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Úvod

Chceme-li zajistit, aby byla Evropa konkurenceschopná, 
byla schopná růst a vytvářet pracovní místa, musíme 
disponovat lidmi, kteří dokážou jít v čele digitálních 
inovací a transformace našich průmyslových odvětví. Nové 
technologie představují klíčovou hnací sílu růstu, jejímž 
palivem jsou myšlenky vysoce kvalifikovaných profesioná-
lů a vedoucích pracovníků v obchodním sektoru  
(e-leaders). Do roku 2020 se předpokládá nedostatek 
pracovníků ve výši 800 000 odborníků v oblasti digitálních 
technologií a 200 000 e-leaders. V květnu tohoto roku 
zavedla Evropská komise Strategii jednotného digitálního 
trhu (v angl. Digital Single Market). Po její implementaci by 
mohla Strategie jednotného digitálního trhu přinést evrop-
ské ekonomice ročně více než 415 mld. EUR.  

e-Leadership je klíčovou součástí záměru Strategie 
jednotného digitálního trhu pěstovat digitální dovednosti 
potřebné pro moderní evropský průmysl. Zainteresované 
strany požadují po členských státech, aby zvýšily podporu 
rozvoje e-Leadership dovedností. Evropské strategické 
fórum pro digitální podnikání (v angl. European Policy 
Forum on Digital Entrepreneurship) doporučilo, aby se stal 
obsah e-Leadership dovedností součástí manažerských 
školicích a vzdělávacích programů určených vedoucím 
pracovníkům v obchodním sektoru i vyšším veřejným 
činitelům. Ohledně potřeby jednotného celoevropského 
úsilí zajistit e-Leadership dovednosti napříč všemi sektory 
a podniky panuje všeobecná shoda. 
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Tento dokument předkládá shrnutí nejnovějšího vývoje 
v oblasti e-Leadership dovedností v Evropě a uvádí 
konkrétní příklady nejlepších postupů a implementace 
celoevropských doporučení vytvořených průmyslem a 
akademickou obcí. Budoucí vydání se budou zabývat 
požadavky na řídící schopnosti v podnicích využívajících 
digitální a klíčové technologie, a to včetně nejnovějších 
vyspělých výrobních technologií. 

Přejeme Vám příjemnou četbu!

Lowri Evans
Generální ředitelka

Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, 
podnikání a malé a střední podniky

Evropská komise

Fo
to

gr
afi

e 
©

 E
vr

op
sk

á 
un

ie
 / 

G
in

o 
D

e 
La

ur
en

zo



e-Leadership - klíčová složka rozvoje 
evropské konkurenceschopnosti  
a potenciálu na poli inovací

e-Leadership je pro společnosti a průmysl při dosahování 
vynikajících výsledků kriticky důležitý. e-Leadership je 
klíčem k využívání nových digitálních technologií v oblasti 
inovací a transformací, řízených v relevantním organizač-
ním kontextu a integrovaných do obchodní strategie. 
e-Leadership dovednosti jsou dovednosti, které od 
jednotlivců očekáváme při zavádění a realizaci digitálních 
inovací:

• Strategické vedení: vést mezioborové složení  
 zaměstnanců, ovlivňovat zainteresované strany napříč  
 hranicemi (meziútvarově i geograficky).

• Obchodní znalosti a vědomosti: inovovat obchodní  
 a provozní modely, zajišťovat hodnotu pro organizace.

• Digitální znalosti a vědomosti: předvídat a řídit změnu  
 obchodních výsledků, využívání trendů jako příležitostí  
 k inovaci v oblasti digitálních technologií.
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e-Leadership v Evropě - přijatá opatření 

Strategie Evropské unie v oblasti elektronických doved-
ností, tzv. e-skills, založená na sdělení Evropské komise 
pod názvem e-skills pro 21. století: Rozvoj konkurence-
schopnosti, růstu a pracovních míst (v angl. E-skills for the 
21st Century: Fostering Competitiveness, Growth and Jobs) 
(2007),  je hlavní součástí iniciativy zaměřené na zvýšení 
schopností v oblastech konkurenceschopnosti, produktivi-
ty a inovace u evropských podniků. Strategie napomáhá 
zlepšení rámcových podmínek pro inovaci, růst a vytváření 
nových pracovních pozic v oblasti digitálních technologií a 
doporučuje, aby byly znalosti, dovednosti, kompetence a 
invence pracovní síly průběžně aktualizovány prostřednic-
tvím efektivního celoživotního vzdělávání. V roce 2013 
představila Evropská komise projekt Velká koalice pro 
digitální pracovní místa (v angl. Grand Coalition for Digital 
Jobs), jehož cílem bylo zintenzivnit a urychlit její snahu 
o snížení deficitu v oblasti digitálních dovedností.

Trojúhelník e-Leadership dovedností

Strategické
vedení

Obchodní 
znalosti

 a vědomosti

Digitální  
znalosti

a vědomosti

e-Leadership 
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V tomto kontextu představila Evropská komise projekt 
úzce zaměřený na e-Leadership dovednosti, jenž zaintere-
sované strany vřele přijaly a podpořily. Projekt byl zahájen 
v roce 2013 se zaměřením na velké podniky a v roce 2014 
se rozšířil také na malé a střední podniky, rychle rostoucí a 
začínající podniky. Další rozšíření projektu proběhne v roce 
2016. Téma e-Leadership dovedností je nedílnou součástí 
podnikatelských strategií a aktivit. 

Zpráva o „digitální transformaci evropského průmyslu a 
podniků“ (březen 2015) Evropského strategického fóra pro 
digitální podnikání (v angl. European Policy Forum on 
Digital Entrepreneurship) doporučuje další propagaci 
digitálního vedení a naléhavě vyzývá k začlenění e-Leader-
ship dovedností do všech všeobecných manažerských 
školicích a vzdělávacích programů určených vedoucím 
pracovníkům v obchodním sektoru i vyšším veřejným 
činitelům. 
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Evropská komise představila také projekt Startup Europe, 
který se zaměřuje na zdroje, které potřebují podnikatelé, 
jako např. rizikový kapitál a urychlující opatření, a jeho 
cílem je posílit obchodní prostředí ve prospěch podnikate-
lů v oboru webových, informačních a komunikačních 
technologií, aby mohly jejich záměry a podnikání růst.   
Již uspořádala akci Startup Europe přichází do Silicon 
Valley (v angl. Startup Europe Comes to Silicon Valley),  

kde se na týden sešli evropské technologické firmy, 
investoři a tvůrci politik z obou stran Atlantského oceánu, 
aby ve Spojených státech sdíleli své myšlenky. 

Dne 6. května 2015 přijala Evropská komise Strategie 
jednotného digitálního trhu (v angl. A Digital Single 
Market for Europe) zahrnující 16 iniciativ, jejichž záměrem 
je položit základy digitální budoucnosti Evropy. Text 
výslovně hovoří o kritickém významu digitálních doved-
ností a odbornosti v oblasti IT.

Skupina vysoce kvalifikovaných odborníků hovoří o klíčových otázkách oblasti e-Leadership

Jan Muehlfeit, globální stratég, kouč a mentor vede jako předseda 
debatu 

Charlotte Holloway, vedoucí strategie techUK hovoří o tématu 
e-Leadership z pohledu poptávky
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Na Evropské konferenci o dovednostech v oblasti digitál-
ních a klíčových technologiích pod názvem Digital and Key 
Enabling Technologies Skills (1.–2. června 2015 v Bruselu, 
viz www.leadership2015.eu) se setkalo více než 300 účast-
níků zastupujících vlády, akademickou obec a průmysl, aby 
společně hovořili o vývoji dovedností pro oblasti e-Leader-
ship a klíčových technologií. 

Předpokládaná poptávka – Evropa 
bude do roku 2020 potřebovat 
více než 40 000 nových e-leaders 

V rámci celého evropského průmyslu roste poptávka po 
zlepšení kvality v oblasti e-Leadership. Přestože dosud 
neexistují oficiální statistiky týkající se poptávky nebo 
zajištění e-Leadership dovedností, předpokládá se, že se 
u pracovních pozic e-Leadership v Evropě v roce 2015 
jednalo o 620 000 e-leaders, přičemž více než polovina 
nepřipadala na oddělení IT, ale na obchodní jednotky 
společností. Tento předpoklad zahrnuje ty osoby, které 
mají nápady a rozvíjejí inovativní IT projekty v organiza-
cích, přičemž není pravděpodobné, že by si všichni osvojili 
v plném rozsahu soubor dovedností potřebných k tomu, 
aby se stali úspěšnými e-leaders.

Gary Kildare, Generální ředitel pro HR společnosti IBM Corporation 
Europe představil pohled globální společnosti působící v IT a 
službách

Silvia Leal, akademická 
ředitelka IE Business School 
v Madridu hovoří o portfoliu 
programů pro oblast e-Leader-
ship Programme Portfolio na IE 
Business School pro manažery, 
malé a střední podniky a 
začínající podniky 

Prof. Peter Kelly z Aalto University hovoří o praxi podnikání 
vyznačujícího se vysokým růstem

Philippe Trichet, odborný ředitel pro digitální technologie Boston 
Consulting Group, hovoří o agilním vedení: pět imperativů pro 
orientaci v digitálním světě

e-Leadership 
Digitální dovednosti pro malé a střední podniky



  

Při odhadování poptávky po e-Leadership pracovních 
pozicích se opíráme o předpokládané míry růstu v analogii 
k nejkvalifikovanějším pracovním pozicím IT, pro které již 
jsou takové předpoklady zpracovány. Předpokládáme, že 
poptávka po e-Leadership pracovních pozicích poroste do 
roku 2020 průměrně o 4,6 %, kdy se očekává, že poptávka 
dosáhne výše 776 000 pracovních pozic. 

