
HIGH-LEVEL POHĽAD
NA DIGITÁLNU ZRELOSŤ FIRMY

ČASŤ 1

Ako by ste ohodnotili Vašu organizáciu z pohľadu 
digitálnej zrelosti (skúsenosti a vedomosti v rámci 
digitálnych technológií)?

OTÁZKA 1

Ako by ste klasifikovali Vašu organizáciu z pohľadu 
ochoty používať nové nástroje v digitálnej oblasti? 

OTÁZKA 2

DIGITÁLNA
ZRELOSŤ
FIRIEM

V prvej časti prieskumu sme zisťovali, ako sa organizácie hodnotia z oblasti digitálnej zrelosti. 

Pýtali sme sa na ich digitálnu stratégiu, ako by klasifikovali ochotu používať nové digitálne 

nástroje a či ich organizácia disponuje digitálnym manažérom.

46,25 %46,25 %
Veľmi zruční

40,00 %
Stredne skúsení

11,25 %
Nízka skúsenosť, avšak 
so zvýšeným záujmom

2,5 %
Nízka vedomosť, bez 
špeciálneho významu

20,21 %
Udávať trendy - Snaha 
je byť vždy prvý na trhu

35,11 %
Udávať trendy - Snaha je 
byť prvý minimálne v rámci 
korporácie, skupiny alebo 
segmentu trhu

26,60 %
Nasledovať úspešných -  
Implementovať novinky na 
základe pozitívnej skúsenosti

15,96 %
Nasledovať úspešných -
Sledovať a implementovať 
novinky viacnásobne 
overené trhom

2,12 %
Čakať - Začať až v 
momente, keď musím

0 %
Čakať - Začať v úplne 
poslednom možnom 
momente, ak vôbec

Disponuje Vaša organizácia stratégiou
pre digitalizáciu, digitálne inovácie
a stratégiou digitálnej komunikácie a predaja?

OTÁZKA 3

22,89 %
Áno, takáto stratégia 
explicitne existuje

24,10 %
Áno, existuje, ale 
skôr ako súčasť 
iných podkladov 
rôznych oddelení

20,48 %
Áno, idea je hotová, už 
sme začali pracovať na 
podobnom materiáli

24,10 %
Nie, zatiaľ sme sa takouto 
otázkou nezaoberali, znie 
však zaujímavo a radi sa 
dozvieme viac

8,43 %
Nie, táto téma je pre nás 
aktuálne úplne cudzia, 
budúcnosť ukáže prípadnú 
potrebu

Existuje vo Vašej organizácii pracovná pozícia digitálny 
manažér, manažér inovácií alebo digitálny riaditeľ?

OTÁZKA 4

26,25 %
Áno, táto pozícia existuje 
v našich slovenských 
štruktúrach

26,25 %
Áno, táto zodpovednosť 
je rozdelená do viacerých 
funkcií podľa zamerania 
(napr. CIO, CTO, CMO, 
CSO atď.)

21,25 %
Nie, ale z dôvodu 
rastúcej dôležitosti 
digitalizácie sme 
tomuto kroku otvorení

15 %
Nie, zatiaľ sme sa 
takouto otázkou 
nezaoberali, znie 
však zaujímavo

11,25 %
Nie, táto téma je pre 
nás aktuálne cudzia

Infografiku pre ADMA vytvoril

V prvej časti prieskumu sme zisťovali, ako sa organizácie hodnotia z oblasti digitálnej zrelosti. 

Pýtali sme sa na ich digitálnu stratégiu, ako by klasifikovali ochotu používať nové digitálne 

nástroje a či ich organizácia disponuje digitálnym manažérom.

Prieskum ADMA & Deloitte, Digitálna zrelosť firiem, bol zrealizovaný začiatkom roka 2018. 

Prieskumu sa zúčastnilo 80 respondentov zo stredných a veľkých podnikov a firiem z rôznych 

segmentov podnikania, ktorí zastávajú pozíciu marketingových a digitálnych manažérov.


