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Tato zpráva představuje výsledky vůbec první studie
IBM věnující se mínění všech členů užšího vedení
– a 17. v řadě studií top managementu, jež provádí
IBM Institute for Business Value. Nyní máme k dispozici
data z více než 23 000 rozhovorů uskutečněných od
roku 2003.
Naše nejnovější studie používá vstupy poskytnuté
těmito osobami:
Generální ředitelé (CEO)
Finanční ředitelé (CFO)
Personální ředitelé (CHRO)
Ředitelé pro informatiku (CIO)
Marketingoví ředitelé (CMO)
Ředitelé dodavatelských řetězců (CSCO)

884
576
342
1656
524
201

Tato studie vychází z osobních
rozhovorů s více než 4000 členy
užšího vedení soukromých
i veřejných organizací z celého světa

Obrázek 1
Struktura vedení: Užší vedení organizace zahrnuje složitou síť vztahů
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Vazby ve správní radě
Zeptali jsme se ředitelů, se kterými dvěma kolegy
z užšího vedení spolupracují nejvíce. Jejich odpovědi
objasňují složité vztahy ve správní radě (viz obrázek 1).
Z dalších vyjádření, jež nám poskytli v rámci rozhovorů,
jsme identifikovali rovněž hlavní prvky úspěchu. Mimo
jiné jsme zjistili, že jedna z vlastností, jež odlišuje úspěšné
podniky od neúspěšných, je týmová spolupráce členů
užšího vedení.
Podle mínění ředitelů úspěšné podniky porážejí konkurenty
ve svém odvětví v růstu příjmů i ziskovosti, zatímco
neúspěšné podniky jsou v obou těchto kategoriích
horší. Přibližně 8 procent organizací v našem vzorku
jsou úspěšní a 25 procent jsou neúspěšní.

Jak vidíte svět?
Generální ředitelé považují technologii za jediný
nejdůležitější externí činitel ovlivňující jejich organizace.
I ostatní ředitelé řadí technologii mezi tři hlavní činitele.
Členové užšího vedení organizací jsou obdobně jednotní
také v přesvědčení, že se formuje zcela nová skupina
dynamických činitelů.
Zákazníci i občané očekávají, že k nim bude přistupováno
jako k nenahraditelným jednotlivcům, což před organizace
klade úkol zjistit, co je pro každého z nich důležité:
hodnoty, přesvědčení, zvyky a způsoby. To však vyžaduje
mnohem užší spolupráci organizací s osobami, jimž tyto
organizace slouží.
Většina ředitelů uznává, že to co platí pro zákazníky
a občany, platí i pro zaměstnance a partnery. Předpokládají,
že organizační hranice budou mnohem propustnější
a budou umožňovat vyšší stupeň spolupráce se zaměstnanci
a partnery v zájmu urychlení inovace. Rovněž očekávají,
že větší objem inovací bude získáván zvenčí. Tam, kde
dříve podnik mohl jednat samostatně a úspěšně, musí
nyní spolupracovat.

Obrázek 2
Technologie v hlavní roli: Generální ředitelé se domnívají, že technologie bude nejvýznamnějším externím
činitelem ovlivňujícím budoucnost jejich podniků
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Obrázek 3
Různé perspektivy: Ředitelé se sice liší ve svém pohledu na pořadí nejdůležitějších
vnějších tlaků, ale všichni věří, že technologie patří do první trojice

Obrázek 4
Základy v pohybu: Ředitelé očekávají zásadní změny komerční sféry v příštích třech až
pěti letech
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Úvodní slovo předsedkyně představenstva
a generální ředitelky IBM

FPO

Již dlouhou dobu věřím, že jednou z nejlepších
inspirací do budoucnosti je přímá a úzká
spolupráce s osobami, jejichž rozhodnutí tuto
budoucnost formují. V posledním desetiletí jsme
v IBM realizovali rozsáhlý výzkumný program
vycházející z tohoto přesvědčení. Cílem je odhalit
zákonitosti, které budou podle názoru členů
užšího vedení špičkových podniků nejvýrazněji
ovlivňovat jejich strategická rozhodování.
Letos vůbec poprvé integrujeme tyto perspektivy
do jednoho soudržného pohledu na vztah se
zákazníky v jednadvacátém století. Podobně
jako naše předchozí výzkumy je i tento projekt
založen na podrobných osobních rozhovorech.
Setkali jsme se s 4183 vedoucími pracovníky
ze 70 zemí. Získané poznatky potvrzují vysokou
rychlost změn probíhajících v podnikové sféře
i ve společnosti obecně.
Dovolte mi zde poukázat na jeden ze závažných
jevů. Když jsme roku 2004 publikovali svou
první studii, zaujímali zákazníci šesté místo
v seznamu pořadí tržních činitelů, jež podle názoru
generálních ředitelů budou podněcovat zásadní
změny v jejich organizacích. Dnes však
zákazníci, kteří jsou díky digitálním technologiím
sebevědomější, představují hlavní téma pro
všechny členy firemního vedení.
Tato studie zkoumá, jak pracovníci užšího vedení
spolupracují na řešení výzev a příležitostí,
o nichž se nám před deseti lety ani nezdálo.

Ve dvou třetinách organizací, které vítězí nad
svými konkurenty, se vedoucí pracovníci
nevěnují pouze řízení zákaznických interakcí.
Mění širší orientaci, strategie a investice svých
organizací s důrazem na kultivaci všech
stávajících vztahů.
Stručně řečeno, priority vedoucích pracovníků
se posouvají z efektivity a produktivity
mezipodnikové spolupráce k novému věcnému
obsahu, jemuž vévodí přímá práce se zákazníky
a který se zaměřuje na mimopodnikovou
motivaci, transparentnost, spolupráci a dialog
s nejrůznějšími skupinami a všemi jejich členy.
Naše studie pro rok 2013 s názvem Zákazníky
aktivovaná společnost zkoumá tento podnět
a ostatní postřehy a dále se věnuje dostupným
metodám stimulace nového růstu a inovací
pro váš podnik. Těším se, společně s mými
spolupracovníky, na pokračování tohoto
dialogu s vámi.