Zohledníme-li přírůstkovou poptávku a poptávku nástup-
nictví, pak bude v jejich důsledku Evropa do roku 2020 
potřebovat mezi 200 000 a 250 000 dalšími e-leaders, 
neboli 40 000 až 50 000 takových pracovníků ročně. Data, 
na kterých jsou tyto předpoklady založeny, jsou posílena 
shromažďováním dat o ekosystému oblasti e-Leadership 
propojených s poptávkou a nabídkou dovedností  
e-Leadership prostřednictvím nástroje scoreboard pro 
e-Leadership. 
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Stručně o oblasti e-Leadership – 
Evropský scoreboard

Scoreboard oblasti e-Leadership monitoruje pokroky 
v rozvoji e-Leadership dovedností a zabývá se oblastmi 
ekosystému oblasti e-Leadership včetně: 

• vzdělávání v oblasti e-Leadership, 
• množství pracovníků s potenciálem v oblasti  
 e-Leadership,
• strukturální proměnné umožňující využití 
 příležitostí v oblasti e-Leadership a 
• strategie nebo jiné podpůrné mechanismy umožňující  
 realizaci v oblasti e-Leadership. 
 . 

Scoreboard využívá ukazatele zejména z primárních a 
sekundárních zdrojů. Porovnává „výsledky“ v oblasti 
e-Leadership ze členských zemí EU a identifikuje relativní 
silné a slabé stránky ekosystémů oblasti e-Leadership 
mezi jednotlivými zeměmi, aby byl zdrojem informací pro 
strategické diskuze na národní i celoevropské úrovni.

Model scoreboard měří faktory, které by mohly ovlivnit 
poptávku a nabídku e-Leadership dovedností v jednotli-
vých zemích. Poskytuje poznatky o tom, jak si země vedou 
v konkrétních oblastech e-Leadership, které se přeměňují 
ve schopnosti využívat příležitosti na poli inovací pro růst 
podniků, a navrhuje doporučení pro budoucí přístup.

Celkem je ve čtyřech dimenzích uspořádáno 24 ukazatelů, 
které se dělí na další stavební prvky.

Národní scoreboardy jsou nedílnou součástí 28 zemských 
zpráv za každou členskou zemi EU a poskytují pohled na 
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národní situace, co se týče strategií, iniciativ, postupů, 
školení, vyššího vzdělávání a manažerského vzdělávání 
v oblasti e-Leadership a scoreboard. Zemské zprávy lze 
stáhnout na adresách http://leadership2015.eu/docu-
ments/ a http://eskills-lead.eu/documents/.  

Index e-Leadership – srovnání  
členských zemí 

Index e-Leadership kombinuje různé dimenze scoreboardu 
oblasti e-Leadership, aby monitoroval a porovnával 
členské země EU. Sdružuje ukazatele obchodního a 
strategického klimatu, infrastruktury a souvisejících 
výsledků v oblasti e-Leadership. Jeho účelem je přispět 
k uspokojení potřeby metrik a postupů, kterými lze 
e-Leadership měřit a chápat. Individuální země mohou 
index používat k monitorování vývoje výsledků v čase 
nebo porovnání tuzemského vývoje oproti ostatním 
zemím, identifikaci vzorů a jako zdroj poznatků  
o tom, jak mohou postupy v oblasti e-Leadership  
ovlivnit různé strategie.

Evropská mapa kvartilů indexu  
e-Leadership
Zdroj: empirica 2015

Digitální talent nejlépe prospívá v ote-
vřených, kolaborativních a experimentálních 
kulturách, kde se mohou členové týmu učit 
a růst v klimatu kritického množství talentu 
podobné úrovně. Nedaří se jim v hierarchické 
struktuře mikrořízené byrokracie, které 
digitální talent oslabují a brání inovaci.

Philippe Trichet
odborný ředitel pro digitální technologie, 
THE BOSTON CONSULTING GROUP

e-Leadership 
Digitální dovednosti pro malé a střední podniky

 Skupina 1: více než 35 % pod průměrem EU

 Skupina 2: méně než 35 % pod průměrem EU



Index e-Leadership je v úzké korelaci s údaji o hrubém 
domácím produktu a také technologickými ukazateli, jako 
např. index síťové připravenosti (v angl. Networked 
Readiness Index) organizace Světové ekonomické fórum 
(v angl. World Economic Forum), nicméně odchylky vývoje 
technologie a HDP ukazují, které země si vedou „lépe“ 
nebo „hůře“, než jaký stav naznačuje jejich hospodářská a 
technologická vyspělost. Zdá se, že zejména Irsko, ale také 
Belgie a Velká Británie se pozitivně odchylují od „trendu“, 
kdy je vyšší vyspělost v oblasti e-Leadership spojována 
s vyšší ekonomickou sílou a vyšší digitální vyspělostí, a 
vykazují vyšší úroveň e-Leadership, než se očekávalo.
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Index e-Leadership a index Networked Readiness Index

Index e-Leadership a index Networked Readiness Index
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Rostoucí prostor pro strategie  
digitálních dovedností 

Zajištění dovedností v oblasti e-Leadership pro malé a 
střední podniky a podnikatele je stále ještě často považo-
váno za druhotné v porovnání s již zavedenými strategic-
kými cíli jako např. přijetím digitálních technologií, 
základními digitálními uživatelskými dovednostmi, 
přijetím elektronizace výkonu veřejné správy  
(e-government) a elektronizace podnikových procesů 
(e-business), přístupem k rizikovému kapitálu a dotacemi 
pro začínající podniky. Nicméně projekty jako platforma 
e-Skills Agenda roku 2007 a následné iniciativy v oblasti 
e-Leadership dovedností Evropské komise povzbudily 
některé členské státy, aby se zapojily do veřejné debaty  
a přispěly k vytvoření náležité odezvy.
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Zdroj: empirica 2015

Strategie e-Leadership je průřezové povahy a zahrnuje 
široké spektrum oblastí strategie
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Scoreboard pro e-Leadership Česká republika

Strategie a projekty zainteresovaných 
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ných stran – dovednosti profesio-
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Podniky vysokého růstu v od-
větvích s intenzivním IKT 

Podniky vysokého růstu 
v IKT odvětví

Absolventi obchodní 
administrativy 

Absolventi 
v oboru IKT 

Klíčoví odborníci 
v oboru IKT

IKT manažeři, 
architekti a analytici

Řadoví 
nadřízení 

Kvalita manažerských škol 

Podnikové školení pro 
IKT/IT specialisty

Magisterské/Manažerské vzd. programy 
s kombinací IKT a obchodu

Přijetí technologie na 
úrovni firmy

Dopad IKT na nové služby 
a produkty

Dostupnost nejnovějších 
technologií

Podniky využívající 
sociální sítě 

Podniky využívající  
RFID 

Česká republika (17. příčka)Průměr EU

Programy pro uchazeče 
o pozice e-Leadership



K dnešnímu datu realizovalo rozhodné projekty vzdělávání 
a školení v oblasti e-Leadership pouze osm členských 
států: Irsko, Velká Británie, Itálie a Dánsko a také Belgie, 
Španělsko, Malta a Nizozemsko. Jinak jsou rozsah a 
konzistence tvorby politiky stále jen omezené a většina 
zemí dosud nemá primární strategii a nevěnuje tvorbě 
politiky v oblasti e-Leadership průběžnou pozornost. 

V doméně elektronických dovedností, tzv. e-skills, se 
velice osvědčil koncept mnohostranného partnerství. 
Mnohostranná partnerství umožňují spojenectví privátních 
průmyslových subjektů, zaměstnavatelů a tradičního 
vzdělávacího systému, díky čemuž obohacují služby 
poskytované veřejným sektorem o další zdroje a znalosti.

Aby mohla tato partnerství i na poli e-Leadership dosáh-
nout stejné úrovně jako u digitální gramotnosti a odbor-
ných dovedností profesionálů v oblasti IT, bude zapotřebí, 
aby se zainteresované strany shodly na dalších krocích, 
pomáhaly propagovat informovanost o tomto tématu a 
posílily příslušné vzdělávání. 
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Nejlepší postupy dle hlavních  
zájmových oblastí

Specializované školicí programy v oblasti e-Leadership se 
často rodí z úzké spolupráce mezi podnikatelskou sférou a 
vzděláváním. Diplomy Tech Industry Gold ve Velké Británii 
jsou propojeny s irským programem ICS Leadership 
Development Programme a intenzivními vzdělávacími 
programy a magisterskými programy v oboru podnikání 
založeném na znalostech na Maltě. Partnerský přístup 
pomáhá sladit osnovy s potřebami zaměstnavatelů. 

V reakci na zjištěné nedostatky nabídky odpovídající 
požadavkům malých a středních podniků a podnikatelů, co 
se týče délky programů a souvisejících nákladů, se vytváře-
jí vzdělávací programy pro další profesní vzdělávání. 
Mezi příklady patří London‘s Mobile Academy, THNK při 
instituci Amsterdam School of Creative Leadership,  
program Cranfield University’s IT Leadership Programme   
a koučingový program British Computer Society Digital 
Leader coaching.

Vzdělávání v oblasti e-Leadership se poskytuje v kon-
textu programů podniků napojených na univerzity. Aby 
bylo možné zajistit podporu pro digitální obchodní 
případy, poskytují školení v oblasti e-Leadership a využíva-
jí přitom univerzitní zdroje. Mezi příklady patří Henley 
Accelerator ve Velké Británii a  ECN Network v Rakousku.

e-Leadership je rozhodujícím faktorem 
schopnosti podniků prospívat v moderní eko-
nomice a finančně zhodnocovat příležitosti, 
které přinášejí digitální technologie. Nic-
méně jej nelze považovat za samozřejmost, 
a to zejména u malých podniků, ve kterých 
zastávají manažeři mnohdy mezioborové 
funkce. Tvůrci politik na úrovni EU 
i na národní a regionální úrovni musí spo-
lupracovat, aby zajistili zavedení konzistent-
ních opatření umožňujících rozvoj oblasti 
e-Leadership u stávajících a budoucích 
malých a středních evropských podniků.

Arnaldo Abbruzini
Generální tajemník, Eurochambres

Evropa potřebuje s pomocí digitalizace 
urychlit změny. Dle nedávno schválených 
priorit pro následujících pět let usilujeme 
jako Výbor regionů EU o nového podnika-
telského ducha, kombinovaného s funkčním 
jednotným digitálním trhem a strategickým 
přístupem Smart Specialisation, abychom 
dosáhli nových dovedností, znalostí, inovací 
a pracovních pozic. Aby mohla být Evropa 
konkurenceschopná, potřebuje několik 
zapálených regionů a měst, které se zhostí 
role aktivních průkopníků v oblasti  
e-Leadership.

