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METODIKA



 CHARAKTERISTIKA A POPIS VAŠEHO NÁPADU

 Prvním úkolem, který zpracujete samostatně, je charakteristika a popis vašeho nápadu, dále 
zjištění informací o konkurenci a podobných projektech, jako je ten váš. Součástí popisu vašeho 
nápadu bude i formulace toho, komu je projekt určen, jaký problém řeší, jak se liší od konkurenčních 
projektů a kdo budou vaši první zákazníci.
  V popisu vašeho nápadu nezapomeňte zdůraznit jeho unikátní hodnotu. Čím se váš 
produkt/služba liší od konkurence a jakou má přidanou hodnotu? Proč by si měl zákazník vybrat právě 
váš produkt/službu? V čem je váš nápad jedinečný?

 PRVNÍ ZÁKAZNÍCI - EARLY ADOPTERS 

 Pokud chcete se svým projektem uspět, musíte bezpodmínečně znát své potenciální klienty. 
Ujasněte si, jaká je vlastně vaše cílová skupina. Jaké má charakteristiky, co vyhledává, co potřebuje a za 
co je ochotná zaplatit. Teprve pokud se vám podaří "nade�novat" ty, které chcete oslovit, podaří se vám 
na ně také zacílit a efektivně je oslovit. Jestliže jsou například vaší cílovou skupinou vaši vrstevníci, 
budete v komunikaci s nimi používat zcela jiné způsoby a styl, než v případě, když budete chtít oslovit 
ženy ve středním věku.

 KDO VLASTNĚ JSOU “EARLY ADOPTERS”?

 V překladu jsou early adopters první uživatelé nebo také první osvojitelé. Tento segment lidí je 
důležitou skupinou pro �rmy, které přinášejí inovace na trh - tedy nové nebo inovované produkty. Lze 
říci že právě early adopters testují novinky a poskytují důležitou zpětnou vazbu. To sebou přináší rizika 
v tom, že produkty nemusí být bezchybné a první osvojitelé se tím mohou dostat do problému. Typick-
ého prvního uživatele charakterizuje to, že se těší na novinky a nové věci, je ochoten riskovat nedo-
konalost produktu a je ochoten zkoušet nové technologie, produkty a služby.

 INFORMACE O KONKURENCI

 Ať už je váš nápad jakýkoliv, je velká šance, že napadl už i někoho jiného před vámi. Zjistit, kde a 
v jaké podobě je naše myšlenka zrealizována, je jedním z vašich prvních úkolů.

 JAK NA TO?

  Vyberte člena/členy týmu, který provede průzkum konkurence.
  Společně určete to, na co se má při hledání soustředit.
  Následně se pověřená osoba pokusí získat všechny dostupné informace o konkurenčním 
  produktu – zda stejný produkt již někdo vymyslel, pokud ano, v jaké podobě, co podobné 
  již existuje, jaké jsou jeho přednosti a nevýhody, kolik tento konkurenční produkt stoji,...
  Průzkum doporučujeme provést online, pomocí vyhledávače. Navštivte webové stránky
  konkurence nebo online diskuzní fóra cílových skupin a zjistěte, co potřebují. Můžete 
  také využít sociální sítě. 
  Pokud již  takový produkt existuje, nevzdávejte to! Popřemýšlejte raději nad tím, jak se od 
  konkurence odlišíte. Porovnejte společně v týmu všechna zjištěná fakta a hledejte 
  mezeru na trhu, kterou byste mohli svým produktem vyplnit. Přizpůsobte se tomu, co 
  lidé chtějí a proměňte váš produkt v ten nejúspěšnější.

 JAK NA TO?

  Společně vyberte metody, které chcete využít.
  Určete jednoho člena týmu, který průzkum provede.
  Průzkum proveďte jak online tak o�ine (v terénu).
  Všechny získané informace si pečlivě zapisujte.
  Získané informace prezentujte zbytku týmu a vyvoďte z nich závěry, které můžete použít 
  pro upravení a vylepšení vašeho produktu.

 Nezapomeňte, že cílem tohoto průzkumu je poznat svou konkurenci a názory vašich budoucích 
zákazníků. Tyto zjištěné údaje vám umožní váš produkt zlepšit s přesnou představou, co váš budoucí 
zákazník od produktu očekává a kde mají stávající produkty nedostatky. Připravte se, že se může stát to, 
že odpovědi, které dostanete nebudou ty, které jste očekávali a jaké chcete slyšet. V krajním případě se 
může ukázat, ze zákazník o váš produkt ve stávající formě nebude mít zájem nebo to, co očekává je ve 
vašich podmínkách krajně nerealizovatelné. Nápadu se však nevzdávejte! Raději na základě získaných 
informaci přemýšlejte jak váš produkt upravit, tak aby odpovídal vámi získaným údajům.
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VYHODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOUTĚŽÍCÍCH 

 Soutěžící je způsobilý postoupit do regionální části soutěže v případě, že bude jeho příspěvek 
vybrán odbornou porotou. Rozhodnutí o postupu do regionální části soutěže bude soutěžícímu zasláno 
nejprve emailem, kde bude požádán o kontaktní adresu.
 Soutěžící je povinnen zaslat na email přislibujícího svou kontaktní adresu, v případě, že tak 
neučiní, bude ze soutěže bez dalších nároků vyloučen.
 Přislibující následně zašle soutěžícímu písemné vyhotovení potvrzující postup do regionální části 
soutěže.
 Soutěžící podáním přihlášky do soutěže prohlašuje, že předložený podnikatelský záměr je jeho 
původním dílem ve smyslu autorské či průmyslové ochrany. Přihlášením soutěžící souhlasí s pravidly 
soutěže, které jsou obsaženy v tomto vyhlášení. Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů pro 
účely této soutěže, přičemž s těmito údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,                  
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

mohou být v případě realizace soutěžního podnikatelského záměru vybráni jako tvář dalšího ročníku 
této soutěže, a že poskytnou vyhlašovateli ke zveřejnění „svůj podnikatelský příběh“, který bude popiso-
vat rozvoj jejich podnikání od jejich přihlášení do soutěže.
 V případě nezletilých studentů je vyžadován s výše uvedeným souhlas jejich zákonného 
zástupce.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

REGIONÁLNÍ KOLO

 Regionální část soutěže probíhá na území celé České republiky. Regionální část soutěže se skládá 

probíhat na 8 předem určených místech a to v rámci celé České republiky. Vítězové regionální části postu-

 PŘÍPRAVNÁ ČÁST

 V případě, že soutěžící obdrží kladné vyjádření o postupu do regionální části soutěže, bude mu 
společně s tímto vyjádřením zaslán harmonogram a plán jak dále postupovat. 
 Soutěžící bude propojen s příslušnými mentory a bude s jejich pomocí dále rozpracovávat svůj 
soutěžní příspěvek. 
 Každý soutěžící/soutěžní tým má v rámci regionální části soutěže nárok na podporu mentora 
v  rozsahu: 10 – 16 hodin. Přesný rozsah určí mentor po dohodě se soutěžícím.
 Na rozpracování soutěžního příspěvku mají soutěžící čas v termínu od 10. 10. 2016  do 3. 12. 2016 
včetně. Nejpozději do 23:59 hodin, dne 3. 12. 2016 zašlou soutěžící prezentační verzi svého soutěžního 

 7. Zaznamenávejte si odpovědi do nástroje jako je Google Forms
  (https://www.google.com/forms/about/) nebo Wufoo (https://www.wufoo.com/).
   Nástroj vám umožní analýzy, reporty a přehledy důležité pro vyhodnocení hypotéz.
 8.  Zapisujte si slova a formulace, které dotazování používají – ty použijeme dále v aplikaci, 
  komunikaci i marketingu.
 9. Pokud už se v rozhovorech nedozvídáš nic nové, zastav je.

 Nezapomínejte, že 10 lidí není statisticky průkazné číslo! Ale když 10 lidí z 10ti odpoví NE, že 
takový problém nemají, že daný problém nechtějí, pak už to je průkazné i bez statistické významnosti!

 METODA S.P.I.N

 SPIN je metoda vhodná pro každého, kdo komunikuje s potencionálním zákazníkem z očí do očí. 
Její ra�novanost spočívá v tom, že jde jen o to pokládat správné otázky. A ptát se umí každý, bez rozdílu 
ve vzdělání či �nančních prostředcích.
 Na tuto metodu přišli američtí vědci v 70. letech minulého století, když zkoumali 6 000 obchod-
ních oddělení ve �rmách. Zjistili, že díky správně pokládaným otázkám má obchodník větší šanci na 
úspěch.
 Ale než začnete s pokládáním otázek, je třeba se trochu připravit.
Zjistěte si, zda je pro daného zákazníka váš produkt vhodný, zda mu máte co nabídnout. I bez 
dostatečných informací byste mohli začít klást otázky metodou SPIN, ale mohlo by to skončit �askem, 
protože byste na závěr zjistili, že řešení, které můžete nabídnout, neexistuje.
 Před započetím rozhovoru si připomeňte, co je vaším cílem – zjistit problémy, které váš poten-
cionální zákazník má a nenásilnou formou mu vnuknout nápad na řešení, kterým je váš produkt či 
služba.
 Po důkladné připravě si sjednejte termín a hurá na otázky. Metoda SPIN je pojmenovaná podle 
počátečních písmen typů otázek, které budete zákazníkovi klást.
SPIN není žádná zázračná technika, díky které byste prodali zákazníkovi i to, co ve skutečnosti 
nepotřebuje. SPIN je metodou, při které díky dobře kladeným otázkám rozklíčujete zákazníkovy prob-
lémy, pomůžete mu uvědomit si, o co kvůli nim přichází, a vyřešit je k vaší i jeho spokojenosti. Přitom 
otázky nejsou ničím výjimečné a nenajde se nikdo, kdo by je neuměl používat. Jde pouze o to, začít 
přemýšlet nad tím, v jakou chvíli se na co ptát. Poznejte princip prodejní techniky profesionálů.

 CÍL SPIN TECHNIKY

 Cílem SPIN techniky je zjistit opravdové potřeby potencionálního zákazníka, najít jeho problémy 
a poté mu nabídnout vhodné řešení.
 Spin pracuje se čtyřmi druhy otázek: situační otázky, problémové otázky, implikační otázky a 
nelze koupit.

 SITUAČNÍ OTÁZKY

 Komunikaci se zákazníkem začněte tzv. situačními otázkami. Ptejte se s ohledem na váš produkt. 
Cílem situačních otázek je udělat si orientační obrázek o zákazníkovi a �rmě, kde pracuje. Ověřujete si, 
jestli je to zákazník vhodný pro váš produkt nebo službu. Otázky jsou typu kdo, kde, kolik a jak.

 PŘÍKLADY SITUAČNÍCH OTÁZEK:
  Kolik lidí pracuje s …? 
  Jak dlouho trvá než …? 
  Kolik máte …?

 PROBLÉMOVÉ OTÁZKY

 Poté přichází na řadu problémové otázky, ve kterých – jak už název napovídá – se snažíte identi-
�kovat problémy zákazníka. Zákazník často ani nemusí vědomě vnímat, že čelí nějakému problému.
Cílem problémových otázek je tedy zákazníkovi otevřít oči, aby si uvědomil svou potřebu. Vy si tak 
připravíte půdu pro svůj produkt, službu.
 Tyto otázky od vás musejí přijít cíleně. Měli byste vědět, jaké problémy mohou nastávat. Pokud 
jen střílíte "od pasu" bez širších znalostí problematiky, bude se vám dařit nacházet zákazníkovy prob-
lémy podstatně hůře.

 PŘÍKLADY PROBLÉMOVÝCH OTÁZEK:
  Míváte někdy problémy s …? 
  Jak jste spokojeni s …? 
  Omezuje Vás v práci nedostatek …?

 IMPLIKAČNÍ OTÁZKY

 Třetí fáze musí logicky navazovat na fázi předchozí. Implikační otázky jdou hlouběji do prob-
lému, který jste spolu se zákazníkem nalezli.
Usilujete o to, aby zákazník sám řekl, jaké následky má problém.
Během fáze implikačních otázek vám může velice pomoci, když použijte příklad z vaší vlastní praxe, 
který je podobný tomu, co zažívá zákazník. Zákazník v této situaci vidí sám sebe a je schopen poté o 
svých problémech hovořit daleko otevřeněji.
 Například: "Zrovna před nedávnem jsem mluvil s jedním klientem s podobnými problémy a jim 
se stávalo, že pak byli někteří zákazníci pěkně rozladěni. Nemíváte s tím obdobné problémy?"

 PŘÍKLADY IMPLIKAČNÍCH OTÁZEK:
  Co přesně to pro vás znamená, když dojde k poruše …? 
  Jaké následky může mít …?
  Neztrácejí ve vás zákazníci důvěru, když …?

 NELZE NEKOUPIT

 Poslední fází SPINu je tzv. nelze nekoupit, což není nic jiného, než potvrzení zájmu o vaši 
nabídku. Zákazník je totiž v situaci, kdy si plně uvědomuje svůj problém i jeho následky. A vy teď v 
pravou chvíli přinášíte řešení.
 Ptáte se na to, co by zákazníkovi přineslo vyřešení současných problémů.

 PŘÍKLADY OTÁZEK NELZE NEKOUPIT: 
  Kolik (času, peněz, zdrojů) ušetříte, když …? 
  Kdyby existoval způsob jak zajistit (yxz), mohlo by to přispět k větší spokojenosti
  zákazníků? 
  Dokážete odhadnout, o kolik % byste mohli mít vyšší výkon, pokud byste tento problém
  vyřešili? 

 Až v této chvíli můžete začít prezentovat zákazníkovi své řešení jeho problému (váš produkt či 
službu).
 

 Nejlepší formou ověření jsou volné, částečně řízené osobní rozhovory. Online nebo papírový 
dotazník není vhodný, protože předpokládá, že známe správné otázky a dokonce i správné odpovědi 
(když je nabízíme)! Díky tomu bychom mohli lidem vnucovat to, co si myslíme my, že je problém a 
nedozvěděli bychom se podstatné informace, které by nás nenapadly a neměli bychom je v dotazníku 
pokryté.
 Důležité jsou tedy otevřené otázky, abychom zjistili, co jsme nevěděli, a to pak mohli v 
rozhovoru prozkoumat. Další výhodou osobních rozhovorů je řeč těla. Vidíme, jak se daný člověk tváří a 
chová. Jak reagoval při zmínce o problému.

 STRUKTURA ROZHOVORU:

 1. Na úvod se představte a zdůrazněte, že nechcete nic prodávat. Řekněte, jakou řešíte 
  oblast a proč a že se o ní chcete bavit. Zdůrazněte, že neprodáváte a také neprodávejte.
 2. Posbírejte údaje o daném člověku a jeho segmentu. Je to ten, který hledáme?
 3. Popište kontext a příběh kolem problému, aby věděl(a), co nás zajímá.
 4. Nechte jej/ji mluvit: Jaké vnímá problémy? Jak je nyní řeší? Jak jsou kritické? Vnímá je
  opravdu jako problémy nebo jsou tam jiné?             
 5. Neptejte se co chtějí! To uživatelé většinou neví! Ptejte se, co dělají a jak to dělají nyní.
 6. Poděkujte a zdokumentujte výsledky.

 PRAKTICKÉ RADY:

 1. Ideální je dotázat se cca 20-40 lidí.
 2. Kavárna je lepší než kancelář, člověk se uvolní a je přirozený. V kanceláře může být rušený
  a odpovídat nezávadně „jako v práci“.
 3. Nastav očekávání času, přibližně 20-30min, maximálně hodinu.
 4. Neplať, ani nedávej odměny za dotazování, chceme přece, aby se oni stali našimi
  platícími zákazníky!
 5. Vezměte si s sebou kolegu – víc očí víc vidí, každý zaslechne něco jiného, ověření reality 
  (netlačil jsem k problému?), hlídáme se navzájem u tématu.
 6. Pokud zpovídáme ženu, vezměte si sebou ženu, je to pro ženu příjemnější a díky tomu
  může říci i to, co by muži samotnému neřekla.

2. - 3. SOUTĚŽNÍ TÝDEN

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ 
A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ



 

 

 

 7. Zaznamenávejte si odpovědi do nástroje jako je Google Forms
  (https://www.google.com/forms/about/) nebo Wufoo (https://www.wufoo.com/).
   Nástroj vám umožní analýzy, reporty a přehledy důležité pro vyhodnocení hypotéz.
 8.  Zapisujte si slova a formulace, které dotazování používají – ty použijeme dále v aplikaci, 
  komunikaci i marketingu.
 9. Pokud už se v rozhovorech nedozvídáš nic nové, zastav je.

 Nezapomínejte, že 10 lidí není statisticky průkazné číslo! Ale když 10 lidí z 10ti odpoví NE, že 
takový problém nemají, že daný problém nechtějí, pak už to je průkazné i bez statistické významnosti!

 METODA S.P.I.N

 SPIN je metoda vhodná pro každého, kdo komunikuje s potencionálním zákazníkem z očí do očí. 
Její ra�novanost spočívá v tom, že jde jen o to pokládat správné otázky. A ptát se umí každý, bez rozdílu 
ve vzdělání či �nančních prostředcích.
 Na tuto metodu přišli američtí vědci v 70. letech minulého století, když zkoumali 6 000 obchod-
ních oddělení ve �rmách. Zjistili, že díky správně pokládaným otázkám má obchodník větší šanci na 
úspěch.
 Ale než začnete s pokládáním otázek, je třeba se trochu připravit.
Zjistěte si, zda je pro daného zákazníka váš produkt vhodný, zda mu máte co nabídnout. I bez 
dostatečných informací byste mohli začít klást otázky metodou SPIN, ale mohlo by to skončit �askem, 
protože byste na závěr zjistili, že řešení, které můžete nabídnout, neexistuje.
 Před započetím rozhovoru si připomeňte, co je vaším cílem – zjistit problémy, které váš poten-
cionální zákazník má a nenásilnou formou mu vnuknout nápad na řešení, kterým je váš produkt či 
služba.
 Po důkladné připravě si sjednejte termín a hurá na otázky. Metoda SPIN je pojmenovaná podle 
počátečních písmen typů otázek, které budete zákazníkovi klást.
SPIN není žádná zázračná technika, díky které byste prodali zákazníkovi i to, co ve skutečnosti 
nepotřebuje. SPIN je metodou, při které díky dobře kladeným otázkám rozklíčujete zákazníkovy prob-
lémy, pomůžete mu uvědomit si, o co kvůli nim přichází, a vyřešit je k vaší i jeho spokojenosti. Přitom 
otázky nejsou ničím výjimečné a nenajde se nikdo, kdo by je neuměl používat. Jde pouze o to, začít 
přemýšlet nad tím, v jakou chvíli se na co ptát. Poznejte princip prodejní techniky profesionálů.

 CÍL SPIN TECHNIKY

 Cílem SPIN techniky je zjistit opravdové potřeby potencionálního zákazníka, najít jeho problémy 
a poté mu nabídnout vhodné řešení.
 Spin pracuje se čtyřmi druhy otázek: situační otázky, problémové otázky, implikační otázky a 
nelze koupit.

 SITUAČNÍ OTÁZKY

 Komunikaci se zákazníkem začněte tzv. situačními otázkami. Ptejte se s ohledem na váš produkt. 
Cílem situačních otázek je udělat si orientační obrázek o zákazníkovi a �rmě, kde pracuje. Ověřujete si, 
jestli je to zákazník vhodný pro váš produkt nebo službu. Otázky jsou typu kdo, kde, kolik a jak.

 PŘÍKLADY SITUAČNÍCH OTÁZEK:
  Kolik lidí pracuje s …? 
  Jak dlouho trvá než …? 
  Kolik máte …?

 PROBLÉMOVÉ OTÁZKY

 Poté přichází na řadu problémové otázky, ve kterých – jak už název napovídá – se snažíte identi-
�kovat problémy zákazníka. Zákazník často ani nemusí vědomě vnímat, že čelí nějakému problému.
Cílem problémových otázek je tedy zákazníkovi otevřít oči, aby si uvědomil svou potřebu. Vy si tak 
připravíte půdu pro svůj produkt, službu.
 Tyto otázky od vás musejí přijít cíleně. Měli byste vědět, jaké problémy mohou nastávat. Pokud 
jen střílíte "od pasu" bez širších znalostí problematiky, bude se vám dařit nacházet zákazníkovy prob-
lémy podstatně hůře.

 PŘÍKLADY PROBLÉMOVÝCH OTÁZEK:
  Míváte někdy problémy s …? 
  Jak jste spokojeni s …? 
  Omezuje Vás v práci nedostatek …?

 IMPLIKAČNÍ OTÁZKY

 Třetí fáze musí logicky navazovat na fázi předchozí. Implikační otázky jdou hlouběji do prob-
lému, který jste spolu se zákazníkem nalezli.
Usilujete o to, aby zákazník sám řekl, jaké následky má problém.
Během fáze implikačních otázek vám může velice pomoci, když použijte příklad z vaší vlastní praxe, 
který je podobný tomu, co zažívá zákazník. Zákazník v této situaci vidí sám sebe a je schopen poté o 
svých problémech hovořit daleko otevřeněji.
 Například: "Zrovna před nedávnem jsem mluvil s jedním klientem s podobnými problémy a jim 
se stávalo, že pak byli někteří zákazníci pěkně rozladěni. Nemíváte s tím obdobné problémy?"

 PŘÍKLADY IMPLIKAČNÍCH OTÁZEK:
  Co přesně to pro vás znamená, když dojde k poruše …? 
  Jaké následky může mít …?
  Neztrácejí ve vás zákazníci důvěru, když …?

 NELZE NEKOUPIT

 Poslední fází SPINu je tzv. nelze nekoupit, což není nic jiného, než potvrzení zájmu o vaši 
nabídku. Zákazník je totiž v situaci, kdy si plně uvědomuje svůj problém i jeho následky. A vy teď v 
pravou chvíli přinášíte řešení.
 Ptáte se na to, co by zákazníkovi přineslo vyřešení současných problémů.

 PŘÍKLADY OTÁZEK NELZE NEKOUPIT: 
  Kolik (času, peněz, zdrojů) ušetříte, když …? 
  Kdyby existoval způsob jak zajistit (yxz), mohlo by to přispět k větší spokojenosti
  zákazníků? 
  Dokážete odhadnout, o kolik % byste mohli mít vyšší výkon, pokud byste tento problém
  vyřešili? 

 Až v této chvíli můžete začít prezentovat zákazníkovi své řešení jeho problému (váš produkt či 
službu).
 

 Nejlepší formou ověření jsou volné, částečně řízené osobní rozhovory. Online nebo papírový 
dotazník není vhodný, protože předpokládá, že známe správné otázky a dokonce i správné odpovědi 
(když je nabízíme)! Díky tomu bychom mohli lidem vnucovat to, co si myslíme my, že je problém a 
nedozvěděli bychom se podstatné informace, které by nás nenapadly a neměli bychom je v dotazníku 
pokryté.
 Důležité jsou tedy otevřené otázky, abychom zjistili, co jsme nevěděli, a to pak mohli v 
rozhovoru prozkoumat. Další výhodou osobních rozhovorů je řeč těla. Vidíme, jak se daný člověk tváří a 
chová. Jak reagoval při zmínce o problému.

 STRUKTURA ROZHOVORU:

 1. Na úvod se představte a zdůrazněte, že nechcete nic prodávat. Řekněte, jakou řešíte 
  oblast a proč a že se o ní chcete bavit. Zdůrazněte, že neprodáváte a také neprodávejte.
 2. Posbírejte údaje o daném člověku a jeho segmentu. Je to ten, který hledáme?
 3. Popište kontext a příběh kolem problému, aby věděl(a), co nás zajímá.
 4. Nechte jej/ji mluvit: Jaké vnímá problémy? Jak je nyní řeší? Jak jsou kritické? Vnímá je
  opravdu jako problémy nebo jsou tam jiné?             
 5. Neptejte se co chtějí! To uživatelé většinou neví! Ptejte se, co dělají a jak to dělají nyní.
 6. Poděkujte a zdokumentujte výsledky.

 PRAKTICKÉ RADY:

 1. Ideální je dotázat se cca 20-40 lidí.
 2. Kavárna je lepší než kancelář, člověk se uvolní a je přirozený. V kanceláře může být rušený
  a odpovídat nezávadně „jako v práci“.
 3. Nastav očekávání času, přibližně 20-30min, maximálně hodinu.
 4. Neplať, ani nedávej odměny za dotazování, chceme přece, aby se oni stali našimi
  platícími zákazníky!
 5. Vezměte si s sebou kolegu – víc očí víc vidí, každý zaslechne něco jiného, ověření reality 
  (netlačil jsem k problému?), hlídáme se navzájem u tématu.
 6. Pokud zpovídáme ženu, vezměte si sebou ženu, je to pro ženu příjemnější a díky tomu
  může říci i to, co by muži samotnému neřekla.



 7. Zaznamenávejte si odpovědi do nástroje jako je Google Forms
  (https://www.google.com/forms/about/) nebo Wufoo (https://www.wufoo.com/).
   Nástroj vám umožní analýzy, reporty a přehledy důležité pro vyhodnocení hypotéz.
 8.  Zapisujte si slova a formulace, které dotazování používají – ty použijeme dále v aplikaci, 
  komunikaci i marketingu.
 9. Pokud už se v rozhovorech nedozvídáš nic nové, zastav je.

 Nezapomínejte, že 10 lidí není statisticky průkazné číslo! Ale když 10 lidí z 10ti odpoví NE, že 
takový problém nemají, že daný problém nechtějí, pak už to je průkazné i bez statistické významnosti!

 METODA S.P.I.N

 SPIN je metoda vhodná pro každého, kdo komunikuje s potencionálním zákazníkem z očí do očí. 
Její ra�novanost spočívá v tom, že jde jen o to pokládat správné otázky. A ptát se umí každý, bez rozdílu 
ve vzdělání či �nančních prostředcích.
 Na tuto metodu přišli američtí vědci v 70. letech minulého století, když zkoumali 6 000 obchod-
ních oddělení ve �rmách. Zjistili, že díky správně pokládaným otázkám má obchodník větší šanci na 
úspěch.
 Ale než začnete s pokládáním otázek, je třeba se trochu připravit.
Zjistěte si, zda je pro daného zákazníka váš produkt vhodný, zda mu máte co nabídnout. I bez 
dostatečných informací byste mohli začít klást otázky metodou SPIN, ale mohlo by to skončit �askem, 
protože byste na závěr zjistili, že řešení, které můžete nabídnout, neexistuje.
 Před započetím rozhovoru si připomeňte, co je vaším cílem – zjistit problémy, které váš poten-
cionální zákazník má a nenásilnou formou mu vnuknout nápad na řešení, kterým je váš produkt či 
služba.
 Po důkladné připravě si sjednejte termín a hurá na otázky. Metoda SPIN je pojmenovaná podle 
počátečních písmen typů otázek, které budete zákazníkovi klást.
SPIN není žádná zázračná technika, díky které byste prodali zákazníkovi i to, co ve skutečnosti 
nepotřebuje. SPIN je metodou, při které díky dobře kladeným otázkám rozklíčujete zákazníkovy prob-
lémy, pomůžete mu uvědomit si, o co kvůli nim přichází, a vyřešit je k vaší i jeho spokojenosti. Přitom 
otázky nejsou ničím výjimečné a nenajde se nikdo, kdo by je neuměl používat. Jde pouze o to, začít 
přemýšlet nad tím, v jakou chvíli se na co ptát. Poznejte princip prodejní techniky profesionálů.

 CÍL SPIN TECHNIKY

 Cílem SPIN techniky je zjistit opravdové potřeby potencionálního zákazníka, najít jeho problémy 
a poté mu nabídnout vhodné řešení.
 Spin pracuje se čtyřmi druhy otázek: situační otázky, problémové otázky, implikační otázky a 
nelze koupit.

 SITUAČNÍ OTÁZKY

 Komunikaci se zákazníkem začněte tzv. situačními otázkami. Ptejte se s ohledem na váš produkt. 
Cílem situačních otázek je udělat si orientační obrázek o zákazníkovi a �rmě, kde pracuje. Ověřujete si, 
jestli je to zákazník vhodný pro váš produkt nebo službu. Otázky jsou typu kdo, kde, kolik a jak.

 PŘÍKLADY SITUAČNÍCH OTÁZEK:
  Kolik lidí pracuje s …? 
  Jak dlouho trvá než …? 
  Kolik máte …?

 PROBLÉMOVÉ OTÁZKY

 Poté přichází na řadu problémové otázky, ve kterých – jak už název napovídá – se snažíte identi-
�kovat problémy zákazníka. Zákazník často ani nemusí vědomě vnímat, že čelí nějakému problému.
Cílem problémových otázek je tedy zákazníkovi otevřít oči, aby si uvědomil svou potřebu. Vy si tak 
připravíte půdu pro svůj produkt, službu.
 Tyto otázky od vás musejí přijít cíleně. Měli byste vědět, jaké problémy mohou nastávat. Pokud 
jen střílíte "od pasu" bez širších znalostí problematiky, bude se vám dařit nacházet zákazníkovy prob-
lémy podstatně hůře.

 PŘÍKLADY PROBLÉMOVÝCH OTÁZEK:
  Míváte někdy problémy s …? 
  Jak jste spokojeni s …? 
  Omezuje Vás v práci nedostatek …?

 IMPLIKAČNÍ OTÁZKY

 Třetí fáze musí logicky navazovat na fázi předchozí. Implikační otázky jdou hlouběji do prob-
lému, který jste spolu se zákazníkem nalezli.
Usilujete o to, aby zákazník sám řekl, jaké následky má problém.
Během fáze implikačních otázek vám může velice pomoci, když použijte příklad z vaší vlastní praxe, 
který je podobný tomu, co zažívá zákazník. Zákazník v této situaci vidí sám sebe a je schopen poté o 
svých problémech hovořit daleko otevřeněji.
 Například: "Zrovna před nedávnem jsem mluvil s jedním klientem s podobnými problémy a jim 
se stávalo, že pak byli někteří zákazníci pěkně rozladěni. Nemíváte s tím obdobné problémy?"

 PŘÍKLADY IMPLIKAČNÍCH OTÁZEK:
  Co přesně to pro vás znamená, když dojde k poruše …? 
  Jaké následky může mít …?
  Neztrácejí ve vás zákazníci důvěru, když …?

 NELZE NEKOUPIT

 Poslední fází SPINu je tzv. nelze nekoupit, což není nic jiného, než potvrzení zájmu o vaši 
nabídku. Zákazník je totiž v situaci, kdy si plně uvědomuje svůj problém i jeho následky. A vy teď v 
pravou chvíli přinášíte řešení.
 Ptáte se na to, co by zákazníkovi přineslo vyřešení současných problémů.

 PŘÍKLADY OTÁZEK NELZE NEKOUPIT: 
  Kolik (času, peněz, zdrojů) ušetříte, když …? 
  Kdyby existoval způsob jak zajistit (yxz), mohlo by to přispět k větší spokojenosti
  zákazníků? 
  Dokážete odhadnout, o kolik % byste mohli mít vyšší výkon, pokud byste tento problém
  vyřešili? 

 Až v této chvíli můžete začít prezentovat zákazníkovi své řešení jeho problému (váš produkt či 
službu).
 

 Nejlepší formou ověření jsou volné, částečně řízené osobní rozhovory. Online nebo papírový 
dotazník není vhodný, protože předpokládá, že známe správné otázky a dokonce i správné odpovědi 
(když je nabízíme)! Díky tomu bychom mohli lidem vnucovat to, co si myslíme my, že je problém a 
nedozvěděli bychom se podstatné informace, které by nás nenapadly a neměli bychom je v dotazníku 
pokryté.
 Důležité jsou tedy otevřené otázky, abychom zjistili, co jsme nevěděli, a to pak mohli v 
rozhovoru prozkoumat. Další výhodou osobních rozhovorů je řeč těla. Vidíme, jak se daný člověk tváří a 
chová. Jak reagoval při zmínce o problému.

 STRUKTURA ROZHOVORU:

 1. Na úvod se představte a zdůrazněte, že nechcete nic prodávat. Řekněte, jakou řešíte 
  oblast a proč a že se o ní chcete bavit. Zdůrazněte, že neprodáváte a také neprodávejte.
 2. Posbírejte údaje o daném člověku a jeho segmentu. Je to ten, který hledáme?
 3. Popište kontext a příběh kolem problému, aby věděl(a), co nás zajímá.
 4. Nechte jej/ji mluvit: Jaké vnímá problémy? Jak je nyní řeší? Jak jsou kritické? Vnímá je
  opravdu jako problémy nebo jsou tam jiné?             
 5. Neptejte se co chtějí! To uživatelé většinou neví! Ptejte se, co dělají a jak to dělají nyní.
 6. Poděkujte a zdokumentujte výsledky.

 PRAKTICKÉ RADY:

 1. Ideální je dotázat se cca 20-40 lidí.
 2. Kavárna je lepší než kancelář, člověk se uvolní a je přirozený. V kanceláře může být rušený
  a odpovídat nezávadně „jako v práci“.
 3. Nastav očekávání času, přibližně 20-30min, maximálně hodinu.
 4. Neplať, ani nedávej odměny za dotazování, chceme přece, aby se oni stali našimi
  platícími zákazníky!
 5. Vezměte si s sebou kolegu – víc očí víc vidí, každý zaslechne něco jiného, ověření reality 
  (netlačil jsem k problému?), hlídáme se navzájem u tématu.
 6. Pokud zpovídáme ženu, vezměte si sebou ženu, je to pro ženu příjemnější a díky tomu
  může říci i to, co by muži samotnému neřekla.



