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POHLED ODBORNÍKA

Obor podnikových slu‑
žeb v České republice
zapustil kořeny teprve

před patnácti lety, vlastně
vznikl díky technologiím.

Právě technologie umožnily velkým firmám cen‑
tralizovat některé firemní procesy a poskytovat je
vzdáleně jako službu. Nejdříve šlo zejména o účet‑
nictví či zákaznickou podporu, později i o další
oblasti, například personalistiku, logistiku, správu
IT, anebo dokonce výzkum a vývoj. Hlavním dů‑
vodem zakládání center podnikových služeb v ČR
byly zprvu zejména zdejší nižší mzdové i jiné ná‑
klady. To už však dnes nutně neplatí, firmy zde
i přesto zůstávají a rozšiřují svůj záběr.

Původně firmy zakládaly centra podnikových
služeb s trochu jiným záměrem než dnes. Chtěly
vybudovat své základy, jednotky, které by zpra‑
covávaly účetnictví a poskytovaly IT podporu
a další činnosti, které nejsou na první pohled
vidět, ale bez nichž se žádná firma neobejde.
Podobně jako dům bez základů. Postupem času
se však ukázalo, že právě prostřednictvím těchto
činností pracovníci center dokonale vidí do způ‑
sobu fungování svých mateřských firem, a nejlé‑
pe proto chápou, co a jak by se mělo změnit, aby
se jejich fungování zefektivnilo. A tak se ze zá‑
kladů postupně staly mozkem a centrem inovací,
které jsou vázané na adopci nových technologií.

Dalo by se říct, že nejde o to, ve kterém seg‑
mentu firmy působí, koncový produkt či služba
totiž nejsou tak důležité jako procesy, které
k nim vedou. I když jde vesměs o zahraniční

a nadnárodní firmy, neznamená to, že by o tento
model fungování neměly zájem i české společnos‑
ti. Přínosy centralizace a digitalizace začínají po‑
znávat i větší české společnosti s více pobočkami.

Roboti a umělá inteligence
Robotická automatizace procesů (RPA) přitom
v prostředí podnikových služeb neznamená prů‑
myslové roboty, ale softwarové nástroje, které
dokážou převzít značnou část rutinní administ‑
rativní práce a v kombinaci s technologiemi stro‑
jového učení a umělé inteligence i řadu dalších
odbornějších úkolů. Po automatizaci účetnictví,
reportingu nebo jednoduchých zákaznických
dotazů tak tyto nástroje vstupují i do řešení ná‑
ročných úkolů, jako je správa a vývoj softwaru,
analytika, tvorba prognóz, pokročilý monitoring,
řízení financí, či dokonce vytváření pracovních
nabídek a smluv. Je zřejmé, že firmy, a to nejen
z oboru podnikových služeb, se budou muset
cestou digitalizace a adopce technologií vydat,
jinak do budoucna přežijí jen stěží.

Lidé semusí učit
Lidé se díky technologiím mohou postupně zbavit
nezajímavé rutinní práce a ruce se jim uvolňují
pro kreativnější úkoly, při kterých je důležité ze‑
jména kritické myšlení a komunikace. Podílet se
mohou i na vývoji, trénování, řízení či údržbě ro‑
botického softwaru, což mimo jiné česká centra
poskytují i jako službu firmám z celého světa.

V souvislosti s novou náplní práce lidí přichází
ovšem ke slovu potřeba průběžného vzdělávání.

Inovace z center
podnikových služeb

NOVÉ TECHNOLOGIE OD ZÁKLADU
MĚNÍ TRADIČNÍ OBCHODNÍMODELY
I ZPŮSOBY, JAKÝMI FUNGUJÍ
A SPOLUPRACUJÍ FIRMY I LIDÉ.



57

Důležitá je zejména oblast datové analytiky
a technologií souvisejících s robotickou automa‑
tizací. RPA by se dle expertů měla dokonce stát
součástí základní počítačové gramotnosti kance‑
lářských pracovníků.

Lidé by se měli učit i novým formám spolu‑
práce v rámci týmů, které budou díky digitali‑
zaci a automatizaci mnohem více různorodé, ať
už se bavíme o virtuálních týmech, spolupráci
na dálku, nebo komunikaci s robotickými kolegy
využívajícími umělou inteligenci.

Automatizace je příležitost
Digitalizace a automatizace jsou často považo‑
vány za ohrožení trhu práce. Celých 71 procent
českých respondentů nedávného průzkumu
agentury Randstad přesto vnímá zvyšující se vliv
technologií na svou práci jako příležitost. Téměř
80 procent respondentů chce získat více digitál‑
ních dovedností, protože věří, že si tím zajistí
budoucí zaměstnatelnost. Potřebu vzdělávání
zaměstnanců nevnímají jen firmy, ale i samotní
pracovníci. Technologie naši práci totiž ovlivňují
stále více a rychlost, s jakou změny probíhají, je
ohromná. Dle našich zkušeností a predikcí však
můžeme říct, že v našem oboru spíš než k zániku
dojde ke vzniku celé řady nových profesí a pozic.

Novépracovní pozice
Studie Capgemini dokonce uvádí, že dvě třetiny
firem, které již nasadily systémy umělé inteli‑
gence, v důsledku toho vytvořily více pracovních
míst. Často jde přitom o úplně nové profese, které

obvykle vyžadují hlubší technické znalosti. Firmy
tak vedle datových analytiků a vývojářů hledají
například designéry chatbotů, trenéry robotické‑
ho softwaru nebo návrháře virtuální reality. Zají‑
mavé pozice vznikají v souvislosti s využíváním
automatizace například i v SAP Services. Robotic‑
ká automatizace se zde úspěšně využívá již v celé
řadě případů, zejména při práci s fakturami nebo
při vytváření pracovních nabídek. Chatboti zpra‑
covávají dotazy od interních zaměstnanců a stro‑
jové učení bude brzy pomáhat v oblasti náboru,
například při párování životopisů a plánování
pohovorů či při organizaci interních školení. „Pří‑
kladem nové role, která u nás nově v oblasti HR
služeb vznikla, je analytička pro sledování a zlep‑
šování HR procesů. Kromě monitorování a kon‑
troly dat i obchodních procesů, což je součást
tradičních analytických rolí, je náplní její práce
použití těchto informací v pokročilých analýzách,
včetně analýzy sentimentu, predikce, a dokonce
i měření spokojenosti zaměstnanců s HR služba‑
mi pomocí kvantifikace emocí a pocitů,“ vysvět‑
luje Iveta Chválová, ředitelka SAP Services. Ten
na straně jedné sleduje nové technologie a před‑
stavuje jejich možnosti HR týmům, na straně
druhé od nich sbírá a následně analyzuje příkla‑
dy použití. Role také zahrnuje zavádění nových
produktů v HR, včetně řízení projektů nebo pre‑
zentování možností a přínosů automatizace zá‑
kazníkům i odborné veřejnosti.

Jonathan Appleton
ředitel asociace ABSL
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