Markku Markkula
Prezident, Výbor regionů EU

Vláda, průmysl a vzdělávací instituce 
mohou společnými silami zvládnout výzvu 
digitálních dovedností 21. století a zajistit, 
aby si více mladých lidí osvojovalo digitální 
dovednosti a e-Leadership, aby se mohli 
stát podnikateli a tvůrci a mohli tvořit náš 
digitální svět. techUK vítá spolupráci s pro-
gramem e-Leadership Evropské komise, aby 
přispěla k řešení této náročné situace.

Charlotte Holloway
Vedoucí strategie a odborná ředitelka, 
techUK



V oblasti e-Leadership se osvědčují e-learningová 
školení a kurzy MOOC, a to zejména u hospodářsky méně 
rozvinutých členských států, např. iniciativa Start-Up 
v Řecku a projekty Akademia PARP a e-Business Academy 
v Polsku. Athénská univerzita pro ekonomiku a obchod 
například v nedávné době zavedla kurz MOOC (neboli 
masově otevřený online kurz z angl. Massive Open Online 
Course) zabývající se školením digitálního podnikání. Ve 
Francii implementovala Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM) řadu kurzů MOOC zaměřených na ty, 
kteří chtějí získat dovednosti e-Leadership ve francouzsky 
mluvícím prostředí.

Orgány podporující rozvoj podnikání nabízejí malým a 
středním podnikům také dotovaná nebo bezplatná 
školení v oblasti e-Leadership, aby tak zmírnily překážky 
pro účast.  Tento přístup se čím dál více využívá také 
u školení e-Leadership dovedností např. v Severním Irsku.

Programy dokonalosti v oblasti e-Leadership jsou stále 
ještě výjimečné. Jediným významným příkladem je 
německý Software Campus, který představuje výsledek 
spolupráce mezi vládou, vzděláváním a průmyslem a který 
podporuje velmi nadějné mladé vědce v oblasti IKT. 
Přestože se nezaměřuje na malé a střední podniky, někteří 
absolventi se pravděpodobně nepřidají k zavedeným 
„velkým hráčům“, ale rozjedou spíše vlastní podnikání.  

Nástroje vlastního hodnocení umožňují malým a střed-
ním podnikům prostřednictvím online platformy ohodno-
tit vlastní schopnosti vedení. Dobrým příkladem je online 
diagnostický nástroj LMSA v Severním Irsku. 

V některých zemích byly zavedeny kupónové systémy, 
jejichž úkolem je usnadnit a zajistit dostupnost poraden-
ství a vzdělávání pro malé a střední podniky, např. Innova-
tionscheckar švédského VINNOVA, Enterprise Ireland 
Innovation Voucher a dánský kupónový systém.
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Vzdělávání v oblasti e-Leadership v kontextu podnika-
telského inkubátoru a urychlovacích projektů se nejčas-
těji odehrává prostřednictvím poradenství a mentoringu, 
ale také v rámci manažerských vzdělávacích kurzů ve 
spolupráci se zavedenými poskytovateli, jako např. 
Infopole Cluster TIC ve valonském regionu Belgie, urychlo-
vací program WAYRA zavedený španělskou společností 
Telefonica, Telenet Idealabs v Belgii a nadace European 
Entrepreneurship Foundation v Maďarsku.

Soutěže pro podnikatelské plány, ocenění pro začínající 
podniky apod. jsou oblíbenými nástroji, které řeší 
nedostatek e-Leadership dovedností mezi mladými 
vysoce vzdělanými osobami. Slouží také k motivování 
jednotlivců, kteří disponují silným potenciálem v oboru 
digitálního podnikání. Soutěže a ocenění jsou poměrně 
nenákladné, oblíbené u sponzorů a snadno se propagují. 
Nicméně nejsou schopny nabídnout takovou podporu, 
které je třeba, abychom vybavili digitální podnikatele 
dostatečnou základnou e-Leadership dovedností. 

Propagace e-Leadership dovedností u studentů probíhá 
v rámci rakouského projektu AWS First, v bulharském 
programu Mladí lídři, německém programu Student-
2Start-up a finském projektu Demola. Vývojový program 
Lídři budoucnosti v Řecku spojil nové absolventy a 
nevládní organizace, aby společně řešili náročné úkoly 
související s vedením. Chorvatskou  nevládní organizaci 
eStudent provozují pro členy svých řad pokročilí univerzit-
ní studenti. 

Iniciativy zaměřující se na ženy se soustředí na ženy, 
které usilují o vedoucí pozice v oblasti IT. Mezi příklady 
patří britská iniciativa everywoman in Technology Leader-
ship Academy, ze které se vyvinula globální členská 
organizace.  

Šíření poznatků a zvyšování informovanosti jsou metody 
využívané k propagaci problémů e-Leadership dovedností 
u zainteresovaných stran a širší veřejnosti. Ve Francii 
zpracovalo sdružení Pasc@line průzkum zástupců 
podnikatelské sféry, aby se s touto záležitostí podrobněji 
seznámilo. 

e-Leadership 
Digitální dovednosti pro malé a střední podniky



Specifické požadavky na dovednosti u 
malých a středních podniků a začínají-
cích podniků

Požadavky malých a středních podniků a podnikatelů na 
vzdělávání v oblasti e-Leadership jsou různorodé, ale díky 
analýze získáváme povědomí o určitých vzorcích. Mnoho 
potřeb na poli kompetencí lze u rychle rostoucích malých a 
středních podniků a podnikatelů transformovat do 
nabídek školení a vzdělávání týkajících se tří oblastí 
dovedností, které představují e-Leadership: digitální 
znalosti a dovednosti, obchodní prozíravost a dovednosti 
strategického vedení.

Požadavky na vzdělávání – Různorodé 
a praktické

Následující obrázek obsahuje požadavky na kompetence 
shromážděné prostřednictvím kvalitativního výzkumu. 
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Průzkumy očekávání týkajících se vzdělávání v oblasti 
e-Leadership ukazují, že většina malých a středních 
podniků potřebuje lídry s velmi silnými, praktickými a 
přímými digitálními dovednostmi. U větších společností 
mnohdy požadavky na digitální dovednosti zdůrazňují 
porozumění digitálním funkcím (vědět, co lze, schopnost 
vytvořit rozpočet, definovat zdroje a přidělit úkoly), ale 
u lídrů v malých a středních podnicích jsou lídři mnohem 
více zapojeni do tvorby digitálních produktů nebo služeb 
nebo digitálními technologiemi podporovaných procesů.

Dalším významným zjištěním je skutečnost, že malé a 
střední podniky při uspokojování digitálních potřeb se ve 
velké míře opírají o outsourcing a služby poskytované 
poradenskými firmami, dodavateli nebo jinými partner-
skými podniky hodnotového řetězce. Požadavky na 
e-Leadership tudíž u malých a středních podniků spočívají 
ve vedení kvalifikovaného mezioborového personálu a 
poradenských firem, dodavatelů a ostatních partnerů. 

Potřeby vzdělávání na poli technického obsahu u malých  
a středních podniků dále zahrnují cloud computing, big 
data/data analytics a vývoj mobilních aplikací, ale také 
vývoj softwaru, vývoj webů, programovací jazyky a 
prostředí.

Nejužitečnější manažerská školení v oblasti digitálních 
dovedností zahrnují enterprise architecture, správu a 
řízení.Další e-Leadership dovednosti zahrnovaly komuni-
kační dovednosti, porozumění klientele a trhu, řízení změn 
a projektový management, rozvoj podnikání, odbytu a 
marketingu. 

Malé a střední podniky v Evropě se ve 
velké míře opírají o vedení svých majitelů 
a manažerů, a to zejména na trzích, kde 
může být oblast IKT konkurenční výhodou. 
Sdružení PIN-SME vítá skutečnost, že 
Evropská komise uplatnila v rámci projektu 
e-Leadership naše doporučení týkající se 
zohlednění školicích požadavků malých a 
středních podniků.

Sebastiano Toffaletti
Generální tajemník, PIN-SME

Zdroj: empirica 2015

Požadavky na kompetence u podnikavých a rychle rostoucích malých a středních podniků shromážděné prostřednictvím kvalitativního výzkumu

• Prognózy potřeb informací

• Pochopení potřeb zákazníků

• Orientace na řešení

• Komunikace 

• Tvořivost 

• Nezávislý student

• Týmové vedení 

• Kultury, internacionalizace

•  Big data analytics a nástroje
•  Cloud computing a virtualizace
•  Design a vývoj mobilních aplikací
•  Komplexní obchodní systémy
•  Vývoj webů a nástroje
•  Architektura IT, architektura 
    platforem
•  Dovednosti v oblasti  
 zabezpečení
•  Systémy ERP 
• Sociální média

• Vztahy se zákazníky a prodej
•  Vytváření partnerských vztahů 

• Rozvoj podnikání
• Organizační změna 

• Projektový management
• Optimalizace procesů 

 • Strategický marketing
• Flexibilní metodologie

• • Business analytics
 • Analýza trhu

 • Finanční dovednosti

Strategické
vedení

Obchodní 
znalosti
a vědo-
mosti

Digitální 
znalosti
a vědo-
mosti



 

Potřeba specializovaných, krátkých, 
flexibilních a cenově dostupných  
formátů

Průzkum odhalil požadavky týkající se formátu a provoz-
ních podrobností zajištění školení a vzdělávání: samostudi-
um a individuální koučing jsou důležité, protože pracovníci 
se mohou ze svých pracovních povinností uvolnit pouze 
krátkodobě. K předávání znalostí a získávání kompetencí 
se mnohdy používají konzultační projekty. 

Panuje zde určitá preference cenově dostupných školení 
v délce několika dnů, která se vyznačují flexibilním 
rozvrhem a úzce specializovaným zaměřením na naléhavé 
problémy podniků.

