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IT a technologie jako nástroje udržitelného růstu
Nástroje pro vizuální spolupráci (Visual Collaboration Tools)
Superappky (Superapps)
Pohlcující videokonference
(Immersive Meetings)
Inteligentní propojená infrastruktura
(Intelligent Connected Infrastructure)
EASM (External Attack
Surface Management)
EMOS (Energy Management
and Optimization System)

Čas zbývající do
dospělosti (masového
přijetí a implementace)

Autonomní sourcing
(Autonomous Sourcing)
Ambientní setkávání
(Ambient Social Meetings)

SCA (Software Composition Analysis)

méně než 2 roky
2 až 5 let

Každodenní AI (Everyday AI)

5 až 10 let
více než 10 let

Metavesmír (Metaverse)
Zpravodajství o hrozbách
(Threat Intelligence)

Aktivity se posouvají za fázi rané adopce
Začíná mediální masáž (hype)

První negativní zprávy v médiích

Třetí generace
produktů/služeb

První generace
produktů/služeb
Druhá generace
produktů/služeb

Výzkum a vývoj

Zrození technologie Vrchol očekávání
(Innovation Trigger) (Peak of Inflated
Expectations)

Fáze rychlého růstu
a široké adopce

Deziluze
(Through of
Disillusionment)

Portál Gartner Symposia:
https://nav.gartner.com/go/ESC34

Návrat k realitě
(Slope of Enlightement)

Dospělost
(Plateau of Productivity)

zastarají před
fází dospělosti

IT jako prostředek udržitelného růstu
Globální otřesy – ekonomické tlaky, nedostatek talentů, měnící se obchodní modely, rostoucí
ceny energií a kybernetické hrozby – představují nové výzvy a poskytují CIO nové příležitosti
rozvíjet IT coby nástroj udržitelného růstu prostřednictvím odpovědných investic, proměny
práce a odolnější kybernetické bezpečnosti.
Žijeme ve světě, který se deglobalizuje, je ekonomicky otřesen
a čelí nevídané škále hrozeb. Výzvou je, jak tato rizika proměnit v obchodní příležitosti. Tomu, jak mohou CIO a členové IT

Co trápí
správní
rady

exekutivy použít informace a technologie pro úspěšný rozvoj
a zvyšování konkurenceschopnosti svých podniků, se na letošním Gartner IT Symposiu věnují přední analytici Gartneru.

39 %

Nedostatek talentů

31 %

Měnící se obchodní modely
Ceny energií
Posuny v chování zákazníků

21 %
20 %

Hlavní postřehy:
• Organizace, jež pracovníkům nezajistí odpovídající technologie pro práci, stále obtížněji hledají zaměstnance a mají následně
problém je efektivně zapojit, a udržet si nejen je, ale i svou konkurenceschopnost.
• Úkolem CIO je investovat do technologií, jež nabízejí dva druhy přínosů – finanční výkonnost i udržitelnost.
• Většina představenstev dnes vnímá kybernetickou bezpečnost jako obchodní riziko, jen málo organizací se ale
ke kybernetické ochraně chová jako k obchodní investici.

Na co by se CIO, IT a digitální lídři odpovědní za inovace, zvládání nových trendů a nastupující
technologie měli zaměřit:
• Přijměte a podpořte proměnu práce tím, že odstraníte třecí plochy, uskutečníte cílené investice do AI technologií
podporujících výkonnost a budete vědomě experimentovat s novými (a často hypovanými) nastupujícími technologiemi.
• Investujte odpovědně – vyčleňte zdroje na inteligentní propojenou infrastrukturu, zajištění autonomního sourcingu a snižte
s pomocí digitálních technologií energetickou náročnost IT i byznysu.
• Zajistěte odolnější kybernetickou bezpečnost zavedením technologií pro zmenšení zranitelné plochy, ochranu byznys cílů
a metrik orientovaných na výsledek či PLA (Protection Level Agreement).

CIO jsou v centru pozornosti
jako nikdy dříve
Vedení podniků cítí dopad dalších a dalších globálních otřesů. Členové správních
rad v průzkumu 2023 Gartner BoD Survey
uvedli, že se chtějí v letech 2023–2024
zaměřit na následující faktory omezující
růst organizace:
• Možnou recesi (48 %)
• Dlouhodobou ekonomickou nejistotu
(48 %)
• Dlouhodobé inflační tlaky (48 %)
Analytici v průzkumu dále zjistili, že mezi
další faktory omezující růst patří z pohledu členů dozorčích rad nedostatek kvalifikovaných pracovníků (39 %), inovace
a proměny obchodních modelů uskutečněné konkurencí (31 %) a energetická
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krize (22 %). Současně přetrvává chaos
v globálních dodavatelských řetězcích
a dlouhodobě na vzestupu jsou kybernetické útoky jako ransomware.
Ke všem těmto faktorům zvyšujícím nejistotu a pesimismus CEO ohledně dalšího
růstu se přidávají výkyvy na straně nabídky a poptávky. V letošní pololetní aktualizaci průzkumu mezi CEO a seniorními
členy podnikové exekutivy uvedlo jen
39 % respondentů, že růst zůstává jednou
z hlavních strategických obchodních priorit pro rok 2023 (oproti 56 % v průzkumu
z roku 2020 a 51 % v průzkumu uskutečněném v roce 2021).
Právě CIO mají jedinečnou příležitost
otočit křivku zpět směrem k růstu. I při
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nedostatku finančních a IT zdrojů se mohou IT ředitelé a lídři odpovědní za technologie zaměřit na kvalitu digitálního řízení a technologie, jež v daném okamžiku
pomohou a změní situaci k lepšímu. Záleží
na každém rozhodnutí, na každé investici.
Aby CIO mohli věci skutečně změnit,
musejí se zaměřit na příležitosti kombinující více obchodních přínosů v delším
časovém období a zároveň usilovat
o minimalizaci dluhů finančních i společenských. Kombinace těchto příležitostí
se pak multiplikuje – a znásobí obchodní
růst způsobem, který je odpovědný, etický a udržitelný.
Výzkumy Gartneru ukazují, že CIO
mohou směrovat IT k udržitelnému

růstu prostřednictvím tří následujících
multiplikátorů:
• Proměny práce pro udržitelnou
výkonnost
• Odpovědného investování pro udržitelnou návratnost
• Odolnější kybernetické bezpečnosti pro
udržitelnou ochranu

Proměna práce
Talentované či kvalifikované zaměstnance je obtížné získat, a ještě obtížnější je
využít jejich potenciál naplno a udržet si
je. Prakticky po celém světě se dnes CIO
potýkají s přesahem poptávky na pracovních trzích – tedy s ostrou konkurencí,
vyšší fluktuací a delší dobou potřebnou
pro nalezení nových pracovníků. Data
Gartneru ukazují, že v současné době řeší
většina podniků v oblasti talentů tři hlavní
(a do jisté míry tradiční) výzvy:
Nábor. V průzkumu 2021 Gartner
Candidate Panel Survey respondenti uvedli, že jedněmi ze tří hlavních nepříjemností
při hledání zaměstnání jsou „otravné či těžkopádné technologie pro žadatele o práci“.
Respondenti, kteří to uvedli, mnohem
častěji odcházeli v úvodní fázi náborového
procesu (29 %), odmítali nabídky zaměstnavatelů (18 %) nebo psali na příslušnou
organizaci negativní recenze (13 %).
Retence. Zaměstnanci, kteří byli spokojení s náborovým procesem a zapracováním, uváděli dvakrát vyšší ochotu zůstat
u svého zaměstnavatele.
Produktivita. V průzkumu 2022 Gartner
Future of Work Survey bylo zjištěno, že
jen 31 % pracovníků uvádí, že mají k dispozici všechny technologie, které potřebují
pro efektivní práci.

CIO se nacházejí v samotném epicentru
této krize talentů. Pro zmírnění problémů
by se měli zaměřit na vznik modelů udržitelné výkonnosti – vytvořit silnou zaměstnavatelskou značku podporovanou IT
a technologiemi a ujistit se, že její vnímání
odpovídá realitě. Nejsnáze toho dosáhnou
tak, že zaměstnancům podniku poskytnou
technologie, které ke své práci potřebují.
Vzhledem k často omezeným zdrojům
to znamená zaměřit se na multiplikátory
a hledat způsob, jak s jejich pomocí situaci
zlepšit například tím, že se jim bude dařit.

Gartner definuje překážky v práci (friction
points) jako situace, kdy se práce stává zbytečně těžkou či obtížnou. V průzkumu 2020
Gartner Workforce Responsiveness Survey
uvedli respondenti, že nejčastějšími případy „záseků“ v pracovní zkušenosti jsou:
• Rigidní procesy
• Špatně navržená práce
• Přetížené týmy
• Uvězněné zdroje

Pravděpodobnost, že zaměstnanec bude čelit
většímu počtu překážek při práci

Odpovědné investování
CEO a správní rady budou ve stále větší
míře záviset na schopnosti CIO investovat
do digitálních technologií, jež přinášejí
udržitelnou návratnost (nebo o takových
investicích spolurozhodovat a řídit je). CIO
by se proto měli zaměřit na technologické
investice schopné zajistit jak dosažení
finančních cílů, tak dlouhodobé udržitelnosti. Příkladem může být logistická
firma investující do AI technologií s cílem
optimalizovat trasy závozu, a zvýšit tak
efektivitu práce a snížit náklady i spotřebu
paliv a energií.

