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Tato zpráva je výsledkem druhého průzkumu
vedeného společností IBM, který se zaměřoval
na top manažery v klíčových rolích .
Jde o osmnáctý průzkum v sérii studií CxO,
kterou realizoval IBM Institute for Business
Vaue. Nyní máme k dispozici data z víc než
28000 rozhovorů počínaje rokem 2003
Naše nejnovější studie vychází z rozhovorů
s těmito pracovníky v následujícím počtu:
Generální ředitelé(CEOs)

818
643

HR ředitelé (CHRO)
IT ředitelé (CIO)

601
1,805

Marketingoví ředitelé (CMOs)

723

Provozní ředitelé (COOs)

657
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Vidíte konkurenci přicházet?
Co nahání vedoucím pracovníkům z celého světa husí kůži? „Je to ‚syndrom uberizace‘,
moment, kdy se ve vašem oboru objeví konkurent se zcela odlišným obchodním modelem
a odrovná vás,“ prohlásil jeden z účastníků průzkumu. Jakožto IT ředitel americké dopravní
firmy přesně ví, jakou energii a setrvačnost získá kamion, který uhání po dálnici.
Ale není jediným řídícím pracovníkem, který se obává, že nový rival by mohl jejich
firmu doslova smést z cesty.
„Je skutečně obtížné předvídat, jak se rozvine situace ohledně konkurentů,“ uvedl generální
ředitel nizozemské IT firmy. „Pokusí se do našeho prostoru vniknout hráči odjinud?
Budou

s námi chtít soupeřit lidé z jiného oboru?“ ptá se generální ředitel americké

společnosti specializující se na digitální marketing.
Manažerský guru Clayton Christensen zavedl termín „disruptivní (rušivá) inovace“, jímž popsal
to, jak nově příchozí cílí na spodní část trhu a poté se houževnatě vypracují až nahoru
a vystrnadí zavedené hráče.1 Jenže kdysi vzácný jev se nyní stává vcelku běžnou záležitostí.
Prakticky denně se rodí inovace, které vycházejí z nových technologií a podnikatelských
modelů nebo využívají staré technologie převratným způsobem. A ty „nejrušivější“ podniky
nefungují tak, že by postupně nahrazovaly své předchůdce: prostě předělají celý sektor a hbitě
vymýtí cokoliv, co jim stojí v cestě.
Jak tedy může top management (C-suite) řešit hrozbu konkurence ze strany firem,
které se pohybují v jiných odvětvích nebo mají značně odlišné obchodní modely?
Naše nejčerstvější studie se zaměřila na to, co vedení firem očekává v budoucnu,
jak rozpoznává nové trendy a jakým směrem vede organizaci, aby prosperovala
i v „éře disrupce“.

„Pokud by se disruptivní
technologie více rozšířily,
mohly by zcela překopat
základy našeho byznysu
a způsobit naprosto
nepředvídatelné následky.“
Kazuo Hirai, CEO, Sony Corporation, Japonsko

„Hranice konkurence začínají
být nejasné.“
Yong Eum Ban, CFO, JoongAng Media Network,
Jižní Korea

Pro účely této studie jsme povedli rozhovory s 5247 řediteli a ředitelkami z 21 odvětví ve více
než 70 zemích (viz Obrázek č. 1). Naši respondenti – s většinou z nich jsme hovořili
osobně – reprezentují širokou škálu firem a veřejných organizací. Jejich postoje podrobně
analyzoval náš tým obchodních stratégů, konzultantů a statistiků. Využili jsme také náš přelomový
kognitivní systém IBM WatsonTM, abychom z otevřených odpovědí, jež jsme získali, vytěžili další
poznatky.
Figure 1
Regionální zastoupení: Naší studie se zúčastnilo přes pět tisíc ředitelů a ředitelek z celého světa.
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Tato zpráva odráží názory všech řídících pracovníků, kteří se naší studie zúčastnili, a prezentuje
souhrnná zjištění. Identifikovali jsme tři hlavní iniciativy, které podnik připraví na budoucí
podobu konkurenčního boje:

• Připravte se na „digitální nájezdníky“
• Vytvořte si panoramatický pohled
• Buďte první, nejlepší – jinak to nemá smysl
V následujících reportech se pak zaměříme na to, jak mohou ředitelé jednotlivých rolí
pomoci svým podníkům a připravit je, aby dokázaly vzdorovat útočníkům z blízkých
odvětví, dravým digitálním firmám a rychle se diverzifikujícím technologickým gigantům.
Podíváme se také na to, jak mohou vytvářet nové hodnoty pro své zákazníky,
klienty a občany nebo na využití učebních či „kognitivních“ systémů pro lepší
konkurenceschopnost.
Beware: Blurring boundaries and digital disintermediation ahead
Před několika lety dokázali řídící pracovníci zpozorovat blížící se konkurenci.
Největším rizikem byl příchod nového soupeře s lepšími nebo levnějšími produkty
či službami. Ohrožení jste mohli zabránit tím, že jste zdokonalili nebo rozšířili svou
nabídku produktů a služeb anebo jste je začali na trh dodávat efektivněji
a nápaditěji.
Dnes je konkurence často neviditelná – až je najednou příliš pozdě.

„Největším nebezpečím jsou pro nás
v dnešní době noví konkurenti,
které za konkurenty nepovažujeme“
Piotr Ruszowski, CMO, Mondial Assistance,
Polsko

Hranice mezi jednotlivými sektory se postupně ztenčují, když společnosti z jednoho
sektoru aplikují své know-how do jiných oborů. Tak propojují dosud oddělená odvětví
a někdy dokonce zcela předefinovávají jejich vymezení. Ředitelé si tuto změnu naléhavě
uvědomují. Požádali jsme je, aby určili, k jakému vývoji dojde v následující „vlně“.
Sbližování sektorů viditelně zastiňuje ostatní trendy, které v následujících třech až pěti
letech můžeme očekávat (viz Obrázek č. 2).
Obrázek 2
Drolící se zdi mezi obory: Ředitelé očekávají v nejbližších letech mnohem silnější prolínání a sbližování sektorů.
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Některé formy takového sbližování – například snoubení spotřební elektroniky a zdravotnictví
v podobě digitálního fitness měřiče Fitbit – jsou vcelku jasně patrné. Jiné ale vycházejí
z mnohem méně pravděpodobných propojení. Agrochemický gigant Monsanto se například
pouští do „datového zemědělství“ a vytváří nástroje, které fungují v reálném čase a pomáhají
zemědělcům maximalizovat výnosy sklizně.2 Americká společnost Lockheed Martin působící
v oblasti obrany nedávno navázala spolupráci s firmou Illumina, odborníkem na sekvencování
DNA, aby společně navrhovaly na míru přizpůsobená zdravotnická a wellness řešení.3
Konkurence však nepřichází jen z nových obměn starých oborů: objevují se i digitální
nájezdníci s naprosto odlišnými obchodními modely. Tyto společnosti se obvykle zaměří
na významnou část hodnotového řetězce, obejdou stávající hráče a získají kontrolu
nad vztahem se zákazníky, a tak ostatní dodavatele odstaví.
Existují dva typy nájezdníků: digitální obři a malí „ratlíci“. „Titáni jako Alibaba a Tencent
se protlačili na teritorium, které tradičně zaujímaly státní banky jako ta naše,“ vysvětlil IT ředitel
finanční instituce sídlící v Hongkongu. Marketingová ředitelka amerického prodejce potravin
to vidí podobně: „Google vstupuje do obchodování s potravinářským zbožím, aby si ochránil
ziskovost svého zobrazování reklam, Amazon zase proto, že chce prodávat celému světu
celý svět,“ poznamenala smutně.
Digitální obři vás zneškodní několika dobře mířenými hmaty. Ratlíci, kteří vás vytrvale hryžou
do kotníků, jsou ale ve větším počtu srovnatelně nebezpeční. Tihle mrňousové jsou malí,
chytří a hbití. Nijak je nezatěžuje zastaralá infrastruktura. V podstatě žádnou infrastrukturu
ani nemají, protože využívají aktiva druhých. A je těžké si jich všimnout – často o nich víte
až ve chvíli, kdy se do vás pořádně bolestivě zakousnou.