Nicméně zakladatelé a klíčoví zaměstnanci často disponují 
silným zázemím vyššího vzdělávání. V dosažení kvalit 
e-Leadership jsou důležitá cílená školení  
i rozsáhlé a důkladné základy znalostí  
a zkušeností.
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Budoucí lídři v sobě musí objevovat podni-
katele a takového ducha pěstovat. Vitalita 
podniku závisí na jejich schopnosti chopit 
se příležitosti a využít ji ve prospěch zisku 
podniku.

Peter Kelly
Profesor praktické výuky, High Growth 
Entrepreneurship, hostující profesor, School 
of Business, Trinity College Dublin, hostující 
profesor, School of Design (MADA), 
Pontificia Universidad Catolica de Chile, 
Santiago
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Samostudium v popředí rozmanité 
a bohaté vzdělávací kultury 

Kromě zjišťování požadavků byl v období od března do 
května 2015 proveden u 118 malých a středních podniků 
také průzkum vzdělávacích postupů.  Populace nebyla 
reprezentativní, takže se průzkum vyznačuje vlivem 
dánských respondentů, ale výsledky jsou i přesto poučné. 

Ze 118 malých a středních podniků, které se průzkumu 
zúčastnily, 114 uvedlo alespoň jeden „důležitý“ zdroj 
vzdělávání ze seznamu 12 zdrojů vzdělávání. Průměrně 
každý malý či střední podnik uvedl šest zdrojů. U malých a 
středních podniků vychází jako nejdůležitější formát 
vzdělávání specializované vzdělávání reagující na konkrét-
ní potřeby. Velmi často bylo uváděno také vzdělávání 
v rámci průmyslu nebo profesionálních vzdělávacích 
institucí a také „učení od poradenských firem“, a to 
přibližně 56 % a 55 %. Instituce vyššího vzdělávání jsou 
považovány za poskytovatele vzdělávání, ale hlavně 
s ohledem na jednotlivé kurzy (49 %) a již méně jako 
poskytovatelé plnohodnotných programů (23 %).

Procento malých a středních 
podniků, které uvedly každý 

„důležitý“ zdroj vzdělávání ve 
společnosti v oblasti e-Leadership 

dovedností

 
N=118, online průzkum vedený  

společností empirica 
za březen – květen 2015

Zdroj: empirica 2015

Online podniky nám ukázaly význam opako-
vání. Nicméně lidé si mnohdy neuvědomují, 
že to má vliv na podnik jako celek. Inovativní 
společnost musí opakovat v každém aspektu 
své činnosti: u produktu, struktury i klíčo-
vých hodnot. Neustále se sami sebe ptáme: 
„Co děláme špatně? Co by se dalo zlepšit?“

Ander Michelena
Generální ředitel a spoluzakladatel ticketbis.
com

e-Leadership 
Digitální dovednosti pro malé a střední podniky



Vytváření školení a vzdělávání 
v oblasti e-Leadership 

Malé a střední podniky a začínající společnosti vykazují 
také různorodost, co se týče jejich technologického, 
organizačního nastavení a nastavení hodnotového 
řetězce. Mají tudíž odlišné potřeby i v oblasti e-Leader-
ship, a proto byl vytvořen rámec nabídek v oblasti  
e-Leadership.
  
V souladu s definicí e-Leadership by mělo každé vzdělává-
ní v oblasti e-Leadership sloužit k dosažení hlavního cíle, 
kterým je využívání digitálních technologií ve prospěch 
inovací. 

17

Nabídky e-Leadership mohou zahrnovat všechny tři 
oblasti kompetencí nebo se soustředit  jen na jednu či dvě 
oblasti, a to v případech, kdy doplňují stávající dovednosti 
a kompetence. 

e-Leadership využívá nové a vznikající technologické 
trendy, které jsou připraveny k nasazení, a následně se 
přizpůsobuje evoluci digitálního rozvoje a jeho nasazování 
na trhu. Je třeba se průběžně seznamovat s aktuálním 
stavem vývoje u současných trendů, jako např. mobilita, 
Cloud Computing, Big Data analytics, technologie sociál-
ních médií, Internet of Things, využití IT v oblasti spokoje-
nosti zákazníka a bezpečnost IT.

Právě tyto technologické trendy je třeba projednat 
s malými a středními podniky. To jsme učinili a poté jsme 
spolupracovali s úspěšnými malými a středními podniky, a 
to včetně rychle rostoucích podniků s ambicemi rozšířit 
své působení i za hranice. Teoretické e-Leadership definice 
a nově vznikající technologie je nutné konfrontovat 
s reálnou poptávkou po vedení, potřebami dovedností 
u malých a středních podniků a výskytem překážek a 
získané poznatky využít při vytváření vzdělávacích 
nabídek.

e-Leadership není jen o maximálním 
využívání IKT a zajištění hodnoty pro orga-
nizaci. Představuje mnohem více. Jedná se 
o otázku připravenosti: jste-li připraveni, pak 
představuje e-Leadership evoluci. Nejste-li 
připraveni, pak bude e-Leadership revolucí. 
V každém případě je v digitální realitě nut-
ností pro každého.

Robert Kopal
Ph.D., zástupce děkana pro výzkum a vývoj, 
Algebra University College
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Tvorba vzdělávacích nabídek založená na výzkumu



Co představuje vzdělávací nabídka 
v oblasti e-Leadership?

e-Leadership lze popsat jako kombinaci vedení, obchod-
ních a digitálních znalostí a vědomostí, která se odlišuje od 
standardního vymezení IT a ostatních podnikových 
oddělení. 

Při odlišení nabídky v oblasti e-Leadership od vzdělávací 
nabídky jsou klíčová tři kritéria:

• Odpovídající cílová skupina: nabídka e-Leadership se  
 nezaměřuje na mladé odborníky nebo studenty, ale  
 spíše na majitele podniků a podnikatele, odborné   
 pracovníky ve vyšších pozicích, kteří disponují   
 pokročilými dovednostmi a rozhodovacími pravo-
 mocemi. U podniků střední velikosti je cílová skupina na  
 úrovni výkonného vedení.
• Využitelnost v digitálních technologiích: Není-li   
 předmětem nabídky samotná oblast IT, pak musí být  
 evidentní součástí osnov využitelnost předmětu  
 u digitálně orientovaných podniků.
• Odpovídající úroveň dovedností: vzdělávací výstupy  
 jsou nad úrovní bakalářského studia, tj. mohou být  
 součástí programu magistra přírodních věd (MSc).
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Dále by se měla nabídka vyznačovat alespoň: 

• Zaměření na inovace: potenciál obchodní inovace/ 
 transformace je součástí nabídky nebo
• Podnikatelská platnost: nemá se jednat o akademickou  
 průpravu, ale má se soustředit na aplikaci v odborném  
 nebo organizačním kontextu nebo
• Strategická platnost: význam technologie pro  
 podnikání se vyučuje společně s „technickou“ aplikací.

Objevují se nové nabídky vzdělávání 
v oblasti e-Leadership

Analýza kurzů vyššího vzdělávání a kurzů MOOC nabíze-
ných institucemi vyššího vzdělávání zaměřených na malé a 
střední podniky a podnikatele a na vysoce kvalifikované 
odborné pracovníky ukázala, že napříč celou Evropskou 
unií je pouze 56 programů, které splňují všechna tři kritéria 
oblasti e-Leadership. Z těch se u tří jedná o magisterské 
programy pro výkonné vedení, čtyři programy MBA, 22 
magisterských programů přírodních věd, 19 jiných 
magisterských programů a 8 nemagisterských programů. 
Pouze osm z nich trvá pouze 12 měsíců nebo méně. U šesti 
z nich se jedná o nemagisterské programy a dva jsou jiné 
magisterské programy. Nedostatek vzdělávání v oblasti 
e-Leadership je markantní. Stejně tak je omezená i 
nabídka krátkodobých cílených programů, které uspokoju-
jí potřeby malých a středních podniků a začínajících 
společností. 

Program MBA pro e-Leadership na Algebra University 
College, Záhřeb (Chorvatsko)

e-Leadership nelze realizovat bez lidí. 
Evropa disponuje spoustou nezaměstnané 
intelektuální pracovní síly. Musíme pokračo-
vat v rekvalifikaci těch, kteří pracují na lepší 
budoucnosti nás všech. Nezaměstnanost 
musíme přejmenovat na „posun v kariéře“.

Hugo de Sousa
Zakladatel a generální ředitel ALPHAPPL

Projekt e-Leadership dovedností musí  
zohledňovat konkrétní potřeby školení 
malých a středních podniků, protože právě 
ty představují velkou část podnikání a pra-
covních míst v Evropě.  Formální vzdělávací 
systém mohou doplnit krátkodobá ne-
formální školení a personalizované způsoby 
rozvoje e-Leadership dovedností.

Dr. Māra Jākobsone
Koordinátorka lotyšské koalice e-Skills, vice-
prezidentka LIKTA

e-Leadership 
Digitální dovednosti pro malé a střední podniky



Různorodost přístupů k oblasti  
e-Leadership je nepostradatelná

Profily e-Leadership dovedností pro lídry malých a 
středních podniků nelze obvykle získat pouze z programu 
e-Leadership na univerzitách. Jedná se obvykle o výsledek 
zkušeností získaných během pracovní kariéry, vzdělávání a 
školení a neformálního vzdělávání, jako např. mentoring a 
koučing.
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S vývojem hloubky e-Leadership dovedností budou 
společnosti pravděpodobně potřebovat dosáhnout další 
úrovně na žebříčku e-Leadership dovedností nebo diverzi-
fikovat a doplňovat stávající dovednosti na stejné úrovni.

Cesta na poli e-Leadership může vést od informovanosti a 
zvědavosti až k vizi digitální transformace a jejího potenci-
álu pro inovace – což bude třeba přeměnit do plánu 
implementace. Informativní akce a otevřené přednášky 
seznamují s tímto tématem větší počet jednotlivců 
z cílových skupin a stimulují vytvoření jejich vlastní vize. 
Následné konkrétnější akce mohou sloužit k posouzení 
potřeb konkrétního jednotlivce. Mezi dalšími kroky lze 
uplatnit školení konkrétních e-Leadership dovedností a 
kompetencí, a to prostřednictvím tradičních vzdělávacích 
programů, konkrétních školicích kurzů nebo koučingu, 
poradenství a spoluvytvářením znalostí a vědomostí.