Tyto (a další) „třecí plochy“ snižují výkon
zaměstnanců, přičemž jejich počet silně
negativně koreluje s ochotou pracovníků
zůstat. V případě, že překážky či potíže
neexistují, uvádí 57 % zaměstnanců vysokou ochotu zůstat u současného zaměstnavatele, v případě těch, kdo pravidelně
narážejí na devět či více překážek, je to
ale jen 22 % zaměstnanců.
CIO by se proto měli zaměřit na odhalení a nemilosrdné odstranění těchto
překážek v práci, a to především dvěma
následujícími způsoby:

Investice do ICI (inteligentní propojené infrastruktury) integrují technologie, jako jsou AI, IoT, cloud, analytika
a edge, do jednotné propojené struktury
umožňující rychlejší a efektivnější sdílení
dat z nejrůznějších zdrojů. Propojením

Eliminujte práci, která je špinavá, nebezpečná nebo nudná. Automatizace

Procento respondentů, kteří chtějí zůstat
u současného zaměstnavatele (high intent to stay)
57 %

1,4 ×

1×

Na pracovišti

Investujte do low-code a no-code
technologií. Analytici Gartneru předpovídají, že do roku 2025 bude 70 % nových
aplikací vyvíjeno pomocí technologií, jež
pomáhají eliminovat manuální procesy
a umožňují tzv. civilním či občanským
vývojářům vytvářet funkční aplikace.
V kombinaci s odborníky, kteří nastaví
vhodné mantinely, pravidla a rámce pro
takový vývoj, mohou low/no-code technologie přinést další přidanou hodnotu
při zachování odpovídající bezpečnosti.

Snižování překážek v práci

Vliv statusu/místa vykonávání práce na množství
pracovních překážek (work frictions)
∆ = +40 %

demoralizující práce či té s nízkou hodnotou může přesměrovat volné kapacity zaměstnanců na zvyšování jejich kvalifikace
ve funkčních, digitálních a obchodních dovednostech s důrazem na rozvoj technologicky orientovaných kompetencí. Tím CIO
pomohou vytvořit angažovanější pracovníky, kteří si snáze udrží svou výkonnost.

Hybridní a vzdálení
zaměstnanci budou
ale s o 44 % vyšší
pravděpodobností
vytvářet nové pracovní
postupy či procesy
a s o 6 % vyšší
pravděpodobností
musejí plnit větší
objem úkolů.

Pokles v ochotě zůstat
o 35 procentních bodů
37 %
29 %

27 %
22 %

0

Hybridní práce či práce na dálku

1–2

3–5

6–8

více než 9

Počet překážek v práci (friction points)

Status zaměstnance
(místo či způsob vykonávání práce)

n = 5 003
Zdroj: Gartner 2020–2022
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těchto technologií chytřejším způsobem umožňujícím jejich lepší spolupráci
může ICI proměnit veřejnou i komerční
sféru tím, že podpoří udržitelný rozvoj
měst a zlepší kvalitu života zákazníků
i občanů – od stavu ovzduší až po vyšší
bezpečnost.
Autonomní sourcing představuje novou
generaci e-sourcingu využívající AI, strojové učení a zpracování přirozeného jazyka pro zvýšení míry automatizace událostí
a podporu vestavěného rozhodování při
výběru ze široké dodavatelské základny.
Dokáže omezit výpadky dodavatelských
řetězců v situacích, jako je nedostatek
surovin, výpadky přepravních kapacit či
neočekávané změny dodacích termínů,
a umožňuje zohlednit i další faktory.
Zavedením autonomního sourcingu
mohou CIO také zajistit, aby jejich organizace nakupovala udržitelným způsobem od širší škály dodavatelů. Například
společnost Fidelity Investments využívá
autonomní sourcing pro přístup ke třiceti
tisícům dodavatelů a poskytovatelů talentů. Díky tomu se FI podařilo snížit náklady

a zkrátit dobu potřebnou k sestavení RFP
ze čtyř až šesti týdnů na necelý den.

Digitální snižování spotřeby
energií
Gartner předpovídá, že digitální technologie umožní snížit spotřebu energií
a související emise více než kterékoliv jiné
technologie v této dekádě. CIO by proto
měli hledat cesty, jak tyto „digitální svaly“
podniku rozvíjet:
Definujte počáteční stav (současnou
spotřebu) – vybudujte datovou strukturu,
jež umožní analyzovat spotřebu energie
v podniku a související náklady v nedávných letech. Získáte tak základ, s nímž
můžete porovnávat všechny budoucí
energetické výdaje, a hledat možnosti snížení spotřeby energií. Už samotné změření
dosavadní spotřeby může pomoci k jejímu
snížení až o deset procent.
Investujte do systémů EMOS (Energy
Management and Optimization Systems).
EMOS používají digitální technologie pro řízení spotřeby a optimalizaci využití energií
cestou proaktivních, na datech založených

Sourcing: od standardního k autonomnímu
Podporováno

Někdy podporováno

Funkcionalita

RFQ

Optimalizace
sourcingu

Instalujte mikrogridy kombinované s AI
a ML, jež vám umožní používat či ukládat
vlastní energii a ušetřit její využití v okamžiku, kdy je v rozvodné síti nejdražší.
Tyto mikrogridy řízené umělou inteligencí
a strojovým učením mohou typicky pokrýt až 18 % spotřeby.
Jako CIO byste také měli přijmout opatření
ke snížení spotřeby energií v IT, například:
• Optimalizací využití výpočetní infrastruktury a úložišť
• Započítáním energetické účinnosti při
výběru architektury, dodavatelů, kapacity a následném provozu
• Přesunem většího počtu aplikací
do cloudu
• Snížením neefektivity učení AI modelů

Odolnější kyberbezpečnost
Ransomware se stal sofistikovaným
byznys modelem zahrnujícím akcionáře,

Energetickým reporting vs. EMS vs. EMOS

Nepodporováno
Standardní
sourcing

rozhodnutích takřka v reálném čase.
EMOS umožňují snížit spotřebu o čtyři až
patnáct procent (podrobnosti nabízí studie
Market Guide for Energy Management and
Optimization Systems).

Není podporováno
Autonomní
sourcing

Funkce

Realizace nabídek/tendrů

Energetický
reporting

EMS (Energy
Management
System)

EMOS (Energy
Management and
Optimization System)

Přehled hlavních míst/
zařízení spotřeby (Overview
of Main Sources of Energy
Consumption)

Vyžádání cenové nabídky (Solicit
Pricing)
Vyžádání informací (Solicit
Information)

Energetický reporting (Energy
Reporting)

Vyžádání návrhu/nabídky (Solicit
Proposal)

Dashboardy, monitoring
a náhledy (Dashboarding,
Monitoring and Insights)

Aukce (Auctions)
Vícefázová podpora (Multi-phase
Support)

Procesní energetická optimalizace (Process Energy
Optimization)

Reporting (Reporting)

Benchmarky zařízení či lokalit
(Asset or Site Benchmarking)

Sběr velkoobjemových dat (High
Capacity Data Collection)

Optimalizace spotřeby zařízení (Asset Energy Optimization)

Automatizace úloh (Task
Automation)

Sledování uhlíkové stopy
(Carbon Tracking)

Dynamické časování událostí
(Dynamic Event TIming)

Arbitráže na energetickém trhu
(Energy Market Arbitration)

Analýza nabídek/tendrů

Inteligentní provoz (Intelligent
Operations)

Analýza cen (Quote Analysis)

OCEG (On-site Control of
Energy Generation)

Analýza nabídek (Proposal Analysis)

Procesní automatizace
(Process Automation)

Zpětná vazba stakeholderů
(Stakeholder Feedback)

Procesní benchmarky
(Process Benchmarking)

Podmíněné scénáře (Constraintbased Scenarios)
Algoritmická analýza (Algorithmbased Analysis)

Zdroj: Gartner, 2022. Další podrobnosti ve studiích:
Market Guide for E-Sourcing Applications (gartner.com/
document/4014972)
Market Guide for Energy Management and Optimization Systems
(gartner.com/document/4019109)

Automatizovaná analýza
(Automated Analysis)
Podpora rozhodování (Decision
Support)
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Plně podporováno
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Příklady ODM Metrik:
Čas potřebný ke zvládnutí/zastavení probíhajícího incidentu (např. útoku)
Odhalení
události
(poplach)

Vznik
události

Doba prodlení

Triáž
poplachu

Čas potřebný
k odhalení

Počáteční
odpověď
(mitigace)

Záznam
incidentu

Čas potřebný
ke zvládnutí
(zastavení)

Uzavření
incidentu

Čas potřebný
Postmortem
na nápravu a obnovení analýza
běžného provozu

Čas potřebný na nápravu a obnovení běžného provozu po incidentu
Odhalení
události
(poplach)

Vznik
události

Doba prodlení

Triáž
poplachu

Čas potřebný
k odhalení

Zdroj: Gartner, 2022

Počáteční
odpověď
(mitigace)

Záznam
incidentu

Čas potřebný
ke zvládnutí
(zastavení)

Uzavření
incidentu

Čas potřebný
na nápravu a obnovení
běžného provozu

Další příklady ODM metrik pro oblast kybernetické bezpečnosti naleznete ve studii
The Gartner Cybersecurity Business Value Benchmark, First Generation
(gartner.com/document/4018368)

marketing a digitální tržiště – většina organizací je tak vystavena pokusům o útoky
na denní bázi. CEO a podniková představenstva si vzrůstající vlny kybernetických
hrozeb všímají. V průzkumu 2022 Gartner
View from the BoD Survey uvedlo 88 % respondentů kybernetickou bezpečnost jako
obchodní, a nikoliv technické riziko. Jen
málo členů podnikové exekutivy ale dokáže
vysvětlit či popsat, jaké investice v oblasti
kybernetické bezpečnosti jejich organizace
činí. Ke kybernetické bezpečnosti se často
chovají jako k magii, v níž CIO a CISO vyvolávají nad podnikem ochranná kouzla.
Ochrana obchodních výsledků je tím,
co by měl CIO při řešení kybernetické
bezpečnosti upřednostnit. Aby toho dosáhl, měl by identifikovat technologické

souvztažnosti a závislosti s přímou vazbou na hlavní obchodní cíle. To znamená
identifikovat infrastrukturu a jednotlivé
části aplikačního portfolia, které podporují jednotlivé funkce byznysu (prodej,
výroba, finance apod.), a následně určit
odpovídající úroveň ochrany. Tento přístup pomáhá vynakládat zdroje na zabezpečení systémů, jež jsou klíčové pro
podporu udržitelného růstu.
Po určení, které technologické funkce
a obchodní cíle jsou z hlediska zabezpečení klíčové, musejí CIO společně se
svými kolegy z nejvyššího vedení hledat
rovnováhu mezi úrovní ochrany, její cenou
a překážkami, jež tato ochrana může klást.
Jinými slovy řídit bezpečnostní riziko optikou obchodní hodnoty. Namísto složitých

Hierarchie hodnotových metrik orientovaných na výsledky
(Value Outcome Driven Metrics/ODM)
Agregované obchodní výsledky (Aggregated Business Outcomes) – Obchodní (byznysové)
výkonnostní cíle pro konkrétní komponenty hodnotové řetězce, obchodní linie nebo skupiny
produktů či služeb (o úroveň níže než primární hodnotové/výsledkové ukazatele).

