetinu hodnotových propozic.

Tato publikace je určena klientům či účastníkům akcí KPC-Group a odběratelům INSIDE Report.
Další šíření a přebírání obsahu výhradně se souhlasem KPC-Group s.r.o. Autorská práva vyhrazena.
© 2019 KPC-Group, s.r.o., www.kpc-goup.cz
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Deset předpovědí Gartneru pro IT
organizace a uživatele v roce 2020
a následujících letech
„Technologie mění naši představu o tom, co znamená být člověkem,“ říká viceprezident výzkumu, význačný
analytik a držitel titulu Gartner Fellow Daryl Plummer. „Zaměstnanci i občané vnímají technologie stále
častěji jako rozšíření svých schopností, mění se i podstata lidství. CIO v uživatelských organizacích by měli
dopady těchto změn chápat a odpovídajícím způsobem na to společně se svou organizací reagovat.“
Rozšíření našich schopností, lepší rozhodování, detekce emocí
a práce s nimi či vzájemné partnerství strojů a lidí jsou čtyři
aspekty, jež společně formují náš nový vztah s technologiemi
a způsob, kterým je používáme. „Vedle tradičních vhledů do vybraných klíčových oblastí technologického vývoje jsme se v letošních předpovědích posunuli od úvah o jejich prostém využívání směrem k otázce, co
znamená být člověkem v digitálním světě,“ vysvětluje Daryl Plummer.
Rozšíření sch.
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AI & zážitek

50 %+

40 %

Daryl Plummer je VP, význačným analytikem, ředitelem výzkumu
a držitelem ocenění Gartner Fellow. Věnuje se výzkumu v oblasti cloud
computingu, řízení byznys procesů a webových technologií. Je také
ředitelem výzkumu nových a nastupujících trendů. Analytikem Gartneru je
již 23 let a má bezmála 40 let zkušeností v IT odvětví.
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Do roku 2023 se trojnásobně zvýší pracovní uplatnitelnost lidí s postižením – díky AI a rodícím se
technologiím, které sníží překážky jejich zaměstnávání.

„Postižení lidé představují z velké části nevyužívaný zdroj kvalitních
talentů,“ říká Daryl Plummer, viceprezident výzkumu Gartneru.
„AI, rozšířená realita, virtuální realita a další rodící se technologie
zpřístupňují práci osobám s postižením – v restauracích se
například objevují pilotní projekty využití AI robotických technologií
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Digi společnost

Daryl Plummer, Gartner Distinguished VP Analyst

umožňujících paralyzovaným osobám ovládat na dálku robotické
číšníky. Podniky, které aktivně zaměstnávají osoby s postižením,
jsou ceněné nejen v místních komunitách, ale mívají také o 89 %
vyšší úroveň retence, o 72 % vyšší produktivitu zaměstnanců i o 29 %
vyšší ziskovost.“

Do roku 2024 bude detekce emocí pomocí AI ovlivňovat více než polovinu on-line reklam,
které uvidíte.
Umělá emoční inteligence (Artificial Emotional Intelligence –
AEI) představuje další předěl ve vývoji AI, zejména pro
podniky, které chtějí zjišťovat emoce s cílem ovlivnit nákupní
rozhodnutí. Průzkumy Gartneru ukazují, že 28 % marketérů
řadí AI a strojové učení mezi tři nejdůležitější technologie, které
do budoucna ovlivní svět marketingu, 87 % marketingových
organizací se již dnes věnuje nějaké formě personalizace.
Počítačové vidění, umožňující AI určit a interpretovat fyzická

prostředí, je jednou z klíčových technologií pro detekci emocí –
Gartner jej řadí mezi nejdůležitější technologie příštích tří až
pěti let. „AEI umožní hyperpersonalizaci digitálních i fyzických
prostředí na základě toho, co zákazníci v konkrétní okamžik cítí.
Potenciální hodnota tohoto dříve nedosažitelného empatického
marketingu je velmi vysoká – jak pro firmy, tak pro zákazníky,
bude-li využívaná v rámci vhodných mantinelů ochrany
soukromí,“ vysvětluje Daryl Plummer.

Do roku 2023 rozšíří 30 % IT organizací svá BYOD pravidla o tzv. BYOE – Bring Your Own Enhacement,
aby podpořila snahu zaměstnanců rozšiřovat své schopnosti na pracovišti.
Koncept rozšíření fyzických a kognitivních schopností (viz následující
dvoustrana) se v letošním roce stal diskutovaným tématem
na sociálních sítích – zejména v důsledku pokroku v oblasti
nositelných technologií. Ty mohou zvýšit produktivitu a bezpečnost
na pracovišti v řadě oborů včetně automobilového průmyslu, těžby
surovin, maloobchodu či zdravotní péče. Nositelná zařízení jsou ale
jen jedním ze současných příkladů rozšiřování fyzických schopností –
lidé budou hledat další, jež by mohly pomoci zlepšit jejich osobní

život a pracovní produktivitu. „CIO může vnímat tyto technologie
jako významné, klíčovou roli bude nicméně hrát touha spotřebitelů
používat je,“ vysvětluje Daryl Plummer. „Podniky by proto měly
hledat rozumnou rovnováhu mezi jejich kontrolou a případným
omezováním a potenciálními přínosy, které mohou z hlediska
zaměstnavatele mít. Právě to bude podstata BYOE strategie.“
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Do roku 2025 začne 50 % lidí vlastnících chytré telefony, ale nevlastnících bankovní účet, používat
mobilní přístup k účtu s kryptoměnami.
Velká on-line tržiště a platformy sociálních médií začnou podporovat
platby kryptoměnami do konce příštího roku (pokud tak již
neučinily). Přinejmenším polovina obyvatel planety nepoužívajících
bankovní účty začne namísto nich do roku 2025 používat nové
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Do roku 2023 bude přinejmenším ve čtyřech zemích skupiny G7 založeno autoregulační sdružení pro dohled nad designéry
AI a strojového učení.
„Regulace produktů tak složitých, jako jsou algoritmy AI a ML, není snadný úkol.
Následky rozsáhlých selhání algoritmů mohou vést k narušení klíčových funkcí
společnosti a budou stále viditelnější. V posledních měsících šlo například
o incidenty způsobené selháním funkcí na bázi AI v autonomních vozidlech
a letadlech, jimž se dostalo velké mediální pozornosti,“ říká Daryl Plummer.