„Je opravdu obtížné předvídat vývoj
v prudce se měnícím technologickém
prostředí. Nevíte, o čem nevíte,
ale pořád se snažíte udržet
si před tím náskok.“

Bankovní sektor je vskutku názorným příkladem. Kdysi platilo, že když jste si chtěli uložit
či vypůjčit peníze, obchodovat s akciemi nebo nakoupit valuty, museli jste navštívit
banku. Nyní máte k dispozici Nutmeg na ukládání, Kabbage na půjčky, Robinhood
na obchodování s akciemi, Currency Cloud na přeshraniční platby a velkou řadu dalších
podobných poskytovatelů. Vedle toho je tu i Yodlee pro ty, kdo si přejí služby v oblasti
agregace účtů, a bezpočet stránek, na nichž si můžete srovnávat úrokové míry.
Není divu, že to vedení zavedených firem znervózňuje.

Ian Cunningham, COO, Tangerine Bank, Kanada

Před dvěma lety byla pravděpodobnost, že jejich konkurent přijde z téhož sektoru stejná,
jako že přijde odjinud.4 Dnes mají větší obavy, že do jejich revíru vnikne někdo úplně
zvnějšku (viz Obrázek č. 3). „Dřív jsme za konkurenta považovali Four Seasons,“
poznamenal marketingový ředitel hotelové společnosti ve Spojených arabských
emirátech. „Teď se spíše rozhlížíme po ‚narušitelích‘ jako Airbnb.“
Obrázek 3
Digitální zásahy: Ředitelé se obávají, že jejich byznys ovládne někdo zvenčí
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Klíčová iniciativa 1

Připravte se na digitální nájezdníky
Co je základem tohoto posunu na poli konkurence? Vedoucí pracovníci se domnívají,
že zdaleka nejsilnějšími z různých externích sil, které lomcují jejich podniky,
jsou technologie a tržní faktory (viz Obrázek č. 4). Generální ředitelé řadí na vrchol
seznamu technologie, stejně jako činili v posledních čtyřech letech. Nyní ale vůbec poprvé

Obrázek 4
Dvě hlavní síly: Technologie a tržní faktory proměňují podobu
konkurenčního boje
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vnímají technologie jako hlavní aspekt ovlivňující situaci i ostatní představitelé vedení.
IT ředitel dánské technické poradenské firmy to výstižně charakterizoval takto:
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I když se členové boardu v naprosté většině shodují na tom, nakolik jsou technologie
důležité, méně jistí jsou si tím, jaký konkrétně bude jejich dopad. Využili jsme analytické
nástroje Watson Analytics, abychom rozebrali přes 7600 otevřených komentářů ohledně
toho, jaký vliv na své podnikání respondenti očekávají od jednotlivých technologií. Zjistili
jsme, že počet těch, u nichž převažují pozitivní dojmy, dvojnásobně převyšuje počet těch
řídících pracovníků, jež mají spíše negativní pocity.
Na jednu stranu ředitelé vítají příležitost vyvíjet lepší zboží a služby s využitím efektivnějších
výrobních technik a s větším zastoupením udržitelných zdrojů energie. „Spoléháme na to,
že další vlnu našeho růstu budou pohánět technologie,“ prohlásil finanční ředitel indické
pojišťovny. Na druhou stranu se ale usilovně snaží vyřešit „technologický nápor“,
jak to formuloval IT ředitel malajské zdravotnické společnosti. A ve hře je skutečně příliš
mnoho. „Pokud vsadíme na nesprávnou věc, mohlo by to mít na naše podnikání skutečně
velmi negativní vliv,“ okomentoval to provozní ředitel belgické firmy zaměřené
na elektroniku.
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”Měkké”
dovednosti

„Koncept aplikací – skutečnost,
že existují miliony vývojářů,
kteří dovedou z mobilních
a přenosných elektronických
přístrojů udělat zcela nové a
inovativní nástroje – promění svět
byznysu.“
Asher Yaqub Khan, Obchodní ředitel, Ufone,
Pákistán

Přehodnoťte zapojení zákazníků
Určitá nejistota však neznamená, že by firmy zapomněly, jak důležité je pro prosperitu v novém
konkurenčním prostředí využít různorodých taktik. Představitelé vedení už vědí, že vyšší
efektivita sama o sobě nestačí k tomu, aby si poradili s amorfními protivníky, kteří dovedou
změnit směr takřka přes noc. Odražení takových útočníků si žádá mnohem odvážnější
přístup.
Většina vedoucích pracovníků předpokládá, že se změní způsob, jak jejich organizace
zapojuje zákazníky. Především je zajímá vytváření intenzivněji digitální a na míru přizpůsobené
zkušenosti (viz Obrázek č. 5). Jak poznamenal generální ředitel britské energetické
společnosti: „Nyní máme k dispozici nástroje, abychom porozuměli 90 procentům našich
zákazníků, ale musíme se dopracovat k tomu, aby naše chápání zákazníků bylo na úrovni
individuality (segment-of-one).”
Obrázek 5
Osobní kontakt: Vedení firem očekává, že propojení se zákazníky bude do větší míry digitální a personalizované
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Více než polovina všech vedoucích pracovníků také hledá další inovace z vnějších zdrojů,
které by jim pomohly zahájit účinný protiútok. A plánují, že budou ve větší míře navazovat
spolupráci, aby k takovým inovacím získali přístup (viz Obrázek č. 9). „Pokud budeme
pracovat sami, omezí to náš budoucí růst. Musíme spolupracovat s dalšími organizacemi,“
podotkl IT ředitel čínské společnosti vyrábějící spotřební zboží.
Obrázek 6
Spolupráce: Vedení společností plánuje navazovat aktivněji partnerství, především kvůli
přístupu k externím inovacím
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Ředitelé si uvědomují i význam decentralizovanějšího rozhodování (viz Obrázek č. 7).
Dochází jim, že konvenční hierarchický management není vždy nejvhodnějším řešením,
když hodnota, kterou podnik nabízí, se z velké části nachází v utvářených sítích, nikoliv
ve vlastněných zdrojích. Zrovna tak nefunguje při boji s rivaly, kteří jsou malí,
mrštní a dobře skrytí. Organizace se musí dostat blíže do akce a důvěřovat svým
partnerům, že v daném ekosystému sehrají správnou roli.