Virginia M. Rometty
Předsedkyně představenstva, prezidentka a
generální ředitelka, IBM
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Úvod
17 studií a 23 000 osobních rozhovorů, které jsme v posledním desetiletí realizovali, nám odkrylo
velmi široké spektrum poznatků o uvažování členů užšího vedení nejrůznějších obchodních
společností. Často jsme tázáni, jak činnost jednotlivých vedoucích pracovníků ovlivňuje vše
ostatní. Naše nejnovější studie se věnuje právě této otázce.
Hovořili jsme osobně se 4183 řediteli z více než 20 průmyslových odvětví ze 70 zemí (viz obrázek 5).
Naši respondenti představují široké spektrum organizací veřejného i soukromého sektoru.
Své poznatky samozřejmě aktivně využíváme. Náš výzkum ukazuje, že nejúspěšnější organizace
aktivně podněcují zákazníky a občany k ovlivňování interního rozhodování. Proto naši studii
uveřejňujeme postupně: začínáme tímto přehledem a budeme pokračovat samostatnými
výzkumnými zprávami, které budou pojednávat o důsledcích pro jednotlivé pozice a role vrcholového
managementu. Také se budeme vracet k vlastní výzkumné práci za účelem prohloubení poznatků
v určitých oblastech. Srdečně vás zveme k účasti na tomto procesu a těšíme se na vaše podněty.
Obrázek 5
Geografické parametry: Naší studie se zúčastnilo více než 4000 pracovníků vrcholového vedení nejrůznějších
organizací ze 70 zemí
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Jaký je tedy svět z pohledu vedoucích pracovníků? Zeptali jsme se, které vnější okolnosti budou
podle jejich názoru nejvíce ovlivňovat jejich podnik v budoucích třech až pěti letech, a výsledky
jsme porovnali s poznatky získanými v rámci našich předchozích studií.
Jedním z nejvýraznějších trendů je trvalý vzestup významu technologií. Generální ředitelé kladou
technologii na první místo stejně jako v roce 2012 (viz obrázek 2 na přebalu). Technologie pro
ně není pouhou součástí infrastruktury, jež je zapotřebí k realizaci obchodní strategie. Jde
o prvek, který zpřístupňuje zcela nové strategie.
Ostatní vedoucí pracovníci mají odlišné priority (viz obrázek 3 na přebalu). Třebaže všichni uvádějí
technologie ve svém seznamu tří hlavních činitelů, jejich názory odrážejí jednotlivé oblasti
specializace. Finanční ředitele trápí nejvíce makroekonomické činitele. Ředitelé pro informatiku,
marketingoví ředitelé i ředitelé dodavatelských řetězců kladou větší důraz na tržní faktory, zatímco
ředitelé pro personalistiku vidí největší problém v dovednostech potenciálních zaměstnanců.
Má snad jít o závažné nedorozumění? Nikoli, pokud ovšem existuje vzájemná komunikace.
Generální ředitelé v úspěšných organizacích nás informovali, že členové jejich týmů velmi úzce
spolupracují. To jim umožňuje získávat zásadní výhody plynoucí z integrace různých perspektiv.
Jak se tedy pracovníci užšího vedení organizací veřejné a soukromé sféry připravují na budoucnost?
Tato publikace obsahuje první část získaných poznatků. Jedná se o výsledek analýz trvajících
několik měsíců, vytvořený naším globálním týmem obchodních stratégů, konzultantů a statistiků.
Použili jsme i IBM Watson™, náš průlomový systém umělé inteligence, a to k odvození dalších
důsledků a hypotéz z dosavadních odpovědí, které jsme obdrželi.
Identifikovali jsme tři hlavní motivy, které pomohou utvářet budoucnost vaší organizace:
• Otevřete se vlivu svých zákazníků.
• Prosazujte inovace na poli digitálně-fyzických vazeb.
• Vytvářejte poutavé a aktivizující zákaznické zkušenosti.
Dále se budeme věnovat těmto problémům a stručně se podíváme, jak je řeší různí vedoucí
pracovníci. V dalších výzkumných zprávách se podrobněji zaměříme na jednotlivé role
a identifikujeme hlavní opatření k realizaci.
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Otevřete se vlivu svých zákazníků
“V několika příštích letech chceme
budovat úzké strategické vztahy se
svými zákazníky a mezipodnikové
vztahy, pro které je prioritou
celoživotní spolupráce se zákazníkem.”
Paul H. Graham, generální ředitel, dodavatelský řetězec DHL,
Singapur
Obrázek 6
Rostoucí profil: Oblast, v níž generální ředitelé očekávají největší
růst vlivu zákazníků, je vývoj obchodní strategie

V éře přebytku konektivity a informací i všudypřítomné digitalizace se v komerční sféře stále více
prosazuje transparentnost. V rámci pátrání po inovacích více než polovina vedoucích pracovníků
očekává, že budou stále více otevírat své podniky – rušit bariéry v zájmu posílení vnitřní i vnější
spolupráce (viz obrázek 4 na přebalu). Nejradikálnější posun názorů lze spatřovat v pojetí významu
spolupráce se zákazníky.
Rostoucí počet generálních ředitelů věří, že vliv zákazníků nesmí být omezen pouze na činnosti,
kterých se zákazníci tradičně účastní, tj. například na vývoj nových produktů a služeb. Generální
ředitelé jsou naopak připraveni předat absolutní kontrolu nad tím, co je obvykle považováno za
jejich vlastní hájemství – nad vývojem obchodní strategie (viz obrázek 6). Ve skutečnosti nám
generální ředitelé sdělili, že vliv zákazníků na obchodní strategie příslušných organizací je stále
silnější, překonává ho pouze vliv samotného vedení (viz obrázek 7).
Obrázek 7
Hlas v představenstvu: Generální ředitelé potvrzují, že strategický vliv zákazníků ze všech ostatních vlivů
překonávají pouze ředitelé
78%

Ředitelé

43%

Dnes

60%

3 až 5 let

55%

Zákazníci
Představenstvo

53%

Funkce podnikové
strategie
Nevýkonné
vedení
Hlavní externí
obchodní partneři
Mateřská
společnost

