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I N F O R M A Č N Í  T E C H N O L O G I E

ROBOTIZACE, respektive tzv. 
robotická automatizace procesů 
(RPA) v podnikových službách ne-
znamená průmyslové roboty, ale 
softwarové nástroje, které dokáží 
převzít značnou část lidské práce, 
především (ale nejen) rutinní 
administrativní činnosti. Po au-
tomatizaci účetnictví, reportingu 
nebo jednoduchých zákaznických 
dotazů vstupují pokročilé nástroje 
založené na umělé inteligenci 
i do řešení náročných úkolů, 
jako je správa a vývoj softwaru, 
analytika, tvorba prognóz, řízení 
fi nancí, či dokonce vytváření 
pracovních nabídek a smluv. Kon-
krétně tento proces zautomatizo-
vala fi rma SAP Services, plánující 
zavedení automatizace i do dal-
ších částí náborového procesu, 
například připravuje automati-
zovanou on-line službu sloužící 
ke sjednávání schůzek s uchazeči. 

ROBOTI A L IDÉ
Fenomén robotické automatizace 
postupně transformuje jednotlivá 
pracoviště. Lidé se zbavují rutiny 
a věnují se činnostem, které jsou 
kreativnější, vyžadují kritické 
myšlení a komunikaci. Objevují 
se i zcela nové pozice spojené 
buď s vývojem, anebo s řízením 
a údržbou botů. Z tohoto důvodu 
nabývá na důležitosti znalost 
souvisejících technologií, dle 
expertů z oboru by se dokonce 
měla stát součástí základní počí-
tačové gramotnosti kancelářských 
pracovníků. Že už se nebavíme 
o budoucnosti, dokazuje například 
fi rma Infosys, která základy RPA 
zařadila do vstupního školení pro 

všechny nové zaměstnance. Lidé 
znající „řeč strojů“ jsou a budou 
na trhu práce ve velké výhodě, 
a to i v profesích, jež jsou dnes 
plně nepočítačové. Velká část 
pracovních pozic budoucnosti 
totiž bude založena na spolupráci 
lidí a strojů. 

UMĚL Á INTEL IGENCE , 
KTER Á ROZUMÍ JA Z YKU
Za speciální pozornost v obo-
ru podnikových služeb stojí 
rozvíjející se nástroje pro práci 
s přirozeným jazykem: digitální 
asistenti, tzv. chatboty, a auto-
matické překladače. Například 
chatboty převezmou dle prognózy 
asociace ABSL již během pár 

let většinu rutinní komunikace 
v zákaznických službách. Půjde 
zejména o tu část komunikace se 
zákazníky, která je méně citlivá 
a kde člověk nepřinášel žádnou 
zvláštní přidanou hodnotu, pouze 
vyřizoval stále tytéž dotazy a po-
skytoval víceméně standardizova-
né odpovědi. Do kategorie těchto 
rutinních činností patří například 
poskytování základních infor-
mací, vyhledávání, vyřizování 
rezervací a objednávek, problé-
my v případě zapomenutí hesla 
apod. Jak dobře vědí uživatelé 
smartphonů, digitální asistenti 
dnes zvládají bez problémů nejen 
psanou, ale i mluvenou formu 
komunikace. 

Rovněž automatické překlada-
če již dospěly a pryč je doba, kdy 
jejich výstupy byly předmětem 
vtipů. Příslušné technologie na-
místo dřívější statistické analýzy 
textů stále více využívají strojové 
učení a umělou inteligenci, což 
dále zvyšuje využitelnost jejich 
výsledků. Pokročilá znalost cizích 
jazyků zůstane nadále nutností 
tam, kde bude vyžadován přímý 
kontakt se zákazníky, pro ty, kdo 
dokáží nabídnout jiné žádané 
dovednosti, však již nedostateč-
ná znalost jazyků nebude muset 
znamenat pro práci v podnikových 
službách zásadní překážku.

NOVÉ SLUŽBY NA OBZORU
Obor podnikových služeb začínají 
formovat i další nastupující tech-
nologie, jež stejně jako robotizace 
a umělá inteligence do budoucna 
přinesou celou řadu nových služeb 
a s nimi související nové pracovní 
pozice.

S fenoménem internetu věcí 
a big data půjde například o pozice 
spojené s architekturou dat, jejich 
dolováním a analýzou. V roce 2025 
budou totiž propojena už prakticky 
všechna zařízení napájená elek-
třinou a on-line budou generovat 
data o svém využívání a chování 
spotřebitelů. Půjde o obrovské 
sady dat, která budou na rozdíl 
ode dneška prakticky beze zbytku 
shromažďována a dále zpracová-
vána. Na základě jejich analýz se 
budou například s pomocí nástrojů 
využívajících umělou inteligenci 
provádět obchodní rozhodnutí 
i tvořit prognózy dalšího vývoje. 
Znalosti související s analýzou big 

