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Představenstvo je 
považováno mající 

technologii / digitální 
kompetence, kdy mají 

digitální / technologický 
výbor, nebo když 1 nebo 

více členů 
představenstva jsou 
kategorizovány jako 

technologické /digitální 
profily.

Digitalizace vedením společností - metodologie

Časový rámec projektu : 2016 -2019
Ve druhé polovině roku 2016 analyzovala společnost Amrop Global /
Technology & Media Practice Group profily členů představenstva
(dozorčích rad nebo ekvivalent) 20-ti neúspěšnějších společností dle
výnosů v 15-ti zemích (14 Evropa + USA).



Definice

Technologický/digitální profil 

Technologický/digitální/inovační výbor

- člen představenstva s odbornou provozní zkušeností ze
společnosti v oblasti softwaru, hardwaru, infrastruktury,
internetu, digitalizace, on-line, telekomunikace,
sociálních médií … atd.

- vedení a poradenství v otázkách souvisejících se softwarem,
hardwarem, infrastrukturou, internetem, digitálem, on-line,
… atd.



Tlak kolem digitalizaci se zvyšuje.
Pokud však jde o to, jak přesně se organizace zabývají digitalizací, 

„obraz“ je roztříštěný a je zde mnoho otázek.

• Do jaké míry je digitalizace, agentem změny pro Vaši organizaci?

• Měli byste pokračovat v podnikání jako obvykle, anebo by digitalizace měla mít
vyšší účel, řídit inovace nebo transformovat obchodní model?

• Je rozhodující, do jaké míry je vaše představenstvo/vedení vybaveno k tomu, aby
mohlo položit správné otázky, najít odpovědi a implementovat řešení na
správném místě ve správný čas?



Co nám říkají čísla … 



Technologické / Tech společnosti

Digitální zastoupení se zvyšuje v tech sektoru

43% členů 
představenstva 

v tech 
společnostech 
mají digitální 
kompetence. 



Netechnologické / Non – tech společnosti

Digitální zastoupení v non-tech společnostech je malé a pomalu se pohybuje dopředu

5% členů 
představenstva 

v non - tech 
společnostech 
má digitální 
kompetence.



Tech vs. non-tech společnosti

„ Gap / Mezera“ mezi technologickými a ostatními sektory se rozšiřuje

Vedení technických odvětví používá 9x více
digitálních technologií oproti jiným sektorům nebo 

odvětvím



Zpráva managementu

Slepice nebo vejce? Digitalizace vytváří bludné kruhy. 

Naše rozhovory odhalují, že digitalizace může často končit točením se v bludném kruhu. 
Zde jsou některé potencionální pasti (parafrázované), ty mohou částečně vysvětlit nízké 

zastoupení profilů digitálního představenstva v organizacích. 

Pokud nevíme naši 
digitální strategii, 

jak můžeme 
rozhodnout, co by 

digitální profily 
přinesly do 

představenstva?

Jak ale můžeme 
definovat strategii 

bez nich?

Naše infrastruktura 
a procesy jsou těžké 

a roztříštěné. 
Jak lze integrovat 

digitalizaci do 
zastaralých 
struktur?

Avšak jak mohou 
být bez digitalizace 
efektivní a jak je lze 

aktualizovat?

Technologie se vyvíjí 
rychle a dynamicky. 

Takže systémy 
rychle zastarávají, 
absorbují masivní 
zdroje, poskytují 

nedostatečný ROI 
a nezdůvodňují 

ostatní investice. 

“

”



Zpráva managementu

Vzdělání představenstva může předcházet 

Zde jsou některé návrhy, které s námi sdílí členové představenstva.

Využijte 
interních 
znalostí

Učte se od 
tech 

společností 

A také jděte do 
firem alias 
CZ/Silicon 

Valley

Kombinujte 
digitalizaci a 
rozmanitost 

Zapojte se do 
reverz  

mentoringu

Podívejte se 
za Silicon 

Valley / USA



… všechno je jen na Vás a nejen na Vás … na HR manažerech … 
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