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LEAN STARTUP

 Lean startup je startup, který používá lean metodiku. Tato metodika může být použitá i jinde než 
u Startupu.
 Základním principem tzv. Lean Startupu je opakování cyklu, který má tři základní fáze:

  1. Tvorba prototypu
  2. Získání dat pomocí testování
  3. Modi�kace prototypu na základě získaných dat.

 Nyní se na jednotlivé fáze podívejme podrobněji a rozebereme si hlavní body.
  
  Problematika rozlišování pojmu problému a řešení – problém je něco, co trápí cílovou
  skupinu, zatímco řešení je “řešení” tohoto problému. Nevytvářejte řešení pro řešení,
  ale zaměřte se na to, zdali řešíte skutečný problém.. 
  
  De�nování předpokladů a jejich ověření – když si nade�nujete problém či jeho řešení,   
  tvoříte předpoklady. Například o zákaznících, o Vaší konkurenci, o nákladech atd.
  Zaměřujte se na ty nejdůležitější a ověřujte si pomocí validace, že Vámi vyřčené
  předpoklady platí.

  Pokud zjistíte, že Vaše předpoklady nebyly správné, musíte změnit de�nici problému
  nebo jeho řešení. Tomuto procesu se říká “pivoting” a jeho výsledkem je tzv. pivot.

 Prvním krokem při použití metody Lean Startupu je, stejně jako u jiných začátků podnikání, najít 
problém, který potřebuje řešení a vybudování tzv. MVP (Minimum Viable Product). MVP umožňuje získá-
vat nejrychleji data, která potřebujete k úspěšné realizaci Vašeho nápadu. MVP je v zásadě nejjednodušší 
funkční prototyp či služba, která slouží k představení Vašeho konceptu veřejnosti. Zjednodušeně - je to 
beta verze �nálního produktu či služby, kterou chcete představit veřejnosti, a která Vám také umožní 
získat data, na základě kterých můžete svůj produkt modi�kovat tak, aby splnil očekávání zákazníků a stal 
se úspěšným. Reagujete tak na podněty skutečných potencionálních zákazníků a nespoléháte se jen na 
domněnky. Toto Vám ušetří mnoho času a �nančních prostředků, protože neděláte jednotlivé modi�kace 
na slepo, ale na základě zpětné vazby od budoucích zákazníků.
 MVP je standardně velmi levné na výrobu a ukazuje Vám maximum využití potencionálního 
produktu �rmy. MVP může být vytvořeno formou landing page, videem, webovou stránkou, facebooko-
vou stránkou, prototypem, crowdfundingovou kampaní, sérií fotogra�í nebo jakoukoli jinou formou, 
která může předvést, co Váš produkt umí, co a jak řeší, a zároveň Vám umožní posbírat kontakty, zpětnou 
vazbu a přilákat další potencionální zákazníky.
 SStejně tak jako musí být MVP jednoduché, musí být promyšlené. Musíte si ujasnit, jaká data 
chcete sbírat, jaký výsledek bude považován za úspěšné otestování a jaké budete volit další kroky po 
získání dat.
MVP je jen první, ale velmi důležitý krok na cestě k �nálnímu produktu, který Vám může ušetřit hodně 
peněz, času i nervů.
 Jakmile vytvoříte MVP, můžete jej začít testovat. Speci�kum MVP řešení je to, že Váš produkt je 
pouze v takové fázi tvorby, aby jej bylo možné testovat a to typicky na úzkém okruhu zákazníků - těm se 



říká early adopters. Jakmile máte Váš produkt ověřený testováním a následně modi�kovaný zpětnou 
vazbou, můžete startup zaměřit na vybroušení produktu ve formě MVP do podoby �nálního produktu. 
Tento �nální produkt je tvořen na základě vyhodnocování dat získaných během MVP fáze a musí 
zahrnovat analýzy, které dokážou určit, zda provedená změna měla nějaký faktický dopad na zájem o Váš 
produkt u potencionálních zákazníků.
 Když je tento proces měření a vyvozování důsledků proveden důsledně, získáte velmi rychlou 
zpětnou vazbu ohledně efektivnosti provedených změn. Jinými slovy zjistíte, jestli Váš startup má v dané 
podobě místo v daném segmentu trhu, nebo potřebuje upravit dle potřeb zákazníků. Pro lepší 
pochopení uvedeme příklad. Vyrábíte modré batohy z klasické látky a testování Vám ukáže, že je 
mnohem větší zájem o červené batohy s goretexovou úpravou. Proto se pak můžete lépe zaměřit na to, 
co zákazník
potřebuje.