 

 

 7. Zaznamenávejte si odpovědi do nástroje jako je Google Forms
  (https://www.google.com/forms/about/) nebo Wufoo (https://www.wufoo.com/).
   Nástroj vám umožní analýzy, reporty a přehledy důležité pro vyhodnocení hypotéz.
 8.  Zapisujte si slova a formulace, které dotazování používají – ty použijeme dále v aplikaci, 
  komunikaci i marketingu.
 9. Pokud už se v rozhovorech nedozvídáš nic nové, zastav je.

 Nezapomínejte, že 10 lidí není statisticky průkazné číslo! Ale když 10 lidí z 10ti odpoví NE, že 
takový problém nemají, že daný problém nechtějí, pak už to je průkazné i bez statistické významnosti!

 METODA S.P.I.N

 SPIN je metoda vhodná pro každého, kdo komunikuje s potencionálním zákazníkem z očí do očí. 
Její ra�novanost spočívá v tom, že jde jen o to pokládat správné otázky. A ptát se umí každý, bez rozdílu 
ve vzdělání či �nančních prostředcích.
 Na tuto metodu přišli američtí vědci v 70. letech minulého století, když zkoumali 6 000 obchod-
ních oddělení ve �rmách. Zjistili, že díky správně pokládaným otázkám má obchodník větší šanci na 
úspěch.
 Ale než začnete s pokládáním otázek, je třeba se trochu připravit.
Zjistěte si, zda je pro daného zákazníka váš produkt vhodný, zda mu máte co nabídnout. I bez 
dostatečných informací byste mohli začít klást otázky metodou SPIN, ale mohlo by to skončit �askem, 
protože byste na závěr zjistili, že řešení, které můžete nabídnout, neexistuje.
 Před započetím rozhovoru si připomeňte, co je vaším cílem – zjistit problémy, které váš poten-
cionální zákazník má a nenásilnou formou mu vnuknout nápad na řešení, kterým je váš produkt či 
služba.
 Po důkladné připravě si sjednejte termín a hurá na otázky. Metoda SPIN je pojmenovaná podle 
počátečních písmen typů otázek, které budete zákazníkovi klást.
SPIN není žádná zázračná technika, díky které byste prodali zákazníkovi i to, co ve skutečnosti 
nepotřebuje. SPIN je metodou, při které díky dobře kladeným otázkám rozklíčujete zákazníkovy prob-
lémy, pomůžete mu uvědomit si, o co kvůli nim přichází, a vyřešit je k vaší i jeho spokojenosti. Přitom 
otázky nejsou ničím výjimečné a nenajde se nikdo, kdo by je neuměl používat. Jde pouze o to, začít 
přemýšlet nad tím, v jakou chvíli se na co ptát. Poznejte princip prodejní techniky profesionálů.

 CÍL SPIN TECHNIKY

 Cílem SPIN techniky je zjistit opravdové potřeby potencionálního zákazníka, najít jeho problémy 
a poté mu nabídnout vhodné řešení.
 Spin pracuje se čtyřmi druhy otázek: situační otázky, problémové otázky, implikační otázky a 
nelze koupit.

 SITUAČNÍ OTÁZKY

 Komunikaci se zákazníkem začněte tzv. situačními otázkami. Ptejte se s ohledem na váš produkt. 
Cílem situačních otázek je udělat si orientační obrázek o zákazníkovi a �rmě, kde pracuje. Ověřujete si, 
jestli je to zákazník vhodný pro váš produkt nebo službu. Otázky jsou typu kdo, kde, kolik a jak.

 PŘÍKLADY SITUAČNÍCH OTÁZEK:
  Kolik lidí pracuje s …? 
  Jak dlouho trvá než …? 
  Kolik máte …?

 PROBLÉMOVÉ OTÁZKY

 Poté přichází na řadu problémové otázky, ve kterých – jak už název napovídá – se snažíte identi-
�kovat problémy zákazníka. Zákazník často ani nemusí vědomě vnímat, že čelí nějakému problému.
Cílem problémových otázek je tedy zákazníkovi otevřít oči, aby si uvědomil svou potřebu. Vy si tak 
připravíte půdu pro svůj produkt, službu.
 Tyto otázky od vás musejí přijít cíleně. Měli byste vědět, jaké problémy mohou nastávat. Pokud 
jen střílíte "od pasu" bez širších znalostí problematiky, bude se vám dařit nacházet zákazníkovy prob-
lémy podstatně hůře.

 PŘÍKLADY PROBLÉMOVÝCH OTÁZEK:
  Míváte někdy problémy s …? 
  Jak jste spokojeni s …? 
  Omezuje Vás v práci nedostatek …?

 IMPLIKAČNÍ OTÁZKY

 Třetí fáze musí logicky navazovat na fázi předchozí. Implikační otázky jdou hlouběji do prob-
lému, který jste spolu se zákazníkem nalezli.
Usilujete o to, aby zákazník sám řekl, jaké následky má problém.
Během fáze implikačních otázek vám může velice pomoci, když použijte příklad z vaší vlastní praxe, 
který je podobný tomu, co zažívá zákazník. Zákazník v této situaci vidí sám sebe a je schopen poté o 
svých problémech hovořit daleko otevřeněji.
 Například: "Zrovna před nedávnem jsem mluvil s jedním klientem s podobnými problémy a jim 
se stávalo, že pak byli někteří zákazníci pěkně rozladěni. Nemíváte s tím obdobné problémy?"

 PŘÍKLADY IMPLIKAČNÍCH OTÁZEK:
  Co přesně to pro vás znamená, když dojde k poruše …? 
  Jaké následky může mít …?
  Neztrácejí ve vás zákazníci důvěru, když …?

 NELZE NEKOUPIT

 Poslední fází SPINu je tzv. nelze nekoupit, což není nic jiného, než potvrzení zájmu o vaši 
nabídku. Zákazník je totiž v situaci, kdy si plně uvědomuje svůj problém i jeho následky. A vy teď v 
pravou chvíli přinášíte řešení.
 Ptáte se na to, co by zákazníkovi přineslo vyřešení současných problémů.

 PŘÍKLADY OTÁZEK NELZE NEKOUPIT: 
  Kolik (času, peněz, zdrojů) ušetříte, když …? 
  Kdyby existoval způsob jak zajistit (yxz), mohlo by to přispět k větší spokojenosti
  zákazníků? 
  Dokážete odhadnout, o kolik % byste mohli mít vyšší výkon, pokud byste tento problém
  vyřešili? 

 Až v této chvíli můžete začít prezentovat zákazníkovi své řešení jeho problému (váš produkt či 
službu).
 

 Nejlepší formou ověření jsou volné, částečně řízené osobní rozhovory. Online nebo papírový 
dotazník není vhodný, protože předpokládá, že známe správné otázky a dokonce i správné odpovědi 
(když je nabízíme)! Díky tomu bychom mohli lidem vnucovat to, co si myslíme my, že je problém a 
nedozvěděli bychom se podstatné informace, které by nás nenapadly a neměli bychom je v dotazníku 
pokryté.
 Důležité jsou tedy otevřené otázky, abychom zjistili, co jsme nevěděli, a to pak mohli v 
rozhovoru prozkoumat. Další výhodou osobních rozhovorů je řeč těla. Vidíme, jak se daný člověk tváří a 
chová. Jak reagoval při zmínce o problému.

 STRUKTURA ROZHOVORU:

 1. Na úvod se představte a zdůrazněte, že nechcete nic prodávat. Řekněte, jakou řešíte 
  oblast a proč a že se o ní chcete bavit. Zdůrazněte, že neprodáváte a také neprodávejte.
 2. Posbírejte údaje o daném člověku a jeho segmentu. Je to ten, který hledáme?
 3. Popište kontext a příběh kolem problému, aby věděl(a), co nás zajímá.
 4. Nechte jej/ji mluvit: Jaké vnímá problémy? Jak je nyní řeší? Jak jsou kritické? Vnímá je
  opravdu jako problémy nebo jsou tam jiné?             
 5. Neptejte se co chtějí! To uživatelé většinou neví! Ptejte se, co dělají a jak to dělají nyní.
 6. Poděkujte a zdokumentujte výsledky.

 PRAKTICKÉ RADY:

 1. Ideální je dotázat se cca 20-40 lidí.
 2. Kavárna je lepší než kancelář, člověk se uvolní a je přirozený. V kanceláře může být rušený
  a odpovídat nezávadně „jako v práci“.
 3. Nastav očekávání času, přibližně 20-30min, maximálně hodinu.
 4. Neplať, ani nedávej odměny za dotazování, chceme přece, aby se oni stali našimi
  platícími zákazníky!
 5. Vezměte si s sebou kolegu – víc očí víc vidí, každý zaslechne něco jiného, ověření reality 
  (netlačil jsem k problému?), hlídáme se navzájem u tématu.
 6. Pokud zpovídáme ženu, vezměte si sebou ženu, je to pro ženu příjemnější a díky tomu
  může říci i to, co by muži samotnému neřekla.



  

 

 DŮLEŽITÉ PRO KONSTRUKCI VAŠEHO MINIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ (MVP):

  Demonstrujte model, nemusí jít o řešení (landing page u aplikace, video, leták, 1 denní 
  workshop místo týdenního programu, ...)
  Redukujte MVP opravdu jen na klíčový problém, problém číslo 2, 3 až X v něm neřešte
  Snažte se jej osekat o všechny nyní nepotřebné funkce
  Projděte návrhy zákazníků z rozhovorů a přidejte chybějící relevantní funkce
  Redukujte počet kroků k použití hodnoty (pozor na složitou registraci nebo složité
  menu!)
  Poskytněte kontakt (email, telefon), pro případ, že se něco nepodaří

 TYPICKÉ CHYBY:

  Bojím se jít s čímkoliv ven kvůli tomu, co na to řeknou lidi.
  Nere�ektování potřeb a návrhů zákazníků - já přece vím vše nejlépe.
  Chci jít ven jen s ideálním řešením obsahujícím vše.
  MVP je příliš složité a matoucí. Nejasnost toho, co je vlastně jádro. 
  Zamezení zpětné vazby. Neposkytnutí kontaktu na Vás jako tvůrce. 

POZOR 
MVP je sice minimální produkt, ale ve smyslu minimální funkčnosti. 

MVP není atrapa nebo prototyp s chybami! Je to kvalitní produkt verze 1.0, 
i když třeba jen s jednou funkčností, ale funkce, ovládání, styl, vzhled, 

gra�ka a hlavně kvalita, jsou na úrovni �nálního produktu.

 JAK NA TO?

  Vytvořte hypotézu
  Připravte experiment
  Spusťte experiment
  Vyhodnoťte výsledky
  Hypotézu buď potvrdíte nebo vyvrátíte

 SWAPPING/VÝMĚNA

 Může se stát, že v určité fázi projektu vzniknou ve vašem týmu dva názorové tábory a nastane 
situace patu. V takovém případě vyzkoušejte způsob nazvaný Swapping neboli výměna. Díky této 
metodě se podíváte na situaci jakoby přes „brýle svého protivníka“.

 JAK NA TO?

  De�nujte problém, který potřebujete vyřešit.
  Rozdělte se do dvou názorově odlišných skupin.
  Vyměňte strany a hledejte argumenty PRO z pohledu svého protivníka, čili zkuste
  prosazovat názor protistrany.
  Stanovte časový limit a minimální počet zapsaných argumentů.
  Po uplynuti časového limitu si každá strana zvolí mluvčího, který prezentuje výsledky 
  před celou skupinou.
  Shrnutí.
  Vzájemná dohoda vznikne na základě silnějších PRO argumentu.

 BRAINSTORMING NARUBY

 Tato technika vychází z názoru, že pro většinu lidí je jednodušší de�novat, co nechtějí a co se jim 
nelíbí, než naopak.

 JAK NA TO?

  Pokud máte problém, který potřebujete vyřešit, položte ho jako otázku v obráceném
  smyslu. Namísto hledání správného řešení, zeptejte se naopak, co je třeba udělat, aby to
  vůbec nefungovalo. Například, potřebujete se dozvědět, jak by se mělo zjednodušit 
  objednávání jídel ve školní jídelně. Otázku položte obráceně: „Co musíme udělat, aby 
  objednávání jídel bylo tak komplikované, že si děti raději začnou nosit z domova vlastní 
  jídlo?“
  Stanovte časový limit. Odpovědi zapisujte. Nekritizujte a ani nehodnoťte nápady, ani ty
  vlastní.
  Po uplynuti časového limitu si společně projděte všechny nápady.
  Následně jejich význam obraťte.
  Tímto způsobem získáte správné odpovědi na váš problém.

 METODA 5 PROČ

 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 
navazujících otázek s jedním jmenovatelem a to je slovo „PROČ”.

 POSTUP PŘEVEDENÍ METODY DO PRAXE:

  Napište si Váš problém. Když si tento problém napíšete a dobře identi�kujete, pomůže 
  to Vám i Vašemu týmu se na něj lépe soustředit.
  Zeptejte se sami sebe, proč se ten daný problém děje a napište si odpověď na danou
  otázku.
  Pokud Vaše odpověď na původní otázku uspokojivě neidenti�kuje problém, pokračujte 
  další otázkou začínající proč.
  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.

 MVP (Minimum Viable Product - MINIMÁLNÍ ŽIVOTASCHOPNÉ ŘEŠENÍ) 

 Zkratka MVP znamená Minimum Viable Product, což by se dalo přeložit jako minimální 
životaschopné řešení, které demonstruje naši myšlenku, ale dá se již používat. Není to tedy prototyp s 
chybami, ale první funkční verze. Není to kompletní provozovna, ale třeba jen dočasně pronajatý 
stánek. MVP musí obsahovat to hlavní řešení, které vnímá zákazník jako hodnotu a je za ni ochotný 
platit.
 Tradiční způsob uvádění nového produktu začíná průzkumem cílové skupiny, pokračuje 
vytvořením samotného produktu, jeho uvedením na trh a konci zjištěním, jestli si ho někdo koupí nebo 
vám zbude hromada „vánočních dárků“. To vše vyžaduje čas a �nance. Eric Ries, tvůrce Lean Startup 
metody, navrhuje neinvestovat zbytečně mnoho ani z jednoho. Pro zjištění, zda je nápad 
životaschopný, doporučuje vyjít na trh s „polotovarem“, čili připravit „minimálně životaschopný 
produkt“, jeho základní funkční variantu. Následně se zaměřit na svou cílovou skupinu a pokusit se jí 
produkt prezentovat. Ptát se, jestli ho potřebují a v jaké podobě. Osobní rozhovor s množstvím 
respondentů je velmi důležitý. Na jeho základě vyhodnotíte buď správnost svého postupu, nebo prove-
dete potřebné změny.

 PŘÍKLAD Z PRAXE

 Pokud chcete prodávat něco online, musíte mít většinou velmi kvalitní web, databázi a velký 
sklad s produkty. Podle metody MVP můžete nafotit produkty již v existující kamenné prodejně. 
Následně udělat webovou stránku, kde produkty vystavíte a budete nabízet prodej těchto produktů. 
Pokud si zákazník věc zakoupí, tak vy ji koupíte za plnou cenu z kamenného obchodu. Tímto způsobem 
si ověříte, zda je o tuto věc zájem a až pak se můžete vrhnout do celkové investice a realizace svého 
produktu se vším všudy.

 Časopis:   ověření zájmu na blogu, soc. sítích, obsah knihy pouze online, dostupnost
    vybraných kapitol, levná vazba, �nální produkt
 Dropbox:  3 min video demonstrující možnosti a funkčnosti neexistujícího
    řešení (Video dostupné na YouTube: 
    https://www.youtube.com/watch?v=OFb0NaeRmdg)
 Kadeřnictví:   osobní diskuse ve svém okruhu lidí, stříhání dvakrát týdně v pokoji doma,
    dojíždění k vybraným zákazníkům, až nakonec vlastní kadeřnictví
 Pizzerie s dovozem: leták, žádné prostory, omezený sortiment, jen některé dny v týdnu,
    zkušební restaurace

4. SOUTĚŽNÍ TÝDEN

DEFINICE MVP

 JAK NA TO?

  Vyberte si člena týmu, který je nejlepší v kreslení.
  Při skicování použijte pero nebo tužky, fantazii se meze nekladou. Klidně si pomozte
  samolepkami, výstřižky z časopisu apod. Ti méně umělecky, ale více technicky zdatní,
  mohou využít například CAD programy.
  Naskicujte produkt z různých stran. Věnujte se detailům. Pokud se jedná o službu, tak
  namalujte například uspořádání aplikace anebo internetových stránek. V případě videa 
  si sepište scénář videa atd.
  Nezapomeňte, že vzniklá skica je výsledkem týmové práce.

 3D MAKETA

 Pokud je to vhodné pro váš produkt vytvořte 3D maketu na základě dokončené skici. Jako 
materiál můžete použít cokoliv, od starých hadrů, krabic, větví, plastelíny, atd. Zde se také můžete 
zamyslet nad použitím alternativních materiálů. Například vaše konkurence používá překližku a vy 
použijete plast nebo vaše konkurence používá bavlnu a vy použijete polyester. Neustále vymýšlejte a 
vylepšujte svůj produkt a hledejte nové způsoby, jak zaujmout a vylepšit kvalitu a vlastnosti vašeho 
produktu. V případě, že se jedná o službu, využijte templátu a začněte vytvářet první náznak webu nebo 
aplikace.

 FUNKČNÍ PROTOTYP

 Když už je skica nebo maketa hotová, nastal čas, vytvořit funkční prototyp. I v tomto případě se 
soustřeďte na vytvoření jeho hrubého základu, zjednodušenou verzi celého nápadu (Minimum Viable 
Product). Následně si ověřte, že je prototyp funkční a při používání MVP nemůže dojít k nějaké chybě.

 JAK NA TO?

  Podle typu vašeho produktu, oslovte odborníka v dané oblasti.
  Podnikatele ochotného pomoci můžete najít na různých místech. Mezi svými rodiči, mezi
  rodiči kamarádů, mezi členy širší rodiny, zkuste také oslovit studenty VŠ, kteří již mají 
  s podnikáním zkušenosti. Využijte své kontakty a do hledání vhodných lidi zkuste zapojit 
  i svého mentora. Základním pravidlem je najít člověka s příslušnou podnikatelskou
  zkušeností.
  Předem si ujasněte podmínky spolupráce. Samotná spolupráce podnikatele je na bázi 
  dobrovolnictví, tedy bez nároku na �nanční odměnu, ale upřesněte si případnou cenu za 
  materiál a jiné nezbytné výdaje.
  Požádejte o podpis dohody o zachování mlčenlivosti.
  Na následném osobním setkání prezentujte svoji představu pomocí skici anebo 
  3D makety. Aby profesionál mohl vytvořit prototyp podle vašich představ, musí znát 
  i nejmenší detaily.
  Dohodněte se na datu dodání. Pokud to situace dovolí, buďte přítomni při �nální 
  realizaci svého nápadu.

 Nezapomeňte, že funkční prototyp si můžete vytvořit i sami. U služeb, například pomocí videa, 
můžete prezentovat její funkčnost, prezentaci pomocí různých webových templátů (strikingly.com, 
wix.com, launchrock.com,...) a funkční produkt si můžete, pokud si troufáte, vytvořit v dílnách středních 
průmyslových škol po domluvě s kamarádem, spolupracovníkem nebo vedením školy anebo v 
brněnském zařízení FAB Lab.

 INSPIRUJTE SE

 Reakce potencionálních zákazníků je možné poznat ještě před vyrobením samotného produktu, 
dokonce i bez existence funkčního prototypu. Jak? Alespoň v krátkosti představujeme jeden z postupů, 
který v posledních letech pomáhají inovátorům a podnikatelům vyhnout se základní chybě. A to 
investovat množství času, práce a peněz do výroby produktu, po kterém neexistuje adekvátní poptávka.

 UNIKÁTNÍ HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

 Cílem je identi�kovat proč si zákazníci koupí právě Váš výrobek nebo službu. 
 Co je unikátní hodnota pro zákazníka: je to důvod proč si koupit zrovna Váš produkt nebo 
službu. Pokud Váš produkt nebo služba nemá pro zákazníka hodnotu nebo ji nevidí, nebude jej mít 
zájem koupit nebo bude chtít lepší cenu apod. 
 Unikátní hodnota je něco, co musí zákazníka přesvědčit o tom v čem je Váš produkt či služba 
lepší než od konkurence. Mějte na mysli, že na zaujetí zákazníka máte jen několik málo sekund. Udává 
se, že 5-8. 

 PŘÍKLADY RŮZNÝCH ASPEKTŮ HODNOTY: 
 Pohodlí:   časová úspora, jednoduchost užívání (Dáme jídlo, Rohlík.cz apod.)
 Cena:      služba  šetří zákazníkovi peníze (WhatsApp, samoobslužné výdejny 
    zboží apod.) 
 Design a koncept: zážitek z každodenního užívání (Mercedes, Apple apod.)
 Značka:  pocit výjimečnosti, jedinečnosti, luxusu (Cartier, Prada, Luis Vuitton apod.)
 Úspora nákladů:  (Airbnb, Letuška, Slevomat apod.)
 Snížení rizika:     poradenství, pojištění, ochrana

NEZAPOMEŇTE 
Lidé se rozhodují na základě emocí a musí ve Vašem řešení, 

službě, produktu jasně vidět naplnění svých potřeb!

 Pro vizualizaci hodnoty a odlišnosti používáme něco, co nejde jednoduše zkopírovat 
konkurencí:
  znalost nějaké problematiky
  algoritmy produktu
  kreativní, konstrukční, obchodní tým, který dané věci vytváří a doručuje
  zákazníci �rmy
  komunita kolem �rmy, služeb, produktů
  osobnost stojící za produktem, myšlenkou
  lokalita, kde světové �rmy nechtějí investovat (může být případ Česka, Slovenska) 
  lokální znalost

 Výše uvedené Vám pomůže de�novat unikátní hodnotu pro zákazníka. Tuto hodnotu pak 
zúročíte při tvorbě MVP. 

 POZNÁMKA NA ZÁVĚR 

 Důležité je si uvědomit, že být první na trhu není vždy výhoda. Trh ještě nemusí být připraven a 
nemusí rozumět vašemu produktu. Lidé zatím nemusí vidět svou potřebu, kterou se snažíte naplnit. 
Mějte proto na paměti, že je opravdu dobré vycházet z toho, co Vám říkají Vaši potencionální zákazníci 
a nesnažte se být za každou cenu extrémně vizionářští, když nevíte jak produkt prodat, protože jej zatím 
nikdo nepovažuje za důležitý. 
 Krásným příkladem v oblasti technologií je tablet. Microsoft o tabletu hovořil od 90. let a až 
Applu se jej podařilo v roce 2010 přetavit v komerční mega-úspěch, a to jej měl hotový dávno před iPho-
nem. Ale nejdříve pro něj rozumně vytvořil trh aplikací, aby pak měl tablet nástup usnadněn obrovským 
množstvím aplikací.

 VYTVÁŘENÍ PROTOTYPU

 Základním pravidlem této části tvůrčího procesu je, že zde žádná pravidla neexistují. Experimen-
tujte, hledejte inspiraci všude kolem sebe, vymýšlejte a zkoušejte, co by mohlo fungovat. A pokud nara-
zíte na překážku, hledejte lepší způsob, jak danou překážku překonat. Svůj nápad za každých okolnosti 
zrealizujte. Všeobecně platí, ze v rámci celého projektu je toto ta část, kdy se naučíte nejvíce a zároveň 
si užijete nejvíce zábavy. Není nic tak vzrušujícího, jako sledování proměny vlastní myšlenky ve 
skutečnost.
 Rozvržení práce a plánování jednotlivých podfází plně přizpůsobte typu samotného produktu. 
Popřemýšlejte, který z níže nabídnutých postupů pro vás bude nápad nejvhodnější a čemu věnujete 
kolik času. Někdo bude déle skicovat, jiný si pohraje s 3D maketou a další skupina se soustředí hlavně 
na přímou spolupráci s mentorem. Vše přizpůsobte své situaci a potřebám.
 Mějte prosím na paměti, že v případě, že není možná tvorba MVP ve vlastním smyslu produktu 
nebo služby, můžete vždy vytvořit prezentaci MVP. Tato prezentace může být formou videa, modelu 
apod. Důležité je, aby obsahovala co nejvíce prvků, které bude mít vlastní MVP a zákazníci si tak mohli 
produkt nebo službu co nejvíce představit a případně i vyzkoušet. 
 Tvorba MVP není o tom, přesvědčit nás nebo sebe sama, že jej nelze vytvořit, ale naopak o 
nalezení té nejjednodušší a efektivní cesty, jak Váš produkt nebo službu dostat do fáze, kdy jej můžete 
představit zákazníkům a začít ověřovat jejich reakce a požadavky. 

 STAVĚNÍ PROTOTYPU

 SKICA

 Nákres je lepší než tisíc slov aneb lépe je jednou vidět než 100-krát slyšet. Hned při prvním 
zhlédnutí nákresu se produkt stává srozumitelným pro ostatní. Neočekává se, že vytvoříte umělecké 
dílo, ale že získáte jasnější vizuální představu o samotném produktu a doplníte všechny chybějící články 
do �nální představy. V případě služeb se může jednat o náčrt vzhledu webové stránky nebo aplikace.



 DŮLEŽITÉ PRO KONSTRUKCI VAŠEHO MINIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ (MVP):

  Demonstrujte model, nemusí jít o řešení (landing page u aplikace, video, leták, 1 denní 
  workshop místo týdenního programu, ...)
  Redukujte MVP opravdu jen na klíčový problém, problém číslo 2, 3 až X v něm neřešte
  Snažte se jej osekat o všechny nyní nepotřebné funkce
  Projděte návrhy zákazníků z rozhovorů a přidejte chybějící relevantní funkce
  Redukujte počet kroků k použití hodnoty (pozor na složitou registraci nebo složité
  menu!)
  Poskytněte kontakt (email, telefon), pro případ, že se něco nepodaří

 TYPICKÉ CHYBY:

  Bojím se jít s čímkoliv ven kvůli tomu, co na to řeknou lidi.
  Nere�ektování potřeb a návrhů zákazníků - já přece vím vše nejlépe.
  Chci jít ven jen s ideálním řešením obsahujícím vše.
  MVP je příliš složité a matoucí. Nejasnost toho, co je vlastně jádro. 
  Zamezení zpětné vazby. Neposkytnutí kontaktu na Vás jako tvůrce. 

POZOR 
MVP je sice minimální produkt, ale ve smyslu minimální funkčnosti. 

MVP není atrapa nebo prototyp s chybami! Je to kvalitní produkt verze 1.0, 
i když třeba jen s jednou funkčností, ale funkce, ovládání, styl, vzhled, 

gra�ka a hlavně kvalita, jsou na úrovni �nálního produktu.

 JAK NA TO?

  Vytvořte hypotézu
  Připravte experiment
  Spusťte experiment
  Vyhodnoťte výsledky
  Hypotézu buď potvrdíte nebo vyvrátíte

 SWAPPING/VÝMĚNA

 Může se stát, že v určité fázi projektu vzniknou ve vašem týmu dva názorové tábory a nastane 
situace patu. V takovém případě vyzkoušejte způsob nazvaný Swapping neboli výměna. Díky této 
metodě se podíváte na situaci jakoby přes „brýle svého protivníka“.

 JAK NA TO?

  De�nujte problém, který potřebujete vyřešit.
  Rozdělte se do dvou názorově odlišných skupin.
  Vyměňte strany a hledejte argumenty PRO z pohledu svého protivníka, čili zkuste
  prosazovat názor protistrany.
  Stanovte časový limit a minimální počet zapsaných argumentů.
  Po uplynuti časového limitu si každá strana zvolí mluvčího, který prezentuje výsledky 
  před celou skupinou.
  Shrnutí.
  Vzájemná dohoda vznikne na základě silnějších PRO argumentu.

 BRAINSTORMING NARUBY

 Tato technika vychází z názoru, že pro většinu lidí je jednodušší de�novat, co nechtějí a co se jim 
nelíbí, než naopak.

 JAK NA TO?

  Pokud máte problém, který potřebujete vyřešit, položte ho jako otázku v obráceném
  smyslu. Namísto hledání správného řešení, zeptejte se naopak, co je třeba udělat, aby to
  vůbec nefungovalo. Například, potřebujete se dozvědět, jak by se mělo zjednodušit 
  objednávání jídel ve školní jídelně. Otázku položte obráceně: „Co musíme udělat, aby 
  objednávání jídel bylo tak komplikované, že si děti raději začnou nosit z domova vlastní 
  jídlo?“
  Stanovte časový limit. Odpovědi zapisujte. Nekritizujte a ani nehodnoťte nápady, ani ty
  vlastní.
  Po uplynuti časového limitu si společně projděte všechny nápady.
  Následně jejich význam obraťte.
  Tímto způsobem získáte správné odpovědi na váš problém.

 METODA 5 PROČ

 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 
navazujících otázek s jedním jmenovatelem a to je slovo „PROČ”.

 POSTUP PŘEVEDENÍ METODY DO PRAXE:

  Napište si Váš problém. Když si tento problém napíšete a dobře identi�kujete, pomůže 
  to Vám i Vašemu týmu se na něj lépe soustředit.
  Zeptejte se sami sebe, proč se ten daný problém děje a napište si odpověď na danou
  otázku.
  Pokud Vaše odpověď na původní otázku uspokojivě neidenti�kuje problém, pokračujte 
  další otázkou začínající proč.
  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.

 MVP (Minimum Viable Product - MINIMÁLNÍ ŽIVOTASCHOPNÉ ŘEŠENÍ) 

 Zkratka MVP znamená Minimum Viable Product, což by se dalo přeložit jako minimální 
životaschopné řešení, které demonstruje naši myšlenku, ale dá se již používat. Není to tedy prototyp s 
chybami, ale první funkční verze. Není to kompletní provozovna, ale třeba jen dočasně pronajatý 
stánek. MVP musí obsahovat to hlavní řešení, které vnímá zákazník jako hodnotu a je za ni ochotný 
platit.
 Tradiční způsob uvádění nového produktu začíná průzkumem cílové skupiny, pokračuje 
vytvořením samotného produktu, jeho uvedením na trh a konci zjištěním, jestli si ho někdo koupí nebo 
vám zbude hromada „vánočních dárků“. To vše vyžaduje čas a �nance. Eric Ries, tvůrce Lean Startup 
metody, navrhuje neinvestovat zbytečně mnoho ani z jednoho. Pro zjištění, zda je nápad 
životaschopný, doporučuje vyjít na trh s „polotovarem“, čili připravit „minimálně životaschopný 
produkt“, jeho základní funkční variantu. Následně se zaměřit na svou cílovou skupinu a pokusit se jí 
produkt prezentovat. Ptát se, jestli ho potřebují a v jaké podobě. Osobní rozhovor s množstvím 
respondentů je velmi důležitý. Na jeho základě vyhodnotíte buď správnost svého postupu, nebo prove-
dete potřebné změny.

 PŘÍKLAD Z PRAXE

 Pokud chcete prodávat něco online, musíte mít většinou velmi kvalitní web, databázi a velký 
sklad s produkty. Podle metody MVP můžete nafotit produkty již v existující kamenné prodejně. 
Následně udělat webovou stránku, kde produkty vystavíte a budete nabízet prodej těchto produktů. 
Pokud si zákazník věc zakoupí, tak vy ji koupíte za plnou cenu z kamenného obchodu. Tímto způsobem 
si ověříte, zda je o tuto věc zájem a až pak se můžete vrhnout do celkové investice a realizace svého 
produktu se vším všudy.

 Časopis:   ověření zájmu na blogu, soc. sítích, obsah knihy pouze online, dostupnost
    vybraných kapitol, levná vazba, �nální produkt
 Dropbox:  3 min video demonstrující možnosti a funkčnosti neexistujícího
    řešení (Video dostupné na YouTube: 
    https://www.youtube.com/watch?v=OFb0NaeRmdg)
 Kadeřnictví:   osobní diskuse ve svém okruhu lidí, stříhání dvakrát týdně v pokoji doma,
    dojíždění k vybraným zákazníkům, až nakonec vlastní kadeřnictví
 Pizzerie s dovozem: leták, žádné prostory, omezený sortiment, jen některé dny v týdnu,
    zkušební restaurace

 JAK NA TO?

  Vyberte si člena týmu, který je nejlepší v kreslení.
  Při skicování použijte pero nebo tužky, fantazii se meze nekladou. Klidně si pomozte
  samolepkami, výstřižky z časopisu apod. Ti méně umělecky, ale více technicky zdatní,
  mohou využít například CAD programy.
  Naskicujte produkt z různých stran. Věnujte se detailům. Pokud se jedná o službu, tak
  namalujte například uspořádání aplikace anebo internetových stránek. V případě videa 
  si sepište scénář videa atd.
  Nezapomeňte, že vzniklá skica je výsledkem týmové práce.