Veřejná poptávka po ochraně před následky chyb algoritmů vytvoří tlak na vznik
právní odpovědnosti za škodlivé důsledky těchto selhání. Prvním důsledkem
bude prodloužení cyklů vývoje a nasazování AI a ML. Podniky by také měly počítat
s vyššími výdaji na školení, certifikace specialistů a dokumentaci souvisejících
procesů – a také na vyšší platy takto certifikovaných osob.

Do roku 2023 začne 40 % profesionálů komponovat svůj uživatelský zážitek v byznys aplikacích a jejich funkcích
podobně, jako dnes sestavují a „programují“ své služby pro streamování hudby.
Lidská touha vytvářet si pracovní prostředí podobné tomu osobnímu je nadále
na vzestupu – nejnověji se odráží ve snaze poskládat si své vlastní aplikace
pro plnění pracovních úkolů i osobních cílů samoobslužným způsobem.
Konzumerizace technologií a příval nových aplikací zvýšily očekávání
zaměstnanců ohledně toho, co je (nebo by mělo být) možné v aplikacích
podnikových. „Aplikace v minulosti definovaly naši práci. Dnes ale vidíme, jak
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mobilně dostupné účty pro kryptoměny, jež plánují zavést globální
digitální platformy. Otevřou se tak zcela nové možnosti obchodování
zejména v oblastech, jako jsou subsaharská Afrika a asijskopacifický region.

stále více podniků navrhuje aplikační zážitek kolem zaměstnance. Například
mobilní a cloudové technologie dávají pracovníkům svobodu nemuset docházet
do kanceláře a vytvořit prostředí ‚práce odkudkoliv‘ – i díky tomu předstihují
tradiční aplikační obchodní modely,“ říká Daryl Plummer. „A podobně jako si
lidé upravují na míru streaming obsahu, mohou ve stále větší míře nastavovat,
jak používají aplikace v práci.“

Do roku 2023 bude u 30 % světových zpráv a videoobsahu ověřována autentičnost pomocí blockchainových řešení proti
deep fake technologiím.
Fake news představují cílené dezinformace – například propagandu
prezentovanou jako reálné zpravodajství. Jejich rychlé šíření v posledních
letech jde na vrub boty řízených účtů na sociálních sítích, jež jsou schopné
oslovit větší publikum než zprávy skutečné a manipulovat s tokem informací.
Do roku 2021 zavede přinejmenším deset velkých zpravodajských organizací
blockchain pro sledování a prokazování autentičnosti vlastního publikovaného

obsahu čtenářům a divákům. Aktivní jsou v tomto směru také úřady,
technologičtí obři a další, snažící se bojovat prostřednictvím zájmových
skupin či návrhu nových zákonů. „Rostoucí počet IT organizací tak bude mít
za úkol pracovat společně s týmy odpovědnými za tvorbu na vytvoření systému
sledování původu a autentičnosti podnikového obsahu pomocí blockchainu,“
dodává Plummer.

Do roku 2021 se iniciativy a aktivity v oblasti digitální transformace velkým tradičním podnikům prodraží
a protáhnou na dvojnásobek oproti původním odhadům.
Očekávání byznysu a nejvyššího vedení podniku ohledně růstu obratu
nebude možné uspokojit pomocí strategií, jako je digitální optimalizace –
a to jak s ohledem na náklady modernizace technologií, tak díky
neočekávaným nákladům při zjednodušování provozních provázaností.
Komplexní provozní realita také způsobí zdržení a omezí rozsah inovací
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a změn nutných pro rozvoj a fungování digitálního byznysu. „Ve většině
tradičních organizací je mezera mezi digitálními ambicemi a realitou
poměrně široká,“ vysvětluje Plummer. „Očekáváme proto, že rozpočty,
které mají CIO alokovány na modernizaci IT, porostou až do roku 2021
meziročním tempem 7 %.

Do roku 2023 začnou být individuální aktivity sledovány digitálně prostřednictvím tzv. internetu chování s cílem ovlivnit
výhody a dostupnost služeb pro 40 % světové populace.
„S IoB jsou aplikovány hodnotové soudy na behaviorální události s cílem
Pomocí technologií, jako je rozpoznávání obličeje, polohy a zpracování velkých
dosáhnout žádoucího chování,“ říká Daryl Plummer. „V západních zemích je
dat, začínají organizace monitorovat chování jednotlivců a propojovat jej s dalšími
digitálními aktivitami – například nákupem jízdenky na vlak. Internet věcí, kde je
příkladem behaviorálního byznysu majetkové a úrazové pojištění. V delším
možné donutit koncové body, aby učinily konkrétní věc na základě sledovaných
horizontu je pravděpodobné, že prakticky kdokoliv žijící v moderní společnosti
parametrů a jejich porovnání s parametry žádoucími, se nyní rozšiřuje na lidskou
bude vystaven nějaké formě IoB prolínající se s kulturními a právními normami
populaci a dostává i vlastní označení – IoB (Internet of Behavior, internet chování). našich původních předdigitálních společností.“

Do roku 2024 označí WHO (Světová zdravotnická organizace) on-line nakupování jako návykovou poruchu
chování v důsledku milionů případů „předávkování“ on-line nakupováním a souvisejícím finančním stresem.
Výdaje zákazníků za on-line nákupy porostou až do roku 2022 ročním
tempem přes 10 %. Jednoduchost on-line nakupování způsobí finanční
zátěž milionům lidí i díky tomu, že obchodníci začnou používat ve stále
větší míře AI a personalizaci pro efektivnější cílení a přesvědčení
zákazníků, že mají utratit i peníze, které nemají. Výsledné dluhy
a osobní bankroty povedou k depresím a dalším zdravotním problémům
souvisejícím se stresem – tyto problémy jsou ve stále větší míře sledovány