 1. JAK PROVÁDĚT OVĚŘOVÁNÍ - VALIDACI 

 Ověřujte pouze vybrané předpoklady, a to ty nejdůležitější. Je potřeba dát si pozor při volbě toho, 
co je nejdůležitější. Jaké zásady při ověřování dodržovat?
  
  Své předpoklady ověřujte na cizích lidech, ne na kamarádech a známých.
  
  Určete si velikost vzorku, který chcete oslovit, a nade�nujte si minimální hranici kladných  
  odpovědí (např. 100 respondentů a 60% kladných odpovědí). V případě těsného výsledku  
  mírně rozšiřte vzorek. Odchylka se buď potvrdí, nebo vyvrátí.
  
  Zaměřte se na místa s vysokou koncentrací Vaší cílové skupiny. V opačném případě nebu 
  dou data ani zdaleka přesná a vypovídající. Budete se ptát lidí, kteří nejsou a nebudou   
  zákazníky Vašeho produktu.

 Pokud Vám ověřování napoprvé nevyjde, je čas na tzv. pivoting. Pivotingem se myslí obrátit 
původní myšlenku startupu a zaměřit se na něco jiného (na jiný trh, segment či odlišný produkt s 
podobným zaměřením). Nové zaměření se řídí získanými daty při ověřování, které máte takto možnost 
použít.

 2.  TVORBA ŘEŠENÍ

 Pokud máte dostatek dat o problému, je potřeba navrhnout řešení. Řešení, které má mít šanci na 
úspěch, musí mít tyto atributy:

  Přinést přidanou hodnotu pro zákazníka.
  Obsahovat smysluplný business model (odpovídající náklady předpokládanému zisku apod.).
  Být realizovatelné.

 Vhodným nástrojem (při realizaci lean startupu) je jednoduchá webová stránka popisující pouze 
základní řešení problému, na který se zaměřujete – tzv. landing page.



 Podstatou landing page je, že návštěvník (zákazník) má provést na Vaší landing page akci, která 
dokazuje, že má skutečný zájem o Vaše řešení – např. zadat svůj emailový kontakt, kliknout na tlačítko 
platby nebo tlačítko s požadavkem na odeslání více informací apod. Jakmile bude na Vaší landing page 
alespoň mírný provoz, můžete opět vyhodnocovat data z dalšího zdroje.
 Společně s užitím MVP a landing page můžete také použít investigativní metodu zvanou "Five 
Whys" (5 proč?). Tato metoda využívá jednoduché otázky, které během tvorby �nálního produktu 
pomáhají řešit vzniklé problémy.

 METODA “FIVE WHYS”

 Metoda Five Whys byla vyvinuta ve �rmě Toyota Motors a používá se pro identi�kaci problému v 
procesech, kde je zainteresovaný lidský faktor. Tento problém se dá najít používáním pěti na sebe nava-
zujících otázek s jedním jmenovatelem a to je slovo „PROČ”.

 Postup převedení metody do praxe:

  1. Napište si Váš problém. Když si tento problém napíšete a dobře identi�kujete,   
   pomůže to Vám i Vašemu týmu se na něj lépe soustředit.
  2. Zeptejte se sami sebe, proč se ten daný problém děje a napište si odpověď na   
   danou otázku. 
  3. Pokud Vaše odpověď na původní otázku uspokojivě neidenti�kuje problém,   
   pokračujte další otázkou začínající proč. 
  4. Ptejte se dále do té doby, než zjistíte prvotní problém.

 PŘÍKLAD:

 Problém: Automobil nechce nastartovat.

  1. Proč? - Autobaterie je vybitá.
  2. Proč? - Alternátor nefunguje.
  3. Proč? - Pás alternátoru je rozbitý.
  4. Proč? - Alternátor má po vypršení užitné doby a nebyl vyměněn.
  5. Proč? -  Automobil nebyl řádně udržován a proto se na problém s pásem 
   alternátoru nepřišlo, což je základní problém. 

 Výše uvedená metoda se dá aplikovat v praxi na skoro jakýkoliv problém a vede k rychlému 
odhalení základního problému. Když tento problém vyřešíte, můžete se posunout dále a Váš projekt 
opět přiblížit o kousek k cíli.

 Doufáme, že Vám tento materiál pomohl a inspiroval Vás. Pro další informaci čerpejte v literatuře 
a z online zdrojů.
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