Metriky zaměřené na obchodní výsledky (Business-Outcome-Driven Metrics) –
Měření výkonnosti a efektivity při plnění cílů stanovených vedením.

Metriky zaměřené na technologické výsledky (Technology-Outcome-Driven Metrics) –
Technologické metriky s přímou viditelností (dopadem) na určené obchodní výsledky.

Zdroj: Gartner, 2021
Další podrobnosti naleznete ve studiích:
Use Digital-Outcome-Driven Metrics to Quantify the Business Value of Technology
Investments (gartner.com/document/4004354)
Outcome-Driven Metrics for the Digital Era (gartner.com/document/3986006)
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a často nepraktických postupů kvantifikace rizik založených na statistické analýze
pravděpodobnosti a dopadů upřednostněte přístup pracující se snáze dostupnými
údaji pro kvantifikaci chráněné hodnoty
a míry jejího ohrožení.
Zaměřit se na investice do výsledků bezpečnostních iniciativ by mělo být cílem
CIO (a CISO) – znamená to změnit způsob
uvažování CEO a bordu o kybernetické
bezpečnosti, který byl doposud zaměřen
na dva aspekty: úroveň ochrany a náklady.
Určit správnou úroveň ochrany pro
konkrétní organizaci lze pomocí srovnávací analýzy kybernetické bezpečnosti
na základě metrik orientovaných na výsledky (ODM – Outcome Driven Metrics)
a srovnání výsledků s obdobnými organizacemi (využít můžete The Gartner
Cybersecurity Business Value Benchmark,
First Generation). ODM jsou napojeny
na provozní výsledky a kaskádově skrze
celý hodnotový řetězec od IT výkonnosti až
po obchodní výsledky. Umožňují tak měřit,
do jaké míry organizace dosahují udržitelné ochrany a usnadňují nasměrování investic do oblastí, jež jsou nejvíce ohroženy.
Na základě těchto ODM by CIO měli
navrhnout PLA – Protection Level
Agreements (dohody o úrovni ochrany), jež umožňují, aby si vedení podniku
vybralo správnou úroveň zabezpečení –
v rozsahu jejich ochoty za ni zaplatit.
CIO mohou například společně se svými
kolegy z exekutivy definovat PLA pro čas
potřebný k nasazení záplaty (ten je pak
onou ODM). Pokud například v současnosti typicky instalace záplat trvá 45 dnů,
můžete se s v rámci nejvyššího vedení
dohodnout, že podnik investuje milion
dolarů do snížení této doby na třicet dnů.
PLA jsou také účinným nástrojem, jež CIO
umožňuje zaměřit se na obchodní výsledky. Namísto sestavování byznys case pro
utracení jednoho milionu dolarů může CIO
využít PLA pro vytvoření byznys case na snížení doby potřebné pro instalaci záplat ze
45 na 30 dnů. Ve všech organizacích lze
popsat řetězec událostí a důsledků, jež
nastanou po kyberbezpečnostním incidentu. Například útok vedoucí k odstávce, jež
způsobí výpadek ve výrobě, snížení prodejů
a ztrátu příjmů. Tato posloupnost nazývaná
„řetězec destrukce obchodní hodnoty“ (business value kill chain) pomůže CIO vysvětlit
kaskádovitý efekt investic do kybernetické bezpečnosti a ukázat, proč odolnější
kybernetická bezpečnost pomáhá chránit
organizaci a činí byznys udržitelnějším.
Gartner IT Symposium | Xpo 2022

Tipy z programu Gartner IT Symposia

Pondělí 7. listopadu

Úterý 8. listopadu

Jistě máte pro Symposium připraven svůj vlastní kalendář
s vybranými přednáškami a workshopy. Použijte ten náš coby
doporučení přednášek, k jejichž záznamům se můžete vrátit
na portále později, nebo které můžete do svého rozvrhu
ještě přidat.

9.00

Guest Keynote: Arsène Wenger Interview: Building and
Managing High Performance Teams
Mark Raskino, Arsène Wenger, auditorium, přenosy
do místností 011, 111 & 112, 113 & 114, 115, 116 a 117 (CCIB)
Arsène Wenger, současný šéf FIFA pro globální rozvoj
fotbalu, bude odpovídat na otázku, co je potřeba
k nalezení, rozvoji a vedení týmů v éře nedostatku talentů
a pod extrémním konkurenčním tlakem.

10.30

Signature Series: CIO and Technology Executive Agenda
for 2023
Daniel Sanchez Reina, auditorium CCIB

10.00 Gartner Opening Keynote: Make the Difference
Ed Gabrys, Mary Mesaglio, Daniel Sanchez Reina,
auditorium, přenosy do místností 011, 111 & 112, 113 & 114,
115, 116 a 117 (CCIB)
CIO vedou svět, který se deglobalizuje, je ekonomicky
narušen a čelí většímu množství hrozeb než kdykoli
předtím. Výzvou pro vedoucí pracovníky (CIO nevyjímaje)
je, jak tato rizika proměnit v obchodní příležitosti a zároveň
se vypořádat se značnou nejistotou a omezenými zdroji.
11.30

How the Metaverse and Immersive Meeting Technologies
Will Define the Future of Meetings (Marty Resnick,
místnost 011, CCIB)
Strategic Roadmap to Becoming a World-Class Software
Engineering Organization (Jason Wong, Hilton Sál C)

Signature Series: Top Strategic Technology Trends
for 2023
David Groombridge, auditorium CCIB

12.00

Don’t Hope for Digital Business Maturity – Plan for It:
Key Findings From the Digital Business Maturity Model
(Peter Skyttegaard, místnost 117, patro P1 CCIB)

Use Management Hacks to Create an Antifragile
Enterprise (Dave Aron, místnost 116, CCIB)
Maverick* Research: The Future According to Maverick
(Frank Buytendijk, Marty Resnick, místnost 113 + 114, CCIB)

Strategic Trends In Application Platforms and
Architecture (Yefim Natis, místnost 113 a 114, patro P1,
CCIB)
12.15

14.30

What the Best CX Organizations Do
Don Scheibenreif, místnost 115, patro P1 CCIB

Seven Disruptions You Might Not See Coming:
2022–2027 (Daryl Plummer, místnost 111 + 112, CCIB)

The Future of Computing: Bigger, Smaller and Greener
(Nick Jones, místnost 116, CCIB)

16.30

Guest Keynote: The Geek Takeover: What Traditional
Companies Can Learn from Big Tech
Andrew McAfee, auditorium, přenosy do místností 011, 111
& 112, 113 & 114 (CCIB)
Andrew McAfee je spoluzakladatelem a spoluředitelem
Iniciativy MIT pro digitální ekonomiku a hlavním vědeckým
pracovníkem na Sloan School of Management MIT.

10.30

Ask the Expert: Gartner’s Top Strategic Predictions for
2023 and Beyond: Seizing Uncertainty (Daryl Plummer)
CIO Experience Workshop: Gamifying Cybersecurity –
A Day in the Life of a Cybercriminal (Eduardo Mastranza,
Owen Pengelly)

12.00

Ask the Expert: Top Strategic Technology Trends for 2023
(David Groombridge)
Ask the Expert: How Composable Architecture Drives
Utility Customer Engagement? (Lloyd Jones)

14.30

CIO Experience Workshop: Attracting Talent When You
Can’t Compete on Compensation (Karena Freeman,
Ulrich Kipp)
Ask the Expert: Core Banking and the Cloud
(Vittorio D’Orazio)

Signature Series: Gartner’s Top Strategic Predictions for
2023 and Beyond – Seizing Uncertainty
Daryl Plummer, auditorium CCIB
The Top Predictions for Cybersecurity 2022–2023 (Bart
Willemsen, místnost 113 + 114, CCIB)
The Future of Data and Analytics: Reengineering the
Decision 2025 (Frank Buytendijk, místnost 111 + 112, CCIB)

16.45

Interaktivní obsah – pouze živě! (výběr)*

Future of Cloud 2027: From Technology to Business
Innovation
Milind Govekar, auditorium CCIB
The Future of AI (Magnus Revang, místnost 011, CCIB)
Trendspotting: Turning Trends Into Innovation and Action
(Brian Burke, místnost 117, CCIB)
Interaktivní obsah – pouze živě! (výběr)*

11.30

Ask the Expert: How to Establish an Architecture Team for
Agile Product Delivery (Akis Sklavounakis)
Contract Negotiation Clinic: Salesforce (Hannah Decker)

14.45

Contract Negotiation Clinic: Microsoft (Simone Cleminson)
Contract Negotiation Clinic: Oracle (Rob Wilkes)