44%
26%
25%
23%



Více než polovina všech ředitelů se vyjádřila, že zákazníci mají nyní na jejich podniky podstatný vliv
(viz obrázek 8). U úspěšných podniků je o 24 procent vyšší pravděpodobnost než u neúspěšných,
že bylo zákazníkovi nabídnuto významné křeslo u kulatého stolu. Některé nejmodernější podniky
dokonce zřizují zákaznické poradní výbory, které umožňují přímou účast při řešení strategických
problémů.
Tyto podniky si uvědomují, že ohromný nárůst popularity názorů a inovací sdílených na sociálních
portálech, blozích a v textových konverzacích a podobně má zásadní význam pro zákazníky,
kteří klepou na dveře a chtějí být vyslyšeni. Moudří ředitelé vědí, že elektronicky poskytovaná
mínění jsou zásadním prvkem diskuze a vybavili své organizace k pozornému naslouchání.
Průkopníci nezůstávají v žádném případě u pouhého zvaní zákazníků k chatu. Naopak je jim
jasné, že je zapotřebí zákazníky aktivizovat.
Přijetí zákazníků v roli osob účastnících se na určování budoucnosti podniku má závažné kulturní
a organizační důsledky. Takovéto podniky již nemohou být jen soustředěné na zákazníky
(zákaznicky-centrické). Musejí být aktivované zákazníky (zákaznicky-aktivované). To vyžaduje
vytvoření plně recipročních vztahů se zákazníky. Také to znamená být připraven – a ochoten
– ke změně kurzu na této cestě, která vytváří vzájemně sdílené hodnoty. Současně to předpokládá
hledání metod pro začleňování zákazníků při klíčových rozhodnutích.
Organizacím, které se dosud potýkají s překonáváním geografických odlišností, s ukázňováním
svéhlavých vedoucích pracovníků nebo dokonce s transformací procesů přímé komunikace se
zákazníky, se může tato priorita jevit jako neřešitelný problém. Je zřejmé, že akceptace zákazníků
v roli aktivních účastníků je bezpečná cesta, která překonává frakce a sjednocuje užší vedení
ve prospěch realizace společného cíle.
Ředitelé, od kterých se žádá ztráta autonomie, a zákazníci, kteří mají obavy být středem pozornosti,
budou nuceni nalézt nové možnosti spolupráce a budování vzájemné důvěry. Oslabení důvěry
je závažným problémem pro řadu organizací a v některých případech i pro celá odvětví. To platí
zejména v kontextu snahy o návrat k růstovým parametrům.
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Obrázek 8
Vliv zákazníka: Řada ředitelů všech specializací se domnívá, že
zákazníci mají zásadní vliv na jejich podniky
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“S rostoucí mocí zákazníků nad
podniky, jež se posiluje
prostřednictvím sociálních médií, se
zvyšují i očekávání těchto zákazníků
a naopak tolerance značně klesá.”

Vytvoření nové úrovně důvěry nelze omezit na žádnou samostatnou oblast, protože důvěru lze
snadno poškodit v libovolném místě řetězce. Pokud vůbec existuje téma, které může sjednotit
užší vedení veřejných a soukromých organizací ke koordinovanému úsilí, je nejžhavějším
kandidátem na tuto roli budování důvěryhodných vztahů se zákazníky.
Náš výzkum dokládá přesvědčivé důvody ke spolupráci. U úspěšných podniků je o 54 procent
vyšší pravděpodobnost než u neúspěšných, že extenzivně spolupracují se svými zákazníky
(viz obrázek 9). Úzká spolupráce je vskutku univerzální ambicí: devět z deseti ředitelů se na
tuto činnost chce v blízké budoucnosti zaměřit (viz obrázek 10).

Ředitel pro informatiku (CIO), maloobchod, Turecko
Obrázek 9
Výnosný podnik: Více úspěšných organizací spolupracuje
se svými partnery
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Obrázek 10
Pevné vazby: Ředitelé zamýšlejí rozšířit spolupráci
se zákazníky
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Prosazujte inovace na poli digitálně-fyzických vazeb
Vznik sociálních, mobilních a digitálních sítí sehrál jednu z hlavních rolí v demokratizaci vztahů
mezi organizacemi a jejich zákazníky. Rovněž si vynucuje nové rozvržení způsobů práce. Přibližně
60 procent ředitelů nyní hledá partnery k rovnocenné spolupráci při vytváření obchodní hodnoty
(viz obrázek 4 na přebalu). Téměř polovina z nich si pořizuje inovace zvenčí.
Průnik mezi digitálním a fyzickým světem je hlavní sférou inovace. Chytré pilulky a monitorování
činnosti srdce mobilním telefonem, inteligentní vozidla a směrování dopravy s využitím informací
od cestujících, knihy reagující na momentální polohu čtenáře a aplikace zlepšující orientaci
kupujících v obchodě: možnosti jsou obrovské. Lze říci, že s trojrozměrným tiskem mizí kdysi
nepřekonatelný rozdíl mezi virtuálním a hmotným světem.
A důsledkem toho, jak si tuto skutečnost ředitelé uvědomují, je stále důležitější tyto dva rozměry
rozpustit. Zejména marketingoví ředitelé jsou přesvědčeni o zásadním významu nasazení komponent
silné digitální strategie. Chtějí přepracovat každý aspekt prostředí komunikace se zákazníky
(viz obrázek 11).
Obrázek 11
Digitální ambice: Marketingoví ředitelé chtějí nasadit komponenty silné digitální strategie
Integrace bodů
přímé komunikace se
zákazníky napříč kanály
Analýzy zachycující
postřehy zákazníků
Sociální sítě
podněcující spolupráci
Pracovní síla v souladu
s podnikovými
příležitostmi
Digitalizovaný
dodavatelský řetězec

16%

87%

13%

83%
20%

78%

13%

73%

11%
Dnes

69%
3 až 5 let

“Naše velká příležitost spočívá ve
vytvoření nových obchodních modelů
a nových digitálních služeb.
Investujeme do digitálních peněženek,
do digitálního zboží a do mobilního
bankovnictví.”
Enrico Lardelli, ředitel pro informatiku (CIO), PostFinance,
Švýcarsko
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Obrázek 12
Překážková dráha: Nedostatek kompaktního plánu práce se sociálními
médii je hlavní překážkou integrované digitálně-fyzické strategie

Marketingoví ředitelé nejsou samotní. Čtyři pětiny ředitelů pro informatiku zamýšlí během několika
let digitalizovat své systémy přímé komunikace se zákazníky za účelem efektivnějšího propojení
se zákazníky. A používání mobilních zařízení, tj. chytrých telefonů a tabletů, hraje v tomto případě
zásadní roli. Plných 84 procent ředitelů pro informatiku plánuje začlenit v několika příštích letech
nové mobilní prostředky interakce se zákazníky do svých pěti top plánů pro posílení vlastní
konkurenceschopnosti.

