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Mým dětem, Mikulášovi a Elišce.
Věřím, že je i díky technologickým inovacím
čeká fantastická budoucnost.
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BARIÉRY DIGITÁLNÍHO ROZVOJE

„Překážky jsou ty hrozné věci, které vidíte, když se přestanete
dívat na své cíle.“
–HENRY FORD

Nedávno jsem diskutoval s jedním vysoce postaveným mana-

žerem české energetické společnosti o digitalizaci a inovacích.
Jak díky nim mohou bojovat proti plýtvání časem i lidským potenciálem. Jak změnit způsob práce, aby firma fungovala ještě
lépe. Jak je možné, že se firmám nedaří využívat technologie
tak, jak bychom si představovali. Z této diskuse jsem si nakonec
odnesl tip na zajímavou knihu o perestrojce v ČSSR. Popisuje,
jak naše země v osmdesátých letech reagovala na snahy o reformu nefunkčního ekonomického systému. Možná se ptáte, co
má s naším tématem společného perestrojka. Je to jednoduché.
Digitalizace není nic jiného než změna. A stejně jako změnám
politického systému se lidé i organizace brání změnám technologickým.
V každé organizaci, ať už má pouhých pět členů, nebo stovky
poboček po celém světě, existují podobné bariéry, které brání
zavádění novinek, zlepšení a jiných inovací. Z vlastní zkušenosti vím, že se nejedná o překážky technologické, protože se
v drtivé většině týkají lidí, organizace práce a firemní kultury.
( 22 )
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CO NÁM BRÁNÍ V DIGITALIZACI
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Zaneprázdněnost a nedostatek času
Také jste neustále „busy“? Nestíháte? Jste zavaleni operativou?
Žijeme v digitálním světě a máme technologie a nástroje, o jakých
se našim předkům ani nesnilo. I tak jsme ale pořád zaneprázdněni a nemáme čas. Neustále máme plné kalendáře, trávíme desítky hodin přesunováním ze schůzky na schůzku a pracujeme na
věcech, které by počítač zvládl udělat desetkrát rychleji. Ubíjejí
nás firemní byrokracie a nesmyslné procesy, používáme zastaralé
aplikace a valí se na nás notifikace, urgentní úkoly a termíny.
Pak se ale nemůžeme divit, že nemáme čas v klidu zkoušet
nové technologie, uplatňovat je v praxi nebo si jen hrát, přemýšlet a učit se. O aktivitách s vysokou přidanou hodnotou vyžadujících opravdu intenzivní práci ani nemluvím. Kdy jste naposledy měli čas zastavit se a přemýšlet o tom, jak pracovat jinak?

Oddělení IT
Když jsem připravoval přednášku na konferenci CIO Forum (zaměřenou na řešení otázek spojených s řízením firemního IT),
měl jsem na jazyku otázku, s níž se setkávám téměř neustále.
Je IT oddělení ve firmě tím, co digitální inovace umožňuje,
nebo spíš blokuje? Ze zkušenosti vím, že odpověď lidí ze strany
( 23 )
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byznysu je jednoznačná: blokuje. Lidé na straně IT by také odpověděli jednoznačně: umožňuje. Udělal jsem si malou anketu
na Twitteru a odpověď byla opět jednoznačná: 73 % uživatelů
vnímá oddělení IT jako prvek, který inovace blokuje.

Bariérou však není pouze tento postoj vůči „ajťákům“, ale
fakt, že oddělení IT za to v drtivé většině případů vůbec nemůže. Spolu se stále se rozvíjejícími digitálními výzvami, požadavky na nové technologie, s nutností udržovat desítky až stovky
systémů, s neustále narůstajícími kybernetickými hrozbami
a ne zcela adekvátními investicemi do informačních technologií mají totiž pracovníci IT před sebou koktejl, jenž slibuje spíše
bolest hlavy než účast na výše zmiňované party.
Přitom právě na oddělení IT leží budoucnost byznysu. Inovace
interních systémů, připravenost na propojenou ekonomiku nebo
moderní technologie jako cloud či internet věcí budou vyžadovat
trochu jiné IT oddělení, než jaké máte ve vaší firmě nyní.
Kromě toho je zapotřebí, aby spolu začala lépe spolupracovat i další oddělení. Rozumí si vaše IT s vaším byznysem? Rozumí si váš byznys s vaším IT? O diskusích na téma digitalizace,
při nichž polovina lidí nevěděla, o čem se bavíme, bych mohl
vyprávět hodně dlouho.
( 24 )
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Pro efektivní spolupráci s oddělením informačních technologií je víc než kdy jindy důležitá empatie, komunikace a správné nastavení spolupráce uvnitř firmy. Oddělení IT se nesmí
stát místem, které nemá nikdo v organizaci rád a zaměstnanci
je raději obcházejí, jak se to dnes běžně děje. Lidé z byznysu
musejí rozvíjet své digitální kompetence tak, aby se stali relevantními partnery IT a mohli pracovat na zásadních projektech společně.

Rozpor mezi agilitou a stabilitou
Nový, agilní způsob řízení projektů je nyní hlavní prioritou
pro všechny naše korporátní klienty – automobilkami počínaje a telefonními operátory konče. Jak se dozvíte v kapitole Agilní organizace (strana 236), důvodů je celá řada – od
( 25 )
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zefektivnění komunikace mezi lidmi přes rychlejší doručování
nových projektů až po snahu o vyšší zákaznickou spokojenost.
K těm nejdůležitějším však patří schopnost reagovat na změny kolem nás. Problém ovšem spočívá v tom, že vaši nadřízení,
jejich nadřízení a v konečném důsledku i samotní akcionáři
vyžadují něco jiného než agilitu a změnu. Vyžadují stabilitu,
předvídatelnost a plánování. Ideálně bez velkých změn a překvapení.
Tradiční přístup

Agilní přístup

Vnímán jako bezpečnější

Vnímán jako riskantnější

Pořádek

Organizovaný chaos

Stabilita

Změna

Předvídatelnost

Přizpůsobivost

Plánování

Proces učení

Direktivní řízení

Důvěra v rozhodování lidí

Efektivita

Nastavování správných priorit

Manažeři pracující agilně neřídí výsledky, ale prostředí,
v němž tyto výsledky vznikají. Firma ovšem musí mít nějaké
cíle a ty pak plnit. Agilně řízené projekty nejsou plánovány do
sebemenšího detailu. Před jejich schválením je však často tento
detail vyžadován. Cítíte tu nerovnováhu?
Akcionáři nemají rádi změny a překvapení, i když jde o pozitivní překvapení. Když jsem Martinovi Voglovi, výkonnému
řediteli pojišťovny AXA, gratuloval k vysokému překročení plánu, vysvětlil mi, že to není úplně dobrá věc. Pokud se realita
od plánu výrazně odchyluje, majitel firmy může nabýt dojmu,
že manažeři nemají byznys úplně pod kontrolou a že další rok
může dojít k podobnému výkyvu, ale na druhou stranu. Právě proto je daleko žádanější ona stabilita. A i když se s agilním
přístupem nemusí vylučovat, taková změna přístupu vyžaduje
změnu myšlení na obou stranách.
( 26 )
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Jak zajistit rovnováhu mezi plánováním a dostatečnou flexibilitou svého podniku, se dočtete v kapitole Agilní organizace
(strana 236).

Neznalost managementu
Přiznejme si to – čím jsme starší, tím víc přestáváme rozumět
tomu, jak digitální svět funguje a jak se v něm chovají nastupující generace. Čím víc pak této oblasti nerozumíme, tím hůř o ní
můžeme rozhodovat. Podle studie KPMG činil v roce 2017 věkový průměr člena představenstva ve firmách z indexu S & P téměř 63 let.1 Tito lidé sice znají svou práci a mají velké zkušenosti s řízením firem, ale v oblasti technologií se mohou setkávat se
zcela novými výzvami. Zvláště v případě, kdy mají rozhodovat
o digitální strategii firmy nebo investicích do IT. Problémem
přitom nemusí být samotný věk, ale spíše nechuť porozumět
digitalizaci, vnímat nové potřeby zaměstnanců a uvědomovat
si důležitost takových věcí, jako je zákaznická zkušenost nebo
schopnost experimentovat.
Jestliže patříte mezi lídry, musíte být daleko otevřenější než
kdy jindy. To, že nemáte rádi sociální sítě, neznamená, že by je
vaše firma neměla využívat. To, že vám nedělá problém vyřídit
všechno po telefonu, neznamená, že to nedělá problém i vašim zákazníkům. To, že máte raději firemní reporty na papíře,
neznamená, že by vaše firma neměla využívat nástroje datové
analýzy. Pokud si toto neuvědomíte, budete stále větší bariérou
v digitální transformaci vaší společnosti.

Nedostatečné využití informací a dat
Rozhodování na základě intuice a vlastního úsudku je nejpřirozenějším způsobem řízení firmy. Ti nejlepší podnikatelé a manažeři zkrátka „znají svůj byznys“ a umějí se rozhodovat relevantně podle toho, co znají a co jim velí intuice. Nová doba ale
vyžaduje daleko větší schopnost pracovat s daty a využívat je ve
( 27 )
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svůj prospěch. Zastaralé firemní reporty, využívání starých nástrojů na datovou analytiku nebo absence datových dovedností
napříč firmou zkrátka nemohou v novém světě obstát. Všímáte
si, kolik firem mluví o tom, že chtějí využívat „big data“? A stejně pořád všichni pracují v Excelu.

Nedostatek digitálních talentů, lídrů a rebelů
Bude to znít jako klišé, ale žádná transformace se neobejde bez
digitálně gramotných a schopných lidí. V digitálním světě ale
samotné schopnosti nestačí – potřebujete odvážné lidi i lídry,
kteří provedou své týmy dobou plnou turbulentních změn. Lidi,
kteří se nebojí pohybovat na hraně korporátních pravidel nebo ji
někdy lehce překročit proto, aby dotáhli rozpracovanou myšlenku nebo dokončili důležitý projekt. Inovátory. Rebely. Pankáče.2
Lidi, kterým dáte dostatek důvěry, aby vám s digitální transformací pomohli. Takoví lidé dokážou dotáhnout digitální projekty
a inovace až do konce bez ohledu na interní komplikace.
V životopisu Elona Muska najdete skvělý příběh popisující
problémy s rychlostí internetového připojení ve společnosti
SpaceX.3 Nesledujete-li svět inovací, je to právě ta firma, která
umí vyslat rakety do vesmíru tak, aby se vrátily na Zem a samy
dokázaly přistát, takže žádná garážovka. Musk popisuje, jak
se jednou v noci neoficiální tým z IT oddělení vydal s vysokozdvižnou plošinou do ulic a natáhl optický kabel internetového
připojení do jednotlivých budov SpaceX. Dovedete si něco takového představit ve vaší firmě?

Nedůvěra vůči zaměstnancům
Možná jste zaznamenali silný vzestup „inovačních agentur“
nebo firem nabízejících „inovace na klíč“. Možnost nakoupit
inovaci představuje pro mnoho firem velmi jednoduchou cestu, jak rychle nastartovat digitální projekty, často mimo struktury dané firmy. V některých případech to dává smysl, v jiných
( 28 )
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jde spíše jen o lenost manažerů zpracovat projekt vlastními
silami. Problémem těchto projektů však je následné začlenění
do stávajících firemních procesů, stejně jako negativní dopad
na zaměstnance. Jak se asi cítí, když nemohou uplatnit vlastní
nápady a učí se pracovat s inovacemi, které jejich zaměstnavatel nakupuje venku? Firmy pořizují drahé studie od konzultačních firem, přitom všechno, co potřebují, už ve firmě mají.
Ještě se mi nestalo, aby se na našich inovačních workshopech
neobjevilo tolik zajímavých nápadů, že by se z nich dalo čerpat
po další roky.
Scott Adams, autor známých parodujících příběhů o Dilbertovi, tento problém skvěle vyjádřil v jednom ze svých komiksů.
Ten zachycuje probíhající poradu, na níž vedení firmy probírá
téma inovací:
Šéf: „Potřebujeme zastřešující strategii, která podpoří naše
inovace.“
Dilbert: „Nebo bychom mohli přestat dusit inovace, které už
lidi ve firmě dělají.“
Šéf: „To je nejhloupější věc, co jsem kdy v životě slyšel.“

Úspěch
Poslední a možná nejdůležitější bariérou digitální transformace
je úspěch a dobrá ekonomická situace, kdy byznys šlape jako
hodinky, firmy mají skvělé výsledky, dosahují stanovených cílů
a všichni jsou spokojení. V takovém období chybí motivace pustit se do jakýchkoli větších změn. Nikdo nenavrhuje investice
do inovací s významnějším dopadem. Jenže často nedohlédneme dál než na konec čtvrtletí nebo fiskálního roku. Budoucnost
je daleko, tak co měnit, když to funguje?
Problémem však je, že kolem vás stále vzniká spousta nových, technologických, inovativních firem. Firem připravených
zahryznout se do vašeho koláče. V některých segmentech si
ukousnou trochu, v jiných berou téměř všechno. A můžete si
být jistí, že jejich motivace je daleko, daleko větší než ta vaše.
( 29 )
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A to se bavíme o amerických a evropských firmách, nikoli o asijských tygrech, jako jsou společnosti Alibaba nebo Tencent. Jestliže v evropských firmách vane inovační vánek, v asijských zuří
hurikán páté kategorie.
Tím to ale nekončí. Bariér digitálních inovací a digitalizace
se najde celá řada. Od nedostatku motivace přes osobní obavu
ze selhání až po firemní kulturu trestající jakékoli pochybení.
Určitě je vidíte i vy, ať už pracujete kdekoli. Všechny uvedené
bariéry však mají jedno společné – většinu z nich lze překonat
s tím, co už ve firmě máte. S vašimi lidmi.

BUĎTE HOT A PŘIPRAVTE SE NA BUDOUCNOST
Technologie se rozvíjejí daleko rychleji, než se jim lidé i organizace stačí přizpůsobovat. Čím je vaše firma větší, tím déle adaptace trvá. O veřejné správě nemluvě. Než se stačíme nějakému
trendu přizpůsobit, už je zastaralý. Proto je stále těžší předvídat
budoucnost. Nevíme, jak bude vypadat náš trh a zákazníci za
pět, deset nebo patnáct let. Můžeme jen hádat. Jedno ale udělat
můžeme – dobře se na budoucnost připravit. Ať už jde o nás samotné, organizaci, v níž pracujeme, nebo technologie, které se
naučíme používat. Pokud budete rozvíjet tyto tři úrovně, které
ovlivňují váš svět, budete připraveni na budoucnost, ať už bude
jakákoli. Dovedete se přizpůsobovat změnám, které přicházejí
se stále větší intenzitou a rychlostí? Můžeme říci, že tyto změny už nikdy nebudou tak pomalé jako dnes. Kdy jindy bychom
na nich tedy měli pracovat?
Být HOT znamená být připraven na budoucnost – na trhu práce
nebo v digitální ekonomice. Znamená to schopnost přizpůsobit
se novým podmínkám a využívat všechny příležitosti s tím spojené. Znamená to schopnost využívat technologie, k čemukoli
právě potřebujete, ať už jde o zvýšení zisku, snížení frustrace
z práce nebo o snahu změnit svět k lepšímu.

( 30 )
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B ariéry digitálního rozvoje

HUMANS
Lidé

ORGANIZATIONS
Firmy

Lidé, kteří umějí využívat technologie
a zavádět nové způsoby práce. Formální
i neformální lídři schopní vést své týmy
v digitální době.

TECHNOLOGIES
Appky

Technologie, které umožňují firmám
odstranit rutinní práci a rozvíjet byznys,
čímž pomáhají jednotlivým lidem i týmům
k naplňování strategie a dosahování
obchodních cílů.

Týmy schopné efektivně spolupracovat,
přicházet s inovacemi a vytvářet takové
digitální produkty a služby, které
dlouhodobě přinesou udržitelný byznys.
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Kupte si papírovou nebo elektronickou verzi knihy
za skvělou cenu na
www.melvil.cz