„Očekáváme, že budeme více spoléhat
na spolupráci a partnerství a dále
také na inovace vycházející z toho,
že nasloucháme klientům a řešení
vyvíjíme společně.“

„Musíme změnit způsob
rozhodování. Pokud budeme
více zapojovat naše
zaměstnance, povede se nám
zrychlit naše aktivity.“

Figure 7
Distribuce moci: Vedení si uvědomuje, jak důležité je v propojeném prostředí delegovat práci
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Mnoho řídících pracovníků se však ostýchá zajít příliš daleko mimo vyšlapanou cestu. Téměř
Shogo Ikeuchi, CHRO, Recruit Holdings, Japonsko

dvě třetiny z nich sice plánují vstoupit na nové trhy, ale jejich komentáře naznačují, že se spíše
budou držet již známých oblastí. Jinými slovy se zaměřují na nové demografické segmenty
nebo geografické trhy, ne však na příležitosti v jiných sektorech.
Světlonoši udávají směr
Některé organizace jsou ovšem odvážnější než jiné. Z analýzy odpovědí se nám podařilo
identifikovat malou skupinu podniků, které vynikají ve dvou ohledech. Těší se silné reputaci
předních inovátorů. Zároveň překonávají své kolegy v oboru, co se týče růstu tržeb a ziskovosti.
Tyto organizace označujeme jako světlonoše, představují asi pět procent dotázaných v našem
vzorku.
Také jsme objevili skupinu podniků, které zaostávají za ostatními. Tzv. „market followers“ mají
mnohem nižší tržní profil podle názorů svého vedení a téměř všechny jsou po finanční stránce
mnohem méně úspěšné. Jde o 34 procent z našeho celkového vzorku.
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Při srovnání obou skupin se ukazuje, že „světlonoši“ si více uvědomují riziko, že je ohrozí
konkurenti přicházející nově z jiných oborů a lépe znají potenciál kognitivních počítačových
systémů. Rovněž je u nich větší pravděpodobnost, že se vydají na nový trh a přijmou spíše
decentralizovaný styl vedení (Obrázek č. 8).
Stručně řečeno, světlonoši jsou lépe připravení na to, aby rozpoznali útoky digitálních
nájezdníků a čelili jim, a zavádějí některé z taktik, které využívají tito jejich soupeři. Zkoumají
příležitosti z blízkých oblastí a omezují byrokracii, aby se dokázali pohybovat hbitěji. Tím však
není řečeno, že by se pokoušeli napodobovat všechno, co dělají digitální nájezdníci.
To by ostatně ani neměli. Dlouho zavedené podniky se nemohou jen tak zbavit hodnotných
značek, existujících systémů nebo povinností vůči akcionářům. Mají však mnohem lepší
povědomí

o tom, že podoba bojiště se mění a chystají se na protiútok.

Obrázek 8
Co se chystá: Světlonoši mají lepší pozici bránit se novým narušitelům
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Naše doporučení
Více „zvědů“ do první linie
Na rychle se posouvajících trzích mají historická data omezenou hodnotu. Všechna
rozhodnutí kromě těch nejdůležitějších delegujte na pracovníky, kteří jsou nejblíže
zákazníkům. S decentralizovaným rozhodováním získáte více „zvědů“ – s větší svobodou
konání – v první linii. Když propojíte lokální vědění, které získávají, s informacemi od vašich
partnerů, uděláte si mnohem jasnější představu, jak se trhy vyvíjejí. Také vám to umožní
varovat spojence, pokud zpozorujete, že se objevují nová nebezpečí, a tak s nimi navážete
pevnější vztahy.
Sdílením k úspěchu
Stupňujte plány na navazování nových partnerství a buďte připravení na „reciprocitu“,
tedy sdílení zásadních zdrojů se spojenci, abyste mohli společně i růst.5 Začněte určením
toho, co můžete sdílet a jaké partnery chcete. Poohlížejte se po podnicích, které disponují
dobrou pověstí ohledně inovací a dovednostmi, jež lze propojit s těmi vašimi a vytvořit
tak nové příležitosti. Až najdete vhodného spojence, pusťte se do malých experimentů,
abyste se sžili společným učením.
Zmocněte se prostoru uprostřed
Co mají společného disruptivní inovátoři jako Alibaba, eBay, Spotify a WhatsApp?
Všichni se stali základním pilířem ve virtuální síti, kterou využívají jiné společnosti k oslovení
zákazníků. Vytvoření online fóra, kde nakupující a prodávající obchodují, vyměňují
si informace a sdílejí poznatky, a stimulování rozvoje zdravého ekosystému může být velmi
výnosná strategie. Také tím zabráníte tomu, že vás někdo jiný odstřihne od hlavního dění.
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Klíčková iniciativa 2

Vytvořte si panoramatický pohled
Čím zakuklenější jsou vaši nepřátelé a čím rychlejší je tempo změn,
tím víc do široka – a do dálky – se musíte rozhlížet. Přesto je nesmírně těžké zahlédnout
horizont nejbližší budoucnosti. Jak zdůraznil slavný filosof vědy Thomas Kuhn, vědecký
pokrok je obvykle nepravidelný – sérii klidných meziher protínají prudké intelektuální

„Nejtěžší ze všeho je rozlousknout,
jestli je to, co se děje, humbuk,
trend nebo tsunami.“

revoluce. Kromě toho je zřejmě čím dál nevyzpytatelnější, protože vědomosti jsou stále
specializovanější a fragmentovanější a na inovacích se velkou měrou podílí nové prvky jako
crowdsourcing a crowdfunding.
Co tedy vedoucí pracovníci od buducnosti očekávají? Obecně převládá shoda ohledně
technologických prvků současné „vlny“. Většina ředitelů bez ohledu na svou roli věří,
že v následujících třech až pěti letech se velmi silně prosadí cloud computing, mobilní řešení
a internet věcí (IoT). Kognitivní technologie (systémy, které rozumí přirozenému jazyku
a neprogramují se, protože se učí samy) se objevují na obzoru v těsném sledu za nimi,
protože fungují jako most k novým úrovním personalizace a získání vhledu z gigantických
objemů dat (viz Obrázek č. 9).
Obrázek 9
Hvězdné technologie: Ředitelé vnímají, že v blízké době budou mít zásadní význam především tři hlavní technologie

63%

Cloud computing a služby

61%

Mobilní řešení

57%

Internet věcí (IoT)

37%

Kognitivní počítačové systémy

28

%

Vyspělé technologie výroby

23%

Nové zdroje energie
Bioinženýrství
Hybridní spojení lidí a strojů

12%
10%

Faik Açıkalın, CEO, Yapı Kredi Bankası, Turecko

„Cloud nám umožňuje
‚dematerializovat‘ služby
a dodávat je i vzdálenějším
zákazníkům, aniž bychom
k tomu potřebovali
infrastrukturu.“

Top management od těchto služeb očekává, že přinesou značné výhody už v krátkodobém
horizontu (viz Obrázek č. 10). Vezměme si jako příklad cloud computing. „Cloud vám může
pomoci zkrátit dobu realizace zakázky a sdílet zdroje efektivněji,“ domnívá se IT ředitel
vietnamské společnosti působící v oboru kontejnerových terminálů. Také umožňuje „vytvořit
digitální ekosystém, který může efektivněji sloužit zájmům zákazníků,“ podotkl IT ředitel
švýcarské cestovní společnosti. S platebním modelem „pay-as-you-go“ navíc nejsou nutné
rozsáhlé investice předem, jak připomněl finanční ředitel mauricijského poskytovatele finančních
služeb.