 3D MAKETA

 Pokud je to vhodné pro váš produkt vytvořte 3D maketu na základě dokončené skici. Jako 
materiál můžete použít cokoliv, od starých hadrů, krabic, větví, plastelíny, atd. Zde se také můžete 
zamyslet nad použitím alternativních materiálů. Například vaše konkurence používá překližku a vy 
použijete plast nebo vaše konkurence používá bavlnu a vy použijete polyester. Neustále vymýšlejte a 
vylepšujte svůj produkt a hledejte nové způsoby, jak zaujmout a vylepšit kvalitu a vlastnosti vašeho 
produktu. V případě, že se jedná o službu, využijte templátu a začněte vytvářet první náznak webu nebo 
aplikace.

 FUNKČNÍ PROTOTYP

 Když už je skica nebo maketa hotová, nastal čas, vytvořit funkční prototyp. I v tomto případě se 
soustřeďte na vytvoření jeho hrubého základu, zjednodušenou verzi celého nápadu (Minimum Viable 
Product). Následně si ověřte, že je prototyp funkční a při používání MVP nemůže dojít k nějaké chybě.

 JAK NA TO?

  Podle typu vašeho produktu, oslovte odborníka v dané oblasti.
  Podnikatele ochotného pomoci můžete najít na různých místech. Mezi svými rodiči, mezi
  rodiči kamarádů, mezi členy širší rodiny, zkuste také oslovit studenty VŠ, kteří již mají 
  s podnikáním zkušenosti. Využijte své kontakty a do hledání vhodných lidi zkuste zapojit 
  i svého mentora. Základním pravidlem je najít člověka s příslušnou podnikatelskou
  zkušeností.
  Předem si ujasněte podmínky spolupráce. Samotná spolupráce podnikatele je na bázi 
  dobrovolnictví, tedy bez nároku na �nanční odměnu, ale upřesněte si případnou cenu za 
  materiál a jiné nezbytné výdaje.
  Požádejte o podpis dohody o zachování mlčenlivosti.
  Na následném osobním setkání prezentujte svoji představu pomocí skici anebo 
  3D makety. Aby profesionál mohl vytvořit prototyp podle vašich představ, musí znát 
  i nejmenší detaily.
  Dohodněte se na datu dodání. Pokud to situace dovolí, buďte přítomni při �nální 
  realizaci svého nápadu.

 Nezapomeňte, že funkční prototyp si můžete vytvořit i sami. U služeb, například pomocí videa, 
můžete prezentovat její funkčnost, prezentaci pomocí různých webových templátů (strikingly.com, 
wix.com, launchrock.com,...) a funkční produkt si můžete, pokud si troufáte, vytvořit v dílnách středních 
průmyslových škol po domluvě s kamarádem, spolupracovníkem nebo vedením školy anebo v 
brněnském zařízení FAB Lab.

 INSPIRUJTE SE

 Reakce potencionálních zákazníků je možné poznat ještě před vyrobením samotného produktu, 
dokonce i bez existence funkčního prototypu. Jak? Alespoň v krátkosti představujeme jeden z postupů, 
který v posledních letech pomáhají inovátorům a podnikatelům vyhnout se základní chybě. A to 
investovat množství času, práce a peněz do výroby produktu, po kterém neexistuje adekvátní poptávka.

 UNIKÁTNÍ HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

 Cílem je identi�kovat proč si zákazníci koupí právě Váš výrobek nebo službu. 
 Co je unikátní hodnota pro zákazníka: je to důvod proč si koupit zrovna Váš produkt nebo 
službu. Pokud Váš produkt nebo služba nemá pro zákazníka hodnotu nebo ji nevidí, nebude jej mít 
zájem koupit nebo bude chtít lepší cenu apod. 
 Unikátní hodnota je něco, co musí zákazníka přesvědčit o tom v čem je Váš produkt či služba 
lepší než od konkurence. Mějte na mysli, že na zaujetí zákazníka máte jen několik málo sekund. Udává 
se, že 5-8. 

 PŘÍKLADY RŮZNÝCH ASPEKTŮ HODNOTY: 
 Pohodlí:   časová úspora, jednoduchost užívání (Dáme jídlo, Rohlík.cz apod.)
 Cena:      služba  šetří zákazníkovi peníze (WhatsApp, samoobslužné výdejny 
    zboží apod.) 
 Design a koncept: zážitek z každodenního užívání (Mercedes, Apple apod.)
 Značka:  pocit výjimečnosti, jedinečnosti, luxusu (Cartier, Prada, Luis Vuitton apod.)
 Úspora nákladů:  (Airbnb, Letuška, Slevomat apod.)
 Snížení rizika:     poradenství, pojištění, ochrana

NEZAPOMEŇTE 
Lidé se rozhodují na základě emocí a musí ve Vašem řešení, 

službě, produktu jasně vidět naplnění svých potřeb!

 Pro vizualizaci hodnoty a odlišnosti používáme něco, co nejde jednoduše zkopírovat 
konkurencí:
  znalost nějaké problematiky
  algoritmy produktu
  kreativní, konstrukční, obchodní tým, který dané věci vytváří a doručuje
  zákazníci �rmy
  komunita kolem �rmy, služeb, produktů
  osobnost stojící za produktem, myšlenkou
  lokalita, kde světové �rmy nechtějí investovat (může být případ Česka, Slovenska) 
  lokální znalost

 Výše uvedené Vám pomůže de�novat unikátní hodnotu pro zákazníka. Tuto hodnotu pak 
zúročíte při tvorbě MVP. 

 POZNÁMKA NA ZÁVĚR 

 Důležité je si uvědomit, že být první na trhu není vždy výhoda. Trh ještě nemusí být připraven a 
nemusí rozumět vašemu produktu. Lidé zatím nemusí vidět svou potřebu, kterou se snažíte naplnit. 
Mějte proto na paměti, že je opravdu dobré vycházet z toho, co Vám říkají Vaši potencionální zákazníci 
a nesnažte se být za každou cenu extrémně vizionářští, když nevíte jak produkt prodat, protože jej zatím 
nikdo nepovažuje za důležitý. 
 Krásným příkladem v oblasti technologií je tablet. Microsoft o tabletu hovořil od 90. let a až 
Applu se jej podařilo v roce 2010 přetavit v komerční mega-úspěch, a to jej měl hotový dávno před iPho-
nem. Ale nejdříve pro něj rozumně vytvořil trh aplikací, aby pak měl tablet nástup usnadněn obrovským 
množstvím aplikací.

 VYTVÁŘENÍ PROTOTYPU

 Základním pravidlem této části tvůrčího procesu je, že zde žádná pravidla neexistují. Experimen-
tujte, hledejte inspiraci všude kolem sebe, vymýšlejte a zkoušejte, co by mohlo fungovat. A pokud nara-
zíte na překážku, hledejte lepší způsob, jak danou překážku překonat. Svůj nápad za každých okolnosti 
zrealizujte. Všeobecně platí, ze v rámci celého projektu je toto ta část, kdy se naučíte nejvíce a zároveň 
si užijete nejvíce zábavy. Není nic tak vzrušujícího, jako sledování proměny vlastní myšlenky ve 
skutečnost.
 Rozvržení práce a plánování jednotlivých podfází plně přizpůsobte typu samotného produktu. 
Popřemýšlejte, který z níže nabídnutých postupů pro vás bude nápad nejvhodnější a čemu věnujete 
kolik času. Někdo bude déle skicovat, jiný si pohraje s 3D maketou a další skupina se soustředí hlavně 
na přímou spolupráci s mentorem. Vše přizpůsobte své situaci a potřebám.
 Mějte prosím na paměti, že v případě, že není možná tvorba MVP ve vlastním smyslu produktu 
nebo služby, můžete vždy vytvořit prezentaci MVP. Tato prezentace může být formou videa, modelu 
apod. Důležité je, aby obsahovala co nejvíce prvků, které bude mít vlastní MVP a zákazníci si tak mohli 
produkt nebo službu co nejvíce představit a případně i vyzkoušet. 
 Tvorba MVP není o tom, přesvědčit nás nebo sebe sama, že jej nelze vytvořit, ale naopak o 
nalezení té nejjednodušší a efektivní cesty, jak Váš produkt nebo službu dostat do fáze, kdy jej můžete 
představit zákazníkům a začít ověřovat jejich reakce a požadavky. 

 STAVĚNÍ PROTOTYPU

 SKICA

 Nákres je lepší než tisíc slov aneb lépe je jednou vidět než 100-krát slyšet. Hned při prvním 
zhlédnutí nákresu se produkt stává srozumitelným pro ostatní. Neočekává se, že vytvoříte umělecké 
dílo, ale že získáte jasnější vizuální představu o samotném produktu a doplníte všechny chybějící články 
do �nální představy. V případě služeb se může jednat o náčrt vzhledu webové stránky nebo aplikace.



 

 DŮLEŽITÉ PRO KONSTRUKCI VAŠEHO MINIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ (MVP):

  Demonstrujte model, nemusí jít o řešení (landing page u aplikace, video, leták, 1 denní 
  workshop místo týdenního programu, ...)
  Redukujte MVP opravdu jen na klíčový problém, problém číslo 2, 3 až X v něm neřešte
  Snažte se jej osekat o všechny nyní nepotřebné funkce
  Projděte návrhy zákazníků z rozhovorů a přidejte chybějící relevantní funkce
  Redukujte počet kroků k použití hodnoty (pozor na složitou registraci nebo složité
  menu!)
  Poskytněte kontakt (email, telefon), pro případ, že se něco nepodaří

 TYPICKÉ CHYBY:

  Bojím se jít s čímkoliv ven kvůli tomu, co na to řeknou lidi.
  Nere�ektování potřeb a návrhů zákazníků - já přece vím vše nejlépe.
  Chci jít ven jen s ideálním řešením obsahujícím vše.
  MVP je příliš složité a matoucí. Nejasnost toho, co je vlastně jádro. 
  Zamezení zpětné vazby. Neposkytnutí kontaktu na Vás jako tvůrce. 

POZOR 
MVP je sice minimální produkt, ale ve smyslu minimální funkčnosti. 

MVP není atrapa nebo prototyp s chybami! Je to kvalitní produkt verze 1.0, 
i když třeba jen s jednou funkčností, ale funkce, ovládání, styl, vzhled, 

gra�ka a hlavně kvalita, jsou na úrovni �nálního produktu.

 JAK NA TO?

  Vytvořte hypotézu
  Připravte experiment
  Spusťte experiment
  Vyhodnoťte výsledky
  Hypotézu buď potvrdíte nebo vyvrátíte

 SWAPPING/VÝMĚNA

 Může se stát, že v určité fázi projektu vzniknou ve vašem týmu dva názorové tábory a nastane 
situace patu. V takovém případě vyzkoušejte způsob nazvaný Swapping neboli výměna. Díky této 
metodě se podíváte na situaci jakoby přes „brýle svého protivníka“.

 JAK NA TO?

  De�nujte problém, který potřebujete vyřešit.
  Rozdělte se do dvou názorově odlišných skupin.
  Vyměňte strany a hledejte argumenty PRO z pohledu svého protivníka, čili zkuste
  prosazovat názor protistrany.
  Stanovte časový limit a minimální počet zapsaných argumentů.
  Po uplynuti časového limitu si každá strana zvolí mluvčího, který prezentuje výsledky 
  před celou skupinou.
  Shrnutí.
  Vzájemná dohoda vznikne na základě silnějších PRO argumentu.

 BRAINSTORMING NARUBY

 Tato technika vychází z názoru, že pro většinu lidí je jednodušší de�novat, co nechtějí a co se jim 
nelíbí, než naopak.

 JAK NA TO?

  Pokud máte problém, který potřebujete vyřešit, položte ho jako otázku v obráceném
  smyslu. Namísto hledání správného řešení, zeptejte se naopak, co je třeba udělat, aby to
  vůbec nefungovalo. Například, potřebujete se dozvědět, jak by se mělo zjednodušit 
  objednávání jídel ve školní jídelně. Otázku položte obráceně: „Co musíme udělat, aby 
  objednávání jídel bylo tak komplikované, že si děti raději začnou nosit z domova vlastní 
  jídlo?“
  Stanovte časový limit. Odpovědi zapisujte. Nekritizujte a ani nehodnoťte nápady, ani ty
  vlastní.
  Po uplynuti časového limitu si společně projděte všechny nápady.
  Následně jejich význam obraťte.
  Tímto způsobem získáte správné odpovědi na váš problém.

 METODA 5 PROČ

 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 
navazujících otázek s jedním jmenovatelem a to je slovo „PROČ”.

 POSTUP PŘEVEDENÍ METODY DO PRAXE:

  Napište si Váš problém. Když si tento problém napíšete a dobře identi�kujete, pomůže 
  to Vám i Vašemu týmu se na něj lépe soustředit.
  Zeptejte se sami sebe, proč se ten daný problém děje a napište si odpověď na danou
  otázku.
  Pokud Vaše odpověď na původní otázku uspokojivě neidenti�kuje problém, pokračujte 
  další otázkou začínající proč.
  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.

 MVP (Minimum Viable Product - MINIMÁLNÍ ŽIVOTASCHOPNÉ ŘEŠENÍ) 

 Zkratka MVP znamená Minimum Viable Product, což by se dalo přeložit jako minimální 
životaschopné řešení, které demonstruje naši myšlenku, ale dá se již používat. Není to tedy prototyp s 
chybami, ale první funkční verze. Není to kompletní provozovna, ale třeba jen dočasně pronajatý 
stánek. MVP musí obsahovat to hlavní řešení, které vnímá zákazník jako hodnotu a je za ni ochotný 
platit.
 Tradiční způsob uvádění nového produktu začíná průzkumem cílové skupiny, pokračuje 
vytvořením samotného produktu, jeho uvedením na trh a konci zjištěním, jestli si ho někdo koupí nebo 
vám zbude hromada „vánočních dárků“. To vše vyžaduje čas a �nance. Eric Ries, tvůrce Lean Startup 
metody, navrhuje neinvestovat zbytečně mnoho ani z jednoho. Pro zjištění, zda je nápad 
životaschopný, doporučuje vyjít na trh s „polotovarem“, čili připravit „minimálně životaschopný 
produkt“, jeho základní funkční variantu. Následně se zaměřit na svou cílovou skupinu a pokusit se jí 
produkt prezentovat. Ptát se, jestli ho potřebují a v jaké podobě. Osobní rozhovor s množstvím 
respondentů je velmi důležitý. Na jeho základě vyhodnotíte buď správnost svého postupu, nebo prove-
dete potřebné změny.

 PŘÍKLAD Z PRAXE

 Pokud chcete prodávat něco online, musíte mít většinou velmi kvalitní web, databázi a velký 
sklad s produkty. Podle metody MVP můžete nafotit produkty již v existující kamenné prodejně. 
Následně udělat webovou stránku, kde produkty vystavíte a budete nabízet prodej těchto produktů. 
Pokud si zákazník věc zakoupí, tak vy ji koupíte za plnou cenu z kamenného obchodu. Tímto způsobem 
si ověříte, zda je o tuto věc zájem a až pak se můžete vrhnout do celkové investice a realizace svého 
produktu se vším všudy.

 Časopis:   ověření zájmu na blogu, soc. sítích, obsah knihy pouze online, dostupnost
    vybraných kapitol, levná vazba, �nální produkt
 Dropbox:  3 min video demonstrující možnosti a funkčnosti neexistujícího
    řešení (Video dostupné na YouTube: 
    https://www.youtube.com/watch?v=OFb0NaeRmdg)
 Kadeřnictví:   osobní diskuse ve svém okruhu lidí, stříhání dvakrát týdně v pokoji doma,
    dojíždění k vybraným zákazníkům, až nakonec vlastní kadeřnictví
 Pizzerie s dovozem: leták, žádné prostory, omezený sortiment, jen některé dny v týdnu,
    zkušební restaurace

 JAK NA TO?

  Vyberte si člena týmu, který je nejlepší v kreslení.
  Při skicování použijte pero nebo tužky, fantazii se meze nekladou. Klidně si pomozte
  samolepkami, výstřižky z časopisu apod. Ti méně umělecky, ale více technicky zdatní,
  mohou využít například CAD programy.
  Naskicujte produkt z různých stran. Věnujte se detailům. Pokud se jedná o službu, tak
  namalujte například uspořádání aplikace anebo internetových stránek. V případě videa 
  si sepište scénář videa atd.
  Nezapomeňte, že vzniklá skica je výsledkem týmové práce.

 3D MAKETA

 Pokud je to vhodné pro váš produkt vytvořte 3D maketu na základě dokončené skici. Jako 
materiál můžete použít cokoliv, od starých hadrů, krabic, větví, plastelíny, atd. Zde se také můžete 
zamyslet nad použitím alternativních materiálů. Například vaše konkurence používá překližku a vy 
použijete plast nebo vaše konkurence používá bavlnu a vy použijete polyester. Neustále vymýšlejte a 
vylepšujte svůj produkt a hledejte nové způsoby, jak zaujmout a vylepšit kvalitu a vlastnosti vašeho 
produktu. V případě, že se jedná o službu, využijte templátu a začněte vytvářet první náznak webu nebo 
aplikace.

 FUNKČNÍ PROTOTYP

 Když už je skica nebo maketa hotová, nastal čas, vytvořit funkční prototyp. I v tomto případě se 
soustřeďte na vytvoření jeho hrubého základu, zjednodušenou verzi celého nápadu (Minimum Viable 
Product). Následně si ověřte, že je prototyp funkční a při používání MVP nemůže dojít k nějaké chybě.

 JAK NA TO?

  Podle typu vašeho produktu, oslovte odborníka v dané oblasti.
  Podnikatele ochotného pomoci můžete najít na různých místech. Mezi svými rodiči, mezi
  rodiči kamarádů, mezi členy širší rodiny, zkuste také oslovit studenty VŠ, kteří již mají 
  s podnikáním zkušenosti. Využijte své kontakty a do hledání vhodných lidi zkuste zapojit 
  i svého mentora. Základním pravidlem je najít člověka s příslušnou podnikatelskou
  zkušeností.
  Předem si ujasněte podmínky spolupráce. Samotná spolupráce podnikatele je na bázi 
  dobrovolnictví, tedy bez nároku na �nanční odměnu, ale upřesněte si případnou cenu za 
  materiál a jiné nezbytné výdaje.
  Požádejte o podpis dohody o zachování mlčenlivosti.
  Na následném osobním setkání prezentujte svoji představu pomocí skici anebo 
  3D makety. Aby profesionál mohl vytvořit prototyp podle vašich představ, musí znát 
  i nejmenší detaily.
  Dohodněte se na datu dodání. Pokud to situace dovolí, buďte přítomni při �nální 
  realizaci svého nápadu.

 Nezapomeňte, že funkční prototyp si můžete vytvořit i sami. U služeb, například pomocí videa, 
můžete prezentovat její funkčnost, prezentaci pomocí různých webových templátů (strikingly.com, 
wix.com, launchrock.com,...) a funkční produkt si můžete, pokud si troufáte, vytvořit v dílnách středních 
průmyslových škol po domluvě s kamarádem, spolupracovníkem nebo vedením školy anebo v 
brněnském zařízení FAB Lab.

 INSPIRUJTE SE

 Reakce potencionálních zákazníků je možné poznat ještě před vyrobením samotného produktu, 
dokonce i bez existence funkčního prototypu. Jak? Alespoň v krátkosti představujeme jeden z postupů, 
který v posledních letech pomáhají inovátorům a podnikatelům vyhnout se základní chybě. A to 
investovat množství času, práce a peněz do výroby produktu, po kterém neexistuje adekvátní poptávka.

 UNIKÁTNÍ HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

 Cílem je identi�kovat proč si zákazníci koupí právě Váš výrobek nebo službu. 
 Co je unikátní hodnota pro zákazníka: je to důvod proč si koupit zrovna Váš produkt nebo 
službu. Pokud Váš produkt nebo služba nemá pro zákazníka hodnotu nebo ji nevidí, nebude jej mít 
zájem koupit nebo bude chtít lepší cenu apod. 
 Unikátní hodnota je něco, co musí zákazníka přesvědčit o tom v čem je Váš produkt či služba 
lepší než od konkurence. Mějte na mysli, že na zaujetí zákazníka máte jen několik málo sekund. Udává 
se, že 5-8. 

 PŘÍKLADY RŮZNÝCH ASPEKTŮ HODNOTY: 
 Pohodlí:   časová úspora, jednoduchost užívání (Dáme jídlo, Rohlík.cz apod.)
 Cena:      služba  šetří zákazníkovi peníze (WhatsApp, samoobslužné výdejny 
    zboží apod.) 
 Design a koncept: zážitek z každodenního užívání (Mercedes, Apple apod.)
 Značka:  pocit výjimečnosti, jedinečnosti, luxusu (Cartier, Prada, Luis Vuitton apod.)
 Úspora nákladů:  (Airbnb, Letuška, Slevomat apod.)
 Snížení rizika:     poradenství, pojištění, ochrana

NEZAPOMEŇTE 
Lidé se rozhodují na základě emocí a musí ve Vašem řešení, 

službě, produktu jasně vidět naplnění svých potřeb!

 Pro vizualizaci hodnoty a odlišnosti používáme něco, co nejde jednoduše zkopírovat 
konkurencí:
  znalost nějaké problematiky
  algoritmy produktu
  kreativní, konstrukční, obchodní tým, který dané věci vytváří a doručuje
  zákazníci �rmy
  komunita kolem �rmy, služeb, produktů
  osobnost stojící za produktem, myšlenkou
  lokalita, kde světové �rmy nechtějí investovat (může být případ Česka, Slovenska) 
  lokální znalost

 Výše uvedené Vám pomůže de�novat unikátní hodnotu pro zákazníka. Tuto hodnotu pak 
zúročíte při tvorbě MVP. 

 POZNÁMKA NA ZÁVĚR 

 Důležité je si uvědomit, že být první na trhu není vždy výhoda. Trh ještě nemusí být připraven a 
nemusí rozumět vašemu produktu. Lidé zatím nemusí vidět svou potřebu, kterou se snažíte naplnit. 
Mějte proto na paměti, že je opravdu dobré vycházet z toho, co Vám říkají Vaši potencionální zákazníci 
a nesnažte se být za každou cenu extrémně vizionářští, když nevíte jak produkt prodat, protože jej zatím 
nikdo nepovažuje za důležitý. 
 Krásným příkladem v oblasti technologií je tablet. Microsoft o tabletu hovořil od 90. let a až 
Applu se jej podařilo v roce 2010 přetavit v komerční mega-úspěch, a to jej měl hotový dávno před iPho-
nem. Ale nejdříve pro něj rozumně vytvořil trh aplikací, aby pak měl tablet nástup usnadněn obrovským 
množstvím aplikací.

 VYTVÁŘENÍ PROTOTYPU

 Základním pravidlem této části tvůrčího procesu je, že zde žádná pravidla neexistují. Experimen-
tujte, hledejte inspiraci všude kolem sebe, vymýšlejte a zkoušejte, co by mohlo fungovat. A pokud nara-
zíte na překážku, hledejte lepší způsob, jak danou překážku překonat. Svůj nápad za každých okolnosti 
zrealizujte. Všeobecně platí, ze v rámci celého projektu je toto ta část, kdy se naučíte nejvíce a zároveň 
si užijete nejvíce zábavy. Není nic tak vzrušujícího, jako sledování proměny vlastní myšlenky ve 
skutečnost.
 Rozvržení práce a plánování jednotlivých podfází plně přizpůsobte typu samotného produktu. 
Popřemýšlejte, který z níže nabídnutých postupů pro vás bude nápad nejvhodnější a čemu věnujete 
kolik času. Někdo bude déle skicovat, jiný si pohraje s 3D maketou a další skupina se soustředí hlavně 
na přímou spolupráci s mentorem. Vše přizpůsobte své situaci a potřebám.
 Mějte prosím na paměti, že v případě, že není možná tvorba MVP ve vlastním smyslu produktu 
nebo služby, můžete vždy vytvořit prezentaci MVP. Tato prezentace může být formou videa, modelu 
apod. Důležité je, aby obsahovala co nejvíce prvků, které bude mít vlastní MVP a zákazníci si tak mohli 
produkt nebo službu co nejvíce představit a případně i vyzkoušet. 
 Tvorba MVP není o tom, přesvědčit nás nebo sebe sama, že jej nelze vytvořit, ale naopak o 
nalezení té nejjednodušší a efektivní cesty, jak Váš produkt nebo službu dostat do fáze, kdy jej můžete 
představit zákazníkům a začít ověřovat jejich reakce a požadavky. 

 STAVĚNÍ PROTOTYPU

 SKICA

 Nákres je lepší než tisíc slov aneb lépe je jednou vidět než 100-krát slyšet. Hned při prvním 
zhlédnutí nákresu se produkt stává srozumitelným pro ostatní. Neočekává se, že vytvoříte umělecké 
dílo, ale že získáte jasnější vizuální představu o samotném produktu a doplníte všechny chybějící články 
do �nální představy. V případě služeb se může jednat o náčrt vzhledu webové stránky nebo aplikace.



 DŮLEŽITÉ PRO KONSTRUKCI VAŠEHO MINIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ (MVP):

  Demonstrujte model, nemusí jít o řešení (landing page u aplikace, video, leták, 1 denní 
  workshop místo týdenního programu, ...)
  Redukujte MVP opravdu jen na klíčový problém, problém číslo 2, 3 až X v něm neřešte
  Snažte se jej osekat o všechny nyní nepotřebné funkce
  Projděte návrhy zákazníků z rozhovorů a přidejte chybějící relevantní funkce
  Redukujte počet kroků k použití hodnoty (pozor na složitou registraci nebo složité
  menu!)
  Poskytněte kontakt (email, telefon), pro případ, že se něco nepodaří

 TYPICKÉ CHYBY:

  Bojím se jít s čímkoliv ven kvůli tomu, co na to řeknou lidi.
  Nere�ektování potřeb a návrhů zákazníků - já přece vím vše nejlépe.
  Chci jít ven jen s ideálním řešením obsahujícím vše.
  MVP je příliš složité a matoucí. Nejasnost toho, co je vlastně jádro. 
  Zamezení zpětné vazby. Neposkytnutí kontaktu na Vás jako tvůrce. 

POZOR 
MVP je sice minimální produkt, ale ve smyslu minimální funkčnosti. 

MVP není atrapa nebo prototyp s chybami! Je to kvalitní produkt verze 1.0, 
i když třeba jen s jednou funkčností, ale funkce, ovládání, styl, vzhled, 

gra�ka a hlavně kvalita, jsou na úrovni �nálního produktu.

 JAK NA TO?

  Vytvořte hypotézu
  Připravte experiment
  Spusťte experiment
  Vyhodnoťte výsledky
  Hypotézu buď potvrdíte nebo vyvrátíte

 SWAPPING/VÝMĚNA

 Může se stát, že v určité fázi projektu vzniknou ve vašem týmu dva názorové tábory a nastane 
situace patu. V takovém případě vyzkoušejte způsob nazvaný Swapping neboli výměna. Díky této 
metodě se podíváte na situaci jakoby přes „brýle svého protivníka“.

 JAK NA TO?

  De�nujte problém, který potřebujete vyřešit.
  Rozdělte se do dvou názorově odlišných skupin.
  Vyměňte strany a hledejte argumenty PRO z pohledu svého protivníka, čili zkuste
  prosazovat názor protistrany.
  Stanovte časový limit a minimální počet zapsaných argumentů.
  Po uplynuti časového limitu si každá strana zvolí mluvčího, který prezentuje výsledky 
  před celou skupinou.
  Shrnutí.
  Vzájemná dohoda vznikne na základě silnějších PRO argumentu.

 BRAINSTORMING NARUBY

 Tato technika vychází z názoru, že pro většinu lidí je jednodušší de�novat, co nechtějí a co se jim 
nelíbí, než naopak.

 JAK NA TO?

  Pokud máte problém, který potřebujete vyřešit, položte ho jako otázku v obráceném
  smyslu. Namísto hledání správného řešení, zeptejte se naopak, co je třeba udělat, aby to
  vůbec nefungovalo. Například, potřebujete se dozvědět, jak by se mělo zjednodušit 
  objednávání jídel ve školní jídelně. Otázku položte obráceně: „Co musíme udělat, aby 
  objednávání jídel bylo tak komplikované, že si děti raději začnou nosit z domova vlastní 
  jídlo?“
  Stanovte časový limit. Odpovědi zapisujte. Nekritizujte a ani nehodnoťte nápady, ani ty
  vlastní.
  Po uplynuti časového limitu si společně projděte všechny nápady.
  Následně jejich význam obraťte.
  Tímto způsobem získáte správné odpovědi na váš problém.

 METODA 5 PROČ

 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 
navazujících otázek s jedním jmenovatelem a to je slovo „PROČ”.

 POSTUP PŘEVEDENÍ METODY DO PRAXE:

  Napište si Váš problém. Když si tento problém napíšete a dobře identi�kujete, pomůže 
  to Vám i Vašemu týmu se na něj lépe soustředit.
  Zeptejte se sami sebe, proč se ten daný problém děje a napište si odpověď na danou
  otázku.
  Pokud Vaše odpověď na původní otázku uspokojivě neidenti�kuje problém, pokračujte 
  další otázkou začínající proč.
  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.

 MVP (Minimum Viable Product - MINIMÁLNÍ ŽIVOTASCHOPNÉ ŘEŠENÍ) 

 Zkratka MVP znamená Minimum Viable Product, což by se dalo přeložit jako minimální 
životaschopné řešení, které demonstruje naši myšlenku, ale dá se již používat. Není to tedy prototyp s 
chybami, ale první funkční verze. Není to kompletní provozovna, ale třeba jen dočasně pronajatý 
stánek. MVP musí obsahovat to hlavní řešení, které vnímá zákazník jako hodnotu a je za ni ochotný 
platit.
 Tradiční způsob uvádění nového produktu začíná průzkumem cílové skupiny, pokračuje 
vytvořením samotného produktu, jeho uvedením na trh a konci zjištěním, jestli si ho někdo koupí nebo 
vám zbude hromada „vánočních dárků“. To vše vyžaduje čas a �nance. Eric Ries, tvůrce Lean Startup 
metody, navrhuje neinvestovat zbytečně mnoho ani z jednoho. Pro zjištění, zda je nápad 
životaschopný, doporučuje vyjít na trh s „polotovarem“, čili připravit „minimálně životaschopný 
produkt“, jeho základní funkční variantu. Následně se zaměřit na svou cílovou skupinu a pokusit se jí 
produkt prezentovat. Ptát se, jestli ho potřebují a v jaké podobě. Osobní rozhovor s množstvím 
respondentů je velmi důležitý. Na jeho základě vyhodnotíte buď správnost svého postupu, nebo prove-
dete potřebné změny.

 PŘÍKLAD Z PRAXE

 Pokud chcete prodávat něco online, musíte mít většinou velmi kvalitní web, databázi a velký 
sklad s produkty. Podle metody MVP můžete nafotit produkty již v existující kamenné prodejně. 
Následně udělat webovou stránku, kde produkty vystavíte a budete nabízet prodej těchto produktů. 
Pokud si zákazník věc zakoupí, tak vy ji koupíte za plnou cenu z kamenného obchodu. Tímto způsobem 
si ověříte, zda je o tuto věc zájem a až pak se můžete vrhnout do celkové investice a realizace svého 
produktu se vším všudy.

 Časopis:   ověření zájmu na blogu, soc. sítích, obsah knihy pouze online, dostupnost
    vybraných kapitol, levná vazba, �nální produkt
 Dropbox:  3 min video demonstrující možnosti a funkčnosti neexistujícího
    řešení (Video dostupné na YouTube: 
    https://www.youtube.com/watch?v=OFb0NaeRmdg)
 Kadeřnictví:   osobní diskuse ve svém okruhu lidí, stříhání dvakrát týdně v pokoji doma,
    dojíždění k vybraným zákazníkům, až nakonec vlastní kadeřnictví
 Pizzerie s dovozem: leták, žádné prostory, omezený sortiment, jen některé dny v týdnu,
    zkušební restaurace

 JAK NA TO?

  Vyberte si člena týmu, který je nejlepší v kreslení.
  Při skicování použijte pero nebo tužky, fantazii se meze nekladou. Klidně si pomozte
  samolepkami, výstřižky z časopisu apod. Ti méně umělecky, ale více technicky zdatní,
  mohou využít například CAD programy.
  Naskicujte produkt z různých stran. Věnujte se detailům. Pokud se jedná o službu, tak
  namalujte například uspořádání aplikace anebo internetových stránek. V případě videa 
  si sepište scénář videa atd.
  Nezapomeňte, že vzniklá skica je výsledkem týmové práce.

 3D MAKETA

 Pokud je to vhodné pro váš produkt vytvořte 3D maketu na základě dokončené skici. Jako 
materiál můžete použít cokoliv, od starých hadrů, krabic, větví, plastelíny, atd. Zde se také můžete 
zamyslet nad použitím alternativních materiálů. Například vaše konkurence používá překližku a vy 
použijete plast nebo vaše konkurence používá bavlnu a vy použijete polyester. Neustále vymýšlejte a 
vylepšujte svůj produkt a hledejte nové způsoby, jak zaujmout a vylepšit kvalitu a vlastnosti vašeho 
produktu. V případě, že se jedná o službu, využijte templátu a začněte vytvářet první náznak webu nebo 
aplikace.

 FUNKČNÍ PROTOTYP

 Když už je skica nebo maketa hotová, nastal čas, vytvořit funkční prototyp. I v tomto případě se 
soustřeďte na vytvoření jeho hrubého základu, zjednodušenou verzi celého nápadu (Minimum Viable 
Product). Následně si ověřte, že je prototyp funkční a při používání MVP nemůže dojít k nějaké chybě.