Generální ředitelé podniků a podnikatelé 
stojí před obtížnou výzvou, aby nasadili 
rychlejší tempo a zajistili tak štíhlost a fle-
xibilitu svých organizací. Proto je nezbytné 
investovat a vytvářet partnerství, 
která rychle a efektivně posílí dovednosti 
vedení a strategické zdroje. Role členů 
představenstev a akcionářů spočívá v řízení 
vedení tak, abychom byli schopni této 
náročné výzvě čelit.

William Stevens
Generální ředitel Tech Tour. www.techtour.com

Zdroj: empirica 2015

Grafika: Tobias Hüsing, empirica, 
Kecheng Liu, Maks Belitski, 
Weizi Li, Henley Business School, 
Alvaro Arenas, IE Business School, 
2015

Cesta na poli e-Leadership jako rámec obchodní poptávky po 
e-Leadership a nabídky vzdělávání a školení
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Tuto cestu mapují kurzy představené partnerskými 
institucemi vyššího a manažerského vzdělávání, které 
slouží v různých fázích k uspokojování různých potřeb 
oblasti e-Leadership. Ty zahrnují potřeby provozní i 
strategické povahy, ale i digitální a podnikatelské povahy. 
Potenciální studenti podnikatelského nebo IT původu si 
mohou zvolit vstupní body na provozní nebo strategické 
úrovni.
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Pro poskytovatele vzdělávání a školení by měly být 
k dispozici příležitosti vytvářet a nabízet vhodné školicí 
programy a kurzy pro různé fáze této cesty na poli 
e-Leadership. Kromě univerzit a vzdělávacích institucí 
zaměřených na manažerské vzdělávání se mohou mezi 
poskytovatele řadit také odborné a průmyslové akademie, 
obchodní komory, koučingové a poradenské organizace a 
vydavatelé.

Poskytovatelé vyššího vzdělávání a obchodního nebo 
poloobchodního odborného vzdělávání a vydavatelé 
studijních materiálů mají dobré postavení, aby mohli 
nabízet kurzy a programy, a to v online i offline režimu. 
Poradenství a koučing lze přizpůsobit konkrétním potře-
bám podniku. 

Vzdělávací a školicí systémy všech členských států EU 
musí jednat rychle. Kurzy MOOC nabízejí škálovatelnost a 
široký záběr, ale průzkum ukázal, že se v současné době 
jen omezeně zabývají tématem e-Leadership.  

Projekt „Generation Spain“ se zaměřuje na 
mladé nezaměstnané, kterým poskytuje 
dovednosti a schopnosti, které zaměstna-
vatelé požadují. Hledáme partery, abychom 
mohli vyškolit další generaci mladých lídrů 
průkopnickým způsobem, který kombinuje 
sociální dovednosti, pracovní připravenost 
a vedoucí dovednosti, a to se zaměřením na 
digitální profese napříč obory. 

Pablo Hernandez
Partner, McKinsey & Company
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Ani již zavedený trh školení a certifikací poskytovaných 
dodavateli v oblasti dalšího profesního vzdělávání se ve 
větším měřítku tématem e-Leadership nezabývá. Krátko-
dobé kurzy institucí vyššího a manažerského vzdělávání, 
které se oblastí e-Leadership výslovně zabývají, mají jen 
omezený záběr. S koučingovými a poradenskými službami 
zase souvisí vysoké náklady. Jednou z možností, kterou je 
třeba zvážit, je samostudium. Největší prostor ke zlepšení 
vzdělávání v oblasti e-Leadership je v současnosti očeká-
ván u kurzů MOOC a autoregulovaného učení, nabídek 
postgraduálního celoživotního vyššího a manažerského 
vzdělávání a od specializovaných poskytovatelů školení.

Pět pokrokových univerzit 
a vzdělávacích institucí zaměřených na 
manažerské vzdělávání

Za účelem řešení nedostatku vhodného vzdělávání 
v oblasti e-Leadership se pět univerzit a vzdělávacích 
institucí zaměřených na manažerské vzdělávání rozhodlo 
spolupracovat s rychle rostoucími podniky a podnikavými 
malými a středními podniky, aby s nimi jednaly 
o potřebách školení a vzdělávání a sestavily v návaznosti 
na tuto debatu vzdělávací programy.
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Flexibilita programů institucí vyššího vzdě- 
lávání umožňuje studentům a podnikům 
jako vlastníkům vzdělávacích potřeby a cílů 
realizovat maximální obchodní hodnotu. 

Valentina Ivanova
Odborná asistentka pro informační techno-
logie a služby, New Bulgarian University

Odstranění nedostatku dovedností  
e-Leadership vyžaduje spolupráci  
zainteresovaných stran na straně nabídky  
i poptávky, aby bylo možné vytvářet nové 
vzdělávací nabídky. e-leaders musí být 
přizpůsobivými řešiteli problémů disponu-
jící silnými manažerskými dovednostmi a 
schopnostmi využívat digitální technologie 
v rámci podnikání. IE Business School 
vytvořila portfolio kurzů, aby studenty 
připravila na budoucí roli e-leaders.

Alvaro Arenas
Profesor informačních systémů na IE Bu-
siness School

Digitální transformace naší ekonomiky 
vytváří pro malé a střední podniky nejen 
příležitosti k inovacím, ale také rizika. 
e-skilled business a IT lídři disponující elek-
tronickými dovednostmi představují klíčový 
faktor úspěchu správy digitálních aktiv a 
podpory vytváření hodnoty IT pro malé a 
střední podniky. 

Steven de Haes
Profesor managementu informačních 
systémů, University of Antwerp, Antwerp 
Management School, IT Alignment and 
Governance Research Institute

Podnikatelé a malé a střední podniky ve 
Velké Británii považují rámce e-Leadership 
za efektivní mechanismus identifikace 
technologií, jejich aplikace, transformace 
a využívání. Umožňuje efektivní propojení 
strategií IT a obchodu za účelem inovace a 
získání zákazníků.

Maks Belitski
Ph.D., profesor podnikání, Henley Business 
School

Digitální strategie a schopnosti jsou 
základním předpokladem pro efektivní 
management a využívání informačních 
zdrojů, což je samo o sobě nezbytné pro 
úspěch jakéhokoliv podniku, který využívá 
IKT v obchodních operacích.

Kecheng Liu
Profesor aplikované informatiky, Henley 
Business School, University of Reading 

Dovednosti e-Leadership přesahují rozhodo-
vání o obchodě a IT. Skutečný e-Leadership 
je o pochopení načasování rozhodnutí tak, 
aby byly organizace schopny podávat maxi-
mální výsledky.

Andrea Carugati
Docent, Ph.D., vedoucí IS 
Research Group, ředitel pro studii programu 
Master in IT, Aarhus University



Přístup Agile University: řadu krátkodo-
bých kurzů v oblasti e-Leadership přiná-
ší New Bulgarian University 

V samotném srdci vývojové práce na univerzitě New 
Bulgarian University (NBU) je poznání, že 
• malé a střední podniky potřebují vědomosti  
 a dovednosti, které univerzita nabízí, ale 
• nepovažují instituce vyššího vzdělávání 
 za poskytovatele celoživotního vzdělávání.

Abychom tento problém překonali, zaměřujeme tvorbu 
kurzů na zlepšení osnov navazujícího vzdělávání, a to na 
základě flexibilní metodologie přírůstkových inovací 
v krátkodobých programech. Tradiční přístup postupující dle 
„vodopádového“ modelu vývoje kariéry zabraňuje v reakce-
schopnosti vůči změnám požadavků na dovednosti. 

Malé a střední podniky potřebují flexibilitu. Proto bude 
koncept agilní univerzity (v angl. Agile Univerzity) reago-
vat právě na tyto potřeby.

Místo nabídek dvouletých až čtyřletých pevně stanove-
ných vzdělávacích programů bude NBU uplatňovat tento 
postup: 
• Na začátku vzdělávacího procesu budou malé a střední  
 podniky definovat svoje strategické cíle a obchodní  
 potřeby. 
• Malé a střední podniky tyto požadavky projednají  
 s univerzitou, která následně připraví krátkodobou  
 vzdělávací nabídku.
• Bude sestaven modulární seznam potenciálních  
 nabídek.
• Malé a střední podniky zvolí moduly, které jejich  
 podnikům přinesou největší hodnotu. 
• Je zahájen tzv. „vzdělávací spurt“, tzn. krátkodobý  
 vzdělávací program.
• Po krátkodobém vzdělávacím programu následuje jeho  
 vyhodnocení, které kontroluje, čeho bylo dosaženo, a  
 retrospektivní hodnocení programu, které analyzuje  
 proces a navrhuje zlepšení.
• Poté dochází k opětovnému posouzení podnikových  
 potřeb malých či středních podniků ve srovnání se  
 strategickými cíli. 
• Je navržen nový modulární seznam vzdělávacích  
 nabídek, který odpovídá novým potřebám a přináší  
 malému či střednímu podniku největší hodnotu. 22

Délka krátkodobého programu může být od týdne až po 
jeden semestr. Tento proces realizace krátkodobého kurzu 
a vyhodnocení může pokračovat, jak se budou vyvíjet 
strategické cíle, a to v rámci přístupu celoživotního 
vzdělávání spolupráce malých a středních podniků 
s univerzitou. 

Očekává se kombinace praktických, technických a 
strategických kurzů, které reagují na potřeby cílové 
skupiny:
• Strategy Development for Digital Intensive  
 Organizations
• Cyber Security And Resilient Business
• IT Marketing
• Cloud Technology
• TSP (Total Software Process) Executive Strategy 
• Leading a Development Team.

Modulární půldenní kurzy o růstu,  
marketingu prostřednictvím sociálních 
médií a podnikové analytice malých  
a středních podniků na univerzitě  
Aarhus University - Řada kurzů pro 
e-Leadership

Aarhus University vytvořila řadu pro e-Leadership, která 
zahrnuje čtyři kurzy založené na zachycených požadav-
cích. Kurzy se zabývají potřebou kondenzovaného přenosu 
znalostí a vědomostí u malých a středních podniků, tzn. 
aby se požadovaného vzdělávacího výstupu dosáhlo 
během půldenních kurzů. Tyto kurzy byly v širokém 
měřítku představeny v rámci ekosystému malých a 
středních podniků univerzity a bylo možné realizovat tři 
pilotní kurzy. 

Cílem je pokračovat v nabídce a přizpůsobování těchto 
kurzů. Ukázkové kurzy vytvořené univerzitou Aarhus 
University jsou:
• Social Media Strategy
• Business Analytics 
• Planning/Managing for Growth
• Partner management/ virtual business networks.

e-Leadership 
Digitální dovednosti pro malé a střední podniky



Adaptace dvou stávajících dlouhodo-
bých programů pro potřeby malých  
a středních podniků na Antwerp  
Management School

Nouze o nabídky krátkodobých flexibilních kurzů v oblasti 
kriticky důležitých oblastí IT je obzvláště naléhavá v otáz-
kách bezpečnosti, architektury a správy IT. Konkrétně pro 
menší a mladší podniky neexistují žádné nabídky.

Na Antwerp Management School nebyly manažerské 
magisterské programy v oboru IT governance a Enterprise 
Architecture vytvořeny s ohledem na uspokojování potřeb 
cílové skupiny sestávající z malých a středních podniků a 
podnikatelů. 

Díky zapojení do průzkumu vedeného u malých a střed-
ních podniků byla Antwerp Management School schopna 
upravit osnovy magisterských programů a uplatnit při 
výuce stávajících magisterských programů interaktivnější 
a přizpůsobivější přístup. 

Na základě zjištění průzkumu bylo rozhodnuto, že indivi-
duálnímu koučingu bude v osnovách přidělen větší prostor, 
čímž se služby přibližují poradenství.
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Nový manažerský vzdělávací program 
pro malé a střední podniky, navíc dva 
workshopy na Henley Business School a 
kurzy MOOC představující e-Leadership 
u malých a středních podniků

Henley Business School předvedla vzdělávání v oblasti 
e-Leadership pro rychle rostoucí a podnikavé malé a 
střední podniky ve čtyřech rozličných oblastech. 
Čtyřdenní program pod názvem „e-Leadership Skills: New 
Technology and Business Architecture“ byl v plném 
rozsahu vytvořen se zaměřením na potřeby malých a 
středních podniků. Přestože dosud nebyl realizován jako 
skutečný kurz, bude nadále součástí nabídky v Henley a je 
momentálně nabízen v balíčku s dalšími programy 
manažerského vzdělávání pod názvem „Be Exceptional“.

Henley se také rozhodla uspořádat dva fázované worksho-
py s cílovou skupinou, aby demonstrovala aplikaci výuky 
e-Leadership v reálné situaci.

A za třetí přehodnotila kurz, ve kterém se snoubí podniká-
ní s IT, aby odpovídal také publiku z řad malých a středních 
podniků. 

Čtvrtou iniciativou je příprava kurzu MOOC, který předsta-
ví cílové skupině e-Leadership jako takový.

-  Urychlit růst společnosti a inovace  
 prostřednictvím rozvoje efektivních 
 dovedností e-Leadership 
- Posílit výkon 
 organizace 

-  Konkurenceschopnost  
 prostřednictvím digitálních  
 a IT strategií 
-  Zvýšení obratu prostřednictvím 
 efektivního využívání digitálních  
 dovedností

• Obchodní prodejní dovednosti
• Strategický marketing 
• Řízení a 
• Vstup na trh
• Investiční dovednosti

• Využívání digitálních trendů
• Propojení IT a obchodu
• Analytika podnikových dat

Mezioborový hybrid 
Lídr, vedoucí týmy různých úrovní

Strategické
vedení

Obchodní  
znalosti  
a vědomosti

Digitální  
znalosti  
a vědomosti



Úvodní kurz MOOC a manažerský kurz 
pro malé a střední podniky v Instituto 
de Empresa (IE Business School)

Digitální technologie mohou pomoci malým a středním 
podnikům dosáhnout prostřednictvím změn ve strategii a 
řízení a zlepšení operativnosti a efektivity větší konkuren-
ceschopnosti. V rámci tohoto kurzu se IE Business School 
zabývá hodnotovou nabídkou IT a zkoumá, jakým způso-
bem přináší hodnotu transformace technologie.

Kurz byl vyučován prezenčním způsobem na IE Business 
Schools Campus v Madridu a současně vysílán jako kurz 
MOOC. Na výuce se podíleli tři členové profesorského 
sboru IE Business School: Alvaro Arenas, Jose Esteves a 
Silvia Leal.

Na základě empirických zjištění byl přepracován a přizpů-
soben potřebám cílové skupiny kurz „Management of 
Digital Innovation and IT Governance“. Program zahrnuje 
také tzv. kurzy SPOC (z angl. Small Private Online Courses, 
tj. malé soukromé online kurzy) a klasické formáty 
kombinované výuky, ve kterých se uplatňuje prezenční 
výuka a online diskuzní fóra. Program je úspěšný a bude 
pokračovat i v nadcházejícím roce.
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Strategická doporučení

Doporučení směřující k zajištění, že bude Evropa v blízké 
budoucnosti disponovat dostatečnými dovednostmi 
e-Leadership, jsou následující. Doporučení budou předá-
vána zainteresovanými stranami v rámci průmyslu a 
akademické obce, vládami a ostatními zainteresovanými 
stranami na úrovni členských států a na úrovni institucí 
Evropské unie. Představují všeobecný plán opatření 
týkajících se e-Leadership dovedností na všech úrovních 
Evropské unie. 
 
Doporučení 1 – Výzkum 
a školení

Výzkum odhalil nedostatek školicích programů oblasti 
e-Leadership a kurzů zaměřených na malé a střední 
podniky a začínající podniky v Evropě. To se vztahuje k vyš-
šímu a manažerskému vzdělávání, poskytovatelům školení 
i poskytovatelům online a kombinovaného vzdělávání. 
Žádný z těchto hráčů ve skutečnosti nemá v současnosti 
dostatečné portfolio řešení, které by se zabývalo potřebou 
zajistit e-Leadership dovednosti v integrovaném, uznáva-
ném a akreditovaném formátu. Navíc ještě neprokázaly, 
že jsou pro taková školení vhodnými poskytovateli.

Univerzity a vzdělávací instituce zaměřené na manažerské 
vzdělávání v Evropě musí projít podstatnou změnou, aby 
se mohly stát poskytovateli celoživotního vzdělávání 
akademické úrovně, a to jak pro odborníky, tak pro 
instituce čistě vysokoškolského charakteru. Pokroky jsou 
jen pomalé a je třeba smělejších činů, abychom se vypořá-
dali s následujícími faktory: 
• na trh vzdělávání a školení vstupují noví poskytovatelé  
 vzdělávání využívající online platformy,  
• různorodá mezinárodní studentská komunita mění  
 svoje spotřebitelské chování, 

Nežijeme v době změn, ale přímo se účast-
níme změn přinášejících novou éru. Kon-
cepty vedení, talentu, dovednosti a postoje 
zavedené ve 20. století je třeba přehodnotit, 
aby odpovídaly tempu nové digitální éry. 

Nacho de Pinedo
Podnikatel a individuální investor, ISDI 
Institute for Internet Development

e-Leadership 
Digitální dovednosti pro malé a střední podniky



• narůstá počet náročných školení nabízených ve  
 speciálních modulech, které lze kombinovat volným  
 způsobem, 
• poptávka po hybridních modelech výuky zajišťujících  
 novou kvalitu učení (např. gamifikace, prostředí  
 virtuální kolaborace, online zkoušky a testy, nabídky  
 personalizovaného vzdělávání apod.).

Výzkum ukázal, že se e-leaders zejména u malých a 
středních podniků a začínajících podniků posouvají ke 
strategiím autoregulovaného vnitřně motivovaného 
vzdělávání, tzv. pull learning, a získávají potřebné odborné 
znalosti prostřednictvím různých kanálů, jako např. kurzů 
MOOC, kombinovaného vzdělávání a krátkodobých kurzů.

Propagace a rozvoj spolupráce mezi vyšším vzděláváním a 
průmyslem/obchodem je jádrem programu modernizace 
vyššího vzdělávání (v angl. Agenda for Modernising Higher 
Education) EU a hlavním charakterem programu Erasmus+ 
(2014-2020), a to zejména prostřednictvím strategických a 
znalostních aliancí (v angl. Strategic and Knowledge 
Alliances). Jejich účelem je zajistit strukturované partner-
ství pro projekty spolupráce mezi vyšším vzděláváním a 
obchodním/průmyslovým sektorem.

Vedle nových druhů a způsobů realizace vzdělávání a 
školení v oblasti digitálního vedení je zde také potřeba, 
aby univerzity a vzdělávací instituce zaměřené na mana-
žerské vzdělávání dále zvyšovaly svoje úsilí věnované 
výzkumu a konceptualizaci digitálního vedení a organizač-
ních a lidských faktorů, a zajistily tak úspěch v podnikatel-
ském kontextu. 

Jak je uvedeno níže, zdroje evropského financování 
k posílení výzkumných činností na tomto poli jsou k dispo-
zici a další lze implementovat na národní úrovni nebo na 
úrovni Evropské unie. Stávající zdroje lze upravit tak, aby 
zohlednily a přinesly nový program evropského výzkumu 
týkajícího se těchto témat, která mají pro evropský 
průmysl a trh práce zcela zásadní význam.
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Organizace v Evropě potřebují získat zpět 
svoje konkurenceschopné postavení tím, že 
zlepší vedení obchodních inovací podporo-
vaných softwarem. Abychom zlepšili tok 
dovedností e-Leadership, zavedla Aalto 
University dva programy e-Leadership: ma-
gisterský program v designu a technickém 
zpracování digitálních služeb (v angl. Digital 
Service Design and Engineering) a program 
pro budoucí manažery oblasti IT pod názvem 
Future CIO executive Business and 
Information Systems Engineering. 