Top strategické předpovědi publikované
v minulém roce naleznete na webu KPC-Group
bit.ly/2PE2LZv

právě WHO. „Vedlejší účinky technologií, které podporují návykové
chování, nejsou omezené jen na zákazníky. CIO by měli očekávat možné
dopady na produktivitu zaměstnanců, kteří přidají on-line nakupování
mezi dosavadní digitální rozptýlení. On-line prodejci budou možná nuceni
zobrazovat varování nakupujícím, podobně jako to již dnes musejí činit
kasina či výrobci cigaret.“

Redakce INSIDE
redakce@inside.cz
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#GartnerSYM: Vybraní analytici
Vybíráme pro vás zajímavé tipy na analytiky a přednášky na letošním Gartner IT Symposiu.
Na letošním Gartner IT Symposiu se můžete těšit na 200 analytiků a expertů, 450 přednášek a navazovat kontakty s několika
tisíci CIO a členů nejvyššího vedení podniků a organizací

z celé Evropy včetně více než stovky účastníků z Česka
a Slovenska. Kompletní přehled přednášek na letošním Gartner
IT Symposiu
gartner.com/en/conferences/emea/
symposium-spain/agenda

Massimo Pezzini, Distinguished VP Analyst, Gartner
VP analytik se zaměřením na problematiku integrace, integrační architektury
a související témata

Mark Raskino, Distinguished VP Analyst, Gartner
VP analytik se zaměřením na témata CEO, CIO i bordu a řízení digitální
transformace

gartner.com/analyst/9152

gartner.com/analyst/18594

Držitel titulu Fellow Emeritus, význačný analytik a viceprezident výzkumu
Massimo Pezzini se specializuje na témata související s moderním pojetím integrace podnikových aplikací. Mezi jeho hlavní témata tak dnes patří integrační
architektura, platformy a governance, hybridní integrační platformy, integrační
PaaS a dále digitální integrační huby (DIH) či in-memory computing (IMC).

Mark Raskino patří mezi význačné analytiky a drží titul Fellow v analytickém týmu pokrývajícím témata CEO a Digital Business Leadership. Pracuje
především s CIO, CEO a dalšími členy nejvyšší exekutivy podniků – věnuje se
klíčovým byznysovým a technologickým trendům i jejich dopadu na obchodní
strategie, inovaci, obchodní modely a řízení podniků. Je spoluautorem několika knih, například Digital to the Core (Gartner, 2015) a Mastering the Hype Cycle (Harvard Business
Press, 2008).

Jak navrhnout neprůstřelnou integrační strategii pro aplikace ve třech krocích (Three
Steps to Design a Future-Proof Business Application Integration Strategy)
Středa 6. 11. 14.00–14.45, Sagrada Familia – AC Forum
Integrace s dalšími systémy je klíčem k úspěchu víceméně každé aplikační iniciativy – ať
už jde o ERP, CRM, HCM, SCM, cloudové kancelářské aplikace nebo oblast kmenových
dat. Způsobem, jak toho lze úspěšně dosáhnout, aniž je ohrožena pružnost byznysu, je
prosazení vícevrstvé integrační strategie zaměřené na byznys a tvorbu přidané hodnoty
i minimalizaci rizik a nákladů.
Stavíme platformu digitálního byznysu (Building the Digital Business Platform)
Úterý 5. 11., 09.00–09.45, místnost 111 & 112, CCIB
Jak podniky budují své digitální platformy? V přednášce budou představeny výsledky
dvouleté studie na toto téma, přehled potřebných technologií a dovedností a především
organizační, kulturní a byznysové změny nezbytné pro úspěch.

Paul Saunders, Sr. Director Analyst, Gartner

Seniorní analytik a ředitel výzkumu v oblasti ERP strategií včetně SAP,
podnikových aplikací a tvorby přidané hodnoty
gartner.com/analyst/60990
Paul Saunders je nejen ředitelem výzkumu pro oblast ERP strategií, ale také
vedoucím analytikem se zaměřením na SAP. Jeho doménou je tvorba globálních
ERP strategií, disponuje ale také více než dvaceti lety zkušeností s řízením IT
a vývojem SW v odvětvích, jako jsou vzdělávání, výroba nebo letecký a obranný
průmysl. Věnuje se byznysovým, strategickým, kulturním a komunikačním aspektům
transformace v souvislosti s ERP.
Strategický architektonický plán pro budoucnost aplikací (Strategic Architecture Roadmap to the Future of Applications)
Pondělí 4. 11., 14.00–14.45, místnost 113 & 114, CCIB
Architektura podnikových aplikací se musí změnit tak, aby podporovala soubory byznys
funkcí zaměřené na (uživatelské) role. Vývoj SW se musí posunout směrem k produktovému modelu a podnikoví uživatelé by měli dostat nové, lepší a demokratizované nástroje.
V přednášce budou představeny tyto a další milníky na strategické cestě k budoucím
podnikovým aplikacím.
Průvodce CIO po úspěšném ERP: Jak se připravit na jeho čtvrtou éru (The CIO’s ERP
Success Guide: Preparing for the 4th Era of ERP)
Čtvrtek 7. 11., 09.00–09.45, místnost 113 & 114, CCIB
Řada podniků ERP používá a chová se k němu stejně jako před dvaceti lety. V roce 2019
ale panuje zcela jiné tržní tempo i požadavky na flexibilitu a agilitu, jež monolitické ERP
systémy a tradiční uvažování rozdělené na front-end a back-end obvykle nemohou naplnit.
Ve skutečnosti se blíží čtvrtá éra ERP a podniky, které s odpovídající postmoderní ERP
strategií ještě nezačaly, brzy zjistí, že vážně zaostávají.