 JAK NA TO?

  Podle typu vašeho produktu, oslovte odborníka v dané oblasti.
  Podnikatele ochotného pomoci můžete najít na různých místech. Mezi svými rodiči, mezi
  rodiči kamarádů, mezi členy širší rodiny, zkuste také oslovit studenty VŠ, kteří již mají 
  s podnikáním zkušenosti. Využijte své kontakty a do hledání vhodných lidi zkuste zapojit 
  i svého mentora. Základním pravidlem je najít člověka s příslušnou podnikatelskou
  zkušeností.
  Předem si ujasněte podmínky spolupráce. Samotná spolupráce podnikatele je na bázi 
  dobrovolnictví, tedy bez nároku na �nanční odměnu, ale upřesněte si případnou cenu za 
  materiál a jiné nezbytné výdaje.
  Požádejte o podpis dohody o zachování mlčenlivosti.
  Na následném osobním setkání prezentujte svoji představu pomocí skici anebo 
  3D makety. Aby profesionál mohl vytvořit prototyp podle vašich představ, musí znát 
  i nejmenší detaily.
  Dohodněte se na datu dodání. Pokud to situace dovolí, buďte přítomni při �nální 
  realizaci svého nápadu.

 Nezapomeňte, že funkční prototyp si můžete vytvořit i sami. U služeb, například pomocí videa, 
můžete prezentovat její funkčnost, prezentaci pomocí různých webových templátů (strikingly.com, 
wix.com, launchrock.com,...) a funkční produkt si můžete, pokud si troufáte, vytvořit v dílnách středních 
průmyslových škol po domluvě s kamarádem, spolupracovníkem nebo vedením školy anebo v 
brněnském zařízení FAB Lab.

 INSPIRUJTE SE

 Reakce potencionálních zákazníků je možné poznat ještě před vyrobením samotného produktu, 
dokonce i bez existence funkčního prototypu. Jak? Alespoň v krátkosti představujeme jeden z postupů, 
který v posledních letech pomáhají inovátorům a podnikatelům vyhnout se základní chybě. A to 
investovat množství času, práce a peněz do výroby produktu, po kterém neexistuje adekvátní poptávka.

 UNIKÁTNÍ HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

 Cílem je identi�kovat proč si zákazníci koupí právě Váš výrobek nebo službu. 
 Co je unikátní hodnota pro zákazníka: je to důvod proč si koupit zrovna Váš produkt nebo 
službu. Pokud Váš produkt nebo služba nemá pro zákazníka hodnotu nebo ji nevidí, nebude jej mít 
zájem koupit nebo bude chtít lepší cenu apod. 
 Unikátní hodnota je něco, co musí zákazníka přesvědčit o tom v čem je Váš produkt či služba 
lepší než od konkurence. Mějte na mysli, že na zaujetí zákazníka máte jen několik málo sekund. Udává 
se, že 5-8. 

 PŘÍKLADY RŮZNÝCH ASPEKTŮ HODNOTY: 
 Pohodlí:   časová úspora, jednoduchost užívání (Dáme jídlo, Rohlík.cz apod.)
 Cena:      služba  šetří zákazníkovi peníze (WhatsApp, samoobslužné výdejny 
    zboží apod.) 
 Design a koncept: zážitek z každodenního užívání (Mercedes, Apple apod.)
 Značka:  pocit výjimečnosti, jedinečnosti, luxusu (Cartier, Prada, Luis Vuitton apod.)
 Úspora nákladů:  (Airbnb, Letuška, Slevomat apod.)
 Snížení rizika:     poradenství, pojištění, ochrana

NEZAPOMEŇTE 
Lidé se rozhodují na základě emocí a musí ve Vašem řešení, 

službě, produktu jasně vidět naplnění svých potřeb!

 Pro vizualizaci hodnoty a odlišnosti používáme něco, co nejde jednoduše zkopírovat 
konkurencí:
  znalost nějaké problematiky
  algoritmy produktu
  kreativní, konstrukční, obchodní tým, který dané věci vytváří a doručuje
  zákazníci �rmy
  komunita kolem �rmy, služeb, produktů
  osobnost stojící za produktem, myšlenkou
  lokalita, kde světové �rmy nechtějí investovat (může být případ Česka, Slovenska) 
  lokální znalost

 Výše uvedené Vám pomůže de�novat unikátní hodnotu pro zákazníka. Tuto hodnotu pak 
zúročíte při tvorbě MVP. 

 POZNÁMKA NA ZÁVĚR 

 Důležité je si uvědomit, že být první na trhu není vždy výhoda. Trh ještě nemusí být připraven a 
nemusí rozumět vašemu produktu. Lidé zatím nemusí vidět svou potřebu, kterou se snažíte naplnit. 
Mějte proto na paměti, že je opravdu dobré vycházet z toho, co Vám říkají Vaši potencionální zákazníci 
a nesnažte se být za každou cenu extrémně vizionářští, když nevíte jak produkt prodat, protože jej zatím 
nikdo nepovažuje za důležitý. 
 Krásným příkladem v oblasti technologií je tablet. Microsoft o tabletu hovořil od 90. let a až 
Applu se jej podařilo v roce 2010 přetavit v komerční mega-úspěch, a to jej měl hotový dávno před iPho-
nem. Ale nejdříve pro něj rozumně vytvořil trh aplikací, aby pak měl tablet nástup usnadněn obrovským 
množstvím aplikací.

 VYTVÁŘENÍ PROTOTYPU

 Základním pravidlem této části tvůrčího procesu je, že zde žádná pravidla neexistují. Experimen-
tujte, hledejte inspiraci všude kolem sebe, vymýšlejte a zkoušejte, co by mohlo fungovat. A pokud nara-
zíte na překážku, hledejte lepší způsob, jak danou překážku překonat. Svůj nápad za každých okolnosti 
zrealizujte. Všeobecně platí, ze v rámci celého projektu je toto ta část, kdy se naučíte nejvíce a zároveň 
si užijete nejvíce zábavy. Není nic tak vzrušujícího, jako sledování proměny vlastní myšlenky ve 
skutečnost.
 Rozvržení práce a plánování jednotlivých podfází plně přizpůsobte typu samotného produktu. 
Popřemýšlejte, který z níže nabídnutých postupů pro vás bude nápad nejvhodnější a čemu věnujete 
kolik času. Někdo bude déle skicovat, jiný si pohraje s 3D maketou a další skupina se soustředí hlavně 
na přímou spolupráci s mentorem. Vše přizpůsobte své situaci a potřebám.
 Mějte prosím na paměti, že v případě, že není možná tvorba MVP ve vlastním smyslu produktu 
nebo služby, můžete vždy vytvořit prezentaci MVP. Tato prezentace může být formou videa, modelu 
apod. Důležité je, aby obsahovala co nejvíce prvků, které bude mít vlastní MVP a zákazníci si tak mohli 
produkt nebo službu co nejvíce představit a případně i vyzkoušet. 
 Tvorba MVP není o tom, přesvědčit nás nebo sebe sama, že jej nelze vytvořit, ale naopak o 
nalezení té nejjednodušší a efektivní cesty, jak Váš produkt nebo službu dostat do fáze, kdy jej můžete 
představit zákazníkům a začít ověřovat jejich reakce a požadavky. 

 STAVĚNÍ PROTOTYPU

 SKICA

 Nákres je lepší než tisíc slov aneb lépe je jednou vidět než 100-krát slyšet. Hned při prvním 
zhlédnutí nákresu se produkt stává srozumitelným pro ostatní. Neočekává se, že vytvoříte umělecké 
dílo, ale že získáte jasnější vizuální představu o samotném produktu a doplníte všechny chybějící články 
do �nální představy. V případě služeb se může jednat o náčrt vzhledu webové stránky nebo aplikace.



 JAK NA TO?

  Vyberte si člena týmu, který je nejlepší v kreslení.
  Při skicování použijte pero nebo tužky, fantazii se meze nekladou. Klidně si pomozte
  samolepkami, výstřižky z časopisu apod. Ti méně umělecky, ale více technicky zdatní,
  mohou využít například CAD programy.
  Naskicujte produkt z různých stran. Věnujte se detailům. Pokud se jedná o službu, tak
  namalujte například uspořádání aplikace anebo internetových stránek. V případě videa 
  si sepište scénář videa atd.
  Nezapomeňte, že vzniklá skica je výsledkem týmové práce.

 3D MAKETA

 Pokud je to vhodné pro váš produkt vytvořte 3D maketu na základě dokončené skici. Jako 
materiál můžete použít cokoliv, od starých hadrů, krabic, větví, plastelíny, atd. Zde se také můžete 
zamyslet nad použitím alternativních materiálů. Například vaše konkurence používá překližku a vy 
použijete plast nebo vaše konkurence používá bavlnu a vy použijete polyester. Neustále vymýšlejte a 
vylepšujte svůj produkt a hledejte nové způsoby, jak zaujmout a vylepšit kvalitu a vlastnosti vašeho 
produktu. V případě, že se jedná o službu, využijte templátu a začněte vytvářet první náznak webu nebo 
aplikace.

 FUNKČNÍ PROTOTYP

 Když už je skica nebo maketa hotová, nastal čas, vytvořit funkční prototyp. I v tomto případě se 
soustřeďte na vytvoření jeho hrubého základu, zjednodušenou verzi celého nápadu (Minimum Viable 
Product). Následně si ověřte, že je prototyp funkční a při používání MVP nemůže dojít k nějaké chybě.

 JAK NA TO?

  Podle typu vašeho produktu, oslovte odborníka v dané oblasti.
  Podnikatele ochotného pomoci můžete najít na různých místech. Mezi svými rodiči, mezi
  rodiči kamarádů, mezi členy širší rodiny, zkuste také oslovit studenty VŠ, kteří již mají 
  s podnikáním zkušenosti. Využijte své kontakty a do hledání vhodných lidi zkuste zapojit 
  i svého mentora. Základním pravidlem je najít člověka s příslušnou podnikatelskou
  zkušeností.
  Předem si ujasněte podmínky spolupráce. Samotná spolupráce podnikatele je na bázi 
  dobrovolnictví, tedy bez nároku na �nanční odměnu, ale upřesněte si případnou cenu za 
  materiál a jiné nezbytné výdaje.
  Požádejte o podpis dohody o zachování mlčenlivosti.
  Na následném osobním setkání prezentujte svoji představu pomocí skici anebo 
  3D makety. Aby profesionál mohl vytvořit prototyp podle vašich představ, musí znát 
  i nejmenší detaily.
  Dohodněte se na datu dodání. Pokud to situace dovolí, buďte přítomni při �nální 
  realizaci svého nápadu.

 Nezapomeňte, že funkční prototyp si můžete vytvořit i sami. U služeb, například pomocí videa, 
můžete prezentovat její funkčnost, prezentaci pomocí různých webových templátů (strikingly.com, 
wix.com, launchrock.com,...) a funkční produkt si můžete, pokud si troufáte, vytvořit v dílnách středních 
průmyslových škol po domluvě s kamarádem, spolupracovníkem nebo vedením školy anebo v 
brněnském zařízení FAB Lab.

 INSPIRUJTE SE

 Reakce potencionálních zákazníků je možné poznat ještě před vyrobením samotného produktu, 
dokonce i bez existence funkčního prototypu. Jak? Alespoň v krátkosti představujeme jeden z postupů, 
který v posledních letech pomáhají inovátorům a podnikatelům vyhnout se základní chybě. A to 
investovat množství času, práce a peněz do výroby produktu, po kterém neexistuje adekvátní poptávka.

 UNIKÁTNÍ HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

 Cílem je identi�kovat proč si zákazníci koupí právě Váš výrobek nebo službu. 
 Co je unikátní hodnota pro zákazníka: je to důvod proč si koupit zrovna Váš produkt nebo 
službu. Pokud Váš produkt nebo služba nemá pro zákazníka hodnotu nebo ji nevidí, nebude jej mít 
zájem koupit nebo bude chtít lepší cenu apod. 
 Unikátní hodnota je něco, co musí zákazníka přesvědčit o tom v čem je Váš produkt či služba 
lepší než od konkurence. Mějte na mysli, že na zaujetí zákazníka máte jen několik málo sekund. Udává 
se, že 5-8. 

 PŘÍKLADY RŮZNÝCH ASPEKTŮ HODNOTY: 
 Pohodlí:   časová úspora, jednoduchost užívání (Dáme jídlo, Rohlík.cz apod.)
 Cena:      služba  šetří zákazníkovi peníze (WhatsApp, samoobslužné výdejny 
    zboží apod.) 
 Design a koncept: zážitek z každodenního užívání (Mercedes, Apple apod.)
 Značka:  pocit výjimečnosti, jedinečnosti, luxusu (Cartier, Prada, Luis Vuitton apod.)
 Úspora nákladů:  (Airbnb, Letuška, Slevomat apod.)
 Snížení rizika:     poradenství, pojištění, ochrana

NEZAPOMEŇTE 
Lidé se rozhodují na základě emocí a musí ve Vašem řešení, 

službě, produktu jasně vidět naplnění svých potřeb!

 Pro vizualizaci hodnoty a odlišnosti používáme něco, co nejde jednoduše zkopírovat 
konkurencí:
  znalost nějaké problematiky
  algoritmy produktu
  kreativní, konstrukční, obchodní tým, který dané věci vytváří a doručuje
  zákazníci �rmy
  komunita kolem �rmy, služeb, produktů
  osobnost stojící za produktem, myšlenkou
  lokalita, kde světové �rmy nechtějí investovat (může být případ Česka, Slovenska) 
  lokální znalost

 Výše uvedené Vám pomůže de�novat unikátní hodnotu pro zákazníka. Tuto hodnotu pak 
zúročíte při tvorbě MVP. 

 POZNÁMKA NA ZÁVĚR 

 Důležité je si uvědomit, že být první na trhu není vždy výhoda. Trh ještě nemusí být připraven a 
nemusí rozumět vašemu produktu. Lidé zatím nemusí vidět svou potřebu, kterou se snažíte naplnit. 
Mějte proto na paměti, že je opravdu dobré vycházet z toho, co Vám říkají Vaši potencionální zákazníci 
a nesnažte se být za každou cenu extrémně vizionářští, když nevíte jak produkt prodat, protože jej zatím 
nikdo nepovažuje za důležitý. 
 Krásným příkladem v oblasti technologií je tablet. Microsoft o tabletu hovořil od 90. let a až 
Applu se jej podařilo v roce 2010 přetavit v komerční mega-úspěch, a to jej měl hotový dávno před iPho-
nem. Ale nejdříve pro něj rozumně vytvořil trh aplikací, aby pak měl tablet nástup usnadněn obrovským 
množstvím aplikací.

 VYTVÁŘENÍ PROTOTYPU

 Základním pravidlem této části tvůrčího procesu je, že zde žádná pravidla neexistují. Experimen-
tujte, hledejte inspiraci všude kolem sebe, vymýšlejte a zkoušejte, co by mohlo fungovat. A pokud nara-
zíte na překážku, hledejte lepší způsob, jak danou překážku překonat. Svůj nápad za každých okolnosti 
zrealizujte. Všeobecně platí, ze v rámci celého projektu je toto ta část, kdy se naučíte nejvíce a zároveň 
si užijete nejvíce zábavy. Není nic tak vzrušujícího, jako sledování proměny vlastní myšlenky ve 
skutečnost.
 Rozvržení práce a plánování jednotlivých podfází plně přizpůsobte typu samotného produktu. 
Popřemýšlejte, který z níže nabídnutých postupů pro vás bude nápad nejvhodnější a čemu věnujete 
kolik času. Někdo bude déle skicovat, jiný si pohraje s 3D maketou a další skupina se soustředí hlavně 
na přímou spolupráci s mentorem. Vše přizpůsobte své situaci a potřebám.
 Mějte prosím na paměti, že v případě, že není možná tvorba MVP ve vlastním smyslu produktu 
nebo služby, můžete vždy vytvořit prezentaci MVP. Tato prezentace může být formou videa, modelu 
apod. Důležité je, aby obsahovala co nejvíce prvků, které bude mít vlastní MVP a zákazníci si tak mohli 
produkt nebo službu co nejvíce představit a případně i vyzkoušet. 
 Tvorba MVP není o tom, přesvědčit nás nebo sebe sama, že jej nelze vytvořit, ale naopak o 
nalezení té nejjednodušší a efektivní cesty, jak Váš produkt nebo službu dostat do fáze, kdy jej můžete 
představit zákazníkům a začít ověřovat jejich reakce a požadavky. 

 STAVĚNÍ PROTOTYPU

 SKICA

 Nákres je lepší než tisíc slov aneb lépe je jednou vidět než 100-krát slyšet. Hned při prvním 
zhlédnutí nákresu se produkt stává srozumitelným pro ostatní. Neočekává se, že vytvoříte umělecké 
dílo, ale že získáte jasnější vizuální představu o samotném produktu a doplníte všechny chybějící články 
do �nální představy. V případě služeb se může jednat o náčrt vzhledu webové stránky nebo aplikace.

5. SOUTĚŽNÍ TÝDEN

TVORBA MVP



 JAK NA TO?

  Vyberte si člena týmu, který je nejlepší v kreslení.
  Při skicování použijte pero nebo tužky, fantazii se meze nekladou. Klidně si pomozte
  samolepkami, výstřižky z časopisu apod. Ti méně umělecky, ale více technicky zdatní,
  mohou využít například CAD programy.
  Naskicujte produkt z různých stran. Věnujte se detailům. Pokud se jedná o službu, tak
  namalujte například uspořádání aplikace anebo internetových stránek. V případě videa 
  si sepište scénář videa atd.
  Nezapomeňte, že vzniklá skica je výsledkem týmové práce.

 3D MAKETA

 Pokud je to vhodné pro váš produkt vytvořte 3D maketu na základě dokončené skici. Jako 
materiál můžete použít cokoliv, od starých hadrů, krabic, větví, plastelíny, atd. Zde se také můžete 
zamyslet nad použitím alternativních materiálů. Například vaše konkurence používá překližku a vy 
použijete plast nebo vaše konkurence používá bavlnu a vy použijete polyester. Neustále vymýšlejte a 
vylepšujte svůj produkt a hledejte nové způsoby, jak zaujmout a vylepšit kvalitu a vlastnosti vašeho 
produktu. V případě, že se jedná o službu, využijte templátu a začněte vytvářet první náznak webu nebo 
aplikace.

 FUNKČNÍ PROTOTYP

 Když už je skica nebo maketa hotová, nastal čas, vytvořit funkční prototyp. I v tomto případě se 
soustřeďte na vytvoření jeho hrubého základu, zjednodušenou verzi celého nápadu (Minimum Viable 
Product). Následně si ověřte, že je prototyp funkční a při používání MVP nemůže dojít k nějaké chybě.

 JAK NA TO?

  Podle typu vašeho produktu, oslovte odborníka v dané oblasti.
  Podnikatele ochotného pomoci můžete najít na různých místech. Mezi svými rodiči, mezi
  rodiči kamarádů, mezi členy širší rodiny, zkuste také oslovit studenty VŠ, kteří již mají 
  s podnikáním zkušenosti. Využijte své kontakty a do hledání vhodných lidi zkuste zapojit 
  i svého mentora. Základním pravidlem je najít člověka s příslušnou podnikatelskou
  zkušeností.
  Předem si ujasněte podmínky spolupráce. Samotná spolupráce podnikatele je na bázi 
  dobrovolnictví, tedy bez nároku na �nanční odměnu, ale upřesněte si případnou cenu za 
  materiál a jiné nezbytné výdaje.
  Požádejte o podpis dohody o zachování mlčenlivosti.
  Na následném osobním setkání prezentujte svoji představu pomocí skici anebo 
  3D makety. Aby profesionál mohl vytvořit prototyp podle vašich představ, musí znát 
  i nejmenší detaily.
  Dohodněte se na datu dodání. Pokud to situace dovolí, buďte přítomni při �nální 
  realizaci svého nápadu.

 Nezapomeňte, že funkční prototyp si můžete vytvořit i sami. U služeb, například pomocí videa, 
můžete prezentovat její funkčnost, prezentaci pomocí různých webových templátů (strikingly.com, 
wix.com, launchrock.com,...) a funkční produkt si můžete, pokud si troufáte, vytvořit v dílnách středních 
průmyslových škol po domluvě s kamarádem, spolupracovníkem nebo vedením školy anebo v 
brněnském zařízení FAB Lab.

 INSPIRUJTE SE

 Reakce potencionálních zákazníků je možné poznat ještě před vyrobením samotného produktu, 
dokonce i bez existence funkčního prototypu. Jak? Alespoň v krátkosti představujeme jeden z postupů, 
který v posledních letech pomáhají inovátorům a podnikatelům vyhnout se základní chybě. A to 
investovat množství času, práce a peněz do výroby produktu, po kterém neexistuje adekvátní poptávka.

 UNIKÁTNÍ HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

 Cílem je identi�kovat proč si zákazníci koupí právě Váš výrobek nebo službu. 
 Co je unikátní hodnota pro zákazníka: je to důvod proč si koupit zrovna Váš produkt nebo 
službu. Pokud Váš produkt nebo služba nemá pro zákazníka hodnotu nebo ji nevidí, nebude jej mít 
zájem koupit nebo bude chtít lepší cenu apod. 
 Unikátní hodnota je něco, co musí zákazníka přesvědčit o tom v čem je Váš produkt či služba 
lepší než od konkurence. Mějte na mysli, že na zaujetí zákazníka máte jen několik málo sekund. Udává 
se, že 5-8. 

 PŘÍKLADY RŮZNÝCH ASPEKTŮ HODNOTY: 
 Pohodlí:   časová úspora, jednoduchost užívání (Dáme jídlo, Rohlík.cz apod.)
 Cena:      služba  šetří zákazníkovi peníze (WhatsApp, samoobslužné výdejny 
    zboží apod.) 
 Design a koncept: zážitek z každodenního užívání (Mercedes, Apple apod.)
 Značka:  pocit výjimečnosti, jedinečnosti, luxusu (Cartier, Prada, Luis Vuitton apod.)
 Úspora nákladů:  (Airbnb, Letuška, Slevomat apod.)
 Snížení rizika:     poradenství, pojištění, ochrana

NEZAPOMEŇTE 
Lidé se rozhodují na základě emocí a musí ve Vašem řešení, 

službě, produktu jasně vidět naplnění svých potřeb!

 Pro vizualizaci hodnoty a odlišnosti používáme něco, co nejde jednoduše zkopírovat 
konkurencí:
  znalost nějaké problematiky
  algoritmy produktu
  kreativní, konstrukční, obchodní tým, který dané věci vytváří a doručuje
  zákazníci �rmy
  komunita kolem �rmy, služeb, produktů
  osobnost stojící za produktem, myšlenkou
  lokalita, kde světové �rmy nechtějí investovat (může být případ Česka, Slovenska) 
  lokální znalost

 Výše uvedené Vám pomůže de�novat unikátní hodnotu pro zákazníka. Tuto hodnotu pak 
zúročíte při tvorbě MVP. 

 POZNÁMKA NA ZÁVĚR 

 Důležité je si uvědomit, že být první na trhu není vždy výhoda. Trh ještě nemusí být připraven a 
nemusí rozumět vašemu produktu. Lidé zatím nemusí vidět svou potřebu, kterou se snažíte naplnit. 
Mějte proto na paměti, že je opravdu dobré vycházet z toho, co Vám říkají Vaši potencionální zákazníci 
a nesnažte se být za každou cenu extrémně vizionářští, když nevíte jak produkt prodat, protože jej zatím 
nikdo nepovažuje za důležitý. 
 Krásným příkladem v oblasti technologií je tablet. Microsoft o tabletu hovořil od 90. let a až 
Applu se jej podařilo v roce 2010 přetavit v komerční mega-úspěch, a to jej měl hotový dávno před iPho-
nem. Ale nejdříve pro něj rozumně vytvořil trh aplikací, aby pak měl tablet nástup usnadněn obrovským 
množstvím aplikací.

 VYTVÁŘENÍ PROTOTYPU

 Základním pravidlem této části tvůrčího procesu je, že zde žádná pravidla neexistují. Experimen-
tujte, hledejte inspiraci všude kolem sebe, vymýšlejte a zkoušejte, co by mohlo fungovat. A pokud nara-
zíte na překážku, hledejte lepší způsob, jak danou překážku překonat. Svůj nápad za každých okolnosti 
zrealizujte. Všeobecně platí, ze v rámci celého projektu je toto ta část, kdy se naučíte nejvíce a zároveň 
si užijete nejvíce zábavy. Není nic tak vzrušujícího, jako sledování proměny vlastní myšlenky ve 
skutečnost.
 Rozvržení práce a plánování jednotlivých podfází plně přizpůsobte typu samotného produktu. 
Popřemýšlejte, který z níže nabídnutých postupů pro vás bude nápad nejvhodnější a čemu věnujete 
kolik času. Někdo bude déle skicovat, jiný si pohraje s 3D maketou a další skupina se soustředí hlavně 
na přímou spolupráci s mentorem. Vše přizpůsobte své situaci a potřebám.
 Mějte prosím na paměti, že v případě, že není možná tvorba MVP ve vlastním smyslu produktu 
nebo služby, můžete vždy vytvořit prezentaci MVP. Tato prezentace může být formou videa, modelu 
apod. Důležité je, aby obsahovala co nejvíce prvků, které bude mít vlastní MVP a zákazníci si tak mohli 
produkt nebo službu co nejvíce představit a případně i vyzkoušet. 
 Tvorba MVP není o tom, přesvědčit nás nebo sebe sama, že jej nelze vytvořit, ale naopak o 
nalezení té nejjednodušší a efektivní cesty, jak Váš produkt nebo službu dostat do fáze, kdy jej můžete 
představit zákazníkům a začít ověřovat jejich reakce a požadavky. 

 STAVĚNÍ PROTOTYPU

 SKICA

 Nákres je lepší než tisíc slov aneb lépe je jednou vidět než 100-krát slyšet. Hned při prvním 
zhlédnutí nákresu se produkt stává srozumitelným pro ostatní. Neočekává se, že vytvoříte umělecké 
dílo, ale že získáte jasnější vizuální představu o samotném produktu a doplníte všechny chybějící články 
do �nální představy. V případě služeb se může jednat o náčrt vzhledu webové stránky nebo aplikace.



 JAK NA TO?

  Vyberte si člena týmu, který je nejlepší v kreslení.
  Při skicování použijte pero nebo tužky, fantazii se meze nekladou. Klidně si pomozte
  samolepkami, výstřižky z časopisu apod. Ti méně umělecky, ale více technicky zdatní,
  mohou využít například CAD programy.
  Naskicujte produkt z různých stran. Věnujte se detailům. Pokud se jedná o službu, tak
  namalujte například uspořádání aplikace anebo internetových stránek. V případě videa 
  si sepište scénář videa atd.
  Nezapomeňte, že vzniklá skica je výsledkem týmové práce.

 3D MAKETA

 Pokud je to vhodné pro váš produkt vytvořte 3D maketu na základě dokončené skici. Jako 
materiál můžete použít cokoliv, od starých hadrů, krabic, větví, plastelíny, atd. Zde se také můžete 
zamyslet nad použitím alternativních materiálů. Například vaše konkurence používá překližku a vy 
použijete plast nebo vaše konkurence používá bavlnu a vy použijete polyester. Neustále vymýšlejte a 
vylepšujte svůj produkt a hledejte nové způsoby, jak zaujmout a vylepšit kvalitu a vlastnosti vašeho 
produktu. V případě, že se jedná o službu, využijte templátu a začněte vytvářet první náznak webu nebo 
aplikace.

 FUNKČNÍ PROTOTYP

 Když už je skica nebo maketa hotová, nastal čas, vytvořit funkční prototyp. I v tomto případě se 
soustřeďte na vytvoření jeho hrubého základu, zjednodušenou verzi celého nápadu (Minimum Viable 
Product). Následně si ověřte, že je prototyp funkční a při používání MVP nemůže dojít k nějaké chybě.

 JAK NA TO?

  Podle typu vašeho produktu, oslovte odborníka v dané oblasti.
  Podnikatele ochotného pomoci můžete najít na různých místech. Mezi svými rodiči, mezi
  rodiči kamarádů, mezi členy širší rodiny, zkuste také oslovit studenty VŠ, kteří již mají 
  s podnikáním zkušenosti. Využijte své kontakty a do hledání vhodných lidi zkuste zapojit 
  i svého mentora. Základním pravidlem je najít člověka s příslušnou podnikatelskou
  zkušeností.
  Předem si ujasněte podmínky spolupráce. Samotná spolupráce podnikatele je na bázi 
  dobrovolnictví, tedy bez nároku na �nanční odměnu, ale upřesněte si případnou cenu za 
  materiál a jiné nezbytné výdaje.
  Požádejte o podpis dohody o zachování mlčenlivosti.
  Na následném osobním setkání prezentujte svoji představu pomocí skici anebo 
  3D makety. Aby profesionál mohl vytvořit prototyp podle vašich představ, musí znát 
  i nejmenší detaily.
  Dohodněte se na datu dodání. Pokud to situace dovolí, buďte přítomni při �nální 
  realizaci svého nápadu.

 Nezapomeňte, že funkční prototyp si můžete vytvořit i sami. U služeb, například pomocí videa, 
můžete prezentovat její funkčnost, prezentaci pomocí různých webových templátů (strikingly.com, 
wix.com, launchrock.com,...) a funkční produkt si můžete, pokud si troufáte, vytvořit v dílnách středních 
průmyslových škol po domluvě s kamarádem, spolupracovníkem nebo vedením školy anebo v 
brněnském zařízení FAB Lab.

 INSPIRUJTE SE

 Reakce potencionálních zákazníků je možné poznat ještě před vyrobením samotného produktu, 
dokonce i bez existence funkčního prototypu. Jak? Alespoň v krátkosti představujeme jeden z postupů, 
který v posledních letech pomáhají inovátorům a podnikatelům vyhnout se základní chybě. A to 
investovat množství času, práce a peněz do výroby produktu, po kterém neexistuje adekvátní poptávka.

 UNIKÁTNÍ HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

 Cílem je identi�kovat proč si zákazníci koupí právě Váš výrobek nebo službu. 
 Co je unikátní hodnota pro zákazníka: je to důvod proč si koupit zrovna Váš produkt nebo 
službu. Pokud Váš produkt nebo služba nemá pro zákazníka hodnotu nebo ji nevidí, nebude jej mít 
zájem koupit nebo bude chtít lepší cenu apod. 
 Unikátní hodnota je něco, co musí zákazníka přesvědčit o tom v čem je Váš produkt či služba 
lepší než od konkurence. Mějte na mysli, že na zaujetí zákazníka máte jen několik málo sekund. Udává 
se, že 5-8. 

 PŘÍKLADY RŮZNÝCH ASPEKTŮ HODNOTY: 
 Pohodlí:   časová úspora, jednoduchost užívání (Dáme jídlo, Rohlík.cz apod.)
 Cena:      služba  šetří zákazníkovi peníze (WhatsApp, samoobslužné výdejny 
    zboží apod.) 
 Design a koncept: zážitek z každodenního užívání (Mercedes, Apple apod.)
 Značka:  pocit výjimečnosti, jedinečnosti, luxusu (Cartier, Prada, Luis Vuitton apod.)
 Úspora nákladů:  (Airbnb, Letuška, Slevomat apod.)
 Snížení rizika:     poradenství, pojištění, ochrana

NEZAPOMEŇTE 
Lidé se rozhodují na základě emocí a musí ve Vašem řešení, 

službě, produktu jasně vidět naplnění svých potřeb!

 Pro vizualizaci hodnoty a odlišnosti používáme něco, co nejde jednoduše zkopírovat 
konkurencí:
  znalost nějaké problematiky
  algoritmy produktu
  kreativní, konstrukční, obchodní tým, který dané věci vytváří a doručuje
  zákazníci �rmy
  komunita kolem �rmy, služeb, produktů
  osobnost stojící za produktem, myšlenkou
  lokalita, kde světové �rmy nechtějí investovat (může být případ Česka, Slovenska) 
  lokální znalost

 Výše uvedené Vám pomůže de�novat unikátní hodnotu pro zákazníka. Tuto hodnotu pak 
zúročíte při tvorbě MVP. 

 POZNÁMKA NA ZÁVĚR 

 Důležité je si uvědomit, že být první na trhu není vždy výhoda. Trh ještě nemusí být připraven a 
nemusí rozumět vašemu produktu. Lidé zatím nemusí vidět svou potřebu, kterou se snažíte naplnit. 
Mějte proto na paměti, že je opravdu dobré vycházet z toho, co Vám říkají Vaši potencionální zákazníci 
a nesnažte se být za každou cenu extrémně vizionářští, když nevíte jak produkt prodat, protože jej zatím 
nikdo nepovažuje za důležitý. 
 Krásným příkladem v oblasti technologií je tablet. Microsoft o tabletu hovořil od 90. let a až 
Applu se jej podařilo v roce 2010 přetavit v komerční mega-úspěch, a to jej měl hotový dávno před iPho-
nem. Ale nejdříve pro něj rozumně vytvořil trh aplikací, aby pak měl tablet nástup usnadněn obrovským 
množstvím aplikací.