Kyra Arcia Marcano, CMO, Banco Bolivariano,
Ekvador
Figure 10
Nadějné vyhlídky: Ředitelé věří, že technologie mohou proměnit provoz jejich podniků
Technology
Cloud computing
and služby

Benefits

Mobile solutions

Přístup k datům v reálném čase, příležitost zlepšit zákaznickou zkušenost

Internet of Things (IoT)

Lepší využití aktiv, prostor proměnit produkty na služby, přidat doplňující
služby a lépe přizpůsobit nabídky na míru s

Cognitive computing

Lepší pochopení a zapojení zákazníků, lepší využití aktiv,
nejpokrokovější analytické a prediktivní nástroje

Advanced manufacturing
technologies

Vyšší efektivita, úspora nákladů, potenciál pro masové úpravy dle potřeb
zákazníků, snadnější experimentování

New energy sources
and solutions

Vyšší efektivita, nové možnosti podnikání, ekologické výhody

Bioengineering

Příležitost vyvíjet lepší plodiny, upravené potraviny, léky a lékařské
přístroje

Man-machine hybrids

Potenciál pro medicínský pokrok a rozvoj v oblasti pokročilého strojírenství,
úspora nákladů

Vyšší rychlost a pružnost, nižší kapitálové výdaje a provozní náklady,
produktivnější využití IT zdrojů, jednodušší spolupráce
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Mobilní řešení zase „zprostředkovávají hlubší porozumění jednotlivým zákazníkům,“ jak nám
řekl generální ředitel jihoafrické banky. Vedle toho samozřejmě umožňují i to, co IT ředitel
katarského vzdělávacího institutu popisuje jako „přístup kdykoliv, kdekoliv a s jakýmkoliv
přístrojem.“ A to je cenné jak po zaměstnance, tak pro zákazníky. „Abychom mohli uzavírat
obchodní dohody, je pro nás zcela zásadní to, že můžeme našim prodejcům nabízet
informace v reálném čase,“ poznamenal provozní ředitel hongkongské dopravní
společnosti.
Internet věcí přináší další výhody. Šéf marketingu americké strojírenské společnosti
se zmínil o možnosti „zvýšit využití vybavení a optimalizovat kapitálové náklady.
Budeme moci předvídat potenciální selhání a podniknout preventivní kroky.“
Další ředitelé hovořili

o možnosti přetvořit produkty na předplacené služby. „Nejprve

provedeme digitalizaci našich analogových produktů. Následně nahradíme produkty
službami,“ vysvětlil provozní ředitel španělské společnosti zaměřující se na kancelářské
vybavení.
Řada vedoucích pracovníků také zmiňovala výhody kognitivních počítačových technologií,
které mohou pomáhat k novým objevům, lepším a podloženějším rozhodnutím
a podporovat kontextové interakce se zákazníky. „Kognitivní technologie nám umožní
analyzovat data o zákaznících, vytvářet prediktivní modely a sledovat měnící se potřeby
zákazníků. Tím získáme nové příležitosti upsellingu a vzájemné marketingové podpory
u různých produktů,“ prohlásil marketingový ředitel polské ropné společnosti.
Ředitelé a ředitelky však věří, že nejslibnější ze všeho je souběh různých technologií.
„Mobilní technologie a data sdílená prostřednictvím cloudu otevřou nové obchodní
modely,“ prozradil nám generální ředitel tchajwanské banky. Jiní respondenti připomínali i
příležitosti ke kombinování chytrých produktů s bioinženýrskými výdobytky ke zlepšení
zdravotnictví.

„Produkty budou mít
navíc ‚virtuální vrstvu‘,
například v podobě
informací či služeb.“
Dr. Ralph Körfgen, ředitel firemního vývoje, Deutsche
Bahn, Německo

„S kognitivními technologiemi
budeme moci realizovat
plánování scénářů‚
na steroidech‘.“
Laston Charriez, senior viceprezident pro marketing,
produktový a tržní vývoj v americkém regionu, Western Union,
USA

Ředitelé si ale uvědomují i negativa. Když jsme prováděli C-suite studii v roce 2013,
obavy o bezpečnost představovaly jen drobné bliknutí na radaru.7 Dnes se většina
vedoucích pracovníků bez ohledu na roli domnívá, že IT bezpečnost je nejvýznamnější
rizikovou oblastí (viz Obrázek 11). „Čím více věcí je vzájemně propojených, tím se stáváme
zranitelnějšími,“ uvedl marketingový ředitel australské finanční společnosti.
Obrázek 11
Nejvyšší pohotovost: Bezpečnost se probojovala mezi priority, protože věci jsou čím dál propojenější
Rizika IT bezpečnosti

68%

Poškození reputace

36

Finanční rizika

35%

Porušení předpisů

35%

Manipulace s daty
Nestabilní pracovní síla

%

30%
27%

Ztráta duševního vlastnictví

25%

Delší období prostojů

24%

Pochopení skrytých tendencí
Na druhou stranu se však zdá, že jen velmi málo ředitelů zaregistrovalo obecnější následky
zavádění nových technologií. Marketingový ředitel jiné australské finanční firmy například patří
k hrstce respondentů, která zaznamenala, že cloud computing urychluje další digitální
„rušivé“ inovace. Velkým organizacím sice pomáhá k vyšší efektivitě, ale zároveň otevírá
dveře oněm drobným hráčům, kteří na ně mohou zaútočit.
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Vyspělé výrobní technologie mohou mít také hluboký dopad a zčeřit vody. Dodavatelský
řetězec je čím dál komplikovanější vzhledem k narůstající poptávce v zemích mimo OECD. I
preference zákazníků se velmi rychle mění, a dodavatelský řetězec proto musí být pružnější,
jak vypozoroval generální ředitel jedné nadnárodní firmy zaměřené na dodavatelský řetězec.
S touto výzvou může pomoci automatizace. Ale když budou v továrnách hrát větší roli
robotické technologie, významnou část výrobních nákladů budou představovat materiály
a doprava. Začnou tak odpadat důvody pro výrobu ve vzdálených zemích s levnější
pracovní silou, zato začnou být atraktivnější země bohaté na přírodní zdroje nebo v blízkosti
trhů, které obsluhují. Sofistikované 3D tiskárny přinesou výrobu mnoha druhů zboží ještě
blíže domovu a změní se i způsob jejich navrhování.
IT ředitel globálního farmaceutického koncernu patří mezi ty, kteří hloubají nad potenciálem
kognitivních systémů. Je pevně přesvědčen, že počítače budou jednou „schopny určit
nejvhodnější kroky k vyřešení zdravotních problémů, a to zcela na základě vzorců dat“,
čímž způsobí radikální transformaci dosavadního modelu ve farmaceutickém sektoru.
V dlouhodobější perspektivě vyvolávají nové technologie často mnohem více inovativních
narušení, než by se zprvu mohlo zdát. A vedení firem musí umět nahlédnut dál než jen
na situaci na horním proudu řeky – o něco níž totiž mohou čekat kaskádové vodopády.