16.45

Contract Negotiation Clinic: Microsoft Azure, Google and
Amazon Web Services (Yoann Bianic)
Contract Negotiation Clinic: SAP (Jan Cook)

Tipy na oborové přednášky

Tipy na oborové přednášky
14.45

Hype Cycle for Digital Banking Transformation
(Alistair Newton, IT Xpo Stage 1)

14.45

Hype Cycle for Digital Life and P&C Insurance
(Laurie Shotton, IT Xpo Stage 2)
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Signature Series: CEO Concerns 2022–2023:
Implications and Actions for CIOs
Mark Raskino, auditorium CCIB
How Do You Lead in a World in Permanent Crisis Mode?
(Mary Mesaglio, místnost 116, CCIB)

Leverage the Top Trends That Will Impact Your
Infrastructure and Operations (Jeffrey Hewitt, místnost 117,
patro P1 CCIB)

14.45

Creating a Future of Work Strategy
Rob O’Donohue, auditorium, CCIB

14.30

Manufacturers: Best Practices To Create Product
Servitization Revenue Streams (Pedro Pacheco, Hilton Sál C)

14.30

Healthcare and Life Sciences: For the Future – Experience
Is Everything (ck Andrade, Hilton Sál B)

Mobilní aplikace Gartner Conference Navigator
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Středa 9. listopadu
9.00

Guest Keynote: 2 Years: 1 Idea to 2 Billion Doses – What
a Team Can Do in Extremis
Catherine Green, auditorium, přenosy do místností 011, 111
& 112, 113 & 114 a 117 (CCIB)
Cath Green OBE je britská bioložka působící na Oxfordské
univerzitě. Catherine bude hovořit o zásadní roli, kterou
se svým týmem sehrála při vývoji covid-19 vakcíny
AstraZeneca na Oxfordské univerzitě.

10.30

Signature Series: Flourishing in the Rejuvenated Work
and Talent Landscape
Graham Waller, auditorium CCIB

Čtvrtek 9. listopadu
9.00

Guest Keynote: Everyday Future: Ignoring the Fluff and
Making Things Happen
Markus Lindkvist AB, auditorium, přenosy do místností 011,
111 & 112, 113 & 114 a 117 (CCIB)
Magnus Lindkvist je futurolog a autor, který se zabývá
sledováním trendů a předpovídá, jak bude život,
společnost a podnikání vypadat v budoucnosti.

10.30

5 Counterintuitive Ideas to Enhance Your Creativity
Matt Hancocks, místnost 111 + 112, CCIB
Building a Digital Future: The Metaverse (Marty Resnick,
Místnost 011, CCIB)

What Do CIOs Need to Know About Generative AI (Brian
Burke, místnost 117, CCIB)

Driving Competitive Advantage: Board of Directors
Survey 2023 (Jorge Lopez, Hilton Sál A)

The New Economics of Technology (Daryl Plummer,
Místnost 111 + 112, CCIB)
12.00

12.00

CIOs: The Why, What and How of a Successful Agile
Transformation
Akis Sklavounakis, auditorium, CCIB

How to Extract Value From Digital Ecosystems (Hung
LeHong, Místnost 115, CCIB)

The Outlook for Human Factors in Cybersecurity (Tom
Scholtz, místnost 117, CCIB)

Prepare to Use Privacy-Enhancing Computation and
Other Top Privacy Trends (Bart Willemsen, Hilton Sál A)

Where Digital Innovators Invest and How They Fund It
(Bryan Hayes, Hilton Sál B)
15.15

14.00

How to Organize Data & Analytics: From Control to
Collaborate
Jorgen Heizenberg, auditorium CCIB

Adopt Agile Learning to Close Critical Skill Gaps and
Retain Your Top Talent
Graham Waller, místnost 111 + 112, CCIB
CIO Playbook to Use 3 Powerful Financial Models for
Negotiation Leverage and Bargaining Power (Jo Ann
Rosenberger, místnost 115 CCIB)

Pivot to Deep Digital Productivity in an Inflationary,
Multipolar World (Mark Raskino, Hilton Sál B)

Reinvent Your EVP to Survive and Thrive Through the IT
Talent Crisis (Gabriela Vogel, místnost 116 CCIB)

Don't Just Add to Your Customer Experience – Subtract
From It (Don Scheinbenreif, Hilton Sál C)
17.00

How CIOs and Their Teams Should Strategize Vendor
Negotiations to Combat Inflation
Jo Ann Rosenberger, Hilton Sál B

14.45

Ransomware Is Changing – Are You Ready?
Paul Furtado, auditorium CCIB

Top Trends in Technologies and Architectures for
Composable DXP
John Field, Room 116 CCIB

Maverick* Research: What Comes After Digital Business?
It's Autonomous Business! (Frank Buytendijk, Hilton Sál A)

Unlock Value in AI Investments With Seven Practices
(Anthony Mullen, místnost 117 CCIB)

What Application Leaders Need to Do About New AI Risks
(Jeremy D'Hoinne, Hilton Sál B)

Rethink Organizational Change Management to
Accelerate Your Growth (Rachel Longhurst, místnost 011
CCIB)

Interaktivní obsah – pouze živě! (výběr)*
10.30

CIO Experience Workshop: The Evolution of the CIO –
The Future of Technologists (Patrik Ekström, Giorgio
Santini)
Roundtable: Making Cybersecurity a Business Imperative
(Ad Krikke, Martin Warming)

12.00

Ask the Expert: Demystifying XOps and AI Engineering
(Pieter den Hamer)
CIO Experience Roundtable: When Technology Sits on
the Board – The Evolution of the CIO Role (Gabriele Lupo,
Talmor Margalit)

14.30

Research Discussion for CIOs: Democratized Delivery
by Design – Adaptive Governance Principles for Fusion
Teams (Jaime Capella)
Executive Insights Stage Session: AXA – Quantum
Computing: When Promise Hits Reality (Marcin Detyniecki)

Tipy na oborové přednášky

Banking: Effective Strategies for Fintech Partnerships
(Vittorio D'Orazio, místnost 113 + 114 CCIB)

14.30

Utilities: Delivering Digital Infrastructure to Accelerate the
Energy Transition (Lloyd Jones, Hilton Sál B)

14.30

Government: How to Get the One Ingredient that Will
Make or Break „Digital“ Success (John Kost, místnost 111 +
112 CCIB)

Government: Digital That Works – Execution Lessons From
Success Stories (John Kost, místnost 117)

12.00

Manufacturers: Smart Factories Create and Power New
Ecosystem Models For The Future (Bettina Tratz-Ryan,
Hilton Sál C)

* Interaktivní obsah – lze obvykle zhlédnout pouze živě, záznamy nebudou
k dispozici! Přednášky typu Contract negotiation clinic, Ask the expert nebo
oborové meet-upy a další jsou dostupné na základě typu vaší registrace,
vyhledejte je prosím v on-line konferenčním navigátoru či mobilní appce
Gartneru (agenda) – zobrazí se vám pouze ty, na které máte přístup. Počet
účastníků může být omezen. Uvádíme pouze výběr z tohoto obsahu.
Přednášky dodavatelů probíhají od podnělního odpoledne do čtvrtečního
dopoledne v areálu ITXpo a v přednáškových místnostech CCIB a sálech
hotelu Hilton. Podrobnosti naleznete na na portálu Symposia či v mobilní
appce Gartner Conference Navigator.

Tipy na oborové přednášky
14.30

12.00

Přednásky on-demand na portále Gartner Symposia. Kolidují časově dvě
přednášky, které vás zajímají? Nevadí, na webu či v appce Conference
Navigator je (typicky následující den) naleznete ve formě audio- či videozáznamu a slajdů – můžete si je pustit kdykoliv v několika následujících měsících a také o jejich obsahu snáze diskutovat například s kolegy. Výjimkou
je interaktivní obsah (viz výše), přednášky dodavatelů a některé plenární
přednášky hostů (Guest Keynotes).

Portál Symposia
https://nav.gartner.com
/go/ESC34/
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Top strategické technologické trendy,
které by organizace měly sledovat
v roce 2023
„Strategické technologické trendy Gartneru pro rok 2023 jsou postavené na třech tématech –
optimalizaci, škálování a průkopnictví – oblastech, v nichž mohou organizace pomocí technologií
zlepšovat svou odolnost a provozní schopnosti nebo důvěryhodnost, škálovat vertikální řešení
a dodávky produktů a být průkopníky díky novým formám interakcí či schopnosti rychleji reagovat
a využívat příležitosti,“ říká viceprezidentka analytické společnosti Gartner Frances Karamouzisová.

…vertikální

…interakce

…provozu

Aplikovaná
sledovatelnost
…důvěry

…kapacit (delivery)

Platformní vývoj
…kdekoliv

AI TRiSM

Wireless-Value
Realization

Superaplikace
Průkopnictví…

Oborové cloudové
platformy

Digitální imunitní
systém
Škálování…

Optimalizace…

…odolnosti

…akcelerace

Adaptivní AI
…příležitosti

Metavesmír

Udržitelné technologie

Digitální imunitní systém: Optimalizace odolnosti
76 % digitálních týmu
je odpovědných za růst
obratu

Zabezpečení Sledovatelnost/
dodav. řetězce
dohled
aplikací

SRE – Site
Reliability
Engineering

Autoremediace

Testování
s využitím AI

CE – Chaos
Engineering

Aplikovaná pozorovatelnost
(Applied observability)

Méně
odstávek

80 %

Digitální imunitní systém (Digital immune system)
Sedmdesát šest procent týmů zodpovědných za digitální produkty je
nyní zodpovědných také za generování příjmů. CIO hledají nové postupy
a přístupy, které by jejich týmy mohly zavést, aby dosáhly vyšší přidané
hodnoty spolu se snížením rizik a zvýšením spokojenosti zákazníků.
Digitální imunitní systém takové možnosti nabízí. Digitální imunita
kombinuje vhled do provozu, založený na datech, automatizované
a extrémní testování, automatizované řešení incidentů, softwarové
inženýrství v rámci provozu IT a zabezpečení v dodavatelském řetězci
aplikací s cílem zvýšit odolnost a stabilitu systémů. Společnost Gartner
předpovídá, že do roku 2025 organizace, které investují do budování
digitální imunity, sníží výpadky systémů až o 80 % – a to se přímo
promítne do vyšších příjmů.