 VYTVÁŘENÍ PROTOTYPU

 Základním pravidlem této části tvůrčího procesu je, že zde žádná pravidla neexistují. Experimen-
tujte, hledejte inspiraci všude kolem sebe, vymýšlejte a zkoušejte, co by mohlo fungovat. A pokud nara-
zíte na překážku, hledejte lepší způsob, jak danou překážku překonat. Svůj nápad za každých okolnosti 
zrealizujte. Všeobecně platí, ze v rámci celého projektu je toto ta část, kdy se naučíte nejvíce a zároveň 
si užijete nejvíce zábavy. Není nic tak vzrušujícího, jako sledování proměny vlastní myšlenky ve 
skutečnost.
 Rozvržení práce a plánování jednotlivých podfází plně přizpůsobte typu samotného produktu. 
Popřemýšlejte, který z níže nabídnutých postupů pro vás bude nápad nejvhodnější a čemu věnujete 
kolik času. Někdo bude déle skicovat, jiný si pohraje s 3D maketou a další skupina se soustředí hlavně 
na přímou spolupráci s mentorem. Vše přizpůsobte své situaci a potřebám.
 Mějte prosím na paměti, že v případě, že není možná tvorba MVP ve vlastním smyslu produktu 
nebo služby, můžete vždy vytvořit prezentaci MVP. Tato prezentace může být formou videa, modelu 
apod. Důležité je, aby obsahovala co nejvíce prvků, které bude mít vlastní MVP a zákazníci si tak mohli 
produkt nebo službu co nejvíce představit a případně i vyzkoušet. 
 Tvorba MVP není o tom, přesvědčit nás nebo sebe sama, že jej nelze vytvořit, ale naopak o 
nalezení té nejjednodušší a efektivní cesty, jak Váš produkt nebo službu dostat do fáze, kdy jej můžete 
představit zákazníkům a začít ověřovat jejich reakce a požadavky. 

 STAVĚNÍ PROTOTYPU

 SKICA

 Nákres je lepší než tisíc slov aneb lépe je jednou vidět než 100-krát slyšet. Hned při prvním 
zhlédnutí nákresu se produkt stává srozumitelným pro ostatní. Neočekává se, že vytvoříte umělecké 
dílo, ale že získáte jasnější vizuální představu o samotném produktu a doplníte všechny chybějící články 
do �nální představy. V případě služeb se může jednat o náčrt vzhledu webové stránky nebo aplikace.



 JAK NA TO?

  Vyberte si člena týmu, který je nejlepší v kreslení.
  Při skicování použijte pero nebo tužky, fantazii se meze nekladou. Klidně si pomozte
  samolepkami, výstřižky z časopisu apod. Ti méně umělecky, ale více technicky zdatní,
  mohou využít například CAD programy.
  Naskicujte produkt z různých stran. Věnujte se detailům. Pokud se jedná o službu, tak
  namalujte například uspořádání aplikace anebo internetových stránek. V případě videa 
  si sepište scénář videa atd.
  Nezapomeňte, že vzniklá skica je výsledkem týmové práce.

 3D MAKETA

 Pokud je to vhodné pro váš produkt vytvořte 3D maketu na základě dokončené skici. Jako 
materiál můžete použít cokoliv, od starých hadrů, krabic, větví, plastelíny, atd. Zde se také můžete 
zamyslet nad použitím alternativních materiálů. Například vaše konkurence používá překližku a vy 
použijete plast nebo vaše konkurence používá bavlnu a vy použijete polyester. Neustále vymýšlejte a 
vylepšujte svůj produkt a hledejte nové způsoby, jak zaujmout a vylepšit kvalitu a vlastnosti vašeho 
produktu. V případě, že se jedná o službu, využijte templátu a začněte vytvářet první náznak webu nebo 
aplikace.

 FUNKČNÍ PROTOTYP

 Když už je skica nebo maketa hotová, nastal čas, vytvořit funkční prototyp. I v tomto případě se 
soustřeďte na vytvoření jeho hrubého základu, zjednodušenou verzi celého nápadu (Minimum Viable 
Product). Následně si ověřte, že je prototyp funkční a při používání MVP nemůže dojít k nějaké chybě.

 JAK NA TO?

  Podle typu vašeho produktu, oslovte odborníka v dané oblasti.
  Podnikatele ochotného pomoci můžete najít na různých místech. Mezi svými rodiči, mezi
  rodiči kamarádů, mezi členy širší rodiny, zkuste také oslovit studenty VŠ, kteří již mají 
  s podnikáním zkušenosti. Využijte své kontakty a do hledání vhodných lidi zkuste zapojit 
  i svého mentora. Základním pravidlem je najít člověka s příslušnou podnikatelskou
  zkušeností.
  Předem si ujasněte podmínky spolupráce. Samotná spolupráce podnikatele je na bázi 
  dobrovolnictví, tedy bez nároku na �nanční odměnu, ale upřesněte si případnou cenu za 
  materiál a jiné nezbytné výdaje.
  Požádejte o podpis dohody o zachování mlčenlivosti.
  Na následném osobním setkání prezentujte svoji představu pomocí skici anebo 
  3D makety. Aby profesionál mohl vytvořit prototyp podle vašich představ, musí znát 
  i nejmenší detaily.
  Dohodněte se na datu dodání. Pokud to situace dovolí, buďte přítomni při �nální 
  realizaci svého nápadu.

 Nezapomeňte, že funkční prototyp si můžete vytvořit i sami. U služeb, například pomocí videa, 
můžete prezentovat její funkčnost, prezentaci pomocí různých webových templátů (strikingly.com, 
wix.com, launchrock.com,...) a funkční produkt si můžete, pokud si troufáte, vytvořit v dílnách středních 
průmyslových škol po domluvě s kamarádem, spolupracovníkem nebo vedením školy anebo v 
brněnském zařízení FAB Lab.

 INSPIRUJTE SE

 Reakce potencionálních zákazníků je možné poznat ještě před vyrobením samotného produktu, 
dokonce i bez existence funkčního prototypu. Jak? Alespoň v krátkosti představujeme jeden z postupů, 
který v posledních letech pomáhají inovátorům a podnikatelům vyhnout se základní chybě. A to 
investovat množství času, práce a peněz do výroby produktu, po kterém neexistuje adekvátní poptávka.

 UNIKÁTNÍ HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

 Cílem je identi�kovat proč si zákazníci koupí právě Váš výrobek nebo službu. 
 Co je unikátní hodnota pro zákazníka: je to důvod proč si koupit zrovna Váš produkt nebo 
službu. Pokud Váš produkt nebo služba nemá pro zákazníka hodnotu nebo ji nevidí, nebude jej mít 
zájem koupit nebo bude chtít lepší cenu apod. 
 Unikátní hodnota je něco, co musí zákazníka přesvědčit o tom v čem je Váš produkt či služba 
lepší než od konkurence. Mějte na mysli, že na zaujetí zákazníka máte jen několik málo sekund. Udává 
se, že 5-8. 

 PŘÍKLADY RŮZNÝCH ASPEKTŮ HODNOTY: 
 Pohodlí:   časová úspora, jednoduchost užívání (Dáme jídlo, Rohlík.cz apod.)
 Cena:      služba  šetří zákazníkovi peníze (WhatsApp, samoobslužné výdejny 
    zboží apod.) 
 Design a koncept: zážitek z každodenního užívání (Mercedes, Apple apod.)
 Značka:  pocit výjimečnosti, jedinečnosti, luxusu (Cartier, Prada, Luis Vuitton apod.)
 Úspora nákladů:  (Airbnb, Letuška, Slevomat apod.)
 Snížení rizika:     poradenství, pojištění, ochrana

NEZAPOMEŇTE 
Lidé se rozhodují na základě emocí a musí ve Vašem řešení, 

službě, produktu jasně vidět naplnění svých potřeb!

 Pro vizualizaci hodnoty a odlišnosti používáme něco, co nejde jednoduše zkopírovat 
konkurencí:
  znalost nějaké problematiky
  algoritmy produktu
  kreativní, konstrukční, obchodní tým, který dané věci vytváří a doručuje
  zákazníci �rmy
  komunita kolem �rmy, služeb, produktů
  osobnost stojící za produktem, myšlenkou
  lokalita, kde světové �rmy nechtějí investovat (může být případ Česka, Slovenska) 
  lokální znalost

 Výše uvedené Vám pomůže de�novat unikátní hodnotu pro zákazníka. Tuto hodnotu pak 
zúročíte při tvorbě MVP. 

 POZNÁMKA NA ZÁVĚR 

 Důležité je si uvědomit, že být první na trhu není vždy výhoda. Trh ještě nemusí být připraven a 
nemusí rozumět vašemu produktu. Lidé zatím nemusí vidět svou potřebu, kterou se snažíte naplnit. 
Mějte proto na paměti, že je opravdu dobré vycházet z toho, co Vám říkají Vaši potencionální zákazníci 
a nesnažte se být za každou cenu extrémně vizionářští, když nevíte jak produkt prodat, protože jej zatím 
nikdo nepovažuje za důležitý. 
 Krásným příkladem v oblasti technologií je tablet. Microsoft o tabletu hovořil od 90. let a až 
Applu se jej podařilo v roce 2010 přetavit v komerční mega-úspěch, a to jej měl hotový dávno před iPho-
nem. Ale nejdříve pro něj rozumně vytvořil trh aplikací, aby pak měl tablet nástup usnadněn obrovským 
množstvím aplikací.

 VYTVÁŘENÍ PROTOTYPU

 Základním pravidlem této části tvůrčího procesu je, že zde žádná pravidla neexistují. Experimen-
tujte, hledejte inspiraci všude kolem sebe, vymýšlejte a zkoušejte, co by mohlo fungovat. A pokud nara-
zíte na překážku, hledejte lepší způsob, jak danou překážku překonat. Svůj nápad za každých okolnosti 
zrealizujte. Všeobecně platí, ze v rámci celého projektu je toto ta část, kdy se naučíte nejvíce a zároveň 
si užijete nejvíce zábavy. Není nic tak vzrušujícího, jako sledování proměny vlastní myšlenky ve 
skutečnost.
 Rozvržení práce a plánování jednotlivých podfází plně přizpůsobte typu samotného produktu. 
Popřemýšlejte, který z níže nabídnutých postupů pro vás bude nápad nejvhodnější a čemu věnujete 
kolik času. Někdo bude déle skicovat, jiný si pohraje s 3D maketou a další skupina se soustředí hlavně 
na přímou spolupráci s mentorem. Vše přizpůsobte své situaci a potřebám.
 Mějte prosím na paměti, že v případě, že není možná tvorba MVP ve vlastním smyslu produktu 
nebo služby, můžete vždy vytvořit prezentaci MVP. Tato prezentace může být formou videa, modelu 
apod. Důležité je, aby obsahovala co nejvíce prvků, které bude mít vlastní MVP a zákazníci si tak mohli 
produkt nebo službu co nejvíce představit a případně i vyzkoušet. 
 Tvorba MVP není o tom, přesvědčit nás nebo sebe sama, že jej nelze vytvořit, ale naopak o 
nalezení té nejjednodušší a efektivní cesty, jak Váš produkt nebo službu dostat do fáze, kdy jej můžete 
představit zákazníkům a začít ověřovat jejich reakce a požadavky. 

 STAVĚNÍ PROTOTYPU

 SKICA

 Nákres je lepší než tisíc slov aneb lépe je jednou vidět než 100-krát slyšet. Hned při prvním 
zhlédnutí nákresu se produkt stává srozumitelným pro ostatní. Neočekává se, že vytvoříte umělecké 
dílo, ale že získáte jasnější vizuální představu o samotném produktu a doplníte všechny chybějící články 
do �nální představy. V případě služeb se může jednat o náčrt vzhledu webové stránky nebo aplikace.



 OVĚŘOVÁNÍ MVP

 Nyní ověříme MVP, zda-li jsme vše správně pochopili, připravili a míříme s naším produktem či 
službou k představě a požadavkům, které mají zákazníci, kteří nám chtějí zaplatit. 

 CO NÁS ZAJÍMÁ A NA CO SE PTÁME NYNÍ:

 PŘÍKLADY MOŽNÝCH OTÁZEK.
  Jak vnímá zákazník hodnotu našeho MVP?
  Jaká je kvalita našeho produktu/služby? 
  Co můžeme zlepšit? Kam se může naše služba ubírat v dalším kroku? 
  Je přihlášení/registrace/komunikace plynulá a bez problémů?
  Dovolám se? Objednám se?
  Poskytuji kontakt a pomoc při řešení problémů?
  Máme a jsme schopni přivést dostatek zákazníků
  Je cena přiměřená? Pokud ji již známe a víme.

  A další otázky dle Vaší potřeby.

 Ověřování provádíme opět formou dotazníku, který distribujeme v závislosti na MVP. Pokud je 
naše MVP v elektronické podobě, můžeme dotazník připojit rovnou k samotnému MVP. Pokud jej 
prezentujeme v hmotné podobě, můžeme provádět ověřování přímo při jeho prezentaci. Možné jsou 
samozřejmě kombinace obou možností. Jde nám především o to, zjistit výsledek a informace důležité 
ke zdokonalení našeho MVP. 

 PŘÍKLADY:
  Dropbox: https://www.youtube.com/watch?v=xy9nSnalvPc
  Doller:  https://www.startovac.cz/projekty/doller/

 Jak již bylo řečeno, MVP znamená Minimum Viable Product. Není to prototyp s chybami, ale 
první funkční verze. Není to kompletní provozovna, ale třeba jen dočasně pronajatý stánek. Základem 
MVP je to, že musí obsahovat řešení, které vnímá zákazník jako hodnotu a je za něj ochotný zaplatit. 

SHRNUTÍ MVP
Minimální produkt / služba – jen to hlavní, co přináší hodnotu.

Design, ovládání, minimální chybovost je již na úrovni �nálního produktu.
Ověření hypotézy – jděte s MVP ven, místo detailních marketingových analýz trhu 

(to neznamená, že se nedělá například mapování konkurence).
Jediné ověření = první platící zákazníci.

 Je nutné si uvědomit, že dnes má každý možnost přístupu k produkčním technologiím, výrob-
ním linkám, 3D tiskárnám, e-commerce, mobilním telefonům a tabletům, internetu (e-knihy, aplikace, 
web) jako distribučnímu kanálu. Toto vše jsou nástroje, které dnes umožní vypadat a poskytovat váš 
produktu/službu naprosto stejně jako produkt 100-leté �rmy, vedoucí světový trh. Produkční, výrobní a 
distribuční omezení dnes tedy v podstatě neexistují. Každý dnes může vytvořit a distribuovat svůj 
produkt relativně lehce a levně. Každý je tedy potenciální konkurence, proto je nutné se odlišit a cílit 
přesně.

6. SOUTĚŽNÍ TÝDEN

OVĚŘENÍ MVP

 JAK NA TO?

  Vyberte si člena týmu, který je nejlepší v kreslení.
  Při skicování použijte pero nebo tužky, fantazii se meze nekladou. Klidně si pomozte
  samolepkami, výstřižky z časopisu apod. Ti méně umělecky, ale více technicky zdatní,
  mohou využít například CAD programy.
  Naskicujte produkt z různých stran. Věnujte se detailům. Pokud se jedná o službu, tak
  namalujte například uspořádání aplikace anebo internetových stránek. V případě videa 
  si sepište scénář videa atd.
  Nezapomeňte, že vzniklá skica je výsledkem týmové práce.

 3D MAKETA

 Pokud je to vhodné pro váš produkt vytvořte 3D maketu na základě dokončené skici. Jako 
materiál můžete použít cokoliv, od starých hadrů, krabic, větví, plastelíny, atd. Zde se také můžete 
zamyslet nad použitím alternativních materiálů. Například vaše konkurence používá překližku a vy 
použijete plast nebo vaše konkurence používá bavlnu a vy použijete polyester. Neustále vymýšlejte a 
vylepšujte svůj produkt a hledejte nové způsoby, jak zaujmout a vylepšit kvalitu a vlastnosti vašeho 
produktu. V případě, že se jedná o službu, využijte templátu a začněte vytvářet první náznak webu nebo 
aplikace.

 FUNKČNÍ PROTOTYP

 Když už je skica nebo maketa hotová, nastal čas, vytvořit funkční prototyp. I v tomto případě se 
soustřeďte na vytvoření jeho hrubého základu, zjednodušenou verzi celého nápadu (Minimum Viable 
Product). Následně si ověřte, že je prototyp funkční a při používání MVP nemůže dojít k nějaké chybě.

 JAK NA TO?

  Podle typu vašeho produktu, oslovte odborníka v dané oblasti.
  Podnikatele ochotného pomoci můžete najít na různých místech. Mezi svými rodiči, mezi
  rodiči kamarádů, mezi členy širší rodiny, zkuste také oslovit studenty VŠ, kteří již mají 
  s podnikáním zkušenosti. Využijte své kontakty a do hledání vhodných lidi zkuste zapojit 
  i svého mentora. Základním pravidlem je najít člověka s příslušnou podnikatelskou
  zkušeností.
  Předem si ujasněte podmínky spolupráce. Samotná spolupráce podnikatele je na bázi 
  dobrovolnictví, tedy bez nároku na �nanční odměnu, ale upřesněte si případnou cenu za 
  materiál a jiné nezbytné výdaje.
  Požádejte o podpis dohody o zachování mlčenlivosti.
  Na následném osobním setkání prezentujte svoji představu pomocí skici anebo 
  3D makety. Aby profesionál mohl vytvořit prototyp podle vašich představ, musí znát 
  i nejmenší detaily.
  Dohodněte se na datu dodání. Pokud to situace dovolí, buďte přítomni při �nální 
  realizaci svého nápadu.

 Nezapomeňte, že funkční prototyp si můžete vytvořit i sami. U služeb, například pomocí videa, 
můžete prezentovat její funkčnost, prezentaci pomocí různých webových templátů (strikingly.com, 
wix.com, launchrock.com,...) a funkční produkt si můžete, pokud si troufáte, vytvořit v dílnách středních 
průmyslových škol po domluvě s kamarádem, spolupracovníkem nebo vedením školy anebo v 
brněnském zařízení FAB Lab.

 INSPIRUJTE SE

 Reakce potencionálních zákazníků je možné poznat ještě před vyrobením samotného produktu, 
dokonce i bez existence funkčního prototypu. Jak? Alespoň v krátkosti představujeme jeden z postupů, 
který v posledních letech pomáhají inovátorům a podnikatelům vyhnout se základní chybě. A to 
investovat množství času, práce a peněz do výroby produktu, po kterém neexistuje adekvátní poptávka.

 UNIKÁTNÍ HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

 Cílem je identi�kovat proč si zákazníci koupí právě Váš výrobek nebo službu. 
 Co je unikátní hodnota pro zákazníka: je to důvod proč si koupit zrovna Váš produkt nebo 
službu. Pokud Váš produkt nebo služba nemá pro zákazníka hodnotu nebo ji nevidí, nebude jej mít 
zájem koupit nebo bude chtít lepší cenu apod. 
 Unikátní hodnota je něco, co musí zákazníka přesvědčit o tom v čem je Váš produkt či služba 
lepší než od konkurence. Mějte na mysli, že na zaujetí zákazníka máte jen několik málo sekund. Udává 
se, že 5-8. 

 PŘÍKLADY RŮZNÝCH ASPEKTŮ HODNOTY: 
 Pohodlí:   časová úspora, jednoduchost užívání (Dáme jídlo, Rohlík.cz apod.)
 Cena:      služba  šetří zákazníkovi peníze (WhatsApp, samoobslužné výdejny 
    zboží apod.) 
 Design a koncept: zážitek z každodenního užívání (Mercedes, Apple apod.)
 Značka:  pocit výjimečnosti, jedinečnosti, luxusu (Cartier, Prada, Luis Vuitton apod.)
 Úspora nákladů:  (Airbnb, Letuška, Slevomat apod.)
 Snížení rizika:     poradenství, pojištění, ochrana

NEZAPOMEŇTE 
Lidé se rozhodují na základě emocí a musí ve Vašem řešení, 

službě, produktu jasně vidět naplnění svých potřeb!

 Pro vizualizaci hodnoty a odlišnosti používáme něco, co nejde jednoduše zkopírovat 
konkurencí:
  znalost nějaké problematiky
  algoritmy produktu
  kreativní, konstrukční, obchodní tým, který dané věci vytváří a doručuje
  zákazníci �rmy
  komunita kolem �rmy, služeb, produktů
  osobnost stojící za produktem, myšlenkou
  lokalita, kde světové �rmy nechtějí investovat (může být případ Česka, Slovenska) 
  lokální znalost

 Výše uvedené Vám pomůže de�novat unikátní hodnotu pro zákazníka. Tuto hodnotu pak 
zúročíte při tvorbě MVP. 

 POZNÁMKA NA ZÁVĚR 

 Důležité je si uvědomit, že být první na trhu není vždy výhoda. Trh ještě nemusí být připraven a 
nemusí rozumět vašemu produktu. Lidé zatím nemusí vidět svou potřebu, kterou se snažíte naplnit. 
Mějte proto na paměti, že je opravdu dobré vycházet z toho, co Vám říkají Vaši potencionální zákazníci 
a nesnažte se být za každou cenu extrémně vizionářští, když nevíte jak produkt prodat, protože jej zatím 
nikdo nepovažuje za důležitý. 
 Krásným příkladem v oblasti technologií je tablet. Microsoft o tabletu hovořil od 90. let a až 
Applu se jej podařilo v roce 2010 přetavit v komerční mega-úspěch, a to jej měl hotový dávno před iPho-
nem. Ale nejdříve pro něj rozumně vytvořil trh aplikací, aby pak měl tablet nástup usnadněn obrovským 
množstvím aplikací.

 VYTVÁŘENÍ PROTOTYPU

 Základním pravidlem této části tvůrčího procesu je, že zde žádná pravidla neexistují. Experimen-
tujte, hledejte inspiraci všude kolem sebe, vymýšlejte a zkoušejte, co by mohlo fungovat. A pokud nara-
zíte na překážku, hledejte lepší způsob, jak danou překážku překonat. Svůj nápad za každých okolnosti 
zrealizujte. Všeobecně platí, ze v rámci celého projektu je toto ta část, kdy se naučíte nejvíce a zároveň 
si užijete nejvíce zábavy. Není nic tak vzrušujícího, jako sledování proměny vlastní myšlenky ve 
skutečnost.
 Rozvržení práce a plánování jednotlivých podfází plně přizpůsobte typu samotného produktu. 
Popřemýšlejte, který z níže nabídnutých postupů pro vás bude nápad nejvhodnější a čemu věnujete 
kolik času. Někdo bude déle skicovat, jiný si pohraje s 3D maketou a další skupina se soustředí hlavně 
na přímou spolupráci s mentorem. Vše přizpůsobte své situaci a potřebám.
 Mějte prosím na paměti, že v případě, že není možná tvorba MVP ve vlastním smyslu produktu 
nebo služby, můžete vždy vytvořit prezentaci MVP. Tato prezentace může být formou videa, modelu 
apod. Důležité je, aby obsahovala co nejvíce prvků, které bude mít vlastní MVP a zákazníci si tak mohli 
produkt nebo službu co nejvíce představit a případně i vyzkoušet. 
 Tvorba MVP není o tom, přesvědčit nás nebo sebe sama, že jej nelze vytvořit, ale naopak o 
nalezení té nejjednodušší a efektivní cesty, jak Váš produkt nebo službu dostat do fáze, kdy jej můžete 
představit zákazníkům a začít ověřovat jejich reakce a požadavky. 

 STAVĚNÍ PROTOTYPU

 SKICA

 Nákres je lepší než tisíc slov aneb lépe je jednou vidět než 100-krát slyšet. Hned při prvním 
zhlédnutí nákresu se produkt stává srozumitelným pro ostatní. Neočekává se, že vytvoříte umělecké 
dílo, ale že získáte jasnější vizuální představu o samotném produktu a doplníte všechny chybějící články 
do �nální představy. V případě služeb se může jednat o náčrt vzhledu webové stránky nebo aplikace.



 

 OVĚŘOVÁNÍ MVP

 Nyní ověříme MVP, zda-li jsme vše správně pochopili, připravili a míříme s naším produktem či 
službou k představě a požadavkům, které mají zákazníci, kteří nám chtějí zaplatit. 

 CO NÁS ZAJÍMÁ A NA CO SE PTÁME NYNÍ:

 PŘÍKLADY MOŽNÝCH OTÁZEK.
  Jak vnímá zákazník hodnotu našeho MVP?
  Jaká je kvalita našeho produktu/služby? 
  Co můžeme zlepšit? Kam se může naše služba ubírat v dalším kroku? 
  Je přihlášení/registrace/komunikace plynulá a bez problémů?
  Dovolám se? Objednám se?
  Poskytuji kontakt a pomoc při řešení problémů?
  Máme a jsme schopni přivést dostatek zákazníků
  Je cena přiměřená? Pokud ji již známe a víme.

  A další otázky dle Vaší potřeby.

 Ověřování provádíme opět formou dotazníku, který distribujeme v závislosti na MVP. Pokud je 
naše MVP v elektronické podobě, můžeme dotazník připojit rovnou k samotnému MVP. Pokud jej 
prezentujeme v hmotné podobě, můžeme provádět ověřování přímo při jeho prezentaci. Možné jsou 
samozřejmě kombinace obou možností. Jde nám především o to, zjistit výsledek a informace důležité 
ke zdokonalení našeho MVP. 

 PŘÍKLADY:
  Dropbox: https://www.youtube.com/watch?v=xy9nSnalvPc
  Doller:  https://www.startovac.cz/projekty/doller/

 Jak již bylo řečeno, MVP znamená Minimum Viable Product. Není to prototyp s chybami, ale 
první funkční verze. Není to kompletní provozovna, ale třeba jen dočasně pronajatý stánek. Základem 
MVP je to, že musí obsahovat řešení, které vnímá zákazník jako hodnotu a je za něj ochotný zaplatit. 

SHRNUTÍ MVP
Minimální produkt / služba – jen to hlavní, co přináší hodnotu.

Design, ovládání, minimální chybovost je již na úrovni �nálního produktu.
Ověření hypotézy – jděte s MVP ven, místo detailních marketingových analýz trhu 

(to neznamená, že se nedělá například mapování konkurence).
Jediné ověření = první platící zákazníci.

 Je nutné si uvědomit, že dnes má každý možnost přístupu k produkčním technologiím, výrob-
ním linkám, 3D tiskárnám, e-commerce, mobilním telefonům a tabletům, internetu (e-knihy, aplikace, 
web) jako distribučnímu kanálu. Toto vše jsou nástroje, které dnes umožní vypadat a poskytovat váš 
produktu/službu naprosto stejně jako produkt 100-leté �rmy, vedoucí světový trh. Produkční, výrobní a 
distribuční omezení dnes tedy v podstatě neexistují. Každý dnes může vytvořit a distribuovat svůj 
produkt relativně lehce a levně. Každý je tedy potenciální konkurence, proto je nutné se odlišit a cílit 
přesně.

 JAK NA TO?

  Vyberte si člena týmu, který je nejlepší v kreslení.
  Při skicování použijte pero nebo tužky, fantazii se meze nekladou. Klidně si pomozte
  samolepkami, výstřižky z časopisu apod. Ti méně umělecky, ale více technicky zdatní,
  mohou využít například CAD programy.
  Naskicujte produkt z různých stran. Věnujte se detailům. Pokud se jedná o službu, tak
  namalujte například uspořádání aplikace anebo internetových stránek. V případě videa 
  si sepište scénář videa atd.
  Nezapomeňte, že vzniklá skica je výsledkem týmové práce.

 3D MAKETA

 Pokud je to vhodné pro váš produkt vytvořte 3D maketu na základě dokončené skici. Jako 
materiál můžete použít cokoliv, od starých hadrů, krabic, větví, plastelíny, atd. Zde se také můžete 
zamyslet nad použitím alternativních materiálů. Například vaše konkurence používá překližku a vy 
použijete plast nebo vaše konkurence používá bavlnu a vy použijete polyester. Neustále vymýšlejte a 
vylepšujte svůj produkt a hledejte nové způsoby, jak zaujmout a vylepšit kvalitu a vlastnosti vašeho 
produktu. V případě, že se jedná o službu, využijte templátu a začněte vytvářet první náznak webu nebo 
aplikace.

 FUNKČNÍ PROTOTYP

 Když už je skica nebo maketa hotová, nastal čas, vytvořit funkční prototyp. I v tomto případě se 
soustřeďte na vytvoření jeho hrubého základu, zjednodušenou verzi celého nápadu (Minimum Viable 
Product). Následně si ověřte, že je prototyp funkční a při používání MVP nemůže dojít k nějaké chybě.

 JAK NA TO?

  Podle typu vašeho produktu, oslovte odborníka v dané oblasti.
  Podnikatele ochotného pomoci můžete najít na různých místech. Mezi svými rodiči, mezi
  rodiči kamarádů, mezi členy širší rodiny, zkuste také oslovit studenty VŠ, kteří již mají 
  s podnikáním zkušenosti. Využijte své kontakty a do hledání vhodných lidi zkuste zapojit 
  i svého mentora. Základním pravidlem je najít člověka s příslušnou podnikatelskou
  zkušeností.
  Předem si ujasněte podmínky spolupráce. Samotná spolupráce podnikatele je na bázi 
  dobrovolnictví, tedy bez nároku na �nanční odměnu, ale upřesněte si případnou cenu za 
  materiál a jiné nezbytné výdaje.
  Požádejte o podpis dohody o zachování mlčenlivosti.
  Na následném osobním setkání prezentujte svoji představu pomocí skici anebo 
  3D makety. Aby profesionál mohl vytvořit prototyp podle vašich představ, musí znát 
  i nejmenší detaily.
  Dohodněte se na datu dodání. Pokud to situace dovolí, buďte přítomni při �nální 
  realizaci svého nápadu.

 Nezapomeňte, že funkční prototyp si můžete vytvořit i sami. U služeb, například pomocí videa, 
můžete prezentovat její funkčnost, prezentaci pomocí různých webových templátů (strikingly.com, 
wix.com, launchrock.com,...) a funkční produkt si můžete, pokud si troufáte, vytvořit v dílnách středních 
průmyslových škol po domluvě s kamarádem, spolupracovníkem nebo vedením školy anebo v 
brněnském zařízení FAB Lab.

 INSPIRUJTE SE

 Reakce potencionálních zákazníků je možné poznat ještě před vyrobením samotného produktu, 
dokonce i bez existence funkčního prototypu. Jak? Alespoň v krátkosti představujeme jeden z postupů, 
který v posledních letech pomáhají inovátorům a podnikatelům vyhnout se základní chybě. A to 
investovat množství času, práce a peněz do výroby produktu, po kterém neexistuje adekvátní poptávka.

 UNIKÁTNÍ HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

 Cílem je identi�kovat proč si zákazníci koupí právě Váš výrobek nebo službu. 
 Co je unikátní hodnota pro zákazníka: je to důvod proč si koupit zrovna Váš produkt nebo 
službu. Pokud Váš produkt nebo služba nemá pro zákazníka hodnotu nebo ji nevidí, nebude jej mít 
zájem koupit nebo bude chtít lepší cenu apod. 
 Unikátní hodnota je něco, co musí zákazníka přesvědčit o tom v čem je Váš produkt či služba 
lepší než od konkurence. Mějte na mysli, že na zaujetí zákazníka máte jen několik málo sekund. Udává 
se, že 5-8. 

 PŘÍKLADY RŮZNÝCH ASPEKTŮ HODNOTY: 
 Pohodlí:   časová úspora, jednoduchost užívání (Dáme jídlo, Rohlík.cz apod.)
 Cena:      služba  šetří zákazníkovi peníze (WhatsApp, samoobslužné výdejny 
    zboží apod.) 
 Design a koncept: zážitek z každodenního užívání (Mercedes, Apple apod.)
 Značka:  pocit výjimečnosti, jedinečnosti, luxusu (Cartier, Prada, Luis Vuitton apod.)
 Úspora nákladů:  (Airbnb, Letuška, Slevomat apod.)
 Snížení rizika:     poradenství, pojištění, ochrana

NEZAPOMEŇTE 
Lidé se rozhodují na základě emocí a musí ve Vašem řešení, 

službě, produktu jasně vidět naplnění svých potřeb!

 Pro vizualizaci hodnoty a odlišnosti používáme něco, co nejde jednoduše zkopírovat 
konkurencí:
  znalost nějaké problematiky
  algoritmy produktu
  kreativní, konstrukční, obchodní tým, který dané věci vytváří a doručuje
  zákazníci �rmy
  komunita kolem �rmy, služeb, produktů
  osobnost stojící za produktem, myšlenkou
  lokalita, kde světové �rmy nechtějí investovat (může být případ Česka, Slovenska) 
  lokální znalost

 Výše uvedené Vám pomůže de�novat unikátní hodnotu pro zákazníka. Tuto hodnotu pak 
zúročíte při tvorbě MVP. 

 POZNÁMKA NA ZÁVĚR 

 Důležité je si uvědomit, že být první na trhu není vždy výhoda. Trh ještě nemusí být připraven a 
nemusí rozumět vašemu produktu. Lidé zatím nemusí vidět svou potřebu, kterou se snažíte naplnit. 
Mějte proto na paměti, že je opravdu dobré vycházet z toho, co Vám říkají Vaši potencionální zákazníci 
a nesnažte se být za každou cenu extrémně vizionářští, když nevíte jak produkt prodat, protože jej zatím 
nikdo nepovažuje za důležitý. 
 Krásným příkladem v oblasti technologií je tablet. Microsoft o tabletu hovořil od 90. let a až 
Applu se jej podařilo v roce 2010 přetavit v komerční mega-úspěch, a to jej měl hotový dávno před iPho-
nem. Ale nejdříve pro něj rozumně vytvořil trh aplikací, aby pak měl tablet nástup usnadněn obrovským 
množstvím aplikací.