Rozšiřte možnosti
Většina ředitelů nicméně bez mučení přiznává, že je těžké vidět, co má přijít, natož promyslet
širší důsledky. „Je nemožné předvídat, co ovlivní náš byznys, protože proměnných je
tu bezpočet,“ uvádí marketingový ředitel jihoafrické banky.

„3D tisk bude mít značný vliv
na vývoj materiálů. Produkty
v budoucnosti nebude odlišovat to,
jak jsou vyrobeny, ale z jakých jsou
materiálů.“
Shizuya Yoneda, COO, Menicon, Japonsko

„Musíme si položit otázku, co bude
následovat. A být proaktivní,
ne jen reagovat na to, co se už stalo.
Tohle je nutné, ať už se zamýšlíme
nad budoucností v krátkodobém,
či dlouhodobém horizontu.“

Jak tedy naši respondenti přicházejí na kloub tomu, jaká se blíží budoucnost? Tento proces
má dvě fáze: odhalování nových trendů a podrobnější uvažování nad možnými důsledky.
V obou krocích lze využít brainstorming, crowdsourcing a kognitivní technologie.
Naproti tomu prediktivní a preskriptivní analytické nástroje a simulace jsou relevantnější pro
bádání nad otázkami typu „pokud-tak“.
Většina řídících pracovníků využívá brainstorming a prediktivní analytické nástroje.
Ale jen sotva polovina pracuje se simulacemi a preskriptivními analytickými nástroji.
Ještě méně z nich využívá crowdsourcing nebo cognitive computing (viz Obrázek č.12).
Jak se zdá, většina ředitelů stále ještě spoléhá na tradiční metody předjímání budoucnosti.

Jyrki Mäki-Kala, CFO, Neste Oil, Finsko

Figure 12
Staré návyky: Ředitelé k rozpoznání nových trendů stále používají konvenční techniky

80%

63%
51%
46%

23%

13%
13%

Brainstorming

Prediktivní
analytické
nástroje

Simulace

Preskriptivní
analytické
nástroje

Crowdsourcing

Kognitivní
technologie
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Podobně většina ředitelů využívá jen omezené možnosti, co se týče výpomoci zvenčí. Nejdříve
se obracejí na experty, „thought leadery“ (viz Obrázek č. 13). Zhruba polovina také využívá
zpětnou vazbou zákazníků a výzkum trhu nebo se dívají na to, co dělají jejich konkurenti.
Skutečnost, že pouze polovina hledá informace u zákazníků, je však překvapivá. Podobně
pozoruhodné je, že tak málo vedoucích pracovníků sleduje firmy z blízkých sektorů nebo
sociální média, přestože by tyto zdroje mohly na situaci vrhnout zcela nové světlo.
Dalším klíčovým zdrojem poznatků jsou partneři. Členové jednoho ekosystému sice postupují
společně, ale každý nahlíží svět ze svého vlastního úhlu. Propojení jejich vjemů přinese
kolektivní porozumění budoucím trendům a technologiím i tomu, jak z nich co nejlépe
profitovat. Všem členům ekosystému to pak umožní efektivněji se postavit konkurenci.
Figure 13
Omezený rozsah: Ředitelé čerpají poznatky, které by jim pomohly odhadovat budoucnost, jen z omezené škály zdrojů

55%

Externí expert
Zpětná vazba od zákazníků

51

Výzkumy trhu a analýzy

50%
47%

Konkurenti

39

%

Firmy v blízkých sektorech

29

Blogy a sociální média
Tradiční média

21%

%

%

„V budoucnosti pro nás budou
zákazníci vytvářet větší
hodnotu. Nejsou pro nás jen
zdrojem příjmu, mohou nám
i napomoci ve vývoji.“
Zhu Bin, CEO, GuangDong Create Environment &
Technology Co., Čína

Obrázek14

Ekosystém je pochopitelně jen tak schopný jako jeho nejslabší člen, takže je nezbytné zajistit,

Kam se správně dívat: Světlonoši věnují víc pozornosti zákazníkům
než konkurentům

aby ruku k dílu přiložili všichni stejnou měrou. Nicméně shromažďování a analyzování

60%
49%

42%
54%

22%

22%

more

less

informací z mnoha různých perspektiv od všech účastníků v ekosystému přináší mnohem
jasnější ukazatele budoucího vývoje než pouhé spoléhání na interní vědění.
Podívejme se na úspěch programu Global Pulse, který vyvinula OSN, aby směřovala
humanitární pomoc efektivněji. Global Pulse doluje data ze sociálních sítí, blogů a online
obchodování, aby identifikoval prudké nárůsty nezaměstnanosti, zvyšování cen,
šíření nemocí a další známky strádání. Využívá i informace od svých partnerů. Když jim
například mobilní operátor Orange poskytl slepé záznamy hovorů realizovaných pěti miliony

Zpětná vazba zákazníkůk

Světlonoši

Market Followers

Konkurenti

uživatelů na Pobřeží slonoviny, výzkumníci použili data o lokalizaci hovorů k analýze vzorců
cestování. Zjistili, že i menší změny v infrastruktuře mohou zkrátit průměrnou dobu dojíždění
v největším tamějším městě, Abidžanu, a tak lze dětem zkrátit cestu do školy a současně
snížit znečištění města.
Čerpání z různých zdrojů informací viděných z rozmanitých pohledů je jedinou možností,
jak se smysluplně vyrovnat s problémem „bezpočtu proměnných“, na nějž narážel výše
citovaný marketingový ředitel jihoafrické banky. Když jsme s pomocí analytických nástrojů
Watson důkladně prozkoumali, co ředitelé říkají o nejhůře předvídatelných vnějších vlivech
působících na jejich podnik, brzy jsme identifikovali 33 zřetelných proměnných. Jako tři hlavní
typy mechanismů lze určit technologické změny, geopolitické problémy a tržní faktory.
Světlonoši se rozhlížejí okolo sebe – neustále
Řada „světlonošů“ v naší studii už přišla na výhody panoramatického pohledu. Bedlivě sledují
své soupeře, ale ještě pozorněji si všímají svých zákazníků (viz Obrázek č. 14). Více než
polovina z nich k odhalování nových trendů navíc využívá prediktivní analytické nástroje.
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Co říci závěrem? Světlonoši vnímají budoucnost jinak. Ve srovnání s „market followers“
kladou menší důraz na roli mobilních řešení a cloud computingu, protože většina z nich tyto
technologie implementovala dříve. Větší váhu však přikládají kognitivním technologiím, vyspělým
výrobním technologiím a novým energetickým zdrojům a řešením (viz Obrázek č. 15).
Už tedy hledají další velké zdroje zisku. Také jsou ochotní investovat do nově vznikajících
technologií, které mají vyšší vstupní náklady a vyšší přínosy.
Abychom to shrnuli, světlonoši dovedou lépe rozpoznat budoucí trendy, protože se dívají
nejen před sebe, ale i okolo. Zaujímají ekocentrický – nikoliv egocentrický – přístup, čerpají
poznatky od zákazníků a ekosystému partnerů, a tak monitorují krajinu z vícero pozorovacích
bodů. A také uplatňují podrobné analytické techniky, aby tato vstupní data dešifrovali.
Obrázek 15
V čem tkví jejich náskok: Světlonoši se více zaměřují na slibné nové technologie
47%
38%

30%
24%

24%

25%

Kognitivní technologie

Vyspělé výrobní postupy

více

Světlonoši

více

Market Followers

28%
20%

40%
více

Nové energetické
zdroje a řešení

„Největší výzvou je vyvíjet budoucnost
a přitom se vyrovnat s minulostí.
Je to jako snažit se opravit děravou
střechu a současně instalovat solární
panely.“
Rob Briggs, CHRO, Aviva Insurance, Velká Británie

Naše doporučení
Rozvíjejte kognitivní možnosti
Neexistuje technologie, která by vám zcela přesně prozradila, co se odehraje v budoucnu.
Pokud však využijete prediktivní a kognitivní nástroje k důkladnému prozkoumání dat,
která v reálním čase získáváte z trhu a od partnerů, pomůže vám to předvídat budoucí
události s větší jistotou. Také vám umožní vytvářet scénáře typu „co bude-pokud...“,
a tak se můžete na různé varianty připravit dříve, než nastanou.
Vytvořte si vlastní „jednotku budoucnosti“
Vytvořte si speciální tým zaměřený na prognózy a vybavte ho vhodnými technologiemi
a dovednostmi. Nedávno provedený výzkum ukázal, že lidé vyškolení v používání technik
pravděpodobnostního uvažování a schopní rozpoznávat a odstraňovat předpojatost
vytvářejí lepší předpovědi. Navíc i práce v týmu zvyšuje pravděpodobnost, že bude
prognóza přesnější.10 Přemýšlejte o tom, že byste mohli někoho v týmu konkrétně
pověřit tím, aby sledoval nové technologie a monitoroval trh.
Zaujměte ekocentrický pohled na svět
Zhodnoťte schopnosti všech podniků ve vašem ekosystému. Využíváte všechny jejich
kontakty, dovednosti a aktiva? Vidíte nějaké slabé články? Chybí tam nějaké dovednosti?
Ptejte se sami sebe, jestli má váš ekosystém odpovídající odborné kvality, aby plně
zužitkoval nové trendy a technologie a maximalizoval konkurenceschopnost. Pokud ne,
kde byste se měli porozhlédnout? Osud vaší organizace nyní spočívá na kolektivních
schopnostech ekosystému, v němž působíte – a k nim patří i schopnost číst budoucnost
a připravit se na ni.
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Buďte první, nejlepší – jinak to nemá smysl
To, jak představitelé firmy vidí budoucnost, ovlivňuje jejich kroky. Většina ředitelů například
vnímá technologie jako prostředek k vytváření hodnot, i když nepřehlížejí ani příležitost
redukovat náklady (viz Obrázek č. 16). Většina našich respondentů plánuje opětovně
vyhodnotit firemní portfolio produktů či služeb i provozní model ve světle technologie,
kterou zařadili z hlediska významu na první místo.
Obrázek 16
Faktor výhody: Ředitelé vnímají technologie primárně jako prostředek k vytváření hodnoty, ne jen ke snižování
nákladů

81%

Vyvíjení lepších produktů/služeb

75%

Vyvíjení pevnějších vztahů se zákazníky
Zlepšení efektivity marketingu a prodeje

68

Ekonomičtější výroba produktů/služeb

67%

Ekonomičtější distribuce produktů/služeb

%

62%

Kromě toho čtyři pětiny ředitelů experimentují s alternativními obchodními modely nebo
o tom uvažují. Soustřeďují se v první řadě na „otevřené“ a „platformové“ varianty
(viz Obrázek č. 17). Oba modely napomáhají spolupráci, jak uvnitř oboru, tak přes jeho
hranice ven. Oba také nabízejí značnou flexibilitu, což je pro vyrovnání se s vnějšími
změnami nezbytné.

„Technologie změní naše obchodní
modely... V hodnotovém řetězci dojde
k posunu zisku, půjde o posun
od produktu k celkovému řešení.“
Frans van Houten, CEO, Royal Philips, Nizozemsko

„Víme, že očekávání se zvyšují,
ale co přesně budou zákazníci
očekávat? To zatím nevíme.
A tato očekávání nejsou vytvářena
námi nebo našimi konkurenty –
vznikají mimo náš sektor, v Applu
nebo Amazonu. Ve skutečnosti
soupeříme spíš s nimi.“

Obrázek 17
Nejoblíbenější formy: Nejvíce ze všeho se ředitelé zaměřují na otevřené a platformové
byznys modely

49%

41%
%
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Scott C. Campbell, výkonný viceprezident a CMO –
Multiple Line, American National Insurance Company,
USA

Otevřený

Platforma

Integrátor

Freemium

26%

Razor
and blade

25%

Dlouhý chvost

To dává smysl vzhledem k pádným důkazům, že inovace obchodního modelu je výnosnější
než inovace produktů – což houfně potvrzují i nově přítomní digitální rivalové. Jak podotkl
marketingový ředitel americké firmy, která pronajímá vozidla: „Uber má odhadovanou tržní
hodnotu vyšší než všechny firmy půjčující auta dohromady, a přitom je to jenom aplikace.“
Ředitelé a ředitelky si uvědomují i to, že vliv digitálních nájezdníků sahá daleko za hranice
sektorů, kde byly inovace nejbouřlivější. A tento dopad nemohou ignorovat, i když jejich
vlastní organizace ještě nezavadily o giganty, ani nepocítily ostré zuby bojovných nováčků.
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vysají toky příjmů. „Největší překážkou je výnosnost. Bude model ziskový a podaří se nám

„Pro to, co se snažíme provést s naším
byznysem a obchodním plánem
neexistují žádná pravidla ani
případové studie z předešlých pokusů.
Máme pocit, jako bychom fungovali
na okraji trhu.“

dostatečně proniknout na trh?“ varoval finanční ředitel německé biotechnologické firmy.

