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V oblasti využívania mobilných technológií na komunikáciu so 
zákazníkmi firmy na Slovensku a v Českej republike zaostávajú. 

 Vyplýva to z prieskumu ‘Digital IQ 2014' spoločnosti PwC  
 

Pojem „Digital IQ“ vyjadruje schopnosť organizácie porozumieť, zhodnotiť a inovovať digitálne 
technológie. Poradenská spoločnosť PwC už po šiestykrát zorganizovala pod týmto názvom globálny 
prieskum digitálnej vyspelosti organizácií a po prvýkrát sa ho zúčastnili aj organizácie zo Slovenska a 
Českej republiky. Ide o jediný prieskum s podobným zameraním, ktorý analyzuje pohľady ako biznis 
lídrov, tak aj top manažérov z oblasti IT. 

 

Na základe výsledkov tohto rozsiahleho prieskumu sme identifikovali päť spôsobov správania, ktoré 

ak organizácia dodržiava, maximalizuje hodnotu svojich investícií do oblasti digitálnych technológií. 

Ide o týchto päť spôsobov správania a riadenia: 
 

 CEO aktívne vystupuje v role „digitálneho šampióna“ 

 Je vytvorená úzka spolupráca šéfa marketingu a IT 

 Podnety pre digitálne inovácie prichádzajú z vonka organizácie 

 Signifikantné investície do novej IT platformy 

 Digitálna schopnosť je integrálnou vlastnosťou organizácie 

 

Organizácie, ktoré v týchto piatich hľadiskách vynikajú, majú viac ako dvojnásobnú šancu stať sa 

lídrami vo svojom odvetví. 
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Využívanie mobilných technológií na komunikáciu so zákazníkmi 

Spoločnosti bojujúce o priazeň zákazníkov neustále hľadajú nové spôsoby komunikácie a práve 
mobilné technológie sa v súčasnosti stávajú centrom zákazníckeho sveta. Vďaka bohatým funkciám 
smartfónov a prenositeľných alebo nositeľných zariadení je možné preniesť zákaznícku interakciu na 
úplne novú úroveň. 

 

Súčasné investície do mobilných technológií 

Spoločnosti na Slovensku a v Českej republike však v investíciách do tejto oblasti oproti svetu aj 

Európe zaostávajú. Iba 13 % respondentov prieskumu zo Slovenska a Českej republiky v súčasnosti 

investuje do mobilných aplikácií a technológií pre zákazníkov (v porovnaní s 34 % v Európe a 41 % 

globálne). 

 

Oblasti využívania mobilných technológií v komunikácií so zákazníkmi 

Za pozornosť stojí aj porovnanie účelov využitia mobilných technológií v komunikácii so zákazníkmi.  

 

„Výsledky prieskumu na Slovensku a v Českej republike ukazujú, že spoločnosti pôsobiace v týchto 

dvoch krajinách v súčasnosti najviac využívajú mobilné technológie na sprístupnenie informácií o 

produktoch a službách, menej však už na priamu interakciu so zákazníkmi či už vo forme 

zaznamenávania ich spokojnosti, získavania spätnej väzby, alebo riešenia zákazníckych problémov - 

táto oblasť je pritom vo svete aj v Európe najviac využívaná.“ komentuje Patrik Horný, Partner PwC.  

 

Iba 11 %  zo zúčastnených firiem u nás a u našich západných susedov využíva mobilné technológie 

na spolutvorbu nových, inovatívnych produktov a služieb so zákazníkmi. 

 

Ako by ste charakterizovali váš prístup k interakcii so zákazníkmi pomocou mobilnej technológie? Je to hlavne... 
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Investície organizácií do sociálnych médií 

Aj napriek veľmi krátkej dobe, počas ktorej sociálne médiá prenikli do biznis sveta, väčšina 

respondentov v tohtoročnom prieskume jednoznačne identifikovala ich veľký vplyv na budovanie 

a rozvoj vzťahov so zákazníkmi. 