 VYTVÁŘENÍ PROTOTYPU

 Základním pravidlem této části tvůrčího procesu je, že zde žádná pravidla neexistují. Experimen-
tujte, hledejte inspiraci všude kolem sebe, vymýšlejte a zkoušejte, co by mohlo fungovat. A pokud nara-
zíte na překážku, hledejte lepší způsob, jak danou překážku překonat. Svůj nápad za každých okolnosti 
zrealizujte. Všeobecně platí, ze v rámci celého projektu je toto ta část, kdy se naučíte nejvíce a zároveň 
si užijete nejvíce zábavy. Není nic tak vzrušujícího, jako sledování proměny vlastní myšlenky ve 
skutečnost.
 Rozvržení práce a plánování jednotlivých podfází plně přizpůsobte typu samotného produktu. 
Popřemýšlejte, který z níže nabídnutých postupů pro vás bude nápad nejvhodnější a čemu věnujete 
kolik času. Někdo bude déle skicovat, jiný si pohraje s 3D maketou a další skupina se soustředí hlavně 
na přímou spolupráci s mentorem. Vše přizpůsobte své situaci a potřebám.
 Mějte prosím na paměti, že v případě, že není možná tvorba MVP ve vlastním smyslu produktu 
nebo služby, můžete vždy vytvořit prezentaci MVP. Tato prezentace může být formou videa, modelu 
apod. Důležité je, aby obsahovala co nejvíce prvků, které bude mít vlastní MVP a zákazníci si tak mohli 
produkt nebo službu co nejvíce představit a případně i vyzkoušet. 
 Tvorba MVP není o tom, přesvědčit nás nebo sebe sama, že jej nelze vytvořit, ale naopak o 
nalezení té nejjednodušší a efektivní cesty, jak Váš produkt nebo službu dostat do fáze, kdy jej můžete 
představit zákazníkům a začít ověřovat jejich reakce a požadavky. 

 STAVĚNÍ PROTOTYPU

 SKICA

 Nákres je lepší než tisíc slov aneb lépe je jednou vidět než 100-krát slyšet. Hned při prvním 
zhlédnutí nákresu se produkt stává srozumitelným pro ostatní. Neočekává se, že vytvoříte umělecké 
dílo, ale že získáte jasnější vizuální představu o samotném produktu a doplníte všechny chybějící články 
do �nální představy. V případě služeb se může jednat o náčrt vzhledu webové stránky nebo aplikace.



 BUDOVÁNÍ KOMUNITY A ZÍSKÁVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY

 Nevnímejte své zákazníky jen jako zdroj příjmů. Zaměřte se také na jejich názory, jak Vaši službu 
vnímají, jak vnímají její cenu apod. Tuto zpětnou vazbu se snažte sbírat a vyhodnotit, a to podobně jako 
v průběhu soutěže. 
 Vytvořte pro Vaše zákazníky prostředí, kde se mohou sdružovat, komunikovat mezi sebou i s 
Vámi a vytvářejte tak kolem svého produktu nebo služby komunitu. Osobní recenze a doporučení jsou 
jedním z nejsilnějších marketingových nástrojů. K tvorbě komunit jsou extrémně vhodné sociální sítě, 
kde můžou zákazníci sdílet své názory, fotky a další obsah, který může zvednout povědomí o   vaší 
službě nebo produktu. 

 BYZNYS MODEL

 Vnímejte v této fázi problematiku byznys modelu co nejjednodušeji, ale zároveň s ohledem na 
skutečný stav věci. Zaměřte se zejména na náklady a příjmy.

 PŘÍJMY

 Příjmy nám říkají, z čeho a jakým způsobem budeme získávat peníze. Důležité pro příjmy je 
uvědomit si následující:
  Je důležité začít účtovat za MVP již od prvního dne, jinak neotestujete váš byznys model.
  MVP musí řešit problém, který za to stojí: musí ospravedlnit to, že za danou věc platíme 
  a jsme ochotni platit.
  Cenou de�nujeme své zákazníky, segment (např. dražší cena - VIP produkty).

 NÁKLADY

 Náklady budou zpočátku velmi nízké, protože budou zahrnovat jen následující činnosti a akce: 
  Cena za rozhovory s potenciálními zákazníky (dvě kola: problém, řešení)
  Cena za sestavení a spuštění MVP (ve službách jen čas, v produktech i   prototyp)
  Náklady na chod týmu

 Tyto náklady si musíte vyčíslit, a to pokud možno co nejpřesněji. Doporučujeme udělat 
přehlednou tabulku a do ní zanést všechny náklady, které na konci sečtete.  Vnímejte rozdíl, jestli se 
náklady při větším počtu kusů snižují nebo zůstávají stejné, případně zvyšují. 

  

 URČENÍ CENY PRODUKTU NEBO SLUŽBY

 Každý produkt či služba má svou cenu, která ji také určuje a eminentně zajímá zákazníka a také 
může určovat segment (například VIP produkty jako má �rma Apple). Forem určování ceny existuje 
několik. Základní vám níže představíme. Konkrétní výběr formy určení ceny necháváme na vás a hlavně 
na vašem mentorovi, protože pro každý projekt může být vhodná jiná metoda a my ji nemůžeme na 
dálku určit. V případě potřeby můžete tento problém konzultovat i s námi. Pomůžeme vám s výběrem. 

 FORMY URČOVÁNÍ CENY

 Odpovídají na základní otázku, jak vypočítat, jakou cenu má zákazník zaplatit. Existují tři 
způsoby určování ceny:

 NÁKLADOVÁ TVORBA CENY
 Vychází z předpokladu, kdy si �rma spočítá své náklady na výrobu produktu, k nim připočte zisk 
a tím určí cenu produktu pro zákazníka.

 KONKURENČNÍ TVORBA CENY
 Vychází z jednoduchého porovnání ceny s konkurencí, tedy �rma si zjistí, za jakou cenu se 
prodává stejný nebo podobný produkt u konkurence a pak určí cenu svého produktu, buď stejnou jako 
u konkurence nebo vyšší či nižší.

 TRŽNÍ TVORBA CENY
 Firma určí cenu dle toho, kolik jsou zákazníci za produkt ochotni zaplatit. Jakou má pro něj hod-
notu. Na tento způsob tvorby ceny se velmi často zapomíná a přitom je pro zákazníka jedním, ne-li 
nejdůležitějším aspektem při koupi.

 Nejlépe je kombinovat všechny tři formy určování cen - nákladová cena (�rma nemůže být ve 
ztrátě), konkurenční cena (když mám výrazně jinou cenu než konkurence, musím umět vysvětlit proč), 
tržní cena (pokud cena neodráží hodnotu pro zákazníka a tu kterou my cítíme, zákazník produkt 
nekoupí).

 METODY TVORBY CENY

 Dále existuje několik metod tvorby cen. Firma si může vybrat jednu z metod nebo je navzájem 
kombinovat. Výběr je opět na vás a vašem mentorovi, a to dle charakteristiky projektu. Obecně existují 
tyto metody tvorby ceny:

 TVORBA CEN PŘIRÁŽKOU
 Používá se nejčastěji při velkoobchodní a maloobchodní činnosti, tedy při nákupu a prodeji, kdy 
si �rma určí, s jakou přirážkou k nákupním cenám bude produkty prodávat.

 TVORBA CEN POMOCÍ CÍLOVÉ NÁVRATNOSTI
 Zde si �rma určí výši návratnosti investice a také dobu návratnosti a dle toho vytvoří ceny 
produktů tak, aby se vložená investice vrátila dle plánu.

 TVORBA CEN POMOCÍ VNÍMANÉ HODNOTY
 Cena se vytvoří dle vnímané hodnoty zákazníkem. Tedy například při novince na trhu je cena 
produktů většinou vysoká z důvodu, že zákazník vnímá hodnotu novinky. Totéž platí o sezónnosti, ale 
také opačně (mimo sezónu cena klesá, protože zákazníci nevnímají hodnotu toho, co v současnosti 
nepotřebují).

 TVORBA CEN POMOCÍ BĚŽNÝCH CEN
 Firma určuje cenu na základě tzv. běžných cen. Tedy cen, které jsou běžné na trhu.

 TVORBA CEN POMOCÍ CENOVÝCH NABÍDEK
 Tato tvorba cen se používá nejčastěji při výběrových řízeních, kdy vyhlašovatel výběrového 
řízení určí cenu, za kterou je ochoten předmět výběrového řízení koupit. Tuto metodu však mnohdy 
používají také běžní zákazníci, kteří si určí strop (cenu, kterou jsou ochotni zaplatit) a pak hledají nejlepší 
nabídku (nabídku co do obsahu).

 ZÁVĚREM

 Doporučujeme vám si při určení nákladů všechny vypsat pod sebe a do jednoho sloupce a do 
druhého sloupce ke každému uvézt konkrétní hodnotu. Poté všechny hodnoty sečtete a získáte výsled-
nou částku nákladů. 
 Musíte také náklady počítat pro určitý počet/objem vašich produktů nebo služeb. Například na 
výrobu jednoho kusu nebo na poskytnutí např. 1 hodiny služby. 
 Náklady si také můžete rozdělit podle jejich typů, a to například na drobný majetek, který jste 
vložili do tvorby vašeho produktu nebo služby, přímé peněžní náklady, váš čas, čas dalších lidí v týmu, 
ostatní náklady. 
 Závěrem ještě opakujeme, že není cílem představit �nální byznys model se všemi jeho 
náležitostmi, �nančním plánem analýzami apod. ale zaměřit se náklady, příjmy a určení ceny Vašeho 
MVP.

 Již jste vytvořili svůj MVP, případně jej máte de�nované jinou formou jako je video, webová 
stránka apod. 
 V této části metodiky se zaměříme na to, jak dostat Váš nápad mezi potencionální zákazníky, jak 
vytvořit základní byznys model tak, abyste mohli na svém nápadu vydělávat, budovat komunitu kolem 
Vašeho produktu nebo služby a získávat nové zákazníky a jejich zpětnou vazbu. 

 POZNÁMKA: Pro prodej mnoha produktů je nutné splnit příslušné právní požadavky. Před 
případným prodejem produktu nebo služby toto prosím konzultujte s námi nebo svým mentorem.  

 ZPŮSOBY (KANÁLY) JAK OSLOVIT SVÉ POTENCIONÁLNÍ ZÁKAZNÍKY

 KANÁLY MAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE:

  Vytváří povědomí o službě či produktu (blog, reklama, slovní zmínka)
  Umožňují zákazníkům nákup (e-shop, kamenný obchod)
  Přináší zákazníkům hodnotu
  Podpora zákazníků (spokojenost)

 TYPICKÉ KANÁLY JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

  Osobně nebo telefonicky
  Přímo v obchodě, provozovně nebo osobně u zákazníka - možno spojit s fyzickým
  doručením zákazníkovi
  Tradiční média (noviny, TV), která dnes již ustupují
  Moderní média (sociální sítě, fóra, blogy atd.)

 Mějte prosím na paměti, že Vaším cílem není tyto kanály jen vyjmenovat, ale musíte vybrat 
takové, které budou vhodné přímo pro Váš produkt nebo službu. Zaměřte se na povahu toho, co 
nabízíte a hledejte vhodné kanály. Berte také v potaz cenu jednotlivých kanálů a jejich poměr výkonu a 
ceny. Není určitě vhodné nabízet regionální služby v celostátní televizi. Případně službu, která je 
dynamická a online pomocí tištěných novin. 
 Kanály také vybírejte podle toho, jaká cílová skupina je Váš zákazník. Na internetu lze dohledat 
mnohé průzkumy zaměřené na jednotlivé kanály a jejich vhodnost pro danou cílovou skupinu. 
 Navrhování způsobů, jak oslovit Vaše potencionální zákazníky musí být co nejefektivnější a musí 
odrážet možnosti a charakteristiku Vašeho MVP. 

7. SOUTĚŽNÍ TÝDEN

TVORBA BYZNYS MODELU

 JAK NA TO?

  Vyberte si člena týmu, který je nejlepší v kreslení.
  Při skicování použijte pero nebo tužky, fantazii se meze nekladou. Klidně si pomozte
  samolepkami, výstřižky z časopisu apod. Ti méně umělecky, ale více technicky zdatní,
  mohou využít například CAD programy.
  Naskicujte produkt z různých stran. Věnujte se detailům. Pokud se jedná o službu, tak
  namalujte například uspořádání aplikace anebo internetových stránek. V případě videa 
  si sepište scénář videa atd.
  Nezapomeňte, že vzniklá skica je výsledkem týmové práce.

 3D MAKETA

 Pokud je to vhodné pro váš produkt vytvořte 3D maketu na základě dokončené skici. Jako 
materiál můžete použít cokoliv, od starých hadrů, krabic, větví, plastelíny, atd. Zde se také můžete 
zamyslet nad použitím alternativních materiálů. Například vaše konkurence používá překližku a vy 
použijete plast nebo vaše konkurence používá bavlnu a vy použijete polyester. Neustále vymýšlejte a 
vylepšujte svůj produkt a hledejte nové způsoby, jak zaujmout a vylepšit kvalitu a vlastnosti vašeho 
produktu. V případě, že se jedná o službu, využijte templátu a začněte vytvářet první náznak webu nebo 
aplikace.

 FUNKČNÍ PROTOTYP

 Když už je skica nebo maketa hotová, nastal čas, vytvořit funkční prototyp. I v tomto případě se 
soustřeďte na vytvoření jeho hrubého základu, zjednodušenou verzi celého nápadu (Minimum Viable 
Product). Následně si ověřte, že je prototyp funkční a při používání MVP nemůže dojít k nějaké chybě.

 JAK NA TO?

  Podle typu vašeho produktu, oslovte odborníka v dané oblasti.
  Podnikatele ochotného pomoci můžete najít na různých místech. Mezi svými rodiči, mezi
  rodiči kamarádů, mezi členy širší rodiny, zkuste také oslovit studenty VŠ, kteří již mají 
  s podnikáním zkušenosti. Využijte své kontakty a do hledání vhodných lidi zkuste zapojit 
  i svého mentora. Základním pravidlem je najít člověka s příslušnou podnikatelskou
  zkušeností.
  Předem si ujasněte podmínky spolupráce. Samotná spolupráce podnikatele je na bázi 
  dobrovolnictví, tedy bez nároku na �nanční odměnu, ale upřesněte si případnou cenu za 
  materiál a jiné nezbytné výdaje.
  Požádejte o podpis dohody o zachování mlčenlivosti.
  Na následném osobním setkání prezentujte svoji představu pomocí skici anebo 
  3D makety. Aby profesionál mohl vytvořit prototyp podle vašich představ, musí znát 
  i nejmenší detaily.
  Dohodněte se na datu dodání. Pokud to situace dovolí, buďte přítomni při �nální 
  realizaci svého nápadu.

 Nezapomeňte, že funkční prototyp si můžete vytvořit i sami. U služeb, například pomocí videa, 
můžete prezentovat její funkčnost, prezentaci pomocí různých webových templátů (strikingly.com, 
wix.com, launchrock.com,...) a funkční produkt si můžete, pokud si troufáte, vytvořit v dílnách středních 
průmyslových škol po domluvě s kamarádem, spolupracovníkem nebo vedením školy anebo v 
brněnském zařízení FAB Lab.

 INSPIRUJTE SE

 Reakce potencionálních zákazníků je možné poznat ještě před vyrobením samotného produktu, 
dokonce i bez existence funkčního prototypu. Jak? Alespoň v krátkosti představujeme jeden z postupů, 
který v posledních letech pomáhají inovátorům a podnikatelům vyhnout se základní chybě. A to 
investovat množství času, práce a peněz do výroby produktu, po kterém neexistuje adekvátní poptávka.

 UNIKÁTNÍ HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

 Cílem je identi�kovat proč si zákazníci koupí právě Váš výrobek nebo službu. 
 Co je unikátní hodnota pro zákazníka: je to důvod proč si koupit zrovna Váš produkt nebo 
službu. Pokud Váš produkt nebo služba nemá pro zákazníka hodnotu nebo ji nevidí, nebude jej mít 
zájem koupit nebo bude chtít lepší cenu apod. 
 Unikátní hodnota je něco, co musí zákazníka přesvědčit o tom v čem je Váš produkt či služba 
lepší než od konkurence. Mějte na mysli, že na zaujetí zákazníka máte jen několik málo sekund. Udává 
se, že 5-8. 

 PŘÍKLADY RŮZNÝCH ASPEKTŮ HODNOTY: 
 Pohodlí:   časová úspora, jednoduchost užívání (Dáme jídlo, Rohlík.cz apod.)
 Cena:      služba  šetří zákazníkovi peníze (WhatsApp, samoobslužné výdejny 
    zboží apod.) 
 Design a koncept: zážitek z každodenního užívání (Mercedes, Apple apod.)
 Značka:  pocit výjimečnosti, jedinečnosti, luxusu (Cartier, Prada, Luis Vuitton apod.)
 Úspora nákladů:  (Airbnb, Letuška, Slevomat apod.)
 Snížení rizika:     poradenství, pojištění, ochrana

NEZAPOMEŇTE 
Lidé se rozhodují na základě emocí a musí ve Vašem řešení, 

službě, produktu jasně vidět naplnění svých potřeb!

 Pro vizualizaci hodnoty a odlišnosti používáme něco, co nejde jednoduše zkopírovat 
konkurencí:
  znalost nějaké problematiky
  algoritmy produktu
  kreativní, konstrukční, obchodní tým, který dané věci vytváří a doručuje
  zákazníci �rmy
  komunita kolem �rmy, služeb, produktů
  osobnost stojící za produktem, myšlenkou
  lokalita, kde světové �rmy nechtějí investovat (může být případ Česka, Slovenska) 
  lokální znalost

 Výše uvedené Vám pomůže de�novat unikátní hodnotu pro zákazníka. Tuto hodnotu pak 
zúročíte při tvorbě MVP. 

 POZNÁMKA NA ZÁVĚR 

 Důležité je si uvědomit, že být první na trhu není vždy výhoda. Trh ještě nemusí být připraven a 
nemusí rozumět vašemu produktu. Lidé zatím nemusí vidět svou potřebu, kterou se snažíte naplnit. 
Mějte proto na paměti, že je opravdu dobré vycházet z toho, co Vám říkají Vaši potencionální zákazníci 
a nesnažte se být za každou cenu extrémně vizionářští, když nevíte jak produkt prodat, protože jej zatím 
nikdo nepovažuje za důležitý. 
 Krásným příkladem v oblasti technologií je tablet. Microsoft o tabletu hovořil od 90. let a až 
Applu se jej podařilo v roce 2010 přetavit v komerční mega-úspěch, a to jej měl hotový dávno před iPho-
nem. Ale nejdříve pro něj rozumně vytvořil trh aplikací, aby pak měl tablet nástup usnadněn obrovským 
množstvím aplikací.

 VYTVÁŘENÍ PROTOTYPU

 Základním pravidlem této části tvůrčího procesu je, že zde žádná pravidla neexistují. Experimen-
tujte, hledejte inspiraci všude kolem sebe, vymýšlejte a zkoušejte, co by mohlo fungovat. A pokud nara-
zíte na překážku, hledejte lepší způsob, jak danou překážku překonat. Svůj nápad za každých okolnosti 
zrealizujte. Všeobecně platí, ze v rámci celého projektu je toto ta část, kdy se naučíte nejvíce a zároveň 
si užijete nejvíce zábavy. Není nic tak vzrušujícího, jako sledování proměny vlastní myšlenky ve 
skutečnost.
 Rozvržení práce a plánování jednotlivých podfází plně přizpůsobte typu samotného produktu. 
Popřemýšlejte, který z níže nabídnutých postupů pro vás bude nápad nejvhodnější a čemu věnujete 
kolik času. Někdo bude déle skicovat, jiný si pohraje s 3D maketou a další skupina se soustředí hlavně 
na přímou spolupráci s mentorem. Vše přizpůsobte své situaci a potřebám.
 Mějte prosím na paměti, že v případě, že není možná tvorba MVP ve vlastním smyslu produktu 
nebo služby, můžete vždy vytvořit prezentaci MVP. Tato prezentace může být formou videa, modelu 
apod. Důležité je, aby obsahovala co nejvíce prvků, které bude mít vlastní MVP a zákazníci si tak mohli 
produkt nebo službu co nejvíce představit a případně i vyzkoušet. 
 Tvorba MVP není o tom, přesvědčit nás nebo sebe sama, že jej nelze vytvořit, ale naopak o 
nalezení té nejjednodušší a efektivní cesty, jak Váš produkt nebo službu dostat do fáze, kdy jej můžete 
představit zákazníkům a začít ověřovat jejich reakce a požadavky. 

 STAVĚNÍ PROTOTYPU

 SKICA

 Nákres je lepší než tisíc slov aneb lépe je jednou vidět než 100-krát slyšet. Hned při prvním 
zhlédnutí nákresu se produkt stává srozumitelným pro ostatní. Neočekává se, že vytvoříte umělecké 
dílo, ale že získáte jasnější vizuální představu o samotném produktu a doplníte všechny chybějící články 
do �nální představy. V případě služeb se může jednat o náčrt vzhledu webové stránky nebo aplikace.



 BUDOVÁNÍ KOMUNITY A ZÍSKÁVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY

 Nevnímejte své zákazníky jen jako zdroj příjmů. Zaměřte se také na jejich názory, jak Vaši službu 
vnímají, jak vnímají její cenu apod. Tuto zpětnou vazbu se snažte sbírat a vyhodnotit, a to podobně jako 
v průběhu soutěže. 
 Vytvořte pro Vaše zákazníky prostředí, kde se mohou sdružovat, komunikovat mezi sebou i s 
Vámi a vytvářejte tak kolem svého produktu nebo služby komunitu. Osobní recenze a doporučení jsou 
jedním z nejsilnějších marketingových nástrojů. K tvorbě komunit jsou extrémně vhodné sociální sítě, 
kde můžou zákazníci sdílet své názory, fotky a další obsah, který může zvednout povědomí o   vaší 
službě nebo produktu. 

 BYZNYS MODEL

 Vnímejte v této fázi problematiku byznys modelu co nejjednodušeji, ale zároveň s ohledem na 
skutečný stav věci. Zaměřte se zejména na náklady a příjmy.

 PŘÍJMY

 Příjmy nám říkají, z čeho a jakým způsobem budeme získávat peníze. Důležité pro příjmy je 
uvědomit si následující:
  Je důležité začít účtovat za MVP již od prvního dne, jinak neotestujete váš byznys model.
  MVP musí řešit problém, který za to stojí: musí ospravedlnit to, že za danou věc platíme 
  a jsme ochotni platit.
  Cenou de�nujeme své zákazníky, segment (např. dražší cena - VIP produkty).

 NÁKLADY

 Náklady budou zpočátku velmi nízké, protože budou zahrnovat jen následující činnosti a akce: 
  Cena za rozhovory s potenciálními zákazníky (dvě kola: problém, řešení)
  Cena za sestavení a spuštění MVP (ve službách jen čas, v produktech i   prototyp)
  Náklady na chod týmu

 Tyto náklady si musíte vyčíslit, a to pokud možno co nejpřesněji. Doporučujeme udělat 
přehlednou tabulku a do ní zanést všechny náklady, které na konci sečtete.  Vnímejte rozdíl, jestli se 
náklady při větším počtu kusů snižují nebo zůstávají stejné, případně zvyšují. 

  

 URČENÍ CENY PRODUKTU NEBO SLUŽBY

 Každý produkt či služba má svou cenu, která ji také určuje a eminentně zajímá zákazníka a také 
může určovat segment (například VIP produkty jako má �rma Apple). Forem určování ceny existuje 
několik. Základní vám níže představíme. Konkrétní výběr formy určení ceny necháváme na vás a hlavně 
na vašem mentorovi, protože pro každý projekt může být vhodná jiná metoda a my ji nemůžeme na 
dálku určit. V případě potřeby můžete tento problém konzultovat i s námi. Pomůžeme vám s výběrem. 

 FORMY URČOVÁNÍ CENY

 Odpovídají na základní otázku, jak vypočítat, jakou cenu má zákazník zaplatit. Existují tři 
způsoby určování ceny:

 NÁKLADOVÁ TVORBA CENY
 Vychází z předpokladu, kdy si �rma spočítá své náklady na výrobu produktu, k nim připočte zisk 
a tím určí cenu produktu pro zákazníka.

 KONKURENČNÍ TVORBA CENY
 Vychází z jednoduchého porovnání ceny s konkurencí, tedy �rma si zjistí, za jakou cenu se 
prodává stejný nebo podobný produkt u konkurence a pak určí cenu svého produktu, buď stejnou jako 
u konkurence nebo vyšší či nižší.

 TRŽNÍ TVORBA CENY
 Firma určí cenu dle toho, kolik jsou zákazníci za produkt ochotni zaplatit. Jakou má pro něj hod-
notu. Na tento způsob tvorby ceny se velmi často zapomíná a přitom je pro zákazníka jedním, ne-li 
nejdůležitějším aspektem při koupi.

 Nejlépe je kombinovat všechny tři formy určování cen - nákladová cena (�rma nemůže být ve 
ztrátě), konkurenční cena (když mám výrazně jinou cenu než konkurence, musím umět vysvětlit proč), 
tržní cena (pokud cena neodráží hodnotu pro zákazníka a tu kterou my cítíme, zákazník produkt 
nekoupí).

 METODY TVORBY CENY

 Dále existuje několik metod tvorby cen. Firma si může vybrat jednu z metod nebo je navzájem 
kombinovat. Výběr je opět na vás a vašem mentorovi, a to dle charakteristiky projektu. Obecně existují 
tyto metody tvorby ceny:

 TVORBA CEN PŘIRÁŽKOU
 Používá se nejčastěji při velkoobchodní a maloobchodní činnosti, tedy při nákupu a prodeji, kdy 
si �rma určí, s jakou přirážkou k nákupním cenám bude produkty prodávat.

 TVORBA CEN POMOCÍ CÍLOVÉ NÁVRATNOSTI
 Zde si �rma určí výši návratnosti investice a také dobu návratnosti a dle toho vytvoří ceny 
produktů tak, aby se vložená investice vrátila dle plánu.

 TVORBA CEN POMOCÍ VNÍMANÉ HODNOTY
 Cena se vytvoří dle vnímané hodnoty zákazníkem. Tedy například při novince na trhu je cena 
produktů většinou vysoká z důvodu, že zákazník vnímá hodnotu novinky. Totéž platí o sezónnosti, ale 
také opačně (mimo sezónu cena klesá, protože zákazníci nevnímají hodnotu toho, co v současnosti 
nepotřebují).

 TVORBA CEN POMOCÍ BĚŽNÝCH CEN
 Firma určuje cenu na základě tzv. běžných cen. Tedy cen, které jsou běžné na trhu.

 TVORBA CEN POMOCÍ CENOVÝCH NABÍDEK
 Tato tvorba cen se používá nejčastěji při výběrových řízeních, kdy vyhlašovatel výběrového 
řízení určí cenu, za kterou je ochoten předmět výběrového řízení koupit. Tuto metodu však mnohdy 
používají také běžní zákazníci, kteří si určí strop (cenu, kterou jsou ochotni zaplatit) a pak hledají nejlepší 
nabídku (nabídku co do obsahu).

 ZÁVĚREM

 Doporučujeme vám si při určení nákladů všechny vypsat pod sebe a do jednoho sloupce a do 
druhého sloupce ke každému uvézt konkrétní hodnotu. Poté všechny hodnoty sečtete a získáte výsled-
nou částku nákladů. 
 Musíte také náklady počítat pro určitý počet/objem vašich produktů nebo služeb. Například na 
výrobu jednoho kusu nebo na poskytnutí např. 1 hodiny služby. 
 Náklady si také můžete rozdělit podle jejich typů, a to například na drobný majetek, který jste 
vložili do tvorby vašeho produktu nebo služby, přímé peněžní náklady, váš čas, čas dalších lidí v týmu, 
ostatní náklady. 
 Závěrem ještě opakujeme, že není cílem představit �nální byznys model se všemi jeho 
náležitostmi, �nančním plánem analýzami apod. ale zaměřit se náklady, příjmy a určení ceny Vašeho 
MVP.

 Již jste vytvořili svůj MVP, případně jej máte de�nované jinou formou jako je video, webová 
stránka apod. 
 V této části metodiky se zaměříme na to, jak dostat Váš nápad mezi potencionální zákazníky, jak 
vytvořit základní byznys model tak, abyste mohli na svém nápadu vydělávat, budovat komunitu kolem 
Vašeho produktu nebo služby a získávat nové zákazníky a jejich zpětnou vazbu. 

 POZNÁMKA: Pro prodej mnoha produktů je nutné splnit příslušné právní požadavky. Před 
případným prodejem produktu nebo služby toto prosím konzultujte s námi nebo svým mentorem.  

 ZPŮSOBY (KANÁLY) JAK OSLOVIT SVÉ POTENCIONÁLNÍ ZÁKAZNÍKY

 KANÁLY MAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE:

  Vytváří povědomí o službě či produktu (blog, reklama, slovní zmínka)
  Umožňují zákazníkům nákup (e-shop, kamenný obchod)
  Přináší zákazníkům hodnotu
  Podpora zákazníků (spokojenost)

 TYPICKÉ KANÁLY JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

  Osobně nebo telefonicky
  Přímo v obchodě, provozovně nebo osobně u zákazníka - možno spojit s fyzickým
  doručením zákazníkovi
  Tradiční média (noviny, TV), která dnes již ustupují
  Moderní média (sociální sítě, fóra, blogy atd.)

 Mějte prosím na paměti, že Vaším cílem není tyto kanály jen vyjmenovat, ale musíte vybrat 
takové, které budou vhodné přímo pro Váš produkt nebo službu. Zaměřte se na povahu toho, co 
nabízíte a hledejte vhodné kanály. Berte také v potaz cenu jednotlivých kanálů a jejich poměr výkonu a 
ceny. Není určitě vhodné nabízet regionální služby v celostátní televizi. Případně službu, která je 
dynamická a online pomocí tištěných novin. 
 Kanály také vybírejte podle toho, jaká cílová skupina je Váš zákazník. Na internetu lze dohledat 
mnohé průzkumy zaměřené na jednotlivé kanály a jejich vhodnost pro danou cílovou skupinu. 
 Navrhování způsobů, jak oslovit Vaše potencionální zákazníky musí být co nejefektivnější a musí 
odrážet možnosti a charakteristiku Vašeho MVP. 

 JAK NA TO?

  Vyberte si člena týmu, který je nejlepší v kreslení.
  Při skicování použijte pero nebo tužky, fantazii se meze nekladou. Klidně si pomozte
  samolepkami, výstřižky z časopisu apod. Ti méně umělecky, ale více technicky zdatní,
  mohou využít například CAD programy.
  Naskicujte produkt z různých stran. Věnujte se detailům. Pokud se jedná o službu, tak
  namalujte například uspořádání aplikace anebo internetových stránek. V případě videa 
  si sepište scénář videa atd.
  Nezapomeňte, že vzniklá skica je výsledkem týmové práce.

 3D MAKETA

 Pokud je to vhodné pro váš produkt vytvořte 3D maketu na základě dokončené skici. Jako 
materiál můžete použít cokoliv, od starých hadrů, krabic, větví, plastelíny, atd. Zde se také můžete 
zamyslet nad použitím alternativních materiálů. Například vaše konkurence používá překližku a vy 
použijete plast nebo vaše konkurence používá bavlnu a vy použijete polyester. Neustále vymýšlejte a 
vylepšujte svůj produkt a hledejte nové způsoby, jak zaujmout a vylepšit kvalitu a vlastnosti vašeho 
produktu. V případě, že se jedná o službu, využijte templátu a začněte vytvářet první náznak webu nebo 
aplikace.

 FUNKČNÍ PROTOTYP

 Když už je skica nebo maketa hotová, nastal čas, vytvořit funkční prototyp. I v tomto případě se 
soustřeďte na vytvoření jeho hrubého základu, zjednodušenou verzi celého nápadu (Minimum Viable 
Product). Následně si ověřte, že je prototyp funkční a při používání MVP nemůže dojít k nějaké chybě.

 JAK NA TO?

  Podle typu vašeho produktu, oslovte odborníka v dané oblasti.
  Podnikatele ochotného pomoci můžete najít na různých místech. Mezi svými rodiči, mezi
  rodiči kamarádů, mezi členy širší rodiny, zkuste také oslovit studenty VŠ, kteří již mají 
  s podnikáním zkušenosti. Využijte své kontakty a do hledání vhodných lidi zkuste zapojit 
  i svého mentora. Základním pravidlem je najít člověka s příslušnou podnikatelskou
  zkušeností.
  Předem si ujasněte podmínky spolupráce. Samotná spolupráce podnikatele je na bázi 
  dobrovolnictví, tedy bez nároku na �nanční odměnu, ale upřesněte si případnou cenu za 
  materiál a jiné nezbytné výdaje.
  Požádejte o podpis dohody o zachování mlčenlivosti.
  Na následném osobním setkání prezentujte svoji představu pomocí skici anebo 
  3D makety. Aby profesionál mohl vytvořit prototyp podle vašich představ, musí znát 
  i nejmenší detaily.
  Dohodněte se na datu dodání. Pokud to situace dovolí, buďte přítomni při �nální 
  realizaci svého nápadu.