Aplikovaná sledovatelnost: Optimalizace provozu

ovatelnost
Sled

Pozorovatelná či sledovatelná data zahrnují digitalizované
Proaktivní řízení byznys hodnoty
Rozhodování
řízené daty
artefakty, jako jsou protokoly, stopy, volání API, doba setrvání
nebo stažení a přenosy souborů, které se objeví, když
Využití AI pro tvorbu doporučení
Analytika
některá zúčastněná strana učiní libovolnou akci. Aplikovaná
Uživatelské cesty, oborové znalosti
pozorovatelnost poskytuje tyto sledovatelné (monitorované)
Kontext
artefakty zpět vysoce uspořádaným a integrovaným
Události, e-maily, obrázky…
způsobem, tak aby se urychlilo rozhodování v organizaci.
Syrová
data
„Aplikovaná pozorovatelnost umožňuje organizacím využívat
jejich datové artefakty jako konkurenční výhodu,“ vysvětluje
Karamouzisová. „Je účinná, protože povyšuje strategický
význam adekvátních dat ve správný čas pro rychlou akci založenou na potvrzených akcích
zapojených stran spíše než na odhadovaných záměrech. Při vhodném a úspěšném nasazení je
nejmocnějším pramenem rozhodování založeného na datech.“
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Analytici zároveň zdůrazňují, že zastřešujícím tématem příštího
roku bude udržitelnost – a to nejen z hlediska environmentálního či společenského, ale také (či především) z pohledu dlouhodobé udržitelnosti obchodních modelů a byznysu jako takového – ostatně v nedávném celosvětovém průzkumu Gartneru
uvedli CEO zisk a obrat jako dvě hlavní priority následované
tématy udržitelnosti. Znamená to, že organizace potřebují nový
udržitelný technologický rámec, který zlepší energetickou
a materiálovou efektivitu IT služeb a zvýší udržitelnost byznysu

prostřednictvím technologií a konceptů, jako jsou sledovatelnost, analytika, lepší využívání energií či umělá inteligence.
Top strategické technologické trendy zdůrazňují už tradičně
ty, které v příštích pěti až deseti letech způsobí významné
změny, otřesy a příležitosti. Další podrobnosti
naleznete v bezplatné příručce společnosti Gartner
Top Strategic Technology Trends for 2023
(https://gtnr.it/3U3O9Rt).

Adaptivní umělá inteligence (Adaptive AI)

Adaptivní AI: Průkopnictví v urychlování

Cílem adaptivních systémů umělé inteligence je průběžně
přeškolovat modely a učit se v rámci provozního a vývojového
prostředí na základě nových dat, aby se rychle přizpůsobily
změnám v reálném světě, které nebyly předvídány nebo známy
během původního vývoje. Využívají zpětnou vazbu v reálném
čase k dynamické změně svého učení a úpravě cílů. Díky tomu
jsou vhodné pro provozy, kde rychlé změny vnějšího prostředí
nebo měnící se cíle podniku vyžadují optimalizovanou reakci.

a
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Personalizuje
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Metavesmír (Metaverse)

Metavesmír: Průkopnictví byznys příležitostí
Vliv
značky
Zákaznické
služby

Digitální
lidé

Hry

Školení

Hry

Virtuální
prostředí

Schůzky

Eventy

Sdílené
zážitky

Gartner definuje metavesmír – metaverzum jako kolektivní virtuální
3D sdílený prostor, který vzniká konvergencí virtuálně rozšířené
fyzické a digitální reality. Metavesmír je trvalý a poskytuje rozšířené pohlcující zážitky. Gartner očekává, že kompletní (budoucí)
metavesmír bude nezávislý na zařízení a nebude vlastněn jediným
dodavatelem. Bude mít vlastní virtuální ekonomiku, kterou umožní
digitální měny a tokeny (NFT). Gartner předpovídá, že do roku 2027
bude více než 40 % velkých organizací na celém světě využívat
kombinaci Web3, AR cloudu a digitálních dvojčat v projektech
založených na metaverzu, jejichž cílem je zvýšit příjmy.

B2C prodej

B2B prodej

Výpočetní
zprac. prostoru

Obchodování

Tokenizovaná
aktiva

Metavesmír

Superaplikace (Superapps)

Superaplikace: Průkopnictví v interakcích

Superaplikace kombinuje funkce aplikace, platformy
a ekosystému v jedné aplikaci. Nejenže má vlastní sadu funkcí,
ale poskytuje také platformu pro třetí strany, na které mohou
vyvíjet a publikovat vlastní miniaplikace. Gartner předpovídá,
že do roku 2027 bude více než 50 % celosvětové populace
denně aktivními uživateli několika superaplikací. „Ačkoli většina
příkladů superaplikací jsou mobilní aplikace, tento koncept lze
aplikovat i na desktopové klientské aplikace, jako jsou Microsoft
Teams a Slack, přičemž klíčové je, že superaplikace může
konsolidovat a nahradit více aplikací pro použití zákazníky nebo
zaměstnanci,“ říká Karamouzisová.

Hlavní funkce
Appka/Aplikace
Aktivace
uživatelem

Vývoj
mini appek

a
m
fo
r
at
Pl

m
té

ys
os
Ek
Sdílení dat
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Publikace
mini appek
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Řízení důvěryhodnosti, rizik a bezpečnosti umělé inteligence (AI TRiSM)
Mnoho organizací není na řízení rizik spojených s umělou inteligencí dobře připraveno. Průzkum společnosti
Gartner v USA, Velké Británii a Německu zjistil, že 41 % společností se setkalo s únikem osobních údajů nebo
s bezpečnostním incidentem v oblasti AI. Stejný průzkum však
AI TRiSM*: Optimalizace důvěry v AI
zjistil, že organizace, které aktivně řídí rizika, ochranu soukromí
*Řízení důvěryhodnosti, rizik a bezpečnosti umělé inteligence
a bezpečnost AI, dosahují lepších výsledků projektů AI. Více jejich
projektů AI přešlo ze stavu proof-of-concept do produkční fáze
a dosáhlo větší obchodní hodnoty. Firmy proto musejí zavést
nové mechanismy, jež zajistí spolehlivost modelů, důvěryhodnost,
Neřízená rizika
Řízená rizika
bezpečnost a ochranu dat. Řízení důvěryhodnosti, rizik a bezpečnosti AI (AI TRiSM – Trust, Risk and Security Management) vyžaAI Trust, Risk and Security Management
duje, aby účastníci z různých podnikových útvarů spolupracovali
na zavádění těchto nových opatření.
Vysvětlitelnost
a detekce anomálií

ModelOps

Odolnost
vůči hrozbám

Etika
a ochrana dat

Oborové cloudové platformy (Industry cloud platforms)
Oborové (či odvětvové) cloudové platformy nabízejí kombinaci SaaS, platformy jako služby
(PaaS) a infrastruktury jako služby (IaaS), jež poskytují odvětvově specifické sady modulárních funkcí pro podporu konkrétních obchodních
Oborové cloudové platformy: Vertikální škálování
případů v daném odvětví. Podniky mohou využívat
balíčky schopností oborových cloudových platfoOborové cloudové platformy nabízejí řadu inovací
rem jako stavební bloky pro sestavení jedinečných
a odlišujících se digitálních byznys iniciativ, které
poskytují agilitu, inovace a zkracují dobu nezbytPBC/API
Soulad
Datové
Fúzní týmy
Infrastruktura
s předpisy
pletivo
nou pro uvedení na trh, přičemž se vyhýbají riziku
Tržiště
Komponovatelnost
vytvoření závislosti na poskytovateli (lock-in).
Kdekoliv
Intelligence/AI
Udržitelnost
Gartner předpovídá, že do roku 2027 bude více
SaaS
PaaS
IaaS
než 50 % podniků využívat oborové cloudové platPodniková
Vývojáři,
IT infrastruktura
oddělení (byznys)
byznys technologové
a provoz
formy k urychlení svých obchodních iniciativ.

Platformní inženýrství
(Platform engineering)

Platformní inženýrství: Škálování vývoje a dodání SW

Platformní inženýrství je obor, který se zabývá budováním a provozem samoobslužných interních vývojářských
platforem pro poskytování softwaru a správu jeho životního
cyklu. Cílem platformního inženýrství je optimalizovat práci
vývojářů a urychlit poskytování hodnoty zákazníkům ze strany produktových týmů. Společnost Gartner předpovídá, že
80 % organizací zabývajících se softwarovým inženýrstvím
vytvoří do roku 2026 platformové týmy a že 75 % z nich
bude zahrnovat samoobslužné portály pro vývojáře.

Vývojový tým
Spotřeba
Vývojová platforma

Znovu použitelné
komponenty

Uživatelská zařízení

Bezdrátové sítě jako příležitost
(Wireless value realization)
Žádná konkrétní technologie se v nejbližší době nestane dominantní, podniky budou využívat spektrum bezdrátových řešení
pro všechna prostředí, od Wi-Fi v kanceláři přes mobilní zařízení v sítích operátorů až po služby s nízkou spotřebou energie,
a dokonce i rádiové připojení. Gartner předpovídá, že do roku
2025 bude 60 % podniků používat pět nebo více bezdrátových
technologií současně. Jakmile se však sítě posunou za hranice
prosté konektivity, začnou poskytovat hlubší vhled pomocí
zabudované analytiky a systémy s nízkou spotřebou energie
zvládnou získávat energii pro svůj provoz přímo ze sítě. Sítě se
tak stanou potenciálním zdrojem přímé obchodní hodnoty.