Prof. Mika Helenius
Aalto University, místopředseda 
finského sdružení pro zpracování informací

Programu e-CF

Výzkum a 
školení

Koordinace 
zainteresovaných 

stran

Monitorování 
a porovnávání

Závazek 
vůči strategii

Koalice na všech úrovních Pozorovací mechanismy Evropská unie

Přijetí a škálovatelnost Správa a řízení Nejlepší praxe Členské státy

Propagace Komunikace Mezinárodní spolupráce Zainteresované strany

Cloud 
Computing

Big data 
Analytics

Mobilní 
technologie

Sociální 
média

Zastaralé IT 
systémy 

Internet of 
Things

DOVEDNOSTI
DIGITÁLNÍHO

VEDENÍ



Doporučená opatření

• Poskytovatelé školení, vyššího a manažerského  
 vzdělávání a poradenské firmy by měli dále zpracovávat  
 a propagovat e-Leadership a využívat příležitosti rozvoje  
 školicích kurzů / programů e-Leadership a jejich poskyto- 
 vání vedoucím pracovníkům malých a středních podniků  
 a začínajících společností 
• Poskytovatelé školení a vzdělávání, obchodní komory, 
 zprostředkovatelé, oborová sdružení by měli budovat  
 strategické aliance s průmyslem, aby mohli nabízet  
 vhodné programy pro oblast e-Leadership 
• Zainteresované strany by měly vytvářet nové školicí  
 programy, které staví na zkušenostech evropských  
 projektů e-Leadership, pravidlech pro osnovy, profilech,  
 označeních a vzorových kurzech 
• Poskytovatelé školení by měli upravit stávající programy  
 a kurzy tak, aby uspokojovali poptávku malých  
 a středních podniků a začínajících společností po  
 modulech e-Leadership, čímž budou uspokojovat  
 poptávku po konkrétních dovednostech a reagovat na  
 preference a spotřebitelské chování tohoto profilu  
 studentů, a to včetně hybridních vzdělávacích modelů,  
 jako např. kurzy MOOC 
• Univerzity a vzdělávací instituce zaměřené na manažer- 
 ské vzdělávání by měly implementovat paradigma  
 celoživotního vzdělávání a měly by se stát poskytovateli  
 celoživotního vzdělávání, kteří ve všech fázích životního  
 cyklu nabízejí stále rozmanitější komunitě programy  
 manažerského vzdělávání a školení různých druhů  
 a velikostí
• Posuzovat příležitosti, vyvíjet a implementovat rychleji  
 příležitosti certifikací a akreditací třetích stran (včetně  
 společných certifikačních příležitostí ve spolupráci   
 průmyslu a univerzit), které jsou pro cílové skupiny  
 atraktivní v rámci pracovní kariéry   
• Univerzity a vzdělávací instituce zaměřené na manažer- 
 ské vzdělávání by měly klást větší důraz na digitální  
 vedení jako na klíčové téma výzkumu a vyvíjet příslušné  
 koncepty, metodologie a teorii a také vzdělávací  
 materiály
• Dále rozvíjet evropské a národní zdroje financování pro  
 posílení výzkumných činností na poli e-Leadership, aby  
 byl na toto a související témata vytvořen a zaveden nový  
 evropský program výzkumu, neboť tato témata mají  
 zásadní význam pro evropský průmysl a trh práce
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Příležitosti financování k implementaci

Využít příležitosti v oblasti zdrojů financování Evropské 
komise, které se nabízejí prostřednictvím:
• Program Erasmus+ (http://ec.europa.eu/
 programmes/erasmus-plus/index_en.htm),  
• Horizon 2020 např. Innovative Training Networks of  
 Individual Fellowships (http://ec.europa.eu/research/ 
 participants/portal/desktop/en/), 
• CEN Workshop on ICT Skills (http://www.cen.eu/work/ 
 areas/ict/eeducation/pages/ws-ict-skills.aspx) 
• Strukturální a sociální fondy EU  (http://ec.europa.eu/ 
 regional_policy/en/funding/ and http://ec.europa.eu/ 
 esf/). 
• Přístup k portálu financování: http://europa.eu/ 
 youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/

PRAVIDLA PRO OSNOVY A PROFILY
CERTIFIKÁT KVALITY A NÁSTROJE PRO  

SEBEHODNOCENÍ 
PRO EVROPSKÝ E-LEADERSHIP

Informace naleznete zde: http://eskills-guide.eu/
documents/ and http://eskills-lead.eu/documents/ 

Zajištění digitálních dovedností, které pod-
nikoví lídři a osoby s rozhodovací pravomocí 
potřebují, je klíčem k podpoře digitalizace a 
dosažení ekonomického úspěchu Evropy ve 
21. století. Academy Cube podporuje aktivní 
kultivaci těchto dovedností a pomáhá spo-
lečnostem a budoucím lídrům využít výhod 
nově se rodících příležitostí digitálního 
světa.

Bernd Böckenhoff
Generální ředitel platformy Academy Cube

DIGITALEUROPE přispěje k tomuto jedno-
duchému a na průmysl zaměřenému ekosy-
stému, který bude propagovat efektivní 
vývoj, hodnocení kvality a uznání programů 
zaměřených na e-Leadership. 

John Higgins
Generální ředitel organizace  
DIGITALEUROPE

e-Leadership 
Digitální dovednosti pro malé a střední podniky



Doporučení 2 – Koordinace 
zainteresovaných stran 

S ohledem na současnou rychlost rozvoje nastává potřeba 
pokračovat v mobilizaci zainteresovaných stran na národní 
i celoevropské úrovni, abychom v oblasti e-Leadership 
pěstovali činnosti propagace, správy a spolupráce. 

Požadavky na informovanost v oblasti e-Leadership 
dovedností, poptávka po nich a související strategické 
projekty a opatření nejsou v rámci Evropy distribuovány 
rovnoměrně. Je třeba zvýšit míru komunikace, a to na 
všech úrovních. V rámci celoevropských kampaní „e-Skills 
for Jobs“ a „Watify“ (2015-2016), budoucích projektů 
týkajících se dovedností a školení a „Velkou koalicí pro digi-
tální pracovní pozice“ je třeba hledat synergie.

Doporučená opatření

• Lépe koordinovat zainteresované strany v pěstování  
 činností propagace, správy a spolupráce v oblasti  
 e-Leadership souvislým.
• Zajistit aktivní zapojení a interakci klíčových  
 zainteresovaných stran. 
• Povzbudit konání ze strany vlád členských států,  
 zainteresovaných stran a sdružení, a to včetně sdružení  
 poskytovatelů školení a vyššího vzdělávání.
• Průmysl by měl vyvíjet a dlouhodobě pracovat na  
 partnerství a spolupráci s ostatními zainteresovanými  
 stranami, a to včetně oborových sdružení z IT průmyslu  
 a průmyslu IT uživatelů.
• Univerzity, vzdělávací instituce zaměřené na manažerské  
 vzdělávání, zaměstnavatelské organizace a aktivní  
 zaměstnavatelé a odbory by měli propagovat využívání  
 evropských pravidel a profilů vztahujících se na nové  
 osnovy pro e-Leadership dovednosti. 
• Povzbudit zainteresované strany, aby se při zavádění  
 efektivní struktury správy staly aktivními partnery.
• Rozvíjet model digitálního vzdělávání a nabídky školení  
 a směřovat k implementaci. 
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Doporučení 3 – Monitorování 
a porovnávání
 
Aktuálně dostupná kvantitativní data a statistiky vyžadují 
další zlepšení, abychom mohli lépe porozumět dynamice 
poptávky a nabídky e-Leadership dovedností. Stávající 
soubory dat neodpovídají koncepci e-Leadership. 

Dovednosti digitálního vedení jako kombinace souboru 
obchodních, digitálních a strategických dovedností nelze 
snadno kvantifikovat pomocí stávajících datových soubo-
rů. Stávající průzkumy dovedností, jako např. PIAAC, 
využívají soubor ukazatelů dovedností, který je pro účely 
e-Leadership příliš všeobecný. Neexistuje také pracovní 
přiřazení kategorií ISCO k pracovním pozicím vyznačujícím 
se e-Leadership dovednostmi. Průzkumy trhu jsou 
nákladné a mnohdy příliš malé na to, aby mohly o zemích 
podat srovnatelné informace. Důkladnou pozornost si 
zaslouží také Big Data analytics. 

Pravidelné strategické monitorování a porovnávání 
v oblasti e-Leadership – jak tomu je již od roku 2007 ze 
strany Evropské komise a několika členských států 
v oblasti praktických dovedností IKT – by zajistilo informa-
ce, které tvůrci strategie potřebují vědět o našich silných i 
slabých stránkách, hrozbách a příležitostech. Evropská 
komise je ochotna v tomto úsilí pokračovat (včetně 
monitorovacích činností u strategie digitálního podnikání) 
v pravidelných intervalech, aby mohla měřit pokroky 
v rámci jejích strategických činností.

EuroCIO je hrdé na svoji účast v projektu 
propagujícím e-Leadership v Evropě a také 
na skutečnost, že vzdělávací program 
vyvinutý ve spolupráci šesti evropských uni-
verzit a vzdělávacích institucí zaměřených 
na manažerské vzdělávání byl vybrán pro 
vytvoření celoevropských profilů osnov a 
pravidel pro e-Leadership. Společně s další-
mi evropskými zainteresovanými stranami 
nyní aktivně tyto výsledky propagujeme, 
abychom zvýšili nabídku talentovaných pra-
covníků s digitálními dovednostmi a vytvořili 
na trhu vyššího a manažerského vzdělávání 
transparentnost.

Peter Hagedoorn
Generální tajemník, EuroCIO



Strategie uplatnění nejlepší praxe a příkladných projektů 
umožňují evropským zainteresovaným stranám učit se ze 
zkušeností ostatních zainteresovaných stran. Konkurence 
v oblasti talentů je mezinárodní záležitostí, tudíž by se 
měly činnosti monitorování a porovnávání rozšířit tak, aby 
zahrnovaly také Japonsko, Spojené státy, Kanadu a také 
Čínu a další země Asie a Latinské Ameriky.