Nedostatek soudržného
plánu práce se
sociálními médii

63%

Vzájemně si konkurující
priority či iniciativy

54%

Potíže s měřením
návratnosti investic

52%

Právní a bezpečnostní
důsledky

38%

Nedostatek vhodné
technologie

37%

Obrázek 13
Harmonický přístup: Většina úspěšných podniků vyvinula plně
integrovanou digitálně-fyzickou strategii

31%

26

%

více

Neúspěšní

39%

Úspěšní

Problém? Dvě třetiny podniků mají slabou – nebo vůbec žádnou – digitálně-fyzickou strategii.
Některé organizace mění konfiguraci svých nabídek se záměrem maximálně využít sociální sítě
a konektivitu mobilních zařízení. Jiní mění své provozní modely a zapojují vstupy zákazníků do
jednotlivých aspektů nákupního a odbytového řetězce. Často však nedělají obojí.
Co tedy ředitelům brání dělat více pro sjednocení své obchodní a digitální strategie? Největším
problémem je vhodné umístění sociálních médií do celkového kontextu (viz obrázek 12). Systém
Watson analyzoval více než deset tisíc běžně formulovaných odpovědí a odhalil, že ředitelé
jednoduše nevědí, jak dosáhnout vhodné rovnováhy mezi sociálním, digitálním a fyzickým světem.
Porozumění problematice návratnosti investic je další výzva, zejména pro organizace, které
vnímají sociální komunikaci jako cosi, co lze pouze připojit ke stávajícím pracovním postupům.
Hodnota těchto komunikací je plně uchopena teprve tehdy, inspiruje-li nové způsoby práce,
učení a uspořádávání procesů v organizaci a mimo ni.
To se snadno řekne, ale sociální interakce jsou právě tou oblastí, kde řada vedoucích pracovníků
zjišťuje, že stojí stranou – ne-li úplně mimo – zatímco zrovnoprávnění zaměstnanci vkládají své
nadšení a energii do testování neznámých vod. Ředitelé však nemohou na vynoření jasné strategie
pouze čekat. Nesou odpovědnost a musejí aktivně jednat, aby jejich organizace zaměřily své
sociální podnikání na problémy, které jsou podstatou celkové strategie podniku a značky.
Opět platí, že úspěšní jsou vpředu (viz obrázek 13). Vedou při transformaci svých organizací
v prosazování inovací na průniku digitálního a fyzického světa.
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Vytvářejte poutavé a aktivizující zákaznické zkušenosti
Digitální sféra proniká do fyzické a naopak. Organizace reagují transformací zákaznických
zkušeností. Téměř sedm z deseti ředitelů uznává nový imperativ – posun k sociálním a digitálním
interakcím. Více než polovina očekává řešení ještě obtížnějšího požadavku: pochopení a zapojení
zákazníka jako jednotlivce a nikoli jako kategorie či tržního segmentu (viz obrázek 4 na přebalu).
Ředitelé příslušným způsobem upravují své priority v rámci jemného hledání opětovné rovnováhy.
Plánují trávit méně svého osobního času se systémy IT, operacemi a dalšími provozními problémy
a více času chtějí věnovat vylepšování zákaznických zkušeností (viz obrázek 14). Navíc platí,
že každý ředitel bez ohledu na svou konkrétní roli chce být mnohem více zapojen do řízení
zákaznických zkušeností. Členové užšího vedení veřejných a soukromých organizací potřebují
jako skupina vykročit ze svého pohodlí a vytvořit nové motivující zákaznické zkušenosti. Skutečná
výzva: mohou na tomto úkolu spolupracovat?
Obrázek 14
Žonglérství: Ředitelé si uvědomují vývoj očekávání svých zákazníků a vybalancovávají své priority pro období
příštích tří či pěti let
Oslabený důraz

Zesílený důraz

Řízení zákaznických
zkušeností

8%

Elektronické
obchodování

7%
5%

Management talentů
Řízení dodavatelů,
poskytovatelů a partnerů

- 5%

Rizika a zabezpečení

- 5%

Systémy IT a operace 6%

“Investujeme do mobilních
technologií zejména se záměrem
vytvořit individualizované a přesně
optimalizované transakce na
základě situace či očekávaných
potřeb jednotlivých zákazníků.”
Mike Frueh, ředitel programu VA Home Loan Program,
U.S. Department of Veterans Affairs, Spojené státy
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Ředitelé plánují výrazněji se zákazníky komunikovat přes digitální kanály (viz obrázek 15). Uveďme
jeden příklad této změny, který je patrný již dnes. Roku 2012 celých 57 procent generálních
ředitelů očekávalo, že se do pěti let digitální kanály stanou jedním z klíčových prostředků
komunikace se zákazníky. V roce 2013 tvrdí, že se tak již stalo, 52 procent všech ředitelů.
K tomu je potřeba dodat, že ředitelé, kteří zahájili řadu iniciativ ke zlepšení zákaznických zkušeností,
zaostávají v jedné důležité oblasti označované jako social business (viz obrázek 16). To je překvapivé
i proto, že 76 procent všech ředitelů se snaží lépe poznat své zákazníky. Analýza systému Watson
dokládá naléhavost vnímanou členy užšího vedení organizací: stoupající očekávání zákazníků,
klesající tolerance a omezený rozsah poznatků, jež lze získat osobním kontaktem se zákazníky.
Obrázek 15
Změna kanálů: Ředitelé plánují výrazně posílit digitální podobu
komunikace se zákazníky
52%

Digitální

88%
80%

Osobní

70%
57%

Zákaznické linky

48%
45%

Tradiční sdělovací
prostředky

24%
Dnes

3 až 5 let

69%
více

Obrázek 16
Pravidla jednání: Social business je na seznamu aktivních iniciativ, které se zaměřují na optimalizaci
zákaznických interakcí, poměrně nízko

Urychleně reagovat
na nové trendy

79%

Identifikovat nenaplněné
potřeby zákazníků

79%

Vytvářet konzistentní
zákaznické zkušenosti

70%

Spojovat interní a externí
data k získávání poznatků
Optimalizovat kompletní
životní cyklus vztahu
se zákazníkem
Vylepšit spolupráci
v hodnotovém řetězci
Zapojit zákazníky v
oblasti social business

67%
64%
55%
38%
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Absencí sociálně orientované strategie ředitelé míjejí bez povšimnutí celou řadu činitelů. Snaha
v tomto směru se ale vyplácí. Čím lépe podnik rozumí svým zákazníkům, tím pravděpodobnější
je jeho prosperující budoucnost (viz obrázek 17).
Nejprogresivnější podniky analyzují sociální data za účelem porozumění základním hodnotám
zákazníků a tomu, v jaké životní situaci se zákazníci nacházejí. Tyto atributy, je-li jim náležitě
porozuměno, tvoří základ individualizovaných zákaznických zkušeností. Blížíme se tak plné
rekonstrukci “sociálního genomu”: zákonitostem, které z každého z nás činí nenahraditelného
lidského jedince. A úspěšní ukazují cestu. Ředitelé těchto podniků s vyšší než 29procentní
pravděpodobností plánují věnovat více času tvorbě motivačních zákaznických zkušeností
(viz obrázek 18).
Obrázek 17
Od postřehu k příjmu: Více ředitelů v úspěšných
podnicích správně rozumí svým zákazníkům

Obrázek 18
Jasné vidění: Více ředitelů úspěšných podniků se
zaměřuje na vylepšování zákaznických zkušeností

62%

29%

více

29%

Neúspěšní

47 %

Úspěšní

více

42%

Neúspěšní

54%

Úspěšní

“Jedná se o sprint v cílové rovince.
Zvítězí ty podniky, které nejlépe
porozumí všem aspektům
hodnotového řetězce a získají úplný
přehled o zákaznických
zkušenostech.”
Hubertus (Huub) Devroye, ředitel Global Marketing & Demand
Generation, The Dow Chemical Company, Švýcarsko
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Generální ředitelé
sdílejí řízení se svými
zákazníky
“Chceme slyšet každé slovo, které
zákazníci vysloví. To nám pomůže
vytvořit přímé vztahy s našimi
zákazníky a efektivněji jim nabízet
kvalitnější služby.”
Generální ředitel, doprava, Japonsko

Řada generálních ředitelů očekává v několika příštích letech zesílení konkurence od podniků z
jiných odvětví, což vytvoří intenzívní tlak na inovaci tváří v tvář možným problémům (viz obrázek 19).
Zamýšlejí odrazit útok nových rivalů vytvářením rozsáhlejších partnerství a věří, že tak podnítí inovaci
a posílí schopnost svých podniků pohotově reagovat na rychle se měnící preference zákazníků
(viz obrázek 20).
Rychlost, s níž generální ředitelé otevírají dveře postupům umožňujícím spolupráci, je vskutku
závratná. Významná část generálních ředitelů podnikla v posledních dvanácti měsících kroky ke
zvýšení transparentnosti svých podniků (viz obrázek 21). Více než polovina z nich tvrdí, že zákazníci
nyní mají zásadní vliv na chod jejich organizací (viz obrázek 22). Tento vliv dalece přesahuje účast
na vývoji nových produktů a služeb. Jde již spíše o vpád do samotného strategického hájemství
podnikání.
Zároveň se však plná třetina generálních ředitelů obává, že jejich ostatní kolegové z užšího vedení
jsou od zákazníků odtrženi. Generální ředitelé, kteří vedou úspěšné podniky, jsou méně zneklidněni
touto skutečností, nicméně jako možný zdroj problémů ji vnímá 23 procent z nich (viz obrázek 23).
Podívejte se na naši podrobnou studii, jak se generální ředitelé vyrovnávají s řešením těchto
výzev, na adrese www.ibm.com/cz/csuitestudy nebo prostřednictvím tabletových aplikací IBV
pro systémy iOS a Android.
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Obrázek 19
Rušivý potenciál: Generální ředitelé očekávají příchod
nových konkurentů z jiných odvětví

Obrázek 20
Sítě vztahů: Generální ředitelé plánují budování ekosystémů,
které budou schopné podporovat složité zákaznické interakce

Obrázek 21
Čirá hodnota: Generální ředitelé otevírají své organizace
se záměrem posílit jednotlivce a usnadnit spolupráci

79%

44%
41%

27 %

40%

více

19%
12%

Jiná
odvětví

Beze
změny

Větší síť
partnerů

Totéž
odvětví

Obrázek 22
Síla lidí: Zákazníci nyní mají enormní vliv v řadě podniků
10%

ovlivněno ve
značném rozsahu

Nižší počet
partnerů

Obrázek 23
Nevnímavost: Mnozí generální ředitelé v neúspěšných
podnicích se obávají, že jejich kolegové z užšího vedení
podniku jsou odtrženi od zákazníků

26

%

57%

více

Neúspěšní

23%

Úspěšní

Značný rozsah

Určitý rozsah

Omezený rozsah

56%

Odpovědi generálních
ředitelů pro rok 2013

9%

31%

57 %

33%

Beze
změny

Studie generálních
ředitelů pro rok 2012

Používáme externí dodavatele
a zákaznické semináře,
abychom náš podnik naučili
naslouchat hlasu zákazníků.
Paul Matthews, generální ředitel, Standard Life,
Spojené království
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Finanční ředitelé
pomáhají při vytváření
nových obchodních
modelů
“Musíme činit rozhodnutí, jež jsou
založena na faktech a nikoli na
pocitech.”
Stefano Porcellini, generální ředitel skupiny, Biesse SpA, Itálie