RFID

Síťové požadavky

Wi-Fi5, Wi-Fi6, Wi-Fi7

4G, LTE, 5G
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BLE, Zigbee, Enocean

Tým vývojové
platformy

Komplexní infrastruktura

Zaměřené na věci

Edge zařízení

Samoobslužný
vývojářský portál

Automatizace

Bezdrátové sítě jako příležitost:
Škálujte kdekoliv a kamkoliv
Zaměřené na lidi

Vývojářské
nástroje

HF, UHF, VHF
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Hlavní strategické předpovědi Gartneru
pro rok 2023 a další léta
Top předpovědi Gartneru už tradičně zkoumají, jak a proč by vedoucí pracovníci mohli revidovat
své plány, využít nové příležitosti a proměnit nejistotu v jistotu.
„Nejistota s sebou nese stejně velká rizika
i příležitosti,“ říká Daryl Plummer, význačný analytik a viceprezident společnosti
Gartner. „Klíčem k uskutečnění těchto
příležitostí je přehodnocení dosavadních
představ – zejména těch, jež mají kořeny

Metavesmír

v předdigitální minulosti a týkají se způsobu práce, vývoje vztahů mezi zákazníky
a firmami i dalšího směřování současných trendů. Pohodlí neměnnosti škodí
rozvoji každé organizace, která se snaží
stát lídrem v moderním digitálním světě

plném nepoznaného. Letošní předpovědi
poskytují exekutivním lídrům základ pro
to, aby se chopili nejistoty, zpochybnili
dosavadní způsob uvažování, změnili
veškerá očekávání a zároveň si zachovali
dynamiku postupu vpřed.“

Talenty

Odměňování

Zaměstnanci

investic zamíří
do „proměny“
současné podoby
práce

firem vykáže obch.
ztráty v důsledku
„nestability“
pracovníků

snížení ve fluktuaci
(nejen) u žen
snížením rozdílů
v odměňování

hodnotových metrik
nahradí klasickou
ROI

2027

2025

2025

2025

30 %

30%

40 %

#1

30 %

#2

Do roku 2025 by bez udržitelných postupů v oblasti umělé inteligence (AI) spotřebovala AI více
energie než lidská pracovní síla, což by mělo
nepříznivý dopad na životní prostředí.

Do roku 2027 budou plně virtuální pracovní prostory představovat třicet procent nárůstu investic
podniků do technologií metavesmíru – metaverza,
a „promění“ tak současnou podobu kanceláře
a kancelářské práce.

S tím, jak se AI stává stále rozšířenější a vyžaduje složitější
modely strojového učení (ML), spotřebovává více dat, výpočetních zdrojů a energie. Pokud se současné postupy při
nasazování AI nezmění, může energie potřebná pro trénink
modelů a související ukládání a zpracování dat do roku
2030 představovat až 3,5 % celosvětové spotřeby elektřiny.

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci budou i nadále toužit
po flexibilnějších pracovních scénářích, budou vznikat
virtuální pracovní prostory v metaverzech, jež umožní nové,
pohlcující pojetí práce. Plně virtuální pracovní prostory –
metavesmíry či metaverza – jsou počítačem generovaná
prostředí, kde se mohou setkávat skupiny zaměstnanců
pomocí osobních avatarů nebo hologramů.

S tím, jak si odborníci na umělou inteligenci stále více uvědomují rostoucí energetickou stopu, objevují se nové udržitelné postupy v oblasti umělé inteligence, jako je používání
specializovaného hardwaru ke snížení spotřeby energie,
energeticky efektivní kódování, transferové učení, techniky
malých dat, sdružené (federované) učení a další.

„Současní dodavatelé konferenčních řešení budou muset
nabídnout technologie metaverza a virtuálních pracovních
prostor, jinak riskují, že přestanou být konkurenceschopní,“
řekl Plummer. „Virtuální pracovní prostory přinášejí stejnou
úsporu nákladů a času jako videokonference, navíc s výhodami lepší interakce, spolupráce a propojení.“

„AI nabízí obrovský potenciál z hlediska zvýšení provozní
efektivity a udržitelnosti, který daleko převyšuje její vlastní
energetickou stopu,“ říká Plummer. „Za předpokladu, že
bude aplikována všestranněji a efektivněji než dnes, by AI
mohla snížit celosvětové emise CO2 o pět až deset procent.“

#3

Do roku 2026 se nejrychleji rostoucí formou
protestu stanou útoky typu CDoS (Citizen Denial
of Service – občanské odepření služby), při nichž
lidé využijí pro zastavení provozu služeb své virtuální asistenty.

#4

Do roku 2025 dojde ke konsolidaci cloudových
ekosystémů o 30 %, takže zákazníci budou mít
menší výběr a menší kontrolu nad svým osudem
v oblasti softwaru.

Formy protestů jsou dnes ve stále větší míře digitální – ať už
míří proti podnikům, nebo vládám. Útoky typu CDoS (Citizenled Denial-of-Service) (po)vedou spíše obyčejní lidé než hackeři – dít se pak budou prostřednictvím virtuálních asistentů.

Největší poskytovatelé cloudových služeb (CSP) vytvářejí
ekosystémy, v nichž společně s preferovanými nezávislými
dodavateli softwaru (ISV) nabízejí řadu předem integrovaných a komponovatelných služeb. Ekosystémy CSP skýtají
potenciál významného zvýšení produktivity díky zjednodušenému sourcingu, integraci a složitelnosti softwarových
komponent. S tím, jak budou ekosystémy CSP postupně
dospívat, klesne potřeba nástrojů třetích stran – ISV, protože
CSP mohou rychle uvolňovat nové funkce a stát se rychlými
šiřiteli inovací díky rychlosti a agilitě cloudového vývoje.

Gartner předpovídá, že do roku 2025 se 37 % zákazníků
pokusí využít virtuálního asistenta, aby za ně komunikoval se
zákaznickým servisem; například tak, že za ně vyčká na lince.
Tyto legitimní interakce s využitím virtuálních asistentů připraví
půdu pro rozsáhlejší protesty. Do roku 2024 občané poprvé
vyřadí z provozu kontaktní centrum společnosti z žebříčku
Fortune 500 prostřednictvím útoků typu denial-of-service,
které zahájí virtuální asistenti.
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Udržitelnost

Zákazníci

AI

Sociální

Protesty

Investice

2×

Občané

bude udržitelná,
jen pokud sníží své
energetické nároky

platformy začnou
kupovat zákaznická
data

zablokují coby
protest přístup
ke službě pomocí
virt. asistentů

vyšší ochota
akcionářů
akceptovat vysoce
rizikové investice
„moonshot“

2025

2027

2026

2025

#5

Suverenita

30%

Požadavky

konsolidace mezi
dodavateli vlivem
cloudových
ekosystémů

na regionální
suverenitu v oblasti
IT povedou
k podpoře nových
typů partnerství

2025

2024

#6

Do roku 2024 se díky partnerstvím se sdílenou,
spoluvlastněnou suverenitou, jež budou podporována regulátory, zvýší důvěra organizací v globální cloudové značky, a usnadní se tak pokračování
globalizace IT.

Do roku 2025 způsobí „volatilita pracovní síly“ až
40 % organizací významné ztráty, což si vynutí
změnu orientace v oblasti talentů z akviziční
na odolnostní strategii.
Aktuální výzvy, jako je velká vlna odchodů, vyhoření či tiché
odchody, nadále představují pro vedoucí pracovníky v podnicích problém při hledání, získávání, najímání a udržení
talentů. V rámci reportingu a zveřejňovaných finančních
výsledků budou firmy stále častěji upozorňovat na podstatné strategické změny související s neschopností dál
podporovat existující produkty nebo služby či rozvíjet nové
příležitosti kvůli problémům s pracovní silou.

S tím, jak se společnost stává stále více globálně propojenou a závislou na digitálních informacích, vzniká více
regulací a právních předpisů vyplývajících z touhy ovládat
a chránit občany a zajistit trvalou dostupnost kritických
služeb. Zejména vlády a jejich regulační orgány zpřísňují
pravidla týkající se využívání neregionálních poskytovatelů
cloudových služeb pro kritické nebo citlivé úlohy.

„Nestálost pracovních sil má přímý dopad na modely provozu
a poskytování služeb v podnicích, což se následně odráží
ve finanční výkonnosti,“ uvádí Plummer. „Dialog o odolnosti
se musí stát rozhovorem mezi generálními řediteli a představenstvem spíše než interní diskuzí HR oddělení.“

„Vzhledem k nedávným geopolitickým událostem a vidině přímého dopadu, který mohou mít sankce na bázi deplatformingu, se vyvíjí poptávka po suverénních (národních, regionálních) cloudových řešeních,“ říká Plummer. „Vlády a regulátoři,
již podpoří konkrétní společně vlastněné aktivity a služby
poskytovatelů cloudových služeb s lokálními či regionálními
partnery, mohou snáze splnit vyšší požadavky na suverenitu
a zároveň umožnit pokračující technickou globalizaci.“

#7

Do roku 2027 se obchodní modely platforem
sociálních sítí a médií posunou od „zákazníka jako
produktu“ k „platformě jako zákazníkovi“ decentralizované identity prodávané prostřednictvím
datových tržišť.

#8

Do roku 2025 se zdvojnásobí podpora spekulativních investic typu moonshot ze strany akcionářů,
čímž se stanou životaschopnou růstovou alternativou k tradičním výdajům na výzkum a vývoj.