Sledujte naše zpravodajství a novinky z Gartner IT Symposia 2019 Přehled
publikovaných postřehů, zpráv a shrnutí naleznete na webu
INSIDE: bit.ly/34oRkJl
Sledujte náš Twitter: @INSIDECZ
Symposium tag (Twitter, Linkedin): #GartnerSYM

Co řeší CEO v roce 2019 – a jak by na to měli reagovat CIO (CEO Concerns 2019: Implications and Actions for CIOs)
Pondělí 4. 11., 14.00–14.45, auditorium CCI
Analytici Gartneru každoročně vyhodnocují byznysové a digitální trendy pohledem CEO
a dávají CIO doporučení, jak reagovat a vše nejlépe zohlednit v informační strategii
podniků.
Digicorp – jaké budou digitálně transformované podniky budoucnosti, jak a proč ovládnou svá odvětví (Digicorp – The Ultimate Destination of Digital Business Transformation)
Úterý 5. 11., 11.15–12.00, místnost 116, CCIB
Proces digitálních transformací bude ještě trvat celou další dekádu – ne-li déle. Jak budou v konečné fázi vypadat podniky, které si transformací kompletně prošly (a přežily ji)?
Budoucnost patří digitálně uspořádaným (digitally-centric) organizacím – digikorporacím.
V přednášce se dozvíte, čím budou a jak ovládnou svá odvětví.
Devět digitálně-transformačních chyb a jak se jim vyhnout (Nine Corporate Digital
Business Transformation Mistakes and How to Avoid Them)
Úterý 5. 11., 14.15–14.45, místnost 111 & 112, CCIB
Digitální transformace podniku je během na dlouhou trať přes řadu překážek a pastí. Jaké
jsou tedy největší chyby na strategické úrovni? CIO, CEO i další členové bordu se mohou
poučit z chyb těch, kteří vyrazili na trať před nimi. Nevyhýbejte se definicím, netolerujte
dočasnost, nezůstávejte na povrchu a nepouštějte se do toho, dokud není připravený i váš
bord – a především nedoufejte, že to někdo udělá za vás.

Kristin Moyer, Distinguished VP Analyst, Gartner

Analytička pro vše, co se týká nové role CIO, inovace obchodních modelů
a platformního byznysu.
gartner.com/analyst/15859
Viceprezidentka výzkumu a význačná analytička Kristin Moyerová se zaměřuje
na trendy, změny a inovace týkající se role CIO. U Gartneru působí dvacet let, v IT
odvětví pak 28 let. V současné době patří mezi její specializace a témata zejména
platformní a digitální obchodní modely a jejich budoucnost či digitální zdroje příjmů.
Jak se stát platformním podnikem (How to Become a Platform Business)
Pondělí 4. 11., 16.15–17.00, Sagrada Familia, AC Forum
Jedním z preferovaných obchodních modelů digitálních obrů a snem řady start-upů je
vytvoření obchodní platformy. I tradiční podniky a organizace veřejné sféry se ale mohou
proměnit na platformní – nebo přinejmenším získat vlastnosti platformního byznysu.
V přednášce se dozvíte, co to znamená mít skvělou platformu a jak toho dosáhnout.
Proměňte se, aniž musíte vše změnit (Reinvent Without Changing Everything)
Úterý 5. 11., 15.45–16.30, místnost 117 CCIB
Obecně se má za to, že revoluční inovace jsou nejlepší cestou, jak vytvořit nový produkt či
obchodní model. Jenže jít cestou mnoha menších kroků může být lepší volba – znamená
totiž nižší počáteční náklady a vyšší šanci na úspěch než inovace průlomem. Zkuste svou
proměnu rozdělit na tři kroky: zvýšit efektivitu, zapojit analytiku a vstoupit na bezprostředně sousedící trhy.
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Hung LeHong, Distinguished VP Analyst, Gartner
VP analytik pro vše, co chcete vědět o digitálním byznysu a jeho
ekosystémech

Dave Aron, Distinguished VP Analyst, Gartner

gartner.com/analyst/19321

gartner.com/analyst/22997

Hung LeHong patří mezi význačné analytiky a drží titul Fellow v analytickém
týmu pokrývajícím témata CEO a Digital Business Leadership. Pracuje především s CIO, CEO a dalšími členy nejvyšší exekutivy podniků – věnuje se problematice změn obchodních modelů a dalším trendům souvisejícím s digitálním
byznysem. Specializuje se na změny, které lze očekávat v delším horizontu tří a více let.

VP analytik působící jako viceprezident a držitel titulu Fellow v rámci výzkumné
skupiny zaměřené na témata CIO. Specializuje se na digitální byznys a inovace –
zejména to, jak by o nich mělo přemýšlet nejvyšší vedení podniku a členové
bordu. Dave je veteránem počítačového odvětví – počátkem osmdesátých let
psal ve strojovém kódu procesoru 6502 hry pro Commodore 64 a Vic20, posléze se věnoval
IT ve finanční sféře a v roce 2003 se stal analytikem Gartneru, kde působí s dvouletou
přestávkou dodnes. Je držitelem ocenění Gartner analytik roku (2009) a byl zvolen jednou
z 50 nejvlivnějších osob v britském IT (2017). Přednášel na řadě univerzit a vysokých škol
včetně Oxfordu, je autorem knihy „The Essence of Strategy“.

Digitální budoucnost byznysu – ego-systémy, eko-obory a eko-poly (How Ecosystems
Will Dominate Our Digital Future With Ego-systems, Eco-stries and Eco-polies)
Pondělí, 4. 11., 14.00–14.45, místnost 117, CCIB
Efektivní řízení digitálního byznysu či digitalizace veřejné správy znamená vědět, jak se
zorientovat ve složitém prostředí digitálních ekosystémů. Dobře řízené organizace se nesnaží vytvářet ego-systémy, tedy prostředí, které jim dává výhody na úkor jejich partnerů.
Nové příležitosti hledají spíše v dalších odvětvích proměňujících se v ekosystémy (tzv.
ekoobory, ecos-stries). Zároveň jsou si vědomy hrozby ekosystémů řízených digitálními
obry, jako jsou Google, Amazon či Alibaba, u nichž hrozí, že se stanou dominantními eko-poly. Jak bude vypadat digitální budoucnost ekonomiky řízené ekosystémy, se dozvíte
v této přednášce.
Digitální byznys (ne)musí dávat ekonomicky smysl (Digital Revenue: The Business of
Digital Business)
Úterý, 5. 11, 14.00–14.45, místnost 117, CCIB
Podniky jsou ve stále větší míře tlačené k tomu, aby digitalizovaly své původní produkty
a služby, nebo uváděly digitální produkty zcela nové, či dokonce přišly s novými obchodními modely. Dává to ale smysl i finančně? Je digitální cesta lepším způsobem vydělávání
peněz a zvyšováním marže než tradiční „analogové“ přístupy? Dokonce ani na první
pohled zjevná srovnání typu on-line vs. kamenný prodej nemusejí být při bližším zkoumání
jednoznačná. Pro většinu podniků znamená digitalizace finanční přínos, jsou ale i takové,
které na ní prodělávají. Přednáška vám pomůže zhodnotit, zda digitální cesta vašeho
podniku dává ekonomický smysl.