Finanční ředitelé vědí, co je důležité a jak vystupňovat své kompetence. Jejich největší dlouhodobou
výzvou je integrace informací – finančních i nefinančních – ve všech částech podniku, a pomoci tak k
vytvoření “jednotného pohledu na věc” (viz obrázek 24). Ale finanční ředitelé se rovněž začínají
zaměřovat na širší strategickou změnu, jež by akcelerovala činnost organizací a uspíšila ziskový růst.
Finanční ředitelé v úspěšných podnicích v tomto ohledu vynikají. Hrají hlavní roli v podněcování
inovací obchodního modelu i příslušných restrukturalizací – včetně akvizicí a naopak zbavování
se investičních jednotek (viz obrázek 25). Rovněž naléhavěji vnímají potřebu otevřenosti a
transparentnosti svých organizací (viz obrázek 26). To je nezbytné pro vytváření spojenectví v širší síti
partnerů a finanční ředitelé v úspěšných podnicích právě toto aktivně připravují (viz obrázek 27).
Podívejte se na naši podrobnou studii, jak se finanční ředitelé vyrovnávají s řešením těchto výzev,
na adrese www.ibm.com/cz/csuitestudy nebo prostřednictvím tabletových aplikací IBV pro
systémy iOS a Android.
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Obrázek 24
Tvrdá práce: Finanční ředitelé chtějí zlepšení v pěti hlavních oblastech
Integrace informací
v rámci podniku

Obrázek 25
Přidání hodnoty: Finanční ředitelé v úspěšných podnicích se zaměřují na restrukturalizaci
a inovaci obchodního modelu

58%

82%

rozdíl

24%
87%

Rozvoj talentů ve
finančních funkcích

rozdíl

41%
87%

Optimalizace plánování,
rozpočtů a prognostiky

45%

91%

Obrázek 26
Otevřený přístup: Více finančních ředitelů v úspěšných
podnicích vítá větší otevřenost a transparentnost

56%
více

64%

Úspěšní

110%

20%

více

73%

Řízení
kapitálu

56%
53%

Transformace
podniku

44%
Úspěšní

30%

více

20%

více

Neúspěšní

Efektivita funkce

Obrázek 27
Týmová práce: Více finančních ředitelů v úspěšných
podnicích očekává práci s rozšířenou sítí partnerů

41%

Neúspěšní

více

42%

Inovace
obchodního modelu

34%

117 %

65%
30%

rozdíl

57%
Význam aktivity

37%

rozdíl

55%

Poskytování vstupů
do podnikové strategie

42

%

rozdíl
92%

Měření a monitorování
obchodní výkonnosti

46

%

Akvizice a zbavování
se investičních
jednotek

59%

24%
více

Neúspěšní

73%

Úspěšní

Konfrontujeme status quo v naší
organizaci a hledáme nová
řešení pro náš operační model.
finanční ředitel, spotřební zboží, Austrálie
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Ředitelé pro personalistiku
používají sociálně
zaměřené postupy
a analýzy k přetvoření
pracovních metod
“Personalistika má svou roli
v prosazování méně autokratického
a více na spolupráci zaměřeného
přístupu k vedení, v zavádění
nových procesů řízení výkonnosti
a posouvání organizace tímto směrem.”
ředitel pro personalistiku, finanční služby, Jižní Afrika

Odpovědnost za zákaznické zkušenosti není výlučnou doménou marketingového ředitele.
Aktivní ředitelé pro personalistiku vědí, že zaměstnanci jsou nedílnou součástí vztahů se
zákazníky a očekávají větší zapojení do zlepšování zákaznických zkušeností (viz obrázek 28).
Ředitelé pro personalistiku v organizacích, které správně rozumí svým zákazníkům, si rovněž
uvědomují, že zvýšení kvality spolupráce v celém hodnotovém řetězci je klíčovým prvkem
poskytování pozitivních zákaznických zkušeností (viz obrázek 29).
Nalézání a rozvoj osob s tím správným talentem je velmi náročné. Ředitelé pro personalistiku se
hodlají prostřednictvím některých svých administrativních aktivit zaměřit na práci s talentovanými lidmi
a na analýzy nutné pro kvalitnější rozhodování (viz obrázek 30). V úspěšných podnicích se ředitelé pro
personalistiku spoléhají více na tzv. big data a analýzy než jejich kolegové v neúspěšných podnicích
a kladou mnohem větší důraz na aktivní zapojování zaměstnanců (viz obrázek 31). Rovněž platí, že
účinněji navazují styk s informatiky, a vytvářejí tak vztahy, jež jsou zásadní podmínkou úspěchu tzv.
social business podnikání.
Podívejte se na naši podrobnou studii, jak se ředitelé pro personalistiku vyrovnávají s řešením
těchto výzev, na adrese www.ibm.com/cz/csuitestudy nebo prostřednictvím tabletových
aplikací IBV pro systémy iOS a Android.
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Obrázek 28
Širší optika: Ředitelé pro personalistiku se chtějí více
zaměřit na vylepšování zákaznických zkušeností

Obrázek 29
V celé šíři: Ředitelé pro personalistiku v organizacích
zaměřených na zákazníky zamýšlejí posílit spolupráci
v celém hodnotovém řetězci

59%

38

%

28%
Dnes

50%

3 až 5 let

Vyvíjíme a prosazujeme kulturu
inovací tím, že podporujeme
výměnu informací a spolupráci,
a to interně i externě,
tj. s partnery a dodavateli.
ředitel pro personalistiku, spotřební zboží, Brazílie

Nízké
porozumění
zákazníkům

Vysoké
porozumění
zákazníkům

Obrázek 30
Pomoc zvenčí: Ředitelé pro personalistiku zamýšlejí zajišťovat externě řadu provozních HR procesů
Mzdy

49%

28%
30%

Benefity

46%

23%

Vzdělávání
Transakční
HR systémy
Kontaktní
centrum pro
zaměstnance
Samoobslužný
portál pro
zaměstnance