VÍTEJTE V BUDOUCNOSTI, 
VE SVĚTĚ ROBOTŮ A VIRTUÁLNÍ REALITY

Samořídící auta, drony a roboti jsou tu. Jak vidno, stojíme na prahu zcela nové 

éry. Éry, ve které panují moderní technologie více než kdy předtím. Nejcitelnější 

změny je možné zaznamenat v oblasti lidské práce, a to jak té manuální, tak 

i kancelářské. Trendy, k nimž patří například robotizace, umělá inteligence 

či virtuální realita, hrají již dnes velmi důležitou roli například v oboru 

podnikových služeb. Mění obchodní procesy, dávají vzniknout novým pracovním 

pozicím a také přinášejí nové nároky na zaměstnance. 
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data se tak stanou nezbytnými 
pro většinu zaměstnanců center 
podnikových služeb. 

Podobný efekt lze čekat 
i od mobility a digitalizace. Díky 
tomuto fenoménu je stále více 
citlivých dat přístupných on-line, 
což zvyšuje požadavky na jejich 
ochranu. Dá se očekávat, že v roce 
2025 budou on-line prakticky 
veškerá data, a proto budou na-
sazovány nové technologie proti 
podvodům, například krádežím 
identity. Řízení dat a identit bude 
centralizováno právě do center 
podnikových služeb, kde díky 
tomu vzniknou nové pracovní 
pozice i profese související se 
zabezpečením.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A RE AL ITA
Ve stejné době sociální mé-
dia prakticky nahradí tradiční 
podnikové nástroje pro komuni-
kaci mezi obchodními partnery 
(B2B) a stanou se téměř výhradní 
platformou pro prodej i marke-
ting. V rámci podnikových služeb 
v souvislosti s tím opět vznikne 
řada nových pracovních pozic, 
půjde například o tvůrce obsahu, 
řízení komunit a analýzu dat ze 
sociálních médií.

Dalším velmi výrazným feno-
ménem, který na pracovištích 
přinese revoluci srovnatelnou 
s robotizací, je virtuální a roz-
šířená realita (VR/AR). I když 
zatím nejviditelnějším příkladem 
jejího využití jsou počítačové hry, 
objevují se i první pokusy jejího 
nasazení v podnikovém prostředí, 
například v oblasti vzdělávání 

nebo při prodeji dražšího zboží. 
Virtuální realita zprostředko-
vá vá informace a jejich kontext 
mnohem dokonaleji než současné 
technologie, a proto experti oče-
kávají, že do roku 2025 se VR/AR 
bude používat prakticky ve všech 
prodejních aplikacích. Dle odhadů 
ABSL budou fi rmy na změny 
související se zaváděním virtuální 
reality reagovat další centraliza-
cí procesů a jejich převedením 
do center podnikových služeb. 
Půjde například o prodej, kontakt 
se zákazníky, analýzy dat, vývoj 
a správu rozhraní a podobně. 
Nové procesy pak dají vzniknout 
i novým pracovním pozicím, 
k nimž budou patřit například 
specialisté na návrhy a řízení 
virtuálních obchodů, designéři 
virtuálních prostředí či jejich 
testeři.

KRE ATIV ITA A KOMUNIK ACE 
JSOU TŘEBA POŘ ÁD
Co ze všech těchto změn vyplý-
vá pro uchazeče o zaměstnání? 
Na pozicích nevyžadujících přímé 
jednání s klienty budou potřeba 
vyžadovány především vyšší tech-
nické dovednosti, kritické myšlení 
a konkrétní odbornost – ať už 
z oboru fi nancí, logistiky, marketin-
gu, IT, či HR. Počítačová gramot-
nost však bude znamenat něco tro-
chu jiného než dnes, protože cloud, 
automatizace a umělá inteligence 
některé dříve typické IT činnosti, 
jako je například správa sítí a data-
bází, převezmou. Důležitější proto 
budou znalosti z oblasti big data či 
technologií robotické automatizace 
a umělé inteligence.

Nutno ovšem podotknout, že 
práce v podnikových službách 
v budoucnosti nebude zdaleka jen 

o technologiích a IT. Stále velkou 
důležitost si zachovají pracovní 
pozice vyžadující komunikační 
dovednosti, své místo zde tedy na-
jdou lidé, jež baví kontakt s klien-
ty či diskuse a řízení kolegů, kteří 
třeba pracují vzdáleně a osobně 
se prakticky nesetkávají. Obje-
vují se i pozice, jejichž cílem je 
vzbuzovat emoce. Příkladem může 
být specialista na wow efekt, jenž 
najde uplatnění v zákaznických 
službách anebo v obchodě.

Pokrok jde tak rychle, že 
jednou dosažené vzdělání již 
s největší pravděpodobností 
nebude stačit na celý život. Proto 
vedle znalostí technologií (či 
schopností s nimi pracovat) bude 
ke klíčovým předpokladům získání 
zajímavé práce patřit ochota učit 
se a rozvíjet.

ZUZANA HRUBIŠKOVÁ
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