Jedna z největších analytických osobností Gartneru by vám na letošním
Symposiu rozhodně neměla uniknout.

Jak se s nejvyšším vedením bavit o AI (How to Engage Senior Executives on AI)
Pondělí 4. 11., 16.15–17.00, místnost 117 CCIB
Zkuste obrátit svůj přístup k AI vzhůru nohama. Nenechte o jejím nasazení rozhodovat
technology, ale nejvyšší vedení organizace. Jak bude AI nasazena, je proaktivní řešení,
které by měl provádět vrcholný management – může totiž mít zásadní dopad na značku,
soulad s předpisy i finanční výsledky. V přednášce se CIO dozvědí, jaký jazyk a způsob
uvažování použít při diskuzi a popisování toho, jak by AI mohla být v podniku využita.
Rozvíjejte své znalosti o digitálních dracích (Build Your Knowledge of Your Digital Dragons)
Středa 6. 11., 9.00–9.45, místnost 113 & 114 CCIB
Víte, kteří „draci“ jsou pro váš podnik nejdůležitější (nejvíce vás ohrozí či ovlivní)? Nebo
jak je správně sledovat a pochopit, jak přemýšlet o jejich chování? Mezi klienty Gartner
programu EXP jde o jeden z nejčastějších dotazů – zjistěte, zda a nakolik se vás aktivity
velkých digitálních společností Západu i Východu týkají.
Osm myšlenek, které musejí zemřít (aby digitální byznys vzkvétal) [Eight Ideas That
Must Die (for Digital Business to Thrive)]
Středa 6. 11., 11.15–12.00, auditorium CCIB
Příliš velký důraz, který klademe myšlenkám, pravidlům a postupům, nám stále více
brání v udržení tempa s rozvíjejícím se digitálním světem. Měli bychom se soustředit spíš
na to, čím budou nahrazeny – například uživatelská zkušenost vs. digitální antropologie.
Inspirací pro přednášku je kniha This Idea Must Die.

Hostující řečníci

Na Gartner Symposiu se již tradičně můžete těšit na plenární přednášky (keynote) význačných analytiků a také na desítku hostujících řečníků,
z nichž tři vám zde představíme. Svůj příběh také na sympoziu představí desítka CIO z význačných mezinárodních podniků a organizací (jejich
přehled naleznete na webu sympozia – viz odkaz na této straně).
Adam Banks, CTO&CIO, A.P. Møller-Maersk

Dame Stella Rimington, bývalá generální ředitelka MI5

Adam Banks působí v Maersk od roku 2015. Na pozici VP and Head of Simplification a posléze jako CIO a CTO. Maersk Line a později A.P. Møller-Maersk během
jeho působení naplno vstoupil do procesu digitální transformace a vyzkoušel
řadu novátorských řešení – byl například jednou z prvních globálních logistických společností, jež začaly experimentovat s blockchainem.

V letech 1992–1996 působila Stella Rimington ve službách Jejího Veličenstva –
jako vůbec první žena a první veřejně jmenovaný nejvyšší pracovník britské tajné
služby MI5. Předchozí zkušenosti z oblastí, jako jsou kontrašpionáž, boj s dezinformacemi a terorismem, jí umožnily úspěšně řídit všechny tři hlavní divize
tajné služby. Je autorkou autobiografie „Open Secret“ a úspěšné řady thrillerů (nejnovější
desátý díl vyšel pod názvem The Moscow Sleepers). Paní Stella Rimington se stala také
předlohou vyobrazení ženské postavy „M“ ve filmech s Jamesem Bondem.

Více o tom, jak se společnost s více než pětinovým podílem na globální kontejnerové přepravě digitálně transformuje, prozradí Adam Banks jako host v jedné z hlavních plenárních přednášek (keynote) – v úterý 5. listopadu ráno společně s CEO A.P. Møller-Maersk
Sørenem Skou a viceprezidentem Gartneru Markem Raskinem v hlavním auditoriu CCIB.
Guest Keynote Interview: The Maersk Digital Voyage
Úterý, 5. listopadu 2019/08.00–08.45

Sir Tim Berners-Lee, tvůrce webu
Osobnost, již jistě není třeba dlouze představovat – Tim Berners-Lee – se
proslavila na přelomu 80. a 90. let svým vynálezem webových stránek v době
svého působení ve švýcarském CERN. Z vynálezu určeného zpočátku především
vědecké komunitě pro snazší sdílení a výměnu informací na síti internet se i díky
jeho uvolnění pro bezplatné použití v roce 1993 postupně stal nástroj, jenž zpřístupnil
globální informační síť lidem celého světa (byť prozatím je on-line jen asi třetina globální
populace) a učinil z ní největší informační, komunikační, obchodní i zábavní platformu.
V roce 2007 založil World Wide Web Foundation. V současné době působí sir Tim Berners-Lee jako profesor na University of Southampton, přednáší na MIT, je ředitelem W3C
konsorcia a autorem řady úspěšných knih.
V jedné z hlavních plenárních přednášek představí sir Tim Berners-Lee coby hostující
řečník v úterý v podvečer svou vizi budoucnosti technologií, podnikání i celé společnosti – počínaje IoT přes AI, Next Web, budoucnost dat, bezpečnost a soukromí
v nadcházejících letech.
Guest Keynote Interview: A Look Ahead Into the Future of Tech
Úterý 5. listopadu 2019/17.00–17.45

Paní Stella Rimington bude hostem úterního CIO oběda na téma „Otevřená tajemství“.
Tématem budou její zkušenosti z fungování tajných služeb a jejich praxe i její úspěšná
spisovatelská dráha.
Exclusive CIO Lunch: Open Secret (pouze pro registrované CIO)
Úterý 5. listopadu 2019 12.00–13.30

Gartner Conference Navigator
Stáhněte si mobilní aplikaci Gartner Conference Navigator pro
iOS či Android (gartner.com/en/mobile). Můžete v ní:
•
•
•
•
•

Vybrat přednášky, které vás zajímají a naplánovat svůj program.
Stahovat prezentace k přednáškám a jejich audiozáznamy*.
Plánovat schůzky s analytiky, vystavovateli a ostatními účastníky.
Navazovat nové kontakty a organizovat networking pro výměnu zkušeností.
Prohlížet mapky konferenčních prostor a Xpo stánků.

*
Nemusí být dostupné pro všechny přednášky. Audiozáznamy bývají k dispozici
přibližně s denním zpožděním.

Přehled dalších hostujících řečníků a přednášejících
analytiků naleznete na webu Gartner IT Symposia:
gartner.com/en/conferences/emea/
symposium-spain/speakers

Redakce INSIDE
redakce@inside.cz
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Top 10 strategických technologických
trendů pro rok 2020
„Lidem určená chytrá prostředí je souhrnné označení, které jsme v letošním roce zvolili pro Gartner top
strategické technologické trendy pro rok 2020,“ říká viceprezident výzkumu a držitel ocenění Gartner Fellow
David Cearley. „Umístění lidí do středu technologických strategií odráží jeden z nejdůležitějších aspektů
technologického vývoje – toho, jak ovlivňuje zákazníky, zaměstnance, obchodní partnery i společnost jako celek,
nebo její jednotlivé součásti. Všechno, co dnes organizace dělají, může být vyjádřeno dopadem na uvedené osoby
a skupiny – přímo, či nepřímo. To je podstata lidsky orientovaného přístupu.“

Strategický technologický trend: takový, jenž má významný
potenciál narušit současný stav a posouvá se z úvodní fáze
zrodu směrem k širšímu využití či dopadu. Případně trend,
který se rychle rozvíjí a s vysokou mírou volatility může
dosáhnout bodu obratu/zlomu během příštích pěti let.

David Cearley, Viceprezident a držitel ocenění Gartner Fellow, patří mezi
přední autority ve světě IT. V rámci výzkumů Gartneru se zaměřuje na rodící se
a strategické obchodní a technologické trendy a zkoumá, jak se díky nim mění
způsoby tvorby přidané hodnoty s pomocí technologií. V rámci výzkumné skupiny
podnikové architektury a technologických inovací se také věnuje tématům cloud
computingu a podnikovým technologicko-inovačním programům.

„Také chytrá prostředí vycházejí z lidsky orientovaného přístupu. Jde o fyzická prostředí,
v nichž lidé technologické systémy společně utvářejí stále otevřenější, propojenější,
koordinovanější a inteligentnější ekosystémy. V chytrých prostředích se potkává řada
prvků – včetně lidí, procesů, služeb a věcí, aby zde vytvořily pohlcující, interaktivní
a automatizovaný uživatelský zážitek,“ dodává David Cearley.
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Od webu k mnohozážitku

Hyperautomatizace (hyperautomation)
je výsledkem kombinace několika
nástrojů využívajících strojové učení,
klasický balíčkový software a automatizační nástroje, jež společně plní
konkrétní úlohy. Hyperautomatizace
není jen označení rozsahu škály
nástrojů, ale také všech automatizovaných kroků (zkoumání, analýza, návrh,
měření, monitorování a ověřování či
hodnocení). Hyperautomatizace se
tak zaměřuje především na chápání
škály automatizačních mechanismů,

jejich vzájemných vztahů a možných
kombinací či koordinace. Na počátku
hyperautomatizace stála robotická
automatizace procesů (RPA, Robotic
Process Automation), nicméně RPA
samotná není hyperautomatizací. Ta
vyžaduje kombinaci více nástrojů, tak
aby bylo možné replikovat (nahradit)
úkony, při nichž by jinak byl v rámci
procesu či workflow třeba člověk.

Od webu k mnohozážitku
UX – Uživatelský zážitek/rozhraní
• Od desktopu k responzivním
• Od statických k dynamickým UI
• Přenosná

• Ekonomika appek
• Chytrá zařízení
• On-line a off-line

• Konverzační
• Pohlcující
• Více smyslů

2010

2020

Web

Mobilní

Mnohozážitek

Systémy

• REST a API
• MASA (architektura mikroslužeb)
• Cloud
• Edge computing

Automatizace procesů
Workflow a iBPMS

ByznysOps/provoz
DigitalOps

Jednoduchá
automatizace

Hyperautomatizace

Zpracování událostí
API a Feedy
Adaptivní arcihtektury

2000
• Integrace DB a webových služeb
• SOA
• Hostování

Automatizace úloh
Pravidla, RPA
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• Serverless a řízení událostmi
• AI – vylepšené/rozšířené

Konverzační UX
Chatboti, chytré reproduktory,
virtuální asistenti

Inteligence
AI a strojové učení
Pokročilé algoritmy

Mnohozážitek (multiexperience)
Během následujících let (do roku
2028) nastane zásadní změna
způsobu, kterým uživatelé vnímají
digitální svět a interagují s ním.
Konverzační platformy jsou jedním
z příkladů, jak již tato změna interakce započala. Podobně virtuální,
rozšířená a smíšená realita již dnes
mění vnímání digitálního světa.
Kombinace a posun, které tyto změny
vyvolají, povedou k novým zážitkům
napříč smysly, zařízeními a způsoby
interakce – mnohozážitkům.

„Jde především o změnu interakčního
modelu – namísto uživatelů znalých
technologií nastoupí technologie
znalé uživatelů. Břemeno pochopení
záměru či příkazu se posune od uživatele směrem k počítači,“ vysvětluje
viceprezident výzkumu a analytik
Gartneru Brian Burke. „Tato schopnost komunikovat s uživateli napříč
smysly vytvoří bohatší prostředí, jímž
je možné zprostředkovat informace
s mnohem lepší nuancí.“
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bude mít za cíl poskytnout lidem přístup
k odborným technickým znalostem
(například z oblastí, jako jsou strojové
učení či vývoj aplikací) nebo ke znalostem z byznys domén (obchodní proces,
ekonomická analýza) pomocí radikálně
zjednodušeného rozhraní a bez nutnosti
nákladného a rozsáhlého školení. „Civilní“
či „občanský“ (citizen) přístup (například
tzv. civilní datoví vědci, civilní integrátoři
nebo civilní vývojáři) společně s rozvojem
„no-code“ programovacích modelů jsou
příklady demokratizace dovedností.
Analytici očekávají, že do roku 2023 se
značně rozvinou čtyři klíčové oblasti

Rozšíření lidských schopností: Chtěli bychom, mohli bychom,
měli bychom, musíme…
Fyzické
Pohlcující tech.

Neinvazivní

Biometrie
Chytré tkaniny

Biočipy

Exoskeletony

AR/MR
kontaktní
čočky

Protetika

Naslouchátka

Genetické inženýrství
CRISPR

Transkraniální
stimulace
stejnosměrným proudem

Mozkově-počítačová
rozhraní

Dostupné technologie

Civilní
procesní
automatizace

Dostupné znalosti

Virtuální
marketingový
asistent

Civilní/
neškolení
datoví vědci
Civilní/
neškolení
vývojáři
Vy
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Nanokapky

Chytré léky

Rozšířená inteligence

Demokratizace je o tom
dát možnosti všem

demokratizačního trendu – demokratizace
dat a analytiky (nástroje dříve určené
datovým vědcům budou nově cílené na širší
vývojářskou komunitu), demokratizace
vývoje SW (AI nástroje využitelné v aplikacích vyvíjených na míru), demokratizace
designu (rozvoj low-code a no-code
fenoménů a automatizace dalších funkcí
v oblasti vývoje aplikací posilující pozici
civilních vývojářů) a konečně demokratizace znalostí (profesionálové bez IT
specializace tak získají přístup k nástrojům
a expertním systémům, jež jim umožní
využít specializované dovednosti, v nichž
sami nejsou „kovaní“).

Invazivní
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Demokratizace dovedností (democratization of expertise)

Virtuální
HR asistent
Virtuální
prodejní
asistent

Rozšíření lidských možností (human augmentation)
se zaměřuje na možnosti, jimiž mohou
být technologie co nejpřirozeněji využité
pro zlepšení našich kognitivních a fyzických schopností. Rozšíření fyzických
schopností lze obvykle dosáhnout
pomocí technologie umístěné přímo
na těle – například nositelného chytrého zařízení. Rozšíření kognitivních
schopností lze dosáhnout zpřístupněním informací a využíváním aplikací buď
na tradičních výpočetních systémech,
nebo v rámci rodících se mnohozážitkových rozhraní na chytrých pracovištích

(či obecněji v chytrých prostředích –
smart spaces).
Během následujících deseti let budou
rozsah a míra využívání fyzických
i kognitivních rozšíření růst a postupně
se stanou běžnými s tím, jak budou
uživatelé usilovat o rozšíření svých
osobních schopností. Vznikne tak nový
„konzumerizační“ efekt, kdy se budou
zaměstnanci snažit o maximální využití
těchto osobních „doplňků“ a jejich
vylepšování pro zlepšení pracovního
prostředí.

Kognitivní
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Transparentnost a dohledatelnost (transparency and traceability)
souvisejí zejména s rostoucím
uvědoměním si zákazníků, že jejich osobní
data jsou cenná a měli by nad nimi mít
kontrolu – ale nejen s tím. Také organizace
si postupně uvědomují rizika spojená
se zabezpečením a správou citlivých
osobních dat, což se promítá i do nově
zaváděných předpisů. Transparentnost
a dohledatelnost jsou klíčovými prvky,
které by měly do budoucna podporovat
požadavky v oblasti digitální etiky
a ochrany soukromí.

Transparentnost a dohledatelnost mají
ale širší dosah a význam – souvisejí
s postoji, aktivitami, technologiemi
a postupy týkajícími se souladu s předpisy,
způsoby využívání AI a dalších pokročilých
technologií a zejména nápravou
pošramocené důvěry v řadu firem. Podniky
by se v rámci rozvoje transparentnosti
a důvěryhodnosti měly zaměřit na oblasti,
jako jsou AI a strojové učení, ochrana
osobních dat i jejich vlastnictví a dohled
a také etický design (produktů a služeb).

Krize důvěry

Zneužívání dat

Koncový
bod

Blízký
edge

Vzdálený Cloud
edge

Edge

Podnik

Edge

2019

2025

Statické procesy
Hierarchické architektury
Statická topologie sítí
Edge a cloud

Adaptivní procesy
Architektury Fog/Mesh
Dynamická topologie sítě
Od distribuovaného cloudu k edge

Fake news a recenze
Algoritmická zaujatost

Důvěra v ekosystémech

Návykové aplikace
Nejasné algoritmy

Neověřitelná AI

Státní správa

Edge 2025: Míříme k chytřejšímu, rychlejšímu a flexibilnějšímu „okraji“

Falešná realita

Všudypřítomný IoT sběr dat
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Neautorizovaný sběr dat

Zákazníci

Firmy

Investoři

Výkonný/posílený edge (the empowered edge)
Edge computing označuje výpočetní
topologii, v níž jsou zpracování
informací a sběr či doručování dat
a obsahu umístěné blíže zdroji,
repozitáři či uživateli této informace.
Cílem je udržet datový provoz a zpracování v místě, a snížit tak latenci,
využít naplno možností okrajové infrastruktury a zvýšit autonomii v této
oblasti. Samotný pojem edge pak lze
nejlépe chápat jako logický protipól
centralizovaného cloudu. „V současné době se o edge hovoří zejména
v souvislosti s potřebou IoT systémů

zajistit nepřipojené či distribuované
funkce vestavěné v koncových
zařízeních IoT, zejména v oblastech,
jako jsou výroba či maloobchod,“ vysvětluje Brian Burke. „Nicméně edge
se stane zásadním faktorem napříč
prakticky všemi odvětvími a způsoby
použití právě v souvislosti se stále
sofistikovanějšími a specializovanějšími výpočetními zdroji a úložišti.
Komplexní edge zařízení včetně
robotů, dronů, autonomních vozidel
či provozních systémů celý posun
značně urychlí.