 

Respondenti nášho prieskumu sa doteraz vplyvu sociálnych médií na zákazníkov a zamestnancov 

nevenovali s rovnakou intenzitou ako inde vo svete. Zaostávajú najmä v oblasti sociálnych médií pre 

internú komunikáciu a spoluprácu, v ktorej iba 3% respondentov uviedlo, že realizuje projekty alebo 

plánuje realizovať projekty v roku 2014. Dobrou správou je, že podiel organizácií plánujúcich nové 

projekty je v nasledovných rokoch porovnateľný s celosvetovým aj európskym priemerom. Až 29% 

organizácií z týchto dvoch krajín reprezentuje rovnaký podiel, aký je v celosvetovom meradle a 

dokonca je o 3% vyšší ako európsky priemer. 

 
Podiel organizácií investujúcich do sociálnych médií  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ešte zaujímavejšie je porovnanie, ktoré sociálne médiá budú v nasledujúcich troch rokoch zohrávať 

najdôležitejšiu úlohu pre podnikanie. Okrem najväčších hráčov v tejto oblasti, ako je Facebook, 

LinkedIn alebo Twitter, budú na Slovensku a v Českej republike aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu 

internetové odvetvové portály prezentujúce zaujímavý a aktuálny obsah. Príkladmi sú portály z oblasti 

finančných služieb, dodávateľov energií, stavebníctva a pod.  

 

Pokiaľ ide o zvýšenie zamestnaneckej efektivity, angažovanosti a internej komunikácie, zostávajú 

klasické intranety jasným víťazom s až 47% podielom. 

 

Náš prieskum ukázal, že v prostredí Slovenska a Českej republiky sa blogovanie využíva podstatne 

menej ako inde vo svete. V oblasti budovania vzťahu so zákazníkmi je to až dvakrát menej. 

Blogovanie na témy vnútrofiremnej zamestnaneckej komunikácie a angažovanosti dokonca 

v odpovediach našich respondentov neboli označené vôbec, v porovnaní s 18% celosvetovým 

priemerom. 
 

„Vo svete sa sociálne média využívajú už aj na vnútrofiremnú komunikáciu. Slovensko aj Česká 

republika za týmto aktuálnym trendom zaostáva. Pritom správna identifikácia možných prínosov 

sociálnych médií nielen pre externú komunikáciu, ale aj smerom dovnútra firmy, pomáha organizáciám 

získať lepšie a aktuálnejšie informácie o názoroch rôznych skupín stakeholderov.“ dodáva Patrik 

Horný. 
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Prieskum sa zameriaval na oblasti ako mobilná komunikácia, sociálne média, cyber security či kvalitu 

realizácie strategických IT iniciatív. Bližšie informácie o všetkých uvedených oblastiach nájdete vo 

výstupnej správe z prieskumu na webstránke http://www.pwc.com/sk/sk/publikacie/digital-iq.jhtml. 

 
 
Poznámky pre vydavateľa 
 

Informácie o prieskume Digital IQ 

6. ročník prieskumu PwC pod názvom Digital IQ bol realizovaný na jeseň 2013. Globálny prieskum 

zahŕňal 1 494 respondentov z 38 krajín, vrátane 38 reprezentantov zo Slovenska a Českej republiky. 

Respondenti celého globálneho prieskumu boli rovnomerne rozdelení medzi IT a biznis lídrov. Dve 

tretiny respondentov pracujú v organizáciách s tržbami vo výške 1 miliardy dolárov alebo vyššími 

a 37% uviedlo príjmy vyššie ako 5 miliárd dolárov. 

Z regionálneho hľadiska bolo 34% respondentov zo Severnej Ameriky, 31% z Európy, 20% z Ázie, 

13% z Latinskej Ameriky a 3% z Afriky. 

Respondenti zo Slovenska a Českej republiky zastupovali široké spektrum odvetví: štvrtina výroba, 

štvrtina maloobchod, 13% finančné inštitúcie, 11% energetika a utility a ostatní reprezentovali 

komunikácie, technológie, automobilový priemysel, zdravotníctvo a iné. 

Čo sa týka rolí, ktoré naši respondenti zastupovali, takmer v polovici prípadov ide o CIO a CTO, viac 

ako štvrtina sú CEO a zvyšok tvoria biznis lídri na rôznych a C-level pozíciách (marketing, stratégia, 

HR, obchod, a iné). 

O spoločnosti PwC 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou 

firiem v 157 krajinách s vyše 184 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné 

audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke 

www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá 
je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 

 

2014 PwC. Všetky práva vyhradené. 
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