To by mohlo zahrnovat spolupráci Evropské komise, úřadu 
Eurostat a vlád členských států s agenturami a institucemi 
v mimoevropských zemích. Mechanismy spolupráce by se 
měly zabývat definicemi a metrikou, společnými soubory 
ukazatelů a metodologických přístupů, realizací průzkumů a 
data analysis a měly by homogenizovat stávající zdroje dat.

Doporučená opatření

• Identifikovat nové zdroje dat a informací o poptávce a  
 nabídce e-Leadership dovedností, včetně dat sociálních  
 médií a big data analytics, za účelem zavedení komplex- 
 ního systému monitoringu a prognózy.
• Zajistit, aby byly definice e-Leadership dovedností  
 přizpůsobeny novému obchodnímu a technologickému  
 vývoji a nadále odpovídaly strategii.
• Analyzovat relevantní data úřadu Eurostat a sdílet  
 informace o postupech monitorování s Asií a Severní  
 Amerikou.
• Vyvíjet inovativní předpoklady o hodnotách nabídky a  
 poptávky po e-Leadership dovednostech, abychom mohli  
 zavést celoevropský a národní pozorovací mechanismus,  
 který by umožnil průběžné monitorování a porovnávání.
• Pokračovat v nových činnostech na poli digitálního vedení  
 ve světě a analyzovat dosažené úspěchy a jejich význam  
 pro Evropu.
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• Umožnit  na poli digitálního vedení celosvětové sdílení  
 informací a nejlepších postupů s vyspělými univerzitami,  
 vzdělávacími institucemi zaměřenými na manažerské  
 vzdělávání, poradenskými firmami. 
• Pokračovat v identifikaci a propagaci strategií nejlepších  
 postupů a partnerských projektů zainteresovaných stran. 
• Šířit výsledky srovnání a příklady nejlepších postupů  
 a povzbudit tvorbu online platforem. 

Doporučení 4 – Závazná 
strategie

Mezi evropskými zainteresovanými stranami a tvůrci 
politik panuje všeobecná shoda, že digitální vedení a 
podnikání budou v Evropě v nadcházejících letech klíčový-
mi strategickými tématy, a to zejména v kontextu digitální 
transformace ekonomiky. Zpráva Evropského strategické-
ho fóra pro digitální podnikání (v angl. Strategic Policy 
Forum) pod názvem Digitální transformace evropského 
průmyslu a podniků (v angl. Digital Transformation of 
European Industry and Enterprises) zahrnuje soubor 
strategických doporučení pro digitální transformaci 
v Evropské unii, a to včetně rozvoje oblasti e-Leadership. 
Evropská komise stojí za představením iniciativ týkajících 
se e-Leadership dovedností od roku 2013 a v roce 2015 
také kampaní Digital Entrepreneurship Monitor a Watify.  

Evropské osobnosti s rozhodovací pravomocí 
potřebují důkladně porozumět tomu, jak na-
rušení technologií, trhů práce a obchodních 
modelů způsobuje problémy v průmyslu, 
realizaci strategií, vzdělávání a školicích 
systémech a jiných institucích a také 
dopadům na dovednosti a e-Leader- 
ship dovednosti potřebné v nadcházejících 
letech, abychom měli lepší šance v rostoucí 
celosvětové konkurenci v oblasti talentů. 

Carl Benedikt Frey
Oxford Martin School při Oxford University

Společnost Bitkom je přesvědčena, že zde 
existuje naléhavá potřeba, aby se spojily vlá-
dy, průmysl a vzdělávací instituce a společně 
čelily současné výzvě související s digitálním 
vedením. To platí pro národní i evropskou 
úroveň. Bitkom vytvořila vlastní akademii 
a úzce spolupracuje s federální vládou a 
institucemi ze sektoru vyššího vzdělávání 
v Německu. V Evropě zavedla Komise projekt 
e-Leadership jako základní kámen budoucí 
dokonalosti digitální ekonomiky.

Bernhard Rohleder
Generální ředitel společnosti Bitkom

e-Leadership 
Digitální dovednosti pro malé a střední podniky



Na národní úrovni se související aktivity a projekty rodí jen 
pomalu. Na různých webových portálech Evropské komise 
byly identifikovány a představeny první příklady a vzory 
nejlepších postupů. Národní tvůrci politik a zainteresované 
strany musí být aktivnější, dát najevo svůj závazek a 
v každém členském státu implementovat infrastruktury a 
iniciativy, které by byly zapojeny do národních strategií.
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Doporučená opatření

• Tvůrci politik a zainteresované strany na národní úrovni  
 by měli dát najevo svůj závazek vůči e-Leadership  
 dovednostem a digitálnímu podnikání a z dlouhodobého  
 hlediska rozšířit svoje úsilí.
• Národní fondy a programy se musí konkrétně orientovat  
 na propagaci digitální transformace a souvisejících  
 potřebných dovedností , a to včetně digitálního vedení.
• Členské státy EU by měly zvážit využití  Evropského  
 fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního  
 fondu, aby investovaly do projektů celoživotního  
 vzdělávání a pomohly také malým a středním podnikům  
 v přechodu na digitální ekonomiku. 
• Národní vlády a zainteresované strany by měly  
 implementovat postupy nejlepší praxe a co nejlépe využít  
 zkušeností úspěšných projektů. 
• Členské státy by měly stavět na programech financování  
 na úrovni EU a na národní úrovni, aby mohly školit a  
 vybavit kvalifikovanými lidmi společnosti, a to zejména  
 malé a střední podniky.
• Evropská komise by měla shromažďovat informace  
 o relevantních projektech podporovaných těmito fondy  
 a představit případy nejlepší praxe. 

Sdružení Pasc@line nyní spojilo své síly se 
sdružením CIGREF a ostatními významnými 
francouzskými hráči, aby šířilo pochopení 
významu e-Leadership dovedností. Všichni 
partneři se shodují, že se musí jednat o  
dynamický přístup: dovednosti řídit digitální 
transformaci nepředstavují cíl, ale cestu. 
Cestu, která pomůže inovativním  
společnostem předejít pádu do Schumptero-
va kreativního sebezničení.

Yves Poilane
Generální ředitel společnosti Telcom ParisTech 
a viceprezident sdružení Pasc@line

Vzdělávání je klíčovým motorem inovace a 
růstu a Assinform hodlá úzce spolupracovat 
s Ministerstvem školství, univerzitami a 
Agency Digital Italy, aby v Itálii zajistilo pro 
inovace propagaci dovedností e-Leadership.

Antonello Busetto
Ředitel sdružení Assinform - Národní 
sdružení společností působících v oblasti 
informačních technologií

Projekt Digital Agenda ve Španělsku 
spojil všechny zainteresované strany v úsilí 
o dosažení ambiciózních národních cílů. 
Nyní hodláme začít budovat národní koalici 
v oblasti e-Leadership, přičemž začínáme 
prostřednictvím nedávné státní strategické 
smlouvy se společností Telefonica, España 
Open Future.

Antonio Saravia
Zástupce ředitele pro digitální ekonomiku 
subjektu Red.es při Ministerstvu průmyslu, 
energetiky a turistiky

Portugalská koalice National Coalition 
for Digital Jobs in Portugal se v roce 2015 
vydala na cestu za zvýšením digitálně kvali-
fikovaných odborníků, a to zejména v oblasti 
e-Leadership, které pěstuje za účelem povz-
buzení růstu a konkurenceschopnosti.

Ana Neves
Ředitelka FCT Foundation for Science and 
Technology, portugalské ministerstvo 
pro vzdělávání a vědu



Poděkování

Tato zakázka na služby byla zadána Evropskou komisí, 
Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh, průmysl, podniká-
ní a malé a střední podniky. Během zpracování studie byl 
naší kontaktní osobou pan André Richier, hlavní administ-
rátor Jednotky pro klíčové technologie a digitální ekono-
miku.
 
K práci v rámci této zakázky na služby přispěli přímo 
přední univerzity, vzdělávací instituce zaměřené na 
manažerské vzdělávání, klíčová sdružení i specialisté na 
podnikání a malé a střední podniky. Za podporu bychom 
chtěli zejména poděkovat institucím Aarhus University, 
Antwerp Management School, Henley Business School, IE 
Business School, INSEAD, New Bulgarian University, 
PIN-SME, EYIF, CIONET, IDC, EFMD a místním organizáto-
rům regionálních cluster akcí v Německu, Španělsku, 
Finsku, Portugalsku, Velké Británii, Francii a České republi-
ce.
 
Těchto výsledků by nebylo možné dosáhnout bez laskavé 
účasti odborníků a národních zainteresovaných stran ze 
všech členských zemí Evropské unie, kteří během trvání 
této smlouvy na služby naši práci podporovali, odpovídali 
na online průzkumy a rozhovory a účastnili se pořádaných 
akcí.
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Jsme velice vděční za podporu a příspěvky ze strany členů 
řídicí komise: Kumardev Chatterjee (European Young 
Innovators Forum), Laura Delgado Garcia (Ernst&Young), 
Tina Doerffer (Doerffer Leadership Group) a Bo Sejer 
Frandsen (it-forum).
 
Naše díky si mimo jiné bezpochyby zaslouží národní 
zpravodajové ze sítě European Information Society 
Research (ENIR) v každé členské zemi, odborníci a účastní-
ci konference Digital and Key Enabling Technologies Skills, 
která se konala v Bruselu ve dnech 1.–2. června 2015, a 
zejména přednášející, členové poradního sboru a odborníci 
kulatého stolu, kteří přispěli k řadě akcí po celé Evropě.
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31



Další informace

Evropská komise
Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání  
a malé a střední podniky
Ředitelství pro inovace a pokročilou výrobu
Jednotka F/3 „Klíčová základní technologie, digitální  
výroba a interoperabilita“
1049 Brusel, Belgie
E-mail: grow-f3@ec.europa.eu
www.eskills-lead.eu
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