41%

18%
12%
13%
Dnes

3 až 5 let

37%
34%
32%

Obrázek 31
Reálná fakta: V úspěšných podnicích využívají mnozí personální ředitelé datovou analýzu
Management
talentů
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Hodnocení
výkonu
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Motivace
talentů
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34%
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Motivace
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Neúspěšní

Úspěšní

47%
45%
43%
42%
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Ředitelé pro informatiku
hledají vnější možnosti
k vytváření nových hodnot
“Nejdůležitější zákaznicky
orientovanou iniciativou, do které
investujeme, jsou analýzy. Chceme
plně porozumět skutečným potřebám
současných a budoucích zákazníků.”
Eduardo Rabboni, ředitel pro informatiku (CIO),
Algar Telecom, Brazílie

Ředitelé pro informatiku předvídají v několika příštích letech zásadní posun priorit funkcí IT: posouvá
se z role poskytovatele služeb do role základního strategického prvku (viz obrázek 32). Rovněž
očekávají změnu své vlastní role. Předjímají, že budou trávit mnohem více času aktivitami, které
tradičně spadaly do sféry marketingových ředitelů, tj. správou zákaznických zkušeností a vývojem
nových obchodních modelů (viz obrázek 33).
Více než čtyři pětiny ředitelů pro informatiku mají tedy v úmyslu soustředit pozornost IT na dvě hlavní
iniciativy: používání analýz k získávání hlubokých poznatků ze strukturovaných a nestrukturovaných
dat a implementaci špičkových technologií, procesů a nástrojů do systémů přímé komunikace
se zákazníky k získání lepšího porozumění zákazníkům a přesnější souhry s nimi. Jejich plány
zahrnují investice do nových řešení pro mobilní zařízení a obchodní analýzy (viz obrázek 34).
Vědí však, že získávání užitečných a použitelných poznatků ze shromážděných informací bude
velmi obtížné, pokud nejprve nevytvoří robustnější architekturu, která umožní využívání příležitostí,
které představují tzv. big data (viz obrázek 35).
Podívejte se na naši podrobnou studii, jak se ředitelé pro informatiku vyrovnávají s řešením těchto
výzev, na adrese www.ibm.com/cz/csuitestudy nebo prostřednictvím tabletových aplikací IBV
pro systémy iOS a Android.
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Obrázek 32
Rozšířená role: Ředitelé pro informatiku očekávají, že IT
bude hrát větší roli v uskutečňování podnikové vize
Dnes

Vylepšování procesů
ke zvýšení efektivity

1

Obrázek 33
Důraz na zákazníka: Ředitelé pro informatiku se chtějí
podílet na kompetencích marketingových ředitelů
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5

5

Systémy IT
a operace

2

Posílení účasti

Řízení zákaznických
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6%
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komunikace
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ředitele

2%
-9%

Rizika a zabezpečení

Tradiční
kompetence
ředitele pro
informatiku

-11%
-13%

Obrázek 34
Zářivá budoucnost: Ředitelé pro informatiku zamýšlejí v příštích několika letech investovat do řady klíčových oblastí

Řešení pro
podporu mobility

84%
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a optimalizace

84%

Cloud computing

64%

Interní spolupráce/
sociální sítě

64%

Řízení obchodních
procesů

64%

Obrázek 35
Velký problém: Jen málo ředitelů pro informatiku má
k dispozici kapacitně a funkčně rozšiřitelnou základnu ke
správě velkých dat (big data).

26%

55%

nedostatek
rozšiřitelné
základny

55%

19%

Vůbec

Určitý rozsah

Značný rozsah
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Marketingoví ředitelé
mají velké ambice
a čelí obtížným překážkám
“Abychom podpořili inovace,
implementujeme komunikační
platformy posilující spolupráci ve
stylu portálu Facebook, které
zapojí širší skupiny osob.”
marketingový ředitel, cestovní ruch, Německo

Dnešní marketingoví ředitelé jsou ambiciózní, vizionářští a zaměření na zpřístupnění transformace.
Vědí, že čelí obrovským problémům, a to zejména v implementaci digitální strategie. Sjednocuje
je však přesvědčení, že technologie mohou pomoci uskutečnit jejich ambice (viz obrázek 36).
A stejně dobře vědí, kam chtějí zaměřit svůj čas a prostředky: na vývoj skvělých zákaznických
zkušeností v mobilní sféře (viz obrázek 37).
Bylo to sice jejich prioritou v posledních třech letech, ale nyní se snaží více držet krok s rychlým
vývojem v digitální a komunikační sféře. Marketingoví ředitelé se cítí ještě méně připraveni
vypořádat se s velkými daty, než tomu bylo v roce 2011 (viz obrázek 38). Pokrok se zvládnutím
zákonitostí sociálních médií také není příliš velký (viz obrázek 39). Nepřítomnost kompaktního
plánu práce se sociálními médii a vzájemně si konkurující iniciativy jsou dvě největší překážky,
jež marketingovým ředitelům brání v implementaci jejich strategií ve stále více propojeném světě.
Podívejte se na naši podrobnou studii, jak se marketingoví ředitelé vyrovnávají s řešením těchto
výzev, na adrese www.ibm.com/cz/csuitestudy nebo prostřednictvím tabletových aplikací IBV
pro systémy iOS a Android.
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Obrázek 36
Technická kontrola: Marketingoví ředitelé věří, že technologie budou hrát výraznou roli v podpoře realizace jejich cílů

Obrázek 37
Aplikace pro všechny účely: Vytváření úspěšných mobilních
aplikací zůstává hlavní prioritou marketingových ředitelů
2011

Pokročilé analýzy

94%
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5 investic do digitálních
technologií

6

Monitorování značky
6 prostřednictvím
sociálních médií

79%
72%

Zabezpečení dat

Obrázek 38
Pod lavinou dat: Více marketingových ředitelů se nyní cítí
nedostatečně připraveno na datovou explozi

Obrázek 39
Virtuální překážka: Marketingoví ředitelé udělali velmi
malý pokrok ve zvládání sociálních médií

2011

2011

71%

68%

se cítilo nepřipraveno

2013

82

%

se cítí nepřipraveno

Navrhování zákaznických
zkušeností pro aplikace

1

89%

CRM

2013

se cítilo nepřipraveno

2013

67 %

se cítí nepřipraveno

Velká data jsou v kurzu
a digitalizace je dnes zcela
všední záležitost. V tomto
nepřetržitém virtuálním
procesu potřebujeme své
metody práce s klienty změnit.
marketingový ředitel, bankovnictví, Singapur

22

IBM Institute for Business Value

Ředitelé dodavatelských
řetězců zabudovávají
analýzy údajů
o zákaznících ke zvýšení
efektivity operací
“Naším největším problémem není
přesouvání produktů, ale přesouvání
informací. Než začnete přesouvat
produkty, musíte mít k dispozici
správné informace pro jednotlivé
kanály.”
ředitel dodavatelských řetězců, spotřební zboží, Argentina

Ředitelé dodavatelských řetězců následují hned za generálními řediteli, pokud jde o očekávání
větší otevřenosti činností jejich organizací v budoucnu, a to interně i externě (viz obrázek 40).
Plánují podpořit tento trend odstraněním překážek mezi dodavatelským řetězcem a zbytkem podniku
včetně skupiny dodavatelů a partnerů, kteří jejich organizaci pomáhají. Jejich cílem je posílení
spolupráce, integrace, transparentnosti a otevřenosti dodavatelského řetězce (viz obrázek 41).
Nejprve však musejí překonat velký problém. Míra integrace dodavatelského řetězce
s odbytem a marketingem je ve většině podniků dosud značně omezena (viz obrázek 42). Ředitelé
dodavatelských řetězců zamýšlejí tento problém překonat zaměřením se na oblasti, kde v současnosti
nejvíce zaostávají. Nasazují pokročilé analytické a modelovací nástroje k předpovídání poptávky
a urychlení rozhodování, aby tak vytvořili operační model aktivovaný zákazníky (viz obrázek 43).
Podívejte se na naši podrobnou studii, jak se ředitelé dodavatelských řetězců vyrovnávají s řešením
těchto výzev, na adrese www.ibm.com/cz/csuitestudy nebo prostřednictvím tabletových aplikací
IBV pro systémy iOS a Android.
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Obrázek 40
Otevření: Ředitelé dodavatelských řetězců u svých
organizací očekávají větší otevřenost

Obrázek 41
Jasná cesta: Ředitelé dodavatelských řetězců plánují
odstranění překážek integrací a zviditelněním svých
dodavatelských řetězců

Obrázek 42
Chybějící vazby: Vazby mezi dodavatelským řetězcem
a marketingem jsou dosud značně omezené
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odbytu historii odbytu poznatky
u zákazníka

Beze změny

Obrázek 43
Vize budoucnosti: Ředitelé dodavatelských řetězců zamýšlejí používat pokročilé analytické a modelovací nástroje
k prognostice poptávky a ke zkvalitnění rozhodování
Pokročilé analýzy k
informovanému rozhodování
Modelování za účelem
optimalizace nákladů
a úrovně služeb
Spoluprací získávané
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předvídání poptávky
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Potřebujeme spolupracovat
a vytvářet transparentní
dodavatelský řetězec a přestat
si namlouvat, že znalosti
znamenají moc a právě my jsme
supermani, kteří spasí svět.
ředitel dodavatelských řetězců, profesionální
a informační služby, Spojené státy
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Táhnout za jeden provaz
Obrázek 44
Dobré vztahy: Úspěšné podniky mají často užší vedení, jež lépe
vzájemně spolupracuje

72%

28%
více

Neúspěšní

92

%

Úspěšní

Otevření se zákazníkům a důsledné prosazování inovací na spojení digitálního a fyzického světa
ve prospěch vytváření nových zákaznických zkušeností, to je úkol, který nemůže žádný podnik
zvládnout výlučně svými vlastními silami. Ředitelé proto mají v nejbližších letech zájem o mnohem
výraznější spolupráci překonávající interní i externí bariéry.
Náš výzkum dokládá, že k tomu existují velice přesvědčivé důvody. Většina úspěšných podniků
obvykle velmi úzce komunikuje se svými zákazníky, partnery a dodavateli a aktivně podporuje
budování sítí vztahů svých zaměstnanců.
Podněcování ostatních ke spolupráci však nestačí. Za jeden provaz musejí táhnout i členové vedení.
To není snadné. Může to však vést ke značným finančním úspěchům. Celých 92 procent generálních
ředitelů, kteří vedou úspěšné podniky, se domnívá, že se svými kolegy z užšího vedení efektivně
a kolegiálně spolupracují. Méně než tři čtvrtiny generálních ředitelů neúspěšných podniků mohou tvrdit
totéž. To svědčí o značném potenciálu jednotného postupu podnikového vedení (viz obrázek 44).
V dalších částech výzkumné zprávy se budeme věnovat metodám, jež ředitelé různých specializací
používají k řešení tří hlavních problémů, jež jsme identifikovali. Podrobněji se budeme věnovat
rovněž jejich specifickým problémům a spolupracovníkům, kteří jim pomáhají s realizací jejich
pracovních úkolů.
K dispozici vám bude také elektronická verze této zprávy, ve které naleznete informace o naší
výzkumné metodologii. Těšíme se, že s námi budete v navázané konverzaci i nadále pokračovat.
Navštivte nás na adrese www.ibm.com/cz/csuitestudy. Zprávu můžete získat rovněž prostřednictvím
tabletových aplikací IBV pro systémy iOS a Android.

Správný partner pro měnící se svět
V IBM spolupracujeme s našimi klienty na propojování obchodních poznatků, pokročilého výzkumu
a moderních technologií k vytvoření jedinečné přednosti v současném rychle se měnícím prostředí.
IBM Institute for Business Value
IBM Institute for Business Value, který je součástí divize IBM Global Business Services, vyvíjí
faktograficky orientované strategické poznatky pro vedoucí pracovníky týkající se zásadních
problémů soukromé a veřejné sféry.
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