Současné paradigma, kdy uživatelé musejí opakovaně
 rokazovat svou identitu v rámci on-line služeb, není
p
efektivní, škálovatelné ani bezpečné. Web3 umožňuje nové
standardy decentralizované identity, které přinášejí několik převratných výhod včetně toho, že uživatelé mají větší
kontrolu nad tím, které údaje sdílejí, že odpadá nutnost
opakovaného prokazování identity napříč službami a jsou
podporovány společné autentizační služby.

Aby našli výhody uprostřed nejistoty a nestability, akceptují
lídři v jednotlivých odvětvích stále častěji vysoce rizikové
technologické investice s málo známou návratností a rizikem neúspěchu, známé jako „moonshot“.
„Úspěšné podniky se naučily, že skutečné riziko, kterému čelí,
spočívá v tom, že dělají příliš málo a příliš pozdě. Přijetí anti
fragilních přístupů, jako jsou moonshoty, umožňuje firmám
maximalizovat možnou výhodu v případě otřesů a změn tím,
že upraví jejich ochotu riskovat a zvýší toleranci k nezdarům,“
vysvětluje Plummer.

#10

Do roku 2025 budou kvalitativní zaměstnanecké
ukazatele, jako jsou osobní pohoda, vyhoření
a spokojenost se značkou, převažovat nad metrikami typu návratnosti investic (ROI) ve třiceti
procentech úspěšných rozhodnutí o růstových
investicích.

#9

Organizace, které do roku 2025 odstraní zdokumentované rozdíly v odměňování žen a mužů,
sníží úbytek žen o 30 %, a klesne tak tlak na nedostatek talentů.

Investice do opatření, jako jsou osobní pohoda zaměstnanců a zákaznická zkušenost, mohou mít přímou finanční
návratnost ve formě růstu tržeb a snižování nákladů. Ještě
významnější dopad ale často mohou mít na hodnotu značky,
pověst a schopnost získat a udržet si zaměstnance i zákazníky. Tyto ukazatele je obtížné kvantifikovat z hlediska
krátkodobých finančních zisků, ale ovlivňují dlouhodobější
finanční výsledky, které zvyšují hodnotu podniku.

Údaje společnosti Gartner trvale ukazují, že odměňování
je hlavním faktorem pro přilákání a udržení talentů, avšak
pouze 34 % zaměstnanců se domnívá, že jejich odměňování
je spravedlivé. Neexistuje žádná obecně přijímaná
metodika pro výpočet spravedlivého odměňování, což pro
organizace znamená výzvu identifikovat a zohlednit rozdíly
v odměňování žen a mužů. Vzniká trh se softwarovými
nástroji, jež nabízejí hodnocení spravedlivého odměňování, a objevují se specializovaní dodavatelé, kteří poskytují
více způsobů analýzy a modelování údajů souvisejících se
spravedlivým odměňováním.
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Cloud

„Používání tradičních modelů návratnosti investic k rozhodování o nich může diskontovat nebo zcela vyloučit nefinanční
přínosy. Organizace, které používají rozsáhlejší přístupy
k oceňování, přesunou své investiční zaměření na dlouhodobý růst, disrupci a inovace,“ uzavírá Plummer.
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2023 CIO Agenda: Čtyři kroky k rychlejší
a vyšší návratnosti digitálních investic
CIO a další IT lídři by se měli aktivně zaměřit na rychlost návratnosti digitálních investic, tedy
na to, jak s jejich pomocí podpořit jak efektivitu, tak růst obratu svých podniků a organizací, ukázal
nejnovější pravidelný průzkum Gartneru mezi CIO a členy technologické exekutivy „Gartner 2023
CIO and Technology Executive Agenda“.
„Tlak na CIO, aby zajistili výnosy z investic
do digitálních technologií, je vyšší než
kdykoliv v minulosti,“ říká viceprezident
a analytik Gartneru Daniel Sanchez
Reina. „CEO a správní rady si představovali, že investice do digitálních ativ, kanálů a prodeje zrychlí růst na dříve stěží
představitelnou úroveň. Nyní očekávají,
že se promítnou do obchodních a finančních výsledků podniků. CIO sice předpokládají v příštím roce zvýšení IT rozpočtů

v průměru o 5,1 %, to je ale méně než
předpovídaná globální míra inflace 6,5 %.
Trojí tlak ekonomický, nedostatku talentů
(a jejich ceny) a přetrvávající problémy
s dodavatelskými řetězci pak zvyšuje
potřebu a touhu dosáhnout měřitelných
digitálních přínosů.“

a nejvýznamnějších odvětvích reflektují
asi patnáct bilionů dolarů veřejných
rozpočtů a 322 miliard dolarů IT výdajů. Z výsledků vyplývají čtyři způsoby,
jimiž mohou CIO dosáhnout návratnosti
(přínosu) a demonstrovat finanční dopad
investic do technologií.

Dejte přednost správným
digitálním iniciativám

experience, 45 %). Jen 27 % přitom uvedlo
jako hlavní cíl růst obratu a 22 % zlepšení
nákladové efektivity.

back-office a nově se zaměřit na iniciativy orientované směrem k zákazníkům či
občanům.“

„CIO by se nyní měli zaměřit na digitální
iniciativy s dopadem na trh a růst,“ říká
Janelle Hillová, viceprezidentka a analytička Gartneru. „Pro některé CIO to
bude znamenat nutnost vystoupit z jejich
komfortní zóny automatizace interní

Průzkum ukázal, že budoucí technologické plány CIO se nadále zaměřují spíše
na optimalizaci než na růst. Mezi hlavní
oblasti, ve kterých chtějí CIO v roce
2023 zvýšit investice, patří kybernetická
a informační bezpečnost (66 %), business

Výsledky průzkumu 2023 Gartner CIO
and Technology Executive Survey
posbírané od 2 203 CIO v 81 zemích

Respondenti v průzkumu seřadili cíle
investic do digitálních technologií tak,
jak je vnímalo nejvyšší vedení jejich organizací v posledních dvou letech. Mezi
dvěma hlavními cíli dominovaly provozní
optimalizace (operational excellence,
58 %) a zlepšení zákaznické či občanské zkušenosti (CX – Customer/Citizen

#1: Upřednostněte správné digitální iniciativy…

… a nalezněte vhodné spojence na straně byznysu

Cíle digitálních investic v předchozích
dvou letech

CIO by měli upřednostnit iniciativy prosazované
podnikovou exekutivou nebo ve spolupráci
s ideálním partnerem

S dopadem na výnosy

Procento respondentů

Zlepšení zákaznického/
občanského zážitku

45 %

Růst obratu
Uvádění nových
produktů/služeb

Signály ideálních partnerů
Signály ze strany CEO,
CFO, C-Suite a bordu
• Myšlení typu „digital-first“
• Nejčastěji zmiňovaná
• Větší touha po růstu
témata
než statutu
• Indikátory neodkladnosti,
• Výsledky hrají větší roli
komentáře
než pravidla
• Zvýšená tolerance
• Snaha o to být nejlepší
k riziku
• Větší zaměření na trh než
• Finanční výkonnostní
Nejpřínosnější na úspory
cíle/ukazatele
• Ochota věnovat čas/úsilí
(vs. „to není moje práce“)

27 %
22 %

S dopadem v oblasti nákladů
Provozní optimalizace

53 %

Zvýšení produktivity
zaměstnanců
Zvýšení nákladové
efektivity
Zlepšení
zaměstnaneckého zážitku

25 %
22 %
Tržní dopad
• Odhady ROI
• TtV (Time to Value)
• Konkurenceschopnost,
diferenciace

14 %

n = 2 200 CIO a členů technologické iniciativy
Zdroj: 2023 Gartner CIO and Technology executive survey
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#2: Vizualizujte svou hierarchii metrik…

… a uspořádejte je kolem požadovaných výsledků

Zeptejte se kolegů z byznysu, jak definují
zlepšení

Příklad hierarchie metrik v bankovnictví

Otázka: Co jsou hlavní
indikátory pokroku směrem
ke společnému cíli?
Výnosové
(nad čarou)

Například je-li cílem zlepšení ziskovosti
skrze špičkový zákaznický/občanský
zážitek, můžete se zeptat CMO, co podle
něj ke zlepšení vede. Je to…

Vyšší míra využívání
agenturně
poskytovaných
služeb?

Nárůst prodejů?

Migrace většího
počtu osobních
interakcí do
digitálních kanálů?

Nákladové
(pod čarou)

Oblast

Metrika

Byznys výsledky

Profitabilita
úvěrového portfolia

Metriky řízené
byznys
výsledkem

Počet dnů potřebných
pro sjednání úvěru

Metriky řízené
technologickým
výsledkem

Procento neplánovaných
odstávek on-line úvěrové
aplikace

Technologické
provozní
metriky

Procento neplánovaných
celopodnikových odstávek

Zdroj: Gartner

intelligence/analytika dat (55 %) a cloudové platformy (50 %). Pouze 32 % chce zvyšovat investice do umělé inteligence (AI)
a 24 % do hyperautomatizace. „Lídři mezi
CIO častěji využívají data, analytiku a AI
k odhalení změn chování nebo nálad spotřebitelů, jež by mohly představovat novou
příležitost k růstu,“ vysvětluje Hillová.

Vytvořte hierarchii metrik
Průzkum zjistil, že 95 % organizací má
problém s rozvíjením vize digitálních
změn, často kvůli protichůdným očekáváním různých zúčastněných stran. Aby

bylo možné podpořit finanční ukazatele,
musejí CIO sladit oddělené iniciativy
pomocí vizuální hierarchie metrik, která
umožní vysvětlit a prokázat vzájemnou
závislost mezi souvisejícími digitálními
iniciativami.
„Ingrediencí nezbytnou pro rychlejší
dosažení digitálních přínosů je stanovení odpovědnosti,“ uvádí Hillová.
„Podstupuje-li například podnik digitální
iniciativu s cílem zlepšit zákaznickou
zkušenost, přičemž finančním cílem je
zlepšení ziskových marží, pak bude odpovědným partnerem CIO nejspíše CMO.“

CIO by se měli u každé digitální iniciativy
spojit s funkčními lídry, aby lépe pochopili, co znamená „zlepšení“ a jak jej lze
měřit. Vytvoření obrazu odrážejícího
hierarchii technických a byznysových výsledkových metrik pro každou iniciativu
pak pomáhá určit řetězec odpovědností,
který souhrnně zajistí žádoucí výsledek.