Debra Hall, ředitelka, Rose & Thorne, Nový Zéland

Založit si živou laboratoř
Většina šéfů však jedná opatrně, co se týče zásadnějších změn. „Nejzrádnější je výběr
vhodného nového obchodního modelu,“ prozradil nám provozní ředitel francouzského
zemědělského podniku. „Když testujete nový model, neexistují firmy, od kterých byste
se mohli poučit,“ doplnil k tématu provozní ředitel polské finanční společnosti.
Pravidelně se ve výzkumu vynořovaly i obavy z přílišných investic nebo z toho, že se zcela

Další dotázaní podotýkali, jak je těžké testovat nové modely ve stávajícím korporátním
rámci. „K experimentování potřebujete víru a houževnatost,“ prohlásil IT ředitel indického
konglomerátu. Jenže velké firmy často hledají rychlou výhru. A i když je netrápí taková
krátkozrakost, pořád se musí potýkat se setrvačností.
Všechny tyto obavy jsou odůvodněné. Ale uniká nám při tom jedna věc: při vytváření
nového obchodního modelu je obvykle třeba experimentovat mimo normální organizační
prostředí. Musíte vyvinout a otestovat několik různých nápadů, ty nejslibnější opečovávat
a spustit je jedině tehdy, až budete přesvědčeni, že zafungují i v reálném světě.

„Žijeme v době, kdy jsou
individuální kreativita a neustálá
inovace zcela nezbytné. Měli
bychom uvažovat z hlediska
‚návratnosti inspirace.“
Natascia Radice, CMO, TEDxDubai,
Spojené Arabské Emiráty

Prozkoumejte vnější hranice
Mnozí ředitelé jako by měli dojem, že se jim nabízí přespříliš omezený počet možností.
Někteří z nich se chtějí posunout vzhůru v hodnotovém řetězci. Jen málokteří však zvažují,
že by se vydali opačným směrem, přestože posun v hodnotovém řetězci směrem níže by jim
mohl otevřít nové příležitosti. Když například začal mít výrobce tomatové pasty Morning Star
problémy s dodávkami, začal pěstovat a sklízet vlastní rajčata. Tento krok mu umožnil vytvářet
širší škálu produktů, protože mohl kultivovat odrůdy rozmanitějších chutí.
Sestup na hodnotovém řetězci může také poskytnout ochranu před digitálními nováčky,
z nichž se řada úspěšně rozjede díky tomu, že cílí na nejlevnější trhy. Typickým příkladem je
Airbnb: tato firma začala tím, že obsluhovala chudé cestovatele, kteří byli ochotní přespávat
i na podlaze u někoho v obýváku, a dnes má v nabídce 29 hradů a zámků.14 Ovládnutím
nižších oblastí hodnotového řetězce se zacelí některé trhliny, kterými by se mohli na trh
vmáčknout digitální nájezdníci.
Zdá se však, že jen minimum ředitelů vede úvahy tímto směrem a plánuje zacílit na zcela
novou zákaznickou základnu nebo proniknout do nového odvětví. Převážná většina šéfů
patrně vůbec nemá zájem pokusit se „uberizovat“ samotné Ubery.
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Světlonoši razí cestu vpřed

Obrázek 18

Opět si však můžeme všimnout významných rozdílů ve strategiích světlonošů a „market

S jídlem roste chuť: Většina světlonošů chce být
průkopníky na trhu

followers“. Především světlonoši rychleji postupují vpřed, co se týče vytváření kvalitnějších
obchodních modelů: 38 procent už využívá otevřený obchodní model a 27 zvolilo jako
obchodní model platformu, zatímco u „market followers“ jde jen o 29, respektive 20

80%
41%

procent. Ať jde o spouštění nového obchodního modelu či představení nové nabídky,
světlonoši jsou navíc mnohem odhodlanější vstoupit na trh jako první (viz Obrázek č. 18).
Proč taková touha po prvenství? Rychlost vývoje technologií narůstá, nedávno byl opět
potvrzen Mooreův zákon, podle nějž se každé dva roky zdvojnásobí „kapacita“

95%
více

technologií.15 Vedení našich „světlonošských“ podniků si tyto souvislosti očividně
uvědomuje. Téměř všichni z nich vědí, že vstoupit na trh jako druzí nebo třetí je luxus,
který si nemohou dovolit. Díky své panoramatické perspektivě se cítí klidněji než „market
followers“ a neobávají se tolik rizik, jež jsou spojena s průkopnickým přístupem.
Být první ale nestačí. Historie ukazuje, že řada inovátorů odpadla, protože se jim
nepodařilo získanou výhodu udržet. Kdo si ostatně pamatuje zařízení MPMan od SaeHan,
první široce dostupný MP3 přehrávač, který přišel na trh v roce 1997?16 V digitální
ekonomice platí víc než kdy dříve, že je třeba být – a zůstat – jedním z nejlepších.

Snaha vstoupit na
trh jako první
Světlonoši

Market Followers

Světlonoši v naší studii tomu rozumějí. Plánují vložit výrazně více úsilí do toho, že zacílí
na nové segmenty zákazníků a rozvinou nové modely tržeb. Dobře si totiž uvědomují,
že ten kdo střeží bránu, „vyhrává“ bitvu. Je u nich také mnohem pravděpodobnější,
že si prosadí něco, co má revoluční potenciál, jako jsou například systémy postavené
na učení. Také mají záměr posilovat sítě, které si utvořili (viz Obrázek č. 19).
Jinými slovy, světlonoši se zaměřují na uspokojení tužeb svých nejnáročnějších zákazníků –
těch, kteří chtějí to nejlepší. A hledají spojenectví, která by jim pomohla očekávání takových
zákazníků naplnit. Naproti tomu „market followers“ začínají „sobečtější“ perspektivou:
hledí na to, co se děje mezi zdmi jejich podniku a řeší, jak efektivněji využít stávající zdroje.
Obrázek č. 19
Orientace směrem ven: Světlonoši se soustředí na kvality, které jim pomohou stát se špičkou
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Revidovat partnerství
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Naše doporučení
Probádejte neznámé teritorium
Když se budete zabývat svými existujícími silnými stránkami a budete se učit od přímých
konkurentů, pomůže vám to jen dělat totéž, co už jste dělali – akorát o něco lépe. Naslouchejte
zákazníkům a dalším příslušníkům vašeho ekosystému a aktivně s nimi spolupracujte.
Soustřeďte se na budování širších sítí a sledujte, co dělají firmy ve zcela nesouvisejících
odvětvích, aby vás napadly netradiční myšlenky.
Testujte v ústraní
Založte inovační centrum mimo vaši současnou organizační strukturu, kde se budou rodit
a pilotně testovat nové obchodní modely a nabídky. Dopřejte mu rozlet k pořádným
experimentům, což znamená i dostatek času a zdrojů. Otestujte nejslibnější prototypy na vybrané
skupině zasvěcených a nadšených zákazníků: dozvíte se od nich mnohem víc než od davu
nepříliš erudovaných uživatelů. A nemilosrdně vyřazujte všechno kromě těch úplně nejlepších
variant.

V transparentním digitálním prostředí nestačí něco, co je jenom „dobré“.

Vytvořte – a zachyťte – vhodný moment
Když jste se rozhodli spustit nový obchodní model, produkt nebo službu, jděte do toho
rychle – a buďte připravení zariskovat. Není snadné se prosadit na trhu jako průkopník novinek,
když se pokrok odvíjí tak svižně, že i některé čerstvé inovace se zdají zastaralé. Musíte trh
ovládnout dřív než kdokoliv jiný a tady vám zdroje skutečně pomohou. Jestli máte značku
s dobrým jménem a hluboko do kapes a zároveň jste připravení zatnout všechny technologické
i marketingové svaly, velice se zvyšuje vaše šance na úspěch.