 Nezapomeňte, že funkční prototyp si můžete vytvořit i sami. U služeb, například pomocí videa, 
můžete prezentovat její funkčnost, prezentaci pomocí různých webových templátů (strikingly.com, 
wix.com, launchrock.com,...) a funkční produkt si můžete, pokud si troufáte, vytvořit v dílnách středních 
průmyslových škol po domluvě s kamarádem, spolupracovníkem nebo vedením školy anebo v 
brněnském zařízení FAB Lab.

 INSPIRUJTE SE

 Reakce potencionálních zákazníků je možné poznat ještě před vyrobením samotného produktu, 
dokonce i bez existence funkčního prototypu. Jak? Alespoň v krátkosti představujeme jeden z postupů, 
který v posledních letech pomáhají inovátorům a podnikatelům vyhnout se základní chybě. A to 
investovat množství času, práce a peněz do výroby produktu, po kterém neexistuje adekvátní poptávka.

 UNIKÁTNÍ HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

 Cílem je identi�kovat proč si zákazníci koupí právě Váš výrobek nebo službu. 
 Co je unikátní hodnota pro zákazníka: je to důvod proč si koupit zrovna Váš produkt nebo 
službu. Pokud Váš produkt nebo služba nemá pro zákazníka hodnotu nebo ji nevidí, nebude jej mít 
zájem koupit nebo bude chtít lepší cenu apod. 
 Unikátní hodnota je něco, co musí zákazníka přesvědčit o tom v čem je Váš produkt či služba 
lepší než od konkurence. Mějte na mysli, že na zaujetí zákazníka máte jen několik málo sekund. Udává 
se, že 5-8. 

 PŘÍKLADY RŮZNÝCH ASPEKTŮ HODNOTY: 
 Pohodlí:   časová úspora, jednoduchost užívání (Dáme jídlo, Rohlík.cz apod.)
 Cena:      služba  šetří zákazníkovi peníze (WhatsApp, samoobslužné výdejny 
    zboží apod.) 
 Design a koncept: zážitek z každodenního užívání (Mercedes, Apple apod.)
 Značka:  pocit výjimečnosti, jedinečnosti, luxusu (Cartier, Prada, Luis Vuitton apod.)
 Úspora nákladů:  (Airbnb, Letuška, Slevomat apod.)
 Snížení rizika:     poradenství, pojištění, ochrana

NEZAPOMEŇTE 
Lidé se rozhodují na základě emocí a musí ve Vašem řešení, 

službě, produktu jasně vidět naplnění svých potřeb!

 Pro vizualizaci hodnoty a odlišnosti používáme něco, co nejde jednoduše zkopírovat 
konkurencí:
  znalost nějaké problematiky
  algoritmy produktu
  kreativní, konstrukční, obchodní tým, který dané věci vytváří a doručuje
  zákazníci �rmy
  komunita kolem �rmy, služeb, produktů
  osobnost stojící za produktem, myšlenkou
  lokalita, kde světové �rmy nechtějí investovat (může být případ Česka, Slovenska) 
  lokální znalost

 Výše uvedené Vám pomůže de�novat unikátní hodnotu pro zákazníka. Tuto hodnotu pak 
zúročíte při tvorbě MVP. 

 POZNÁMKA NA ZÁVĚR 

 Důležité je si uvědomit, že být první na trhu není vždy výhoda. Trh ještě nemusí být připraven a 
nemusí rozumět vašemu produktu. Lidé zatím nemusí vidět svou potřebu, kterou se snažíte naplnit. 
Mějte proto na paměti, že je opravdu dobré vycházet z toho, co Vám říkají Vaši potencionální zákazníci 
a nesnažte se být za každou cenu extrémně vizionářští, když nevíte jak produkt prodat, protože jej zatím 
nikdo nepovažuje za důležitý. 
 Krásným příkladem v oblasti technologií je tablet. Microsoft o tabletu hovořil od 90. let a až 
Applu se jej podařilo v roce 2010 přetavit v komerční mega-úspěch, a to jej měl hotový dávno před iPho-
nem. Ale nejdříve pro něj rozumně vytvořil trh aplikací, aby pak měl tablet nástup usnadněn obrovským 
množstvím aplikací.

 VYTVÁŘENÍ PROTOTYPU

 Základním pravidlem této části tvůrčího procesu je, že zde žádná pravidla neexistují. Experimen-
tujte, hledejte inspiraci všude kolem sebe, vymýšlejte a zkoušejte, co by mohlo fungovat. A pokud nara-
zíte na překážku, hledejte lepší způsob, jak danou překážku překonat. Svůj nápad za každých okolnosti 
zrealizujte. Všeobecně platí, ze v rámci celého projektu je toto ta část, kdy se naučíte nejvíce a zároveň 
si užijete nejvíce zábavy. Není nic tak vzrušujícího, jako sledování proměny vlastní myšlenky ve 
skutečnost.
 Rozvržení práce a plánování jednotlivých podfází plně přizpůsobte typu samotného produktu. 
Popřemýšlejte, který z níže nabídnutých postupů pro vás bude nápad nejvhodnější a čemu věnujete 
kolik času. Někdo bude déle skicovat, jiný si pohraje s 3D maketou a další skupina se soustředí hlavně 
na přímou spolupráci s mentorem. Vše přizpůsobte své situaci a potřebám.
 Mějte prosím na paměti, že v případě, že není možná tvorba MVP ve vlastním smyslu produktu 
nebo služby, můžete vždy vytvořit prezentaci MVP. Tato prezentace může být formou videa, modelu 
apod. Důležité je, aby obsahovala co nejvíce prvků, které bude mít vlastní MVP a zákazníci si tak mohli 
produkt nebo službu co nejvíce představit a případně i vyzkoušet. 
 Tvorba MVP není o tom, přesvědčit nás nebo sebe sama, že jej nelze vytvořit, ale naopak o 
nalezení té nejjednodušší a efektivní cesty, jak Váš produkt nebo službu dostat do fáze, kdy jej můžete 
představit zákazníkům a začít ověřovat jejich reakce a požadavky. 

 STAVĚNÍ PROTOTYPU

 SKICA

 Nákres je lepší než tisíc slov aneb lépe je jednou vidět než 100-krát slyšet. Hned při prvním 
zhlédnutí nákresu se produkt stává srozumitelným pro ostatní. Neočekává se, že vytvoříte umělecké 
dílo, ale že získáte jasnější vizuální představu o samotném produktu a doplníte všechny chybějící články 
do �nální představy. V případě služeb se může jednat o náčrt vzhledu webové stránky nebo aplikace.



 BUDOVÁNÍ KOMUNITY A ZÍSKÁVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY

 Nevnímejte své zákazníky jen jako zdroj příjmů. Zaměřte se také na jejich názory, jak Vaši službu 
vnímají, jak vnímají její cenu apod. Tuto zpětnou vazbu se snažte sbírat a vyhodnotit, a to podobně jako 
v průběhu soutěže. 
 Vytvořte pro Vaše zákazníky prostředí, kde se mohou sdružovat, komunikovat mezi sebou i s 
Vámi a vytvářejte tak kolem svého produktu nebo služby komunitu. Osobní recenze a doporučení jsou 
jedním z nejsilnějších marketingových nástrojů. K tvorbě komunit jsou extrémně vhodné sociální sítě, 
kde můžou zákazníci sdílet své názory, fotky a další obsah, který může zvednout povědomí o   vaší 
službě nebo produktu. 

 BYZNYS MODEL

 Vnímejte v této fázi problematiku byznys modelu co nejjednodušeji, ale zároveň s ohledem na 
skutečný stav věci. Zaměřte se zejména na náklady a příjmy.

 PŘÍJMY

 Příjmy nám říkají, z čeho a jakým způsobem budeme získávat peníze. Důležité pro příjmy je 
uvědomit si následující:
  Je důležité začít účtovat za MVP již od prvního dne, jinak neotestujete váš byznys model.
  MVP musí řešit problém, který za to stojí: musí ospravedlnit to, že za danou věc platíme 
  a jsme ochotni platit.
  Cenou de�nujeme své zákazníky, segment (např. dražší cena - VIP produkty).

 NÁKLADY

 Náklady budou zpočátku velmi nízké, protože budou zahrnovat jen následující činnosti a akce: 
  Cena za rozhovory s potenciálními zákazníky (dvě kola: problém, řešení)
  Cena za sestavení a spuštění MVP (ve službách jen čas, v produktech i   prototyp)
  Náklady na chod týmu

 Tyto náklady si musíte vyčíslit, a to pokud možno co nejpřesněji. Doporučujeme udělat 
přehlednou tabulku a do ní zanést všechny náklady, které na konci sečtete.  Vnímejte rozdíl, jestli se 
náklady při větším počtu kusů snižují nebo zůstávají stejné, případně zvyšují. 

  

 URČENÍ CENY PRODUKTU NEBO SLUŽBY

 Každý produkt či služba má svou cenu, která ji také určuje a eminentně zajímá zákazníka a také 
může určovat segment (například VIP produkty jako má �rma Apple). Forem určování ceny existuje 
několik. Základní vám níže představíme. Konkrétní výběr formy určení ceny necháváme na vás a hlavně 
na vašem mentorovi, protože pro každý projekt může být vhodná jiná metoda a my ji nemůžeme na 
dálku určit. V případě potřeby můžete tento problém konzultovat i s námi. Pomůžeme vám s výběrem. 

 FORMY URČOVÁNÍ CENY

 Odpovídají na základní otázku, jak vypočítat, jakou cenu má zákazník zaplatit. Existují tři 
způsoby určování ceny:

 NÁKLADOVÁ TVORBA CENY
 Vychází z předpokladu, kdy si �rma spočítá své náklady na výrobu produktu, k nim připočte zisk 
a tím určí cenu produktu pro zákazníka.

 KONKURENČNÍ TVORBA CENY
 Vychází z jednoduchého porovnání ceny s konkurencí, tedy �rma si zjistí, za jakou cenu se 
prodává stejný nebo podobný produkt u konkurence a pak určí cenu svého produktu, buď stejnou jako 
u konkurence nebo vyšší či nižší.

 TRŽNÍ TVORBA CENY
 Firma určí cenu dle toho, kolik jsou zákazníci za produkt ochotni zaplatit. Jakou má pro něj hod-
notu. Na tento způsob tvorby ceny se velmi často zapomíná a přitom je pro zákazníka jedním, ne-li 
nejdůležitějším aspektem při koupi.

 Nejlépe je kombinovat všechny tři formy určování cen - nákladová cena (�rma nemůže být ve 
ztrátě), konkurenční cena (když mám výrazně jinou cenu než konkurence, musím umět vysvětlit proč), 
tržní cena (pokud cena neodráží hodnotu pro zákazníka a tu kterou my cítíme, zákazník produkt 
nekoupí).

 METODY TVORBY CENY

 Dále existuje několik metod tvorby cen. Firma si může vybrat jednu z metod nebo je navzájem 
kombinovat. Výběr je opět na vás a vašem mentorovi, a to dle charakteristiky projektu. Obecně existují 
tyto metody tvorby ceny:

 TVORBA CEN PŘIRÁŽKOU
 Používá se nejčastěji při velkoobchodní a maloobchodní činnosti, tedy při nákupu a prodeji, kdy 
si �rma určí, s jakou přirážkou k nákupním cenám bude produkty prodávat.

 TVORBA CEN POMOCÍ CÍLOVÉ NÁVRATNOSTI
 Zde si �rma určí výši návratnosti investice a také dobu návratnosti a dle toho vytvoří ceny 
produktů tak, aby se vložená investice vrátila dle plánu.

 TVORBA CEN POMOCÍ VNÍMANÉ HODNOTY
 Cena se vytvoří dle vnímané hodnoty zákazníkem. Tedy například při novince na trhu je cena 
produktů většinou vysoká z důvodu, že zákazník vnímá hodnotu novinky. Totéž platí o sezónnosti, ale 
také opačně (mimo sezónu cena klesá, protože zákazníci nevnímají hodnotu toho, co v současnosti 
nepotřebují).

 TVORBA CEN POMOCÍ BĚŽNÝCH CEN
 Firma určuje cenu na základě tzv. běžných cen. Tedy cen, které jsou běžné na trhu.

 TVORBA CEN POMOCÍ CENOVÝCH NABÍDEK
 Tato tvorba cen se používá nejčastěji při výběrových řízeních, kdy vyhlašovatel výběrového 
řízení určí cenu, za kterou je ochoten předmět výběrového řízení koupit. Tuto metodu však mnohdy 
používají také běžní zákazníci, kteří si určí strop (cenu, kterou jsou ochotni zaplatit) a pak hledají nejlepší 
nabídku (nabídku co do obsahu).

 ZÁVĚREM

 Doporučujeme vám si při určení nákladů všechny vypsat pod sebe a do jednoho sloupce a do 
druhého sloupce ke každému uvézt konkrétní hodnotu. Poté všechny hodnoty sečtete a získáte výsled-
nou částku nákladů. 
 Musíte také náklady počítat pro určitý počet/objem vašich produktů nebo služeb. Například na 
výrobu jednoho kusu nebo na poskytnutí např. 1 hodiny služby. 
 Náklady si také můžete rozdělit podle jejich typů, a to například na drobný majetek, který jste 
vložili do tvorby vašeho produktu nebo služby, přímé peněžní náklady, váš čas, čas dalších lidí v týmu, 
ostatní náklady. 
 Závěrem ještě opakujeme, že není cílem představit �nální byznys model se všemi jeho 
náležitostmi, �nančním plánem analýzami apod. ale zaměřit se náklady, příjmy a určení ceny Vašeho 
MVP.

 Již jste vytvořili svůj MVP, případně jej máte de�nované jinou formou jako je video, webová 
stránka apod. 
 V této části metodiky se zaměříme na to, jak dostat Váš nápad mezi potencionální zákazníky, jak 
vytvořit základní byznys model tak, abyste mohli na svém nápadu vydělávat, budovat komunitu kolem 
Vašeho produktu nebo služby a získávat nové zákazníky a jejich zpětnou vazbu. 

 POZNÁMKA: Pro prodej mnoha produktů je nutné splnit příslušné právní požadavky. Před 
případným prodejem produktu nebo služby toto prosím konzultujte s námi nebo svým mentorem.  

 ZPŮSOBY (KANÁLY) JAK OSLOVIT SVÉ POTENCIONÁLNÍ ZÁKAZNÍKY

 KANÁLY MAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE:

  Vytváří povědomí o službě či produktu (blog, reklama, slovní zmínka)
  Umožňují zákazníkům nákup (e-shop, kamenný obchod)
  Přináší zákazníkům hodnotu
  Podpora zákazníků (spokojenost)

 TYPICKÉ KANÁLY JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

  Osobně nebo telefonicky
  Přímo v obchodě, provozovně nebo osobně u zákazníka - možno spojit s fyzickým
  doručením zákazníkovi
  Tradiční média (noviny, TV), která dnes již ustupují
  Moderní média (sociální sítě, fóra, blogy atd.)

 Mějte prosím na paměti, že Vaším cílem není tyto kanály jen vyjmenovat, ale musíte vybrat 
takové, které budou vhodné přímo pro Váš produkt nebo službu. Zaměřte se na povahu toho, co 
nabízíte a hledejte vhodné kanály. Berte také v potaz cenu jednotlivých kanálů a jejich poměr výkonu a 
ceny. Není určitě vhodné nabízet regionální služby v celostátní televizi. Případně službu, která je 
dynamická a online pomocí tištěných novin. 
 Kanály také vybírejte podle toho, jaká cílová skupina je Váš zákazník. Na internetu lze dohledat 
mnohé průzkumy zaměřené na jednotlivé kanály a jejich vhodnost pro danou cílovou skupinu. 
 Navrhování způsobů, jak oslovit Vaše potencionální zákazníky musí být co nejefektivnější a musí 
odrážet možnosti a charakteristiku Vašeho MVP. 

 JAK NA TO?

  Vyberte si člena týmu, který je nejlepší v kreslení.
  Při skicování použijte pero nebo tužky, fantazii se meze nekladou. Klidně si pomozte
  samolepkami, výstřižky z časopisu apod. Ti méně umělecky, ale více technicky zdatní,
  mohou využít například CAD programy.
  Naskicujte produkt z různých stran. Věnujte se detailům. Pokud se jedná o službu, tak
  namalujte například uspořádání aplikace anebo internetových stránek. V případě videa 
  si sepište scénář videa atd.
  Nezapomeňte, že vzniklá skica je výsledkem týmové práce.

 3D MAKETA

 Pokud je to vhodné pro váš produkt vytvořte 3D maketu na základě dokončené skici. Jako 
materiál můžete použít cokoliv, od starých hadrů, krabic, větví, plastelíny, atd. Zde se také můžete 
zamyslet nad použitím alternativních materiálů. Například vaše konkurence používá překližku a vy 
použijete plast nebo vaše konkurence používá bavlnu a vy použijete polyester. Neustále vymýšlejte a 
vylepšujte svůj produkt a hledejte nové způsoby, jak zaujmout a vylepšit kvalitu a vlastnosti vašeho 
produktu. V případě, že se jedná o službu, využijte templátu a začněte vytvářet první náznak webu nebo 
aplikace.

 FUNKČNÍ PROTOTYP

 Když už je skica nebo maketa hotová, nastal čas, vytvořit funkční prototyp. I v tomto případě se 
soustřeďte na vytvoření jeho hrubého základu, zjednodušenou verzi celého nápadu (Minimum Viable 
Product). Následně si ověřte, že je prototyp funkční a při používání MVP nemůže dojít k nějaké chybě.

 JAK NA TO?

  Podle typu vašeho produktu, oslovte odborníka v dané oblasti.
  Podnikatele ochotného pomoci můžete najít na různých místech. Mezi svými rodiči, mezi
  rodiči kamarádů, mezi členy širší rodiny, zkuste také oslovit studenty VŠ, kteří již mají 
  s podnikáním zkušenosti. Využijte své kontakty a do hledání vhodných lidi zkuste zapojit 
  i svého mentora. Základním pravidlem je najít člověka s příslušnou podnikatelskou
  zkušeností.
  Předem si ujasněte podmínky spolupráce. Samotná spolupráce podnikatele je na bázi 
  dobrovolnictví, tedy bez nároku na �nanční odměnu, ale upřesněte si případnou cenu za 
  materiál a jiné nezbytné výdaje.
  Požádejte o podpis dohody o zachování mlčenlivosti.
  Na následném osobním setkání prezentujte svoji představu pomocí skici anebo 
  3D makety. Aby profesionál mohl vytvořit prototyp podle vašich představ, musí znát 
  i nejmenší detaily.
  Dohodněte se na datu dodání. Pokud to situace dovolí, buďte přítomni při �nální 
  realizaci svého nápadu.

 Nezapomeňte, že funkční prototyp si můžete vytvořit i sami. U služeb, například pomocí videa, 
můžete prezentovat její funkčnost, prezentaci pomocí různých webových templátů (strikingly.com, 
wix.com, launchrock.com,...) a funkční produkt si můžete, pokud si troufáte, vytvořit v dílnách středních 
průmyslových škol po domluvě s kamarádem, spolupracovníkem nebo vedením školy anebo v 
brněnském zařízení FAB Lab.

 INSPIRUJTE SE

 Reakce potencionálních zákazníků je možné poznat ještě před vyrobením samotného produktu, 
dokonce i bez existence funkčního prototypu. Jak? Alespoň v krátkosti představujeme jeden z postupů, 
který v posledních letech pomáhají inovátorům a podnikatelům vyhnout se základní chybě. A to 
investovat množství času, práce a peněz do výroby produktu, po kterém neexistuje adekvátní poptávka.

 UNIKÁTNÍ HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

 Cílem je identi�kovat proč si zákazníci koupí právě Váš výrobek nebo službu. 
 Co je unikátní hodnota pro zákazníka: je to důvod proč si koupit zrovna Váš produkt nebo 
službu. Pokud Váš produkt nebo služba nemá pro zákazníka hodnotu nebo ji nevidí, nebude jej mít 
zájem koupit nebo bude chtít lepší cenu apod. 
 Unikátní hodnota je něco, co musí zákazníka přesvědčit o tom v čem je Váš produkt či služba 
lepší než od konkurence. Mějte na mysli, že na zaujetí zákazníka máte jen několik málo sekund. Udává 
se, že 5-8. 

 PŘÍKLADY RŮZNÝCH ASPEKTŮ HODNOTY: 
 Pohodlí:   časová úspora, jednoduchost užívání (Dáme jídlo, Rohlík.cz apod.)
 Cena:      služba  šetří zákazníkovi peníze (WhatsApp, samoobslužné výdejny 
    zboží apod.) 
 Design a koncept: zážitek z každodenního užívání (Mercedes, Apple apod.)
 Značka:  pocit výjimečnosti, jedinečnosti, luxusu (Cartier, Prada, Luis Vuitton apod.)
 Úspora nákladů:  (Airbnb, Letuška, Slevomat apod.)
 Snížení rizika:     poradenství, pojištění, ochrana

NEZAPOMEŇTE 
Lidé se rozhodují na základě emocí a musí ve Vašem řešení, 

službě, produktu jasně vidět naplnění svých potřeb!

 Pro vizualizaci hodnoty a odlišnosti používáme něco, co nejde jednoduše zkopírovat 
konkurencí:
  znalost nějaké problematiky
  algoritmy produktu
  kreativní, konstrukční, obchodní tým, který dané věci vytváří a doručuje
  zákazníci �rmy
  komunita kolem �rmy, služeb, produktů
  osobnost stojící za produktem, myšlenkou
  lokalita, kde světové �rmy nechtějí investovat (může být případ Česka, Slovenska) 
  lokální znalost

 Výše uvedené Vám pomůže de�novat unikátní hodnotu pro zákazníka. Tuto hodnotu pak 
zúročíte při tvorbě MVP. 

 POZNÁMKA NA ZÁVĚR 

 Důležité je si uvědomit, že být první na trhu není vždy výhoda. Trh ještě nemusí být připraven a 
nemusí rozumět vašemu produktu. Lidé zatím nemusí vidět svou potřebu, kterou se snažíte naplnit. 
Mějte proto na paměti, že je opravdu dobré vycházet z toho, co Vám říkají Vaši potencionální zákazníci 
a nesnažte se být za každou cenu extrémně vizionářští, když nevíte jak produkt prodat, protože jej zatím 
nikdo nepovažuje za důležitý. 
 Krásným příkladem v oblasti technologií je tablet. Microsoft o tabletu hovořil od 90. let a až 
Applu se jej podařilo v roce 2010 přetavit v komerční mega-úspěch, a to jej měl hotový dávno před iPho-
nem. Ale nejdříve pro něj rozumně vytvořil trh aplikací, aby pak měl tablet nástup usnadněn obrovským 
množstvím aplikací.

 VYTVÁŘENÍ PROTOTYPU

 Základním pravidlem této části tvůrčího procesu je, že zde žádná pravidla neexistují. Experimen-
tujte, hledejte inspiraci všude kolem sebe, vymýšlejte a zkoušejte, co by mohlo fungovat. A pokud nara-
zíte na překážku, hledejte lepší způsob, jak danou překážku překonat. Svůj nápad za každých okolnosti 
zrealizujte. Všeobecně platí, ze v rámci celého projektu je toto ta část, kdy se naučíte nejvíce a zároveň 
si užijete nejvíce zábavy. Není nic tak vzrušujícího, jako sledování proměny vlastní myšlenky ve 
skutečnost.
 Rozvržení práce a plánování jednotlivých podfází plně přizpůsobte typu samotného produktu. 
Popřemýšlejte, který z níže nabídnutých postupů pro vás bude nápad nejvhodnější a čemu věnujete 
kolik času. Někdo bude déle skicovat, jiný si pohraje s 3D maketou a další skupina se soustředí hlavně 
na přímou spolupráci s mentorem. Vše přizpůsobte své situaci a potřebám.
 Mějte prosím na paměti, že v případě, že není možná tvorba MVP ve vlastním smyslu produktu 
nebo služby, můžete vždy vytvořit prezentaci MVP. Tato prezentace může být formou videa, modelu 
apod. Důležité je, aby obsahovala co nejvíce prvků, které bude mít vlastní MVP a zákazníci si tak mohli 
produkt nebo službu co nejvíce představit a případně i vyzkoušet. 
 Tvorba MVP není o tom, přesvědčit nás nebo sebe sama, že jej nelze vytvořit, ale naopak o 
nalezení té nejjednodušší a efektivní cesty, jak Váš produkt nebo službu dostat do fáze, kdy jej můžete 
představit zákazníkům a začít ověřovat jejich reakce a požadavky. 

 STAVĚNÍ PROTOTYPU

 SKICA

 Nákres je lepší než tisíc slov aneb lépe je jednou vidět než 100-krát slyšet. Hned při prvním 
zhlédnutí nákresu se produkt stává srozumitelným pro ostatní. Neočekává se, že vytvoříte umělecké 
dílo, ale že získáte jasnější vizuální představu o samotném produktu a doplníte všechny chybějící články 
do �nální představy. V případě služeb se může jednat o náčrt vzhledu webové stránky nebo aplikace.



 BUDOVÁNÍ KOMUNITY A ZÍSKÁVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY

 Nevnímejte své zákazníky jen jako zdroj příjmů. Zaměřte se také na jejich názory, jak Vaši službu 
vnímají, jak vnímají její cenu apod. Tuto zpětnou vazbu se snažte sbírat a vyhodnotit, a to podobně jako 
v průběhu soutěže. 
 Vytvořte pro Vaše zákazníky prostředí, kde se mohou sdružovat, komunikovat mezi sebou i s 
Vámi a vytvářejte tak kolem svého produktu nebo služby komunitu. Osobní recenze a doporučení jsou 
jedním z nejsilnějších marketingových nástrojů. K tvorbě komunit jsou extrémně vhodné sociální sítě, 
kde můžou zákazníci sdílet své názory, fotky a další obsah, který může zvednout povědomí o   vaší 
službě nebo produktu. 

 BYZNYS MODEL

 Vnímejte v této fázi problematiku byznys modelu co nejjednodušeji, ale zároveň s ohledem na 
skutečný stav věci. Zaměřte se zejména na náklady a příjmy.

 PŘÍJMY

 Příjmy nám říkají, z čeho a jakým způsobem budeme získávat peníze. Důležité pro příjmy je 
uvědomit si následující:
  Je důležité začít účtovat za MVP již od prvního dne, jinak neotestujete váš byznys model.
  MVP musí řešit problém, který za to stojí: musí ospravedlnit to, že za danou věc platíme 
  a jsme ochotni platit.
  Cenou de�nujeme své zákazníky, segment (např. dražší cena - VIP produkty).

 NÁKLADY

 Náklady budou zpočátku velmi nízké, protože budou zahrnovat jen následující činnosti a akce: 
  Cena za rozhovory s potenciálními zákazníky (dvě kola: problém, řešení)
  Cena za sestavení a spuštění MVP (ve službách jen čas, v produktech i   prototyp)
  Náklady na chod týmu

 Tyto náklady si musíte vyčíslit, a to pokud možno co nejpřesněji. Doporučujeme udělat 
přehlednou tabulku a do ní zanést všechny náklady, které na konci sečtete.  Vnímejte rozdíl, jestli se 
náklady při větším počtu kusů snižují nebo zůstávají stejné, případně zvyšují. 

  

 URČENÍ CENY PRODUKTU NEBO SLUŽBY

 Každý produkt či služba má svou cenu, která ji také určuje a eminentně zajímá zákazníka a také 
může určovat segment (například VIP produkty jako má �rma Apple). Forem určování ceny existuje 
několik. Základní vám níže představíme. Konkrétní výběr formy určení ceny necháváme na vás a hlavně 
na vašem mentorovi, protože pro každý projekt může být vhodná jiná metoda a my ji nemůžeme na 
dálku určit. V případě potřeby můžete tento problém konzultovat i s námi. Pomůžeme vám s výběrem. 

 FORMY URČOVÁNÍ CENY

 Odpovídají na základní otázku, jak vypočítat, jakou cenu má zákazník zaplatit. Existují tři 
způsoby určování ceny:

 NÁKLADOVÁ TVORBA CENY
 Vychází z předpokladu, kdy si �rma spočítá své náklady na výrobu produktu, k nim připočte zisk 
a tím určí cenu produktu pro zákazníka.

 KONKURENČNÍ TVORBA CENY
 Vychází z jednoduchého porovnání ceny s konkurencí, tedy �rma si zjistí, za jakou cenu se 
prodává stejný nebo podobný produkt u konkurence a pak určí cenu svého produktu, buď stejnou jako 
u konkurence nebo vyšší či nižší.

 TRŽNÍ TVORBA CENY
 Firma určí cenu dle toho, kolik jsou zákazníci za produkt ochotni zaplatit. Jakou má pro něj hod-
notu. Na tento způsob tvorby ceny se velmi často zapomíná a přitom je pro zákazníka jedním, ne-li 
nejdůležitějším aspektem při koupi.

 Nejlépe je kombinovat všechny tři formy určování cen - nákladová cena (�rma nemůže být ve 
ztrátě), konkurenční cena (když mám výrazně jinou cenu než konkurence, musím umět vysvětlit proč), 
tržní cena (pokud cena neodráží hodnotu pro zákazníka a tu kterou my cítíme, zákazník produkt 
nekoupí).

 METODY TVORBY CENY

 Dále existuje několik metod tvorby cen. Firma si může vybrat jednu z metod nebo je navzájem 
kombinovat. Výběr je opět na vás a vašem mentorovi, a to dle charakteristiky projektu. Obecně existují 
tyto metody tvorby ceny:

 TVORBA CEN PŘIRÁŽKOU
 Používá se nejčastěji při velkoobchodní a maloobchodní činnosti, tedy při nákupu a prodeji, kdy 
si �rma určí, s jakou přirážkou k nákupním cenám bude produkty prodávat.

 TVORBA CEN POMOCÍ CÍLOVÉ NÁVRATNOSTI
 Zde si �rma určí výši návratnosti investice a také dobu návratnosti a dle toho vytvoří ceny 
produktů tak, aby se vložená investice vrátila dle plánu.

 TVORBA CEN POMOCÍ VNÍMANÉ HODNOTY
 Cena se vytvoří dle vnímané hodnoty zákazníkem. Tedy například při novince na trhu je cena 
produktů většinou vysoká z důvodu, že zákazník vnímá hodnotu novinky. Totéž platí o sezónnosti, ale 
také opačně (mimo sezónu cena klesá, protože zákazníci nevnímají hodnotu toho, co v současnosti 
nepotřebují).

 TVORBA CEN POMOCÍ BĚŽNÝCH CEN
 Firma určuje cenu na základě tzv. běžných cen. Tedy cen, které jsou běžné na trhu.

 TVORBA CEN POMOCÍ CENOVÝCH NABÍDEK
 Tato tvorba cen se používá nejčastěji při výběrových řízeních, kdy vyhlašovatel výběrového 
řízení určí cenu, za kterou je ochoten předmět výběrového řízení koupit. Tuto metodu však mnohdy 
používají také běžní zákazníci, kteří si určí strop (cenu, kterou jsou ochotni zaplatit) a pak hledají nejlepší 
nabídku (nabídku co do obsahu).

 ZÁVĚREM

 Doporučujeme vám si při určení nákladů všechny vypsat pod sebe a do jednoho sloupce a do 
druhého sloupce ke každému uvézt konkrétní hodnotu. Poté všechny hodnoty sečtete a získáte výsled-
nou částku nákladů. 
 Musíte také náklady počítat pro určitý počet/objem vašich produktů nebo služeb. Například na 
výrobu jednoho kusu nebo na poskytnutí např. 1 hodiny služby. 
 Náklady si také můžete rozdělit podle jejich typů, a to například na drobný majetek, který jste 
vložili do tvorby vašeho produktu nebo služby, přímé peněžní náklady, váš čas, čas dalších lidí v týmu, 
ostatní náklady. 
 Závěrem ještě opakujeme, že není cílem představit �nální byznys model se všemi jeho 
náležitostmi, �nančním plánem analýzami apod. ale zaměřit se náklady, příjmy a určení ceny Vašeho 
MVP.

 Již jste vytvořili svůj MVP, případně jej máte de�nované jinou formou jako je video, webová 
stránka apod. 
 V této části metodiky se zaměříme na to, jak dostat Váš nápad mezi potencionální zákazníky, jak 
vytvořit základní byznys model tak, abyste mohli na svém nápadu vydělávat, budovat komunitu kolem 
Vašeho produktu nebo služby a získávat nové zákazníky a jejich zpětnou vazbu. 

 POZNÁMKA: Pro prodej mnoha produktů je nutné splnit příslušné právní požadavky. Před 
případným prodejem produktu nebo služby toto prosím konzultujte s námi nebo svým mentorem.  

 ZPŮSOBY (KANÁLY) JAK OSLOVIT SVÉ POTENCIONÁLNÍ ZÁKAZNÍKY

 KANÁLY MAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE:

  Vytváří povědomí o službě či produktu (blog, reklama, slovní zmínka)
  Umožňují zákazníkům nákup (e-shop, kamenný obchod)
  Přináší zákazníkům hodnotu
  Podpora zákazníků (spokojenost)

 TYPICKÉ KANÁLY JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

  Osobně nebo telefonicky
  Přímo v obchodě, provozovně nebo osobně u zákazníka - možno spojit s fyzickým
  doručením zákazníkovi
  Tradiční média (noviny, TV), která dnes již ustupují
  Moderní média (sociální sítě, fóra, blogy atd.)