#3: Nabídněte IT talenty fúzním týmům…

… a umožněte jim tak akcelerovat digitální iniciativy

Fúzní týmy kombinují IT a byznys znalosti
a sdílejí cíle i odpovědnost

Model spolupráce mezi fúzními a digitálními
platformními týmy

Evoluce způsobů práce
Projektové řízení

Produktové řízení

Dodání v určeném
termínu

Průběžné
dodávání

Vstupy, milníky
či technologie

Výstupy, byznys
schopnosti či zážitky

Typický fúzní
tým (příklad)

Fúzní týmy

Byznys role
(produktoví
vlastníci,
doménoví
experti)

Vývojové platformy

Datové platformy

Technické role
(Scrum master,
vývojáři)

Cloudová
infrastruktura

Bezpečnost

Infrastruktura a provoz

Byznys role

Gartner IT Symposium | Xpo 2022

Týmy digitálních platforem
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Technické role

Zdroj: Gartner

#4: Nalezněte další digitální talenty…

… a to nejlépe na netradičních místech

Využívání netradičních zdrojů talentů pro
pokrytí technologických specializací

Co přináší „netradiční“ talent

Procento respondentů
Studenti/internisté (středoškoláci
a/nebo vysokoškoláci)

12 %

88 %

Zákazníci/klienti/konstituenti

19 %

81 %

Vládní agentury, NGO, neziskovky či
komunitní lídři

21 %

79 %

Konkurenti v našem oboru

22 %

78 %

Příležitostní specialisté (Gig Work)

23 %

77 %

Start-upy

28 %

72 %

Nekonvenční talent nemusí být drahý

Digitální obři (Amazon, Google)

35 %

65 %

• Příležitostní specialisté (gig work) mohou být placeni na základě návratnosti
(podíl z přínosu/výnosu)

Sdílené oborové zdroje (akademická
sféra, skupiny provádějící oborový
výzkum, oboroví konzultanti)

36 %

64 %

• Start-upy mohou být ochotné vyvíjet pro podnik bezplatně či levněji výměnou za to,
že si ponechají duševní vlastnictví k dílu

Tento zdroj využíváme

Odlišný způsob
myšlení

Rozmanitost
(názorů, pohledů
na svět)

Příležitosti či
kontakty pro další
nábor

• Oboroví kolegové či entity ve veřejném sektoru mohou souhlasit se sdílením
digitalizovaných schopností, jimiž se nediferencují a které jsou snadno konfigurovatelné
pro konkrétní potřebu

Tento zdroj nevyužíváme

Zdroj: Gartner

Přispějte svými IT talenty
do fúzních týmů byznysu
Přestože je pro urychlení digitálních
iniciativ nezbytná strategická spolupráce
s lídry byznys oddělení, průzkum odhalil,
že IT se v otázce dodávek řešení často
řídí zásadou „udělej si sám“. Například
77 % procent CIO uvedlo, že primárním
poskytovatelem nástrojů pro inovaci
a spolupráci jsou pracovníci IT, opak,
tedy že je primárně zajišťují pracovníci
mimo IT, uvedlo jen 18 % respondentů.
„Přílišná závislost na pracovnících z IT
při poskytování digitálních řešení odráží
tradiční přístup, který ovšem brání agilitě,“
vysvětluje Sanchez Reina. „CIO musejí
akceptovat demokratizovaný delivery
model, chtějí-li urychlit návratnost digitálních a technologických investic. To znamená odpovídajícím způsobem vybavit
a zplnomocnit osoby mimo IT – zejména
podnikové technology – k budování digitalizovaných schopností, aktiv a kanálů,
jež mohou pomoci dosáhnout rychleji
obchodních cílů.“
Zapůjčení IT specialistů do fúzních týmů,
jež kombinují byznys experty, byznys
technology a pracovníky z IT oddělení,

umožní vytvořit tým, jenž se zaměří
na plnění cílů digitálního byznysu a zároveň otevře cestu k reciprocitě – například
k integraci byznys specialistů do fúzního
týmu vedeného IT.

Řešte problém s nedostatkem
talentů jejich hledáním
na netradičních místech

Klienti – uživatelé služeb Gartneru
naleznou další podrobnosti, postřehy
a výsledky průzkumu ve studii
2023 CIO and Technology Executive
Agenda: 4 Actions to Deliver
‚Digital Dividends‘
https://gtnr.it/3FXQlWz

Mnoho CIO a IT ředitelů čelí neustále
problémům s hledáním a najímáním
kvalitních IT talentů schopných urychlit
digitální iniciativy. V průzkumu se nicméně analytikům podařilo identifikovat řadu
nevyužitých zdrojů technologických
talentů – například pouze 12 % podniků
pravidelně využívá studenty (prostřednictvím stáží či budováním dlouhodobých vztahů se školami) a pouze 23 %
využívá příležitostné specialisty (tzv. gig
workers). „CIO jsou často omezováni
pravidly a politikami týkajícími se preferovaných poskytovatelů či pracovních
smluv. Měli by vedení podniku i personálnímu oddělení zdůraznit, že využití
netradičních zdrojů může zvýšit a urychlit
návratnost digitálních investic,“ uzavírá
Sanchez Reina.

Gartner IT Symposium/Xpo 2022 – Brožura pro registrované účastníky
Zpracovala redakce informační služby INSIDE (provozuje KPC-Group, s.r.o., zastoupení Gartner pro ČR, SR a Rumunsko)
Šéfredaktor: Lukáš Erben; grafická úprava: Jakub Zoubek; jazyková úprava: Dana Štropová
V brožuře jsou použity materiály z prezentací analytiků společnosti Gartner. 
NEPRODEJNÉ!
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CIO & Teams Showcase:
Trendy a témata z Gartner
IT Symposia 2022
16. listopadu 2022, 8.30–14.00
Enforum Karlín, Sokolovská 695,
Praha 8

Připojte se 16. listopadu 2022 ke svým kolegům,

a IT lídrů – vašich kolegů a našich Gartner exekutivních

tuzemským IT lídrům a našemu domácímu Gartner

partnerů. V panelu zasednou COO České spořitelny Martin

týmu a využijte příležitosti k unikátní výměně lokálních

Kobza, ředitel Správy základních registrů Michal Pešek

zkušeností na akci, kterou navážeme na letošní Gartner

a Head of Digital v ČSOB Tomáš Stegura.

IT Symposium.

CIO & Teams Showcase nabídne diskusi nad tím nejzajíma-

Propojíme virtuální přednášky špičkových expertů

vějším z obsahu Gartner IT Symposia 2022, trendy, doporu-

Gartneru, věnované aktuálním trendům a tématům

čení a osvědčené postupy a lokální praxi tuzemských CIO

souvisejícím s klíčovými prioritami vaší organizace

a IT lídrů.

s lokální perspektivou a zkušenostmi tuzemských CIO

08.30–09.00

Registrace, káva, úvod

09.00–09.45

Symposium Signature Series: CIO and Technology Executive Agenda for 2023
Jak přední CIO radikálně mění hodnotovou propozici svých organizací tak, aby vytvářeli hodnotu
a stali se silovým multiplikátorem v dnešní nejisté a náročné době. Přednášejíci: Daniel Sanchez Reina,
VP Analyst, Gartner

10.00–11.00*

Get Buy-In on Prioritising Your Cloud Data and Analytics Initiatives
Jak získat podporu pro prioritizaci cloudových datových a analytických iniciativ a jak úspěšně
a spolehlivě nasadit, škálovat a prokázat návratnost investic do cloudu. Přednášející: S. Barot,
VP Analyst, D. Xu, Sr. Analyst, Gartner

11.00–11.30*

How Do You Lead in a World in Permanent Crisis Mode
Zdá se, že návrat k někdejšímu „běžnému životu“ nás v dohledné době nečeká. Pokud je toto nový
normál, jak by měli vedoucí pracovníci vést? Přednášející: Mary Mesaglio, Managing VP, Gartner

12.00–13.00**

Panel a diskuse s tuzemskými CIO a IT lídry
Jaké jsou aktuální priority a strategie, jak se daří řídit, vést a rozvíjet iniciativy v obtížných časech a jak
plánují stavět na nejnovějších technologických trendech a předpovědích. Moderují: Václav Špáňa,
Executive Partner a Michal Provazník, Executive Partner, Gartner
Panelisté
• Martin Kobza, COO, Česká spořitelna
• Michal Pešek, CEO – Ředitel, Správa základních registrů
• Tomáš Stegura, Head of Digital, ČSOB

13.00–14.00

Oběd, networking

*Anglicky, streamovaný obsah Gartner CIO & Teams Showcase (zahrnuje i záznamy vybraných přednášek z Gartner IT Symposia 2022)
** Panel proběhne v českém jazyce
1 : 1 PoC sezení s exekutivními partnery budou naplánována individuálně v odpoledním čase

Naše akce doplňuje a rozšiřuje virtuální Gartner CIO
& Teams Showcase, které se koná on-line
v úterý 15. listopadu a ve středu 16. listopadu.
Registrace: hana.kabilova@gartner.com

Těšíme se na setkání s vámi dne 16. listopadu 2022
od 8.30 h – Enforum Karlín, Sokolovská 695, Praha 8.

