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Time for
GAME 
CHANGERS



BlackRock Global Investor Pulse Survey

Narození po
r. 1980

Narození  
1960 - 1980

Narození  
1945 - 1960

Narození před 
r. 1945 

Nejmladší investoři se nejvíce bojí rizika

BlackRock: http://www.kurzy.cz/akcie-usa/blackrock-inc-7925/



Kdo je největší brzdou ICT inovací ??



Co se vlastně děje ?

Mění se základní principy společnosti a technologie 
- příčina nebo následek?

Sedmá velmoc přestala existovat
Volba Trumpa, vzestup 
sociálních sítí

Kapitalismus se zápornými sazbami Kdo je věřitel a kdo dlužník?

Digitální měna ve Švédsku a EET v Čechách 
Co všechno chce stát ještě 
kontrolovat?

Při velmi dobrém růstu ekonomiky jsme se 
dostali náhodou na vyrovnaný rozpočet 

Celý vyspělý svět stále více dluží

Lidé programově neříkají, co si myslí Brexit, Trump, …

Třetinu obchodů na světových burzách 
provádí umělá inteligence 

Kdo vlastně o čem rozhoduje?

Jediné, co víme 
určitě, je, 
že to bude 

jinak než teď !!



Třetí platforma je odpověď …

Jenže otázka je pokaždé jiná:

 Co bude s pojištěním vozidel, až budou jezdit bez řidiče?

 Co bude s televizními společnostmi, až bude vysílání na netu?

 Co bude s úvěrovými společnostmi, až budou peer-to-peer půjčky na netu?

 Co bude s bankami, až platební styk retailu bude přes FB?

 Co bude s taxi službami, až se nepodaří Uber zakázat?

 Co bude s marketingovými agenturami, až budou big data analýzy pro 
segment of one dostupné v cloudu?

 Co se stane s logistickými službami, až se balíčky budou doručovat přes 
mikrojoby?

 Co bude s městskými službami, až bude Smart City?

 Jaká bude bezpečnost digitální měny?

 …

… určitě víme, že to bude jinak než teď !
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Infrastruktura, 
aplikace → 
cloudová
orchestrace

Každá aplikace je 
sama o sobě 
analytickým 
nástrojem

Dynamická 
infrastruktura na 
bázi software

Změna value chains: 
individuální 
zákaznická zkušenost 

Odklon od fyzické ke 
kybernetické obraně

Co mají ajťáci dělat ?

Pod palbou IT trendů…



IT pro třetí platformu 

 Always on-line (any time, any place, any device) 

 „Neomezené“ škálování nahoru i dolů

 Vysokorychlostní komunikace

 Smart konvergentní zařízení

 Výborná utilizace všeho

 Softwarově definované cokoliv

 Nevlastnictví fyzických aktiv

 Nevlastnictví podstatných částí procesů

 Inteligence on demand

 (Big) Data on demand

 Digitalizace všeho

 Nomádské přístupy na datech a aplikacích

 …



Ideální IT pro 
třetí
platformu 

A co na to O2 / O2 IT Services ?



Obchodní modely 
a technologie 
třetí platformy

Změny 
pravidel 
odvětví

Kontinuální 
inovace

Nové blízké 
oblasti



Změny v odvětví (GAME CHANGERS)

Flat tarif hlas + data PředplaDENka O2 IT Services

Hybridní 
model 
ICT



Blízká expanze

O2 Media O2 IT Services O2 IT Services

Humbox



Kontinuální inovace

Security Expert Center:
kybernetická bezpečnost na míru

https://www.google.cz/maps/uv?hl=cs&pb=!1s0x470b9392e1bdec4b:0xcd16fc9e8ea2151b!2m13!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m7!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!3m1!7e115!4s/maps/place/o2%2Bit%2Bservices/@50.0464986,14.4563776,3a,75y,253.48h,90t/data%3D*213m4*211e1*213m2*211s-n80z5HlX0IAAAQvOo4K8Q*212e0*214m2*213m1*211s0x0:0xcd16fc9e8ea2151b!5so2+it+services+-+Hledat+Googlem&imagekey=!1e2!2s-n80z5HlX0IAAAQvOo4K8Q&sa=X&ved=0ahUKEwjym62E95HQAhVL6xQKHXq-D70QoB8IYzAN
https://www.google.cz/maps/uv?hl=cs&pb=!1s0x470b9392e1bdec4b:0xcd16fc9e8ea2151b!2m13!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m7!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!3m1!7e115!4s/maps/place/o2%2Bit%2Bservices/@50.0464986,14.4563776,3a,75y,253.48h,90t/data%3D*213m4*211e1*213m2*211s-n80z5HlX0IAAAQvOo4K8Q*212e0*214m2*213m1*211s0x0:0xcd16fc9e8ea2151b!5so2+it+services+-+Hledat+Googlem&imagekey=!1e2!2s-n80z5HlX0IAAAQvOo4K8Q&sa=X&ved=0ahUKEwjym62E95HQAhVL6xQKHXq-D70QoB8IYzAN


Odvaha přijímat rozhodnutí

Postupné, ale permanentní inovace

Hledejte „GAME CHANGERS“

Neustále vyhodnocujte předpoklady

Faktory úspěchu 



zdenek.kaplan@o2its.cz

tel. 724 371 739

www.o2its.cz

Děkuji za pozornost

http://www.o2its.cz/
http://www.o2its.cz/