Závěr

„Chci všechno zjednodušit,
abychom méně sázeli a rychleji
se rozhodovali.“
Anders Thulin, ředitel IT a Group Function Business
Excellence & Common Functions, Ericsson Group,
Švédsko

Na poli konkurence se odehrávají kolosální zvraty: vstupují sem soupeřové z přilehlých
odvětví a digitální nováčci dávají hromadně zabrat zavedeným hráčům. Tito útočníci využívají
cloud computing, mobilní řešení a další technologie k tomu, aby opanovali hranice mezi
sektory, vytvářejí radikálně odlišné obchodní modely a odstřihávají etablované firmy.
V podstatě se jim daří „vyhazovat trh do povětří,“ jak to popsal finanční ředitel jedné
francouzské banky.
Digitální giganti mají obrovskou moc, ale když nic jiného, představují snadno viditelnou
hrozbu. Spatřit nově příchozí z kdysi oddělených sektorů a agresivní ratlíky je mnohem těžší.
Největší nebezpečí přitom pochází od „narušitelů, o nichž ani nevíme,“ jak varoval generální
ředitel belgické pojišťovny. Počet drobných, ale vytrvale útočících firem také prudce narůstá.
Padesátka firem na seznamu nejinovativnějších start-upů podle CNBC dokázala úhrnem
získat soukromý kapitál ve výši přes 22 miliard amerických dolarů. A to stačí na to,
aby se z několika štěňátek stali obrovští hafani.17
Mnoho tradičních organizací se usilovně snaží nováčky odrazit. Světlonoši jsou na to ale
vybaveni lépe než ostatní, protože porozuměli třem pravidlům:
• Rozpětí: Světlonoši jsou mnohem optimističtější a odvážnější, co se týče pátrání
po příležitostech v souvisejících odvětvích. Definují si, kde chtějí působit, ale současně
si v dnešní éře prudkých změn nechávají otevřených co nejvíc možností. Také chápou,
že proti konkurenci stojí jakožto součást většího ekosystému vzájemně propojených
subjektů, což značně zvyšuje jejich potenciální vliv na trhu.
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• Rozsah: Světlonoši jsou statečnější, když přijde na investice do nově vznikajících
technologií, které s sebou nesou vyšší rizika, ale i návratnost. Také si více uvědomují,
že je třeba zachovat si konkurenční výhodu a dbát na rozsáhlé odborné schopnosti.
Svým nejlepším nápadům věnují naprostou podporu, protože vědí, že největší kousek
ekonomického koláče připadne jen hrstce podniků.
• Rychlost: Světlonoši jsou hbitější, ochotnější experimentovat a mají větší sebejistotu
ohledně toho, že se mohou ujmout vedení. Jakmile vyvinou nový produkt, službu nebo
obchodní model, ženou se až k cílové pásce, protože jim došlo, jak rychle se technologie
vyvíjejí a jak důležité je ovládnout trh dříve než konkurenti.
Stručně řečeno, naši světlonoši jsou lépe vyzbrojeni proti všemožným útokům.
Rovněž se nacházejí ve výhodnější pozici k tomu, aby protivníkům ukázali, zač je toho loket,
a zaútočili na prostor útočníků.

Jak se od světlonošů můžete poučit vy?

Jak jsme výzkum prováděli
Ředitelé

V období od ledna do června 2015 jsme uspořádali rozhovory s 5247 lídry z 21 odvětví

5,247

ve více než 70 zemích. Náš vzorek zahrnoval 818 CEO, 643 CFO, 601 CHRO, 1,805 CIO,

Obory

kterým jsme ve vzorku korigovali potíže vyplývající z rozdílných počtů respondentů v daných

21
Země

>70

723 CMO a 657 COO. Aplikovali jsme dvoudimenzionální proces statistického vážení,
rolích či regionech. K analýze respondentů jsme také využili různé techniky jako například
deskriptivní statistické a multivariační metody.
V rámci naší analýzy jsme mimo jiné chtěli identifikovat rysy, kterými se vyznačují
nejúspěšnější podniky. Proto jsme všechny respondenty požádali, aby ohodnotili pozici své
organizace v odvětví, kde působí, na dvou rovinách: jak je na trhu vnímána z hlediska
inovativnosti a jaké měla v posledních třech letech finanční výsledky (měřeno ve smyslu
růstu tržeb a ziskovosti, v případě veřejného sektoru pak navýšení rozpočtu a výkonu).
Podniky, které v první kategorii získaly hodnocení 1-3 jsme klasifikovali jako „market
followers“, při hodnocení 4 jako „market peers“ a ty s hodnocením 5 jako „top inovátory“.
Podobným způsobem jsme ve druhé kategorii označili podniky se slabým hodnocením 1-3
jako „financial underperformers“, podniky hodnocené číslem 4 jako „peer performers“
a ty nejúspěšnější s číslem 5 jako „financial outperformers“. Odpovědi týkající se druhého
kritéria jsme validovali prostřednictvím srovnání se dvěma objektivními finančními měřítky –
se složeným ročním růstem tržeb a zisku před zdaněním v letech 2009 až 2014.
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*

Světlonoši

Naše analýza odhalila malou skupinku podniků se silnou reputací na trhu a vynikající
finanční historií – označili jsme je v této studii jako „světlonoše“ (viz Obrázek č. 20).

100%

Tuto elitní skupinu jsme srovnali se zástupci „market followers“, z nichž je většina po
finanční stránce výrazně méně úspěšná, abychom zjistili, co činí světlonoše tak

top inovátorů

efektivními.

20%

Obrázek 20
Elitní tým: Světlonoši mají silnou reputaci a vynikající finanční výsledky
%
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top inovátorů patří mezi finančně
nadprůměrné („outperformers“), a tedy

5%

celkové populace
jsou světlonoši

Další informace
Pokud máte zájem o informace o studii IBM Institute for Business Value,
prosím napište nám na e-mail radka_horakova@cz.ibm.com. Sledujte @IBMIBV
na Twitteru a zajímá-li vás kompletní přehled našich výzkumů, můžete se přihlásit
k odebírání našeho měsíčního newsletteru – navštivte prosím stránku ibm.com/iibv.
Ke čtení přehledů pro vedoucí pracovníky našeho institutu můžete využít i aplikaci
„IBM IBV“ pro mobily a tablety, která je ke stažení zdarma ve verzi pro iOS i Android
v příslušném obchodu s aplikacemi.
Ten pravý partner v proměnlivém světě
V IBM spolupracujeme s našimi klienty, propojujeme poznatky z byznysu, výzkumy
a pokrokové technologie, a tak klientům přinášíme značnou výhodu v dnešním rychle
se měnícím prostředí.
IBM Institute for Business Value
Institute for Business Value je součástí divize IBM Global Business Services.
Vytváří fakty podložené strategické přehledy určené vrcholovému managementu
v zásadních oborech privátního i veřejného sektoru.
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