▶▶▶
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Distribuovaný cloud řeší plnou replikaci mezi poskytovatelem a on-premise
a bude také sahat až k „okraji“

Top 10 trendů na videu
Podívejte se na stručné shrnutí letošních Top 10 strategických technologických trendů v šestiminutovém videu
s Davidem Cearleym: https://youtu.be/nRTRyfIDp4k
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Distribuovaný cloud (distributed cloud)
Jde o rozložení (distribuci) veřejných cloudových služeb do různých lokalit, přičemž původní poskytovatel cloudové služby
je stále odpovědný za provoz, dohled, aktualizace a rozvoj
služby. Jde o zásadní posun od klasického centralizovaného
modelu většiny cloudových služeb, který nastartuje novou éru
cloud computingu.

Autonomní věci: Klíčové technologie
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Vnímání a interakce

Mobilita

Lidar
Radar
Zrak
Senzory
SLAM

GPS
HD Mapy
Geofencing
Navigace

V2X
Řízení rojů
Řízení flotil robotů

Počítačové vidění
Motory/aktuátory
Hmatové senzory

Spolupráce

Manipulace
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Techniky útočníků

Edge
cloudové
služby

Podniky mohou preferovat vlastnictví, dohled,
řízení provozu a aktualizací fyzických
komponent – a to i v situaci, kdy se
distribuované služby posunou blíže k „okraji“.

Fyzická zařízení využívající AI k automatizaci
úkonů či úloh, jež dříve dělali lidé. Zjevnými
příklady jsou roboty, drony, autonomní vozidla či
lodě a zařízení. Jejich automatizace jde za rámec
možností pevně naprogramovaných modelů,
využívají AI pro řízení pokročilých reakcí přirozenějších interakcí s okolním prostředím a lidmi.
Tak, jak to umožní rozvoj technologií, předpisů
a společenská přijatelnost, budou autonomní
věci stále častěji nasazované ve veřejném prostoru. „Jak bude počet autonomních věcí kolem
nás růst, očekáváme posun od samostatných

inteligentních zařízení směrem k nezávislým
spolupracujícím rojům inteligentních věcí nebo
zařízení spolupracujících s lidmi,“ říká Brian
Burke. „Například heterogenní roboty mohou
pracovat v rámci koordinovaného montážního
procesu. V oblasti doručování zásilek si pak
lze představit jako nejefektivnější kombinaci
autonomního vozidla, které zásilky doveze
do cílové oblasti, zatímco roboty a drony, jež
má na palubě, se postarají o doručení na konkrétní adresy.“

Byznys hodnota

3 500 000 Tisíce dolarů
3 000 000

Růst

140 %

Rozšířená řešení

2 500 000
2 000 000

Kompletní řešení

70 %

1 500 000
1 000 000
500 000
0

Inspirovaná řešení

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Otravy dat

Správa zranitelností

Protiútoky

Rekonstrukce modelů

ML jako zločinec
Využití ML coby součásti
útočné strategie/útoku

Techniky na bázi ML:
• S učitelem/bez učitele
• Zpětnovazebné učení
• Generování sítí protivníků

Blízké edge
cloudové
služby

Autonomní věci (autonomous things)

Antiphishing

Techniky na bázi ML:
• S učitelem
• Bez učitele
• Zpětnovazebné učení

Euro
region
Čínský
region

ML jako „protivník“
Útoky na techniky
na bázi ML integrované
v bezpečnostních
řešeních

Antimalware

Vzdálené edge
cloudové
služby

Vývoj blockchainu lze měřit tvorbou přidané hodnoty

přináší potenciál proměnit celá odvětví v systémy digitální důvěry, transparentnosti a výměny hodnoty napříč obchodními ekosystémy. Důležitý je
také potenciál snížení nákladů, zkrácení vypořádání transakcí a zlepšení
cashflow. Aktiva je možné vysledovat až k jejich původu a výrazně omezit
možnosti výměny za kopie, náhražky či falšované zboží. Sledování je zajímavé i v oblastech, jako jsou potravinářství (sledování původu, dohledání
kontaminace napříč dodavatelským řetězcem atd.) nebo sledování konkrétních dílů pro usnadnění situací jako svolávání výrobků kvůli závadě. Další
příležitosti se nacházejí v oblastech jako správa identit, integrace chytrých
smluv umožňujících automatizovat vybrané transakční kroky.
„Blockchain zatím není pro podniková nasazení dostatečně vyspělý – stále
existuje řada technických problémů včetně špatné škálovatelnosti a interoperability. Navzdory tomu je jeho revoluční potenciál tak velký, že by mu
podniky měly věnovat pozornost dokonce i v případě, kdy neplánují masivní
nasazení v nejbližší době,“ dodává Burke.

Techniky zabezpečení

U.S.
region

Centralizovaná
architektura
veřejného
cloudu

Praktický blockchain (practical blockchain)

Útočníci využijí ML ve svůj prospěch

On-premise
cloudové
služby

On-premise
a vzdálené
lokality

0%

AI bezpečnost (AI security)
Umělá inteligence a strojové učení budou postupně využívány
pro rozšíření (vylepšení, urychlení) lidského rozhodování ve stále
širší škále oblastí. Na jednu stranu to vytvoří nové fenomény
a příležitosti, jako jsou hyperautomatizace či praktické využití
autonomních věcí v rámci transformace podniků, povede to také
ke zcela novým výzvám v oblasti bezpečnosti – rychle poroste
počet potenciálně zranitelných míst (zejména díky kombinaci
IoT, cloudu, mikroslužeb a připojených systémů v chytrých prostorách). Lídři a týmy odpovědné za bezpečnost by se proto měli
zaměřit na tři nové oblasti: ochranu systémů na bázi AI, využívání
AI pro zlepšení kybernetické ochrany a obrany a očekávání útoků
využívajících AI.

ML jako protiútok/protivník bezp. systému
Zločinné využití ML
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