 Mějte prosím na paměti, že Vaším cílem není tyto kanály jen vyjmenovat, ale musíte vybrat 
takové, které budou vhodné přímo pro Váš produkt nebo službu. Zaměřte se na povahu toho, co 
nabízíte a hledejte vhodné kanály. Berte také v potaz cenu jednotlivých kanálů a jejich poměr výkonu a 
ceny. Není určitě vhodné nabízet regionální služby v celostátní televizi. Případně službu, která je 
dynamická a online pomocí tištěných novin. 
 Kanály také vybírejte podle toho, jaká cílová skupina je Váš zákazník. Na internetu lze dohledat 
mnohé průzkumy zaměřené na jednotlivé kanály a jejich vhodnost pro danou cílovou skupinu. 
 Navrhování způsobů, jak oslovit Vaše potencionální zákazníky musí být co nejefektivnější a musí 
odrážet možnosti a charakteristiku Vašeho MVP. 

 JAK NA TO?

  Vyberte si člena týmu, který je nejlepší v kreslení.
  Při skicování použijte pero nebo tužky, fantazii se meze nekladou. Klidně si pomozte
  samolepkami, výstřižky z časopisu apod. Ti méně umělecky, ale více technicky zdatní,
  mohou využít například CAD programy.
  Naskicujte produkt z různých stran. Věnujte se detailům. Pokud se jedná o službu, tak
  namalujte například uspořádání aplikace anebo internetových stránek. V případě videa 
  si sepište scénář videa atd.
  Nezapomeňte, že vzniklá skica je výsledkem týmové práce.

 3D MAKETA

 Pokud je to vhodné pro váš produkt vytvořte 3D maketu na základě dokončené skici. Jako 
materiál můžete použít cokoliv, od starých hadrů, krabic, větví, plastelíny, atd. Zde se také můžete 
zamyslet nad použitím alternativních materiálů. Například vaše konkurence používá překližku a vy 
použijete plast nebo vaše konkurence používá bavlnu a vy použijete polyester. Neustále vymýšlejte a 
vylepšujte svůj produkt a hledejte nové způsoby, jak zaujmout a vylepšit kvalitu a vlastnosti vašeho 
produktu. V případě, že se jedná o službu, využijte templátu a začněte vytvářet první náznak webu nebo 
aplikace.

 FUNKČNÍ PROTOTYP

 Když už je skica nebo maketa hotová, nastal čas, vytvořit funkční prototyp. I v tomto případě se 
soustřeďte na vytvoření jeho hrubého základu, zjednodušenou verzi celého nápadu (Minimum Viable 
Product). Následně si ověřte, že je prototyp funkční a při používání MVP nemůže dojít k nějaké chybě.

 JAK NA TO?

  Podle typu vašeho produktu, oslovte odborníka v dané oblasti.
  Podnikatele ochotného pomoci můžete najít na různých místech. Mezi svými rodiči, mezi
  rodiči kamarádů, mezi členy širší rodiny, zkuste také oslovit studenty VŠ, kteří již mají 
  s podnikáním zkušenosti. Využijte své kontakty a do hledání vhodných lidi zkuste zapojit 
  i svého mentora. Základním pravidlem je najít člověka s příslušnou podnikatelskou
  zkušeností.
  Předem si ujasněte podmínky spolupráce. Samotná spolupráce podnikatele je na bázi 
  dobrovolnictví, tedy bez nároku na �nanční odměnu, ale upřesněte si případnou cenu za 
  materiál a jiné nezbytné výdaje.
  Požádejte o podpis dohody o zachování mlčenlivosti.
  Na následném osobním setkání prezentujte svoji představu pomocí skici anebo 
  3D makety. Aby profesionál mohl vytvořit prototyp podle vašich představ, musí znát 
  i nejmenší detaily.
  Dohodněte se na datu dodání. Pokud to situace dovolí, buďte přítomni při �nální 
  realizaci svého nápadu.

 Nezapomeňte, že funkční prototyp si můžete vytvořit i sami. U služeb, například pomocí videa, 
můžete prezentovat její funkčnost, prezentaci pomocí různých webových templátů (strikingly.com, 
wix.com, launchrock.com,...) a funkční produkt si můžete, pokud si troufáte, vytvořit v dílnách středních 
průmyslových škol po domluvě s kamarádem, spolupracovníkem nebo vedením školy anebo v 
brněnském zařízení FAB Lab.

 INSPIRUJTE SE

 Reakce potencionálních zákazníků je možné poznat ještě před vyrobením samotného produktu, 
dokonce i bez existence funkčního prototypu. Jak? Alespoň v krátkosti představujeme jeden z postupů, 
který v posledních letech pomáhají inovátorům a podnikatelům vyhnout se základní chybě. A to 
investovat množství času, práce a peněz do výroby produktu, po kterém neexistuje adekvátní poptávka.

 UNIKÁTNÍ HODNOTA PRO ZÁKAZNÍKA

 Cílem je identi�kovat proč si zákazníci koupí právě Váš výrobek nebo službu. 
 Co je unikátní hodnota pro zákazníka: je to důvod proč si koupit zrovna Váš produkt nebo 
službu. Pokud Váš produkt nebo služba nemá pro zákazníka hodnotu nebo ji nevidí, nebude jej mít 
zájem koupit nebo bude chtít lepší cenu apod. 
 Unikátní hodnota je něco, co musí zákazníka přesvědčit o tom v čem je Váš produkt či služba 
lepší než od konkurence. Mějte na mysli, že na zaujetí zákazníka máte jen několik málo sekund. Udává 
se, že 5-8. 

 PŘÍKLADY RŮZNÝCH ASPEKTŮ HODNOTY: 
 Pohodlí:   časová úspora, jednoduchost užívání (Dáme jídlo, Rohlík.cz apod.)
 Cena:      služba  šetří zákazníkovi peníze (WhatsApp, samoobslužné výdejny 
    zboží apod.) 
 Design a koncept: zážitek z každodenního užívání (Mercedes, Apple apod.)
 Značka:  pocit výjimečnosti, jedinečnosti, luxusu (Cartier, Prada, Luis Vuitton apod.)
 Úspora nákladů:  (Airbnb, Letuška, Slevomat apod.)
 Snížení rizika:     poradenství, pojištění, ochrana

NEZAPOMEŇTE 
Lidé se rozhodují na základě emocí a musí ve Vašem řešení, 

službě, produktu jasně vidět naplnění svých potřeb!

 Pro vizualizaci hodnoty a odlišnosti používáme něco, co nejde jednoduše zkopírovat 
konkurencí:
  znalost nějaké problematiky
  algoritmy produktu
  kreativní, konstrukční, obchodní tým, který dané věci vytváří a doručuje
  zákazníci �rmy
  komunita kolem �rmy, služeb, produktů
  osobnost stojící za produktem, myšlenkou
  lokalita, kde světové �rmy nechtějí investovat (může být případ Česka, Slovenska) 
  lokální znalost

 Výše uvedené Vám pomůže de�novat unikátní hodnotu pro zákazníka. Tuto hodnotu pak 
zúročíte při tvorbě MVP. 

 POZNÁMKA NA ZÁVĚR 

 Důležité je si uvědomit, že být první na trhu není vždy výhoda. Trh ještě nemusí být připraven a 
nemusí rozumět vašemu produktu. Lidé zatím nemusí vidět svou potřebu, kterou se snažíte naplnit. 
Mějte proto na paměti, že je opravdu dobré vycházet z toho, co Vám říkají Vaši potencionální zákazníci 
a nesnažte se být za každou cenu extrémně vizionářští, když nevíte jak produkt prodat, protože jej zatím 
nikdo nepovažuje za důležitý. 
 Krásným příkladem v oblasti technologií je tablet. Microsoft o tabletu hovořil od 90. let a až 
Applu se jej podařilo v roce 2010 přetavit v komerční mega-úspěch, a to jej měl hotový dávno před iPho-
nem. Ale nejdříve pro něj rozumně vytvořil trh aplikací, aby pak měl tablet nástup usnadněn obrovským 
množstvím aplikací.

 VYTVÁŘENÍ PROTOTYPU

 Základním pravidlem této části tvůrčího procesu je, že zde žádná pravidla neexistují. Experimen-
tujte, hledejte inspiraci všude kolem sebe, vymýšlejte a zkoušejte, co by mohlo fungovat. A pokud nara-
zíte na překážku, hledejte lepší způsob, jak danou překážku překonat. Svůj nápad za každých okolnosti 
zrealizujte. Všeobecně platí, ze v rámci celého projektu je toto ta část, kdy se naučíte nejvíce a zároveň 
si užijete nejvíce zábavy. Není nic tak vzrušujícího, jako sledování proměny vlastní myšlenky ve 
skutečnost.
 Rozvržení práce a plánování jednotlivých podfází plně přizpůsobte typu samotného produktu. 
Popřemýšlejte, který z níže nabídnutých postupů pro vás bude nápad nejvhodnější a čemu věnujete 
kolik času. Někdo bude déle skicovat, jiný si pohraje s 3D maketou a další skupina se soustředí hlavně 
na přímou spolupráci s mentorem. Vše přizpůsobte své situaci a potřebám.
 Mějte prosím na paměti, že v případě, že není možná tvorba MVP ve vlastním smyslu produktu 
nebo služby, můžete vždy vytvořit prezentaci MVP. Tato prezentace může být formou videa, modelu 
apod. Důležité je, aby obsahovala co nejvíce prvků, které bude mít vlastní MVP a zákazníci si tak mohli 
produkt nebo službu co nejvíce představit a případně i vyzkoušet. 
 Tvorba MVP není o tom, přesvědčit nás nebo sebe sama, že jej nelze vytvořit, ale naopak o 
nalezení té nejjednodušší a efektivní cesty, jak Váš produkt nebo službu dostat do fáze, kdy jej můžete 
představit zákazníkům a začít ověřovat jejich reakce a požadavky. 

 STAVĚNÍ PROTOTYPU

 SKICA

 Nákres je lepší než tisíc slov aneb lépe je jednou vidět než 100-krát slyšet. Hned při prvním 
zhlédnutí nákresu se produkt stává srozumitelným pro ostatní. Neočekává se, že vytvoříte umělecké 
dílo, ale že získáte jasnější vizuální představu o samotném produktu a doplníte všechny chybějící články 
do �nální představy. V případě služeb se může jednat o náčrt vzhledu webové stránky nebo aplikace.



 JAK NA TO?

 Čas určený pro každou prezentaci je 8 minut a následuje 5 minutový čas určený sekci otázek a 
odpovědí. Tento čas by Vám měl stačit na sdělení všeho podstatného. Inspirujte se profesionály a 
verbální projev podpořte vizuální Power Point prezentací. Ve vašich slidech byste měli mít odpovědi na 
tyto otázky. Co dělá váš produkt? Jaký problém řeší? V čem je lepší, inovativnější? Kdo jsou vaši zákazníci 
a co potřebují? Kde a za kolik si mohou koupit váš produkt?

 VYPRÁVĚJTE PŘÍBĚH

 Steve Jobs, spoluzakladatel značky Apple, je považován za mistra prezentací. Jeho prezentace 
měly úvod, jádro, závěr a vyprávěly příběh. Posluchači musí pochopit - uvěřit - rozhodnout se. V úvodu 
musí pochopit, proč by je prezentace vašeho produktu měla zajímat, v jádru uvěřit, že to zlepší jejich 
život, a v závěru se dozvědět, co je třeba udělat a rozhodnout se pro prezentovanou věc.

 JAK NA TO?

 Za sedmero horami ... - popište prostředí příběhu a demonstrujte problém, který chcete vyřešit. 
Využijte otázky jako “Už jste taky ...?” a “Představte si ...?”. 
 Představení zla - základem každého dobrého příběhu je boj dobra se zlem. Aby váš produkt 
přišel na scénu jako skutečný hrdina, je třeba nejprve představit zlého hrdinu - problém, do kterého se 
mohou posluchači snadno vžít. Může jím být nedostatek místa ve školní lavici, dlouhá řada na oběd, 
strach o domácí zvíře, pokud jste ve škole nebo v práci. Vykreslete ho v těch nejhorších barvách, ať má 
váš hrdina co zachraňovat. 
 Příchod hrdiny - záchrana přichází. Skutečný hrdina porazí každého nepřítele. Jeho řešení jsou 
lepší, účinnější, inovativnější než všech předchozích. K lavici připojí přídavný odkládací prostor, 
obědový lístek zobrazí přes mobil doma až do postele a domácí zvířátko sleduje v práci přes mini 
kamerku zabudovanou v hračce a během přestávky si s ním ještě i pohraje. Jasné a jednoduché, 
všechny problémy vyřešeny. 
 Ponaučení na závěr - oslavujte hrdinské činy hlavního protagonisty a vyjmenujte všechny 
výhody svého produktu, novinky, zlepšení a přídavné vlastnosti. Inspirujte publikum, aby se poučilo z 
chyb a ještě během oslav postavte stánek, kde svá řešení začnete prodávat všem, kterých se problém 
týká. Nezapomeňte být konkrétní a vyvarujte se zdlouhavých příběhů a zbytečných detailů.

 VYUŽIJTE EMOCE

 Každá dobrá prezentace musí být postavena na faktech, číslech a popisech technologických 
postupů. Ujistěte se však, že nebude jen jejich výčtem. Fakta jsou důležitá, ale emoce je to, co nutí lidi 
jednat. Pokud se vám podaří vybudovat emocionální propojení s publikem, jste na nejlepší cestě uspět. 
Hlavní způsob, jak toho dosáhnout, je již výše zmíněné vystavení prezentace na vyprávění příběhu. 

 Emoce mají velkou sílu šířit se dál. Věřte proto tomu, co říkáte, naplno se projevte a i vaše publi-
kum tomu uvěří. Naopak, pokud jste nervózní, i vaše publikum bude nervózní. Výborným pomocníkem 
pro uvolnění atmosféry je humor. Pokud se vám podaří posluchače rozesmát, vyvolat v nich příjemný 
pocit, budou stát na vaší straně. 
 Nezaměřujte se pouze na sebe. Omezte v prezentaci používání zájmena já a orientujte se na VY. 
Dotknete se zájmu vašich posluchačů. Ukažte, že chápete jejich situaci a souzníte s nimi. Nabídněte 
řešení jejich problému.

 PŘEKVAPENÍ

 Když si publikum myslí, že vidělo a slyšelo již vše, přidejte něco extra. Vytvořte moment, který si 
všichni zapamatuji. Tento moment překvapení musíte dopředu pečlivě připravit.

 V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

 Je vědecky dokázáno, že lidé mají problém si zapamatovat z prezentace více než tři či čtyři nové 
informace. Nezahlcujte je proto zbytečnými detaily a odolejte pokušení začlenit do prezentace 
všechno, co víte. Soustřeďte se raději na tři důležité body, které chcete, aby si vaše publikum určitě 
zapamatovalo a několikrát je na různých místech zopakujte. 
 Pravidlo jednoduchosti se týká i formy. Snažte se proto mít v prezentaci, co nejméně textu. 
Nezapomeňte, že prezentace je zde, aby podpořila Vaše slova, a ne naopak.

 UKAŽTE

 Pokud je informace podána verbálně, za 72 hodin si ji bude pamatovat jen 10% lidi. Pokud však 
informaci ukážete gra�kou, toto procento dramaticky stoupá, a to na 65%. Lidský mozek zpracuje 
vizuální informaci až 60 000krát rychleji než textovou.

 TVOŘTE PŘIROVNÁNÍ

 Bez relevantního kontextu jsou čísla zbytečná a nic neříkají. Velikost paměti 5GB je pro mnoho 
lidí nehmatatelný údaj, ale velikost paměti pro 10 videi, 1000 písniček a 10 000 obrázků ve vašem 
přenosném disku ve vaší kapse, už je něco jiného.

 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

 Udržujte oční kontakt, nedívejte se do zdi, nedívejte se z okna a ani do země či na vlastní slidy.
 Dívejte se na lidi, kterým svůj projekt prezentujete. Jen takto je můžete vtáhnout do děje a 
nechat váš epický příběh působit na plné obrátky. Dívejte se do očí a u jednoho člověka se zdržte dokud 
vám pohled neopětuje a pak pokračujte dále.
 Řeč těla závisí na temperamentu řečníka. Výchozí polohou jsou ruce spuštěné, uvolněné při těle 
a pevný postoj, váha rovnoměrně rozložená na obě nohy. Nestůjte však strnule a na jednom místě. 
Uvolněte se, gestikulujte rukama, občas se projděte. Staňte se pány pódia a předveďte show. Pohu-
pování, přešlapování a křížení rukou či nohou se vyhněte. Ukazují nervozitu a váš nezájem. 
 Slaďte obsah s formou - snažte se sladit verbální a neverbální část vašeho projevu tak, aby se 
vzájemně podporovaly. Například při odhalení vašeho překvapení, podpořte obsah entuziastickým 
gestem, mimikou a tónem hlasu. Stejně jako když dojde k vyvrcholení kouzelnického triku. Pokud se tak 
totiž nestane, překvapení vyzní do prázdna a jeho efekt zanikne. Pokud budete znuděni, budou se tak 
cítit i ostatní lidé kolem vás. Pro svůj produkt a prezentaci musíte být zapáleni, abyste zapálili i ty kolem 
vás.

 USMÍVEJTE SE!

PÁR RAD NA ZÁVĚR 
Nepoučujte a neraďte.

Neplýtvejte slovy.
Omezte slangová vyjádření.

Pracujte s pauzami.
Používejte přítomný čas a činný rod.

Vybírejte silná slova.
Vhodně se oblečte.

Využívejte gesta vhodná tomu, co bylo řečeno.
Využijte názorné pomůcky.

Rozhýbejte publikum.
Nacvičujte, nacvičujte, nacvičujte.

Svoji prezentaci formálně ukončete.
Poděkujte za pozornost.

 DOPORUČENÁ OSNOVA PREZENTACE:

 PŘEDSTAVENÍ VÁS A  VAŠEHO PROJEKTU
 Uveďte kdo jste, odkud pocházíte a jak se jmenuje Váš projekt.

 POPIS PROBLÉMU A VAŠE ŘEŠENÍ
 Nastiňte problém i to jak jste ho objevili, uveďte příklad z reálného života a “odhalte” své řešení.

 INFORMACE ZÍSKANÉ OVĚŘOVÁNÍM A ZÁVĚRY Z NICH
 Představte závěry, které jste získali díky ověřování prostřednictvím osobních rozhovorů.

 PŘEDSTAVENÍ MVP
 Ukažte svůj MVP a popište, jak jste ho vytvořili, co reprezentuje a co jste díky němu zjistili.

 BYZNYS MODEL
 Jaké jsou vaše pravidelné náklady a jaké předpokládáte příjmy. Jak budete generovat peníze 
a jaká bude vaše marže (vaše příjmy - vaše náklady na každém jednotlivém produktu).

 ZÁVĚRY Z REÁLNÉHO PROSTŘEDÍ, POKUD JE JIŽ PROJEKT REALIZOVÁN
 Prezentujte, co jste se naučili z ověřování prostřednictvím osobních rozhovorů a jak dotazovaní 
reagovali na Váš MVP

 FINANČNÍ PLÁN PROJEKTU
 Jaká je celková suma potřebná k uskutečnění projektu do jeho �nální podoby.

 VIZE PROJEKTU DO BUDOUCNA
 Popište, jak vidíte rozvoj vašeho projektu do budoucnosti a jak této vize dosáhnete.

 STYL PREZENTACE
 V této fázi je Vaší hlavní zbraní Vaše prezentace a způsob, jakým ji zvládnete. Soustřeďte se 
na to, abyste dobře zapůsobili hned na první dojem. Říká se, že prvních 30 sekund je nejdůležitějších.

8. SOUTĚŽNÍ TÝDEN

PŘÍPRAVA PREZENTACE

 OTÁZKY POROTY 

 Po samotné prezentaci každého týmu bude následovat krátká sekce poroty, která se vás bude 
ptát na doplňující otázky.

 VZOROVÉ OTÁZKY

  Proč jste se rozhodli řešit právě tento problém?
  Proč je vaše řešení lepší než ta, která jsou právě na trhu?
  Které potřeby vašich zákazníků vaše řešení naplňuje oproti konkurenci?
  V čem jste jedineční?
  Jakou technologii používáte?
  Plánujete nějaké změny v dané oblasti?
  Jaké jsou vaše plány týkající se výrobního procesu?
  Přemýšleli jste nad doplňkovým zbožím?
  Máte na trhu konkurenci? Pokud ano, kdo je to?
  Co se vám nejvíce líbí na produktu konkurence?
  Kdo jsou vaši zákazníci?
  Jak velký je váš trh?
  Jakými prostředky jste zkoumali svůj trh a seznamovali se s potencionalními zákazníky?
  Přizpůsobili jste svůj produkt výsledkům průzkumu trhu? Jak?
  Jakou máte strategii prodeje?
  Jak plánujete propagovat svůj produkt? Proč?
  Budete prodávat online nebo o�ine?
  Jak plánujete produkt distribuovat? Proč?
  Se kterými společnostmi jste spolupracovali?
  Kdo pomohl vašemu týmu s výrobou prototypu?



 

 JAK NA TO?

 Čas určený pro každou prezentaci je 8 minut a následuje 5 minutový čas určený sekci otázek a 
odpovědí. Tento čas by Vám měl stačit na sdělení všeho podstatného. Inspirujte se profesionály a 
verbální projev podpořte vizuální Power Point prezentací. Ve vašich slidech byste měli mít odpovědi na 
tyto otázky. Co dělá váš produkt? Jaký problém řeší? V čem je lepší, inovativnější? Kdo jsou vaši zákazníci 
a co potřebují? Kde a za kolik si mohou koupit váš produkt?

 VYPRÁVĚJTE PŘÍBĚH

 Steve Jobs, spoluzakladatel značky Apple, je považován za mistra prezentací. Jeho prezentace 
měly úvod, jádro, závěr a vyprávěly příběh. Posluchači musí pochopit - uvěřit - rozhodnout se. V úvodu 
musí pochopit, proč by je prezentace vašeho produktu měla zajímat, v jádru uvěřit, že to zlepší jejich 
život, a v závěru se dozvědět, co je třeba udělat a rozhodnout se pro prezentovanou věc.

 JAK NA TO?

 Za sedmero horami ... - popište prostředí příběhu a demonstrujte problém, který chcete vyřešit. 
Využijte otázky jako “Už jste taky ...?” a “Představte si ...?”. 
 Představení zla - základem každého dobrého příběhu je boj dobra se zlem. Aby váš produkt 
přišel na scénu jako skutečný hrdina, je třeba nejprve představit zlého hrdinu - problém, do kterého se 
mohou posluchači snadno vžít. Může jím být nedostatek místa ve školní lavici, dlouhá řada na oběd, 
strach o domácí zvíře, pokud jste ve škole nebo v práci. Vykreslete ho v těch nejhorších barvách, ať má 
váš hrdina co zachraňovat. 
 Příchod hrdiny - záchrana přichází. Skutečný hrdina porazí každého nepřítele. Jeho řešení jsou 
lepší, účinnější, inovativnější než všech předchozích. K lavici připojí přídavný odkládací prostor, 
obědový lístek zobrazí přes mobil doma až do postele a domácí zvířátko sleduje v práci přes mini 
kamerku zabudovanou v hračce a během přestávky si s ním ještě i pohraje. Jasné a jednoduché, 
všechny problémy vyřešeny. 
 Ponaučení na závěr - oslavujte hrdinské činy hlavního protagonisty a vyjmenujte všechny 
výhody svého produktu, novinky, zlepšení a přídavné vlastnosti. Inspirujte publikum, aby se poučilo z 
chyb a ještě během oslav postavte stánek, kde svá řešení začnete prodávat všem, kterých se problém 
týká. Nezapomeňte být konkrétní a vyvarujte se zdlouhavých příběhů a zbytečných detailů.

 VYUŽIJTE EMOCE

 Každá dobrá prezentace musí být postavena na faktech, číslech a popisech technologických 
postupů. Ujistěte se však, že nebude jen jejich výčtem. Fakta jsou důležitá, ale emoce je to, co nutí lidi 
jednat. Pokud se vám podaří vybudovat emocionální propojení s publikem, jste na nejlepší cestě uspět. 
Hlavní způsob, jak toho dosáhnout, je již výše zmíněné vystavení prezentace na vyprávění příběhu. 

 Emoce mají velkou sílu šířit se dál. Věřte proto tomu, co říkáte, naplno se projevte a i vaše publi-
kum tomu uvěří. Naopak, pokud jste nervózní, i vaše publikum bude nervózní. Výborným pomocníkem 
pro uvolnění atmosféry je humor. Pokud se vám podaří posluchače rozesmát, vyvolat v nich příjemný 
pocit, budou stát na vaší straně. 
 Nezaměřujte se pouze na sebe. Omezte v prezentaci používání zájmena já a orientujte se na VY. 
Dotknete se zájmu vašich posluchačů. Ukažte, že chápete jejich situaci a souzníte s nimi. Nabídněte 
řešení jejich problému.

 PŘEKVAPENÍ

 Když si publikum myslí, že vidělo a slyšelo již vše, přidejte něco extra. Vytvořte moment, který si 
všichni zapamatuji. Tento moment překvapení musíte dopředu pečlivě připravit.

 V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

 Je vědecky dokázáno, že lidé mají problém si zapamatovat z prezentace více než tři či čtyři nové 
informace. Nezahlcujte je proto zbytečnými detaily a odolejte pokušení začlenit do prezentace 
všechno, co víte. Soustřeďte se raději na tři důležité body, které chcete, aby si vaše publikum určitě 
zapamatovalo a několikrát je na různých místech zopakujte. 
 Pravidlo jednoduchosti se týká i formy. Snažte se proto mít v prezentaci, co nejméně textu. 
Nezapomeňte, že prezentace je zde, aby podpořila Vaše slova, a ne naopak.

 UKAŽTE

 Pokud je informace podána verbálně, za 72 hodin si ji bude pamatovat jen 10% lidi. Pokud však 
informaci ukážete gra�kou, toto procento dramaticky stoupá, a to na 65%. Lidský mozek zpracuje 
vizuální informaci až 60 000krát rychleji než textovou.

 TVOŘTE PŘIROVNÁNÍ

 Bez relevantního kontextu jsou čísla zbytečná a nic neříkají. Velikost paměti 5GB je pro mnoho 
lidí nehmatatelný údaj, ale velikost paměti pro 10 videi, 1000 písniček a 10 000 obrázků ve vašem 
přenosném disku ve vaší kapse, už je něco jiného.

 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

 Udržujte oční kontakt, nedívejte se do zdi, nedívejte se z okna a ani do země či na vlastní slidy.
 Dívejte se na lidi, kterým svůj projekt prezentujete. Jen takto je můžete vtáhnout do děje a 
nechat váš epický příběh působit na plné obrátky. Dívejte se do očí a u jednoho člověka se zdržte dokud 
vám pohled neopětuje a pak pokračujte dále.
 Řeč těla závisí na temperamentu řečníka. Výchozí polohou jsou ruce spuštěné, uvolněné při těle 
a pevný postoj, váha rovnoměrně rozložená na obě nohy. Nestůjte však strnule a na jednom místě. 
Uvolněte se, gestikulujte rukama, občas se projděte. Staňte se pány pódia a předveďte show. Pohu-
pování, přešlapování a křížení rukou či nohou se vyhněte. Ukazují nervozitu a váš nezájem. 
 Slaďte obsah s formou - snažte se sladit verbální a neverbální část vašeho projevu tak, aby se 
vzájemně podporovaly. Například při odhalení vašeho překvapení, podpořte obsah entuziastickým 
gestem, mimikou a tónem hlasu. Stejně jako když dojde k vyvrcholení kouzelnického triku. Pokud se tak 
totiž nestane, překvapení vyzní do prázdna a jeho efekt zanikne. Pokud budete znuděni, budou se tak 
cítit i ostatní lidé kolem vás. Pro svůj produkt a prezentaci musíte být zapáleni, abyste zapálili i ty kolem 
vás.

 USMÍVEJTE SE!

PÁR RAD NA ZÁVĚR 
Nepoučujte a neraďte.

Neplýtvejte slovy.
Omezte slangová vyjádření.

Pracujte s pauzami.
Používejte přítomný čas a činný rod.

Vybírejte silná slova.
Vhodně se oblečte.

Využívejte gesta vhodná tomu, co bylo řečeno.
Využijte názorné pomůcky.

Rozhýbejte publikum.
Nacvičujte, nacvičujte, nacvičujte.

Svoji prezentaci formálně ukončete.
Poděkujte za pozornost.

 DOPORUČENÁ OSNOVA PREZENTACE:

 PŘEDSTAVENÍ VÁS A  VAŠEHO PROJEKTU
 Uveďte kdo jste, odkud pocházíte a jak se jmenuje Váš projekt.

 POPIS PROBLÉMU A VAŠE ŘEŠENÍ
 Nastiňte problém i to jak jste ho objevili, uveďte příklad z reálného života a “odhalte” své řešení.

 INFORMACE ZÍSKANÉ OVĚŘOVÁNÍM A ZÁVĚRY Z NICH
 Představte závěry, které jste získali díky ověřování prostřednictvím osobních rozhovorů.

 PŘEDSTAVENÍ MVP
 Ukažte svůj MVP a popište, jak jste ho vytvořili, co reprezentuje a co jste díky němu zjistili.

 BYZNYS MODEL
 Jaké jsou vaše pravidelné náklady a jaké předpokládáte příjmy. Jak budete generovat peníze 
a jaká bude vaše marže (vaše příjmy - vaše náklady na každém jednotlivém produktu).

 ZÁVĚRY Z REÁLNÉHO PROSTŘEDÍ, POKUD JE JIŽ PROJEKT REALIZOVÁN
 Prezentujte, co jste se naučili z ověřování prostřednictvím osobních rozhovorů a jak dotazovaní 
reagovali na Váš MVP

 FINANČNÍ PLÁN PROJEKTU
 Jaká je celková suma potřebná k uskutečnění projektu do jeho �nální podoby.

 VIZE PROJEKTU DO BUDOUCNA
 Popište, jak vidíte rozvoj vašeho projektu do budoucnosti a jak této vize dosáhnete.

 STYL PREZENTACE
 V této fázi je Vaší hlavní zbraní Vaše prezentace a způsob, jakým ji zvládnete. Soustřeďte se 
na to, abyste dobře zapůsobili hned na první dojem. Říká se, že prvních 30 sekund je nejdůležitějších.

 OTÁZKY POROTY 

 Po samotné prezentaci každého týmu bude následovat krátká sekce poroty, která se vás bude 
ptát na doplňující otázky.

 VZOROVÉ OTÁZKY

  Proč jste se rozhodli řešit právě tento problém?
  Proč je vaše řešení lepší než ta, která jsou právě na trhu?
  Které potřeby vašich zákazníků vaše řešení naplňuje oproti konkurenci?
  V čem jste jedineční?
  Jakou technologii používáte?
  Plánujete nějaké změny v dané oblasti?
  Jaké jsou vaše plány týkající se výrobního procesu?
  Přemýšleli jste nad doplňkovým zbožím?
  Máte na trhu konkurenci? Pokud ano, kdo je to?
  Co se vám nejvíce líbí na produktu konkurence?
  Kdo jsou vaši zákazníci?
  Jak velký je váš trh?
  Jakými prostředky jste zkoumali svůj trh a seznamovali se s potencionalními zákazníky?
  Přizpůsobili jste svůj produkt výsledkům průzkumu trhu? Jak?
  Jakou máte strategii prodeje?
  Jak plánujete propagovat svůj produkt? Proč?
  Budete prodávat online nebo o�ine?
  Jak plánujete produkt distribuovat? Proč?
  Se kterými společnostmi jste spolupracovali?
  Kdo pomohl vašemu týmu s výrobou prototypu?



 JAK NA TO?

 Čas určený pro každou prezentaci je 8 minut a následuje 5 minutový čas určený sekci otázek a 
odpovědí. Tento čas by Vám měl stačit na sdělení všeho podstatného. Inspirujte se profesionály a 
verbální projev podpořte vizuální Power Point prezentací. Ve vašich slidech byste měli mít odpovědi na 
tyto otázky. Co dělá váš produkt? Jaký problém řeší? V čem je lepší, inovativnější? Kdo jsou vaši zákazníci 
a co potřebují? Kde a za kolik si mohou koupit váš produkt?

 VYPRÁVĚJTE PŘÍBĚH

 Steve Jobs, spoluzakladatel značky Apple, je považován za mistra prezentací. Jeho prezentace 
měly úvod, jádro, závěr a vyprávěly příběh. Posluchači musí pochopit - uvěřit - rozhodnout se. V úvodu 
musí pochopit, proč by je prezentace vašeho produktu měla zajímat, v jádru uvěřit, že to zlepší jejich 
život, a v závěru se dozvědět, co je třeba udělat a rozhodnout se pro prezentovanou věc.

 JAK NA TO?

 Za sedmero horami ... - popište prostředí příběhu a demonstrujte problém, který chcete vyřešit. 
Využijte otázky jako “Už jste taky ...?” a “Představte si ...?”. 
 Představení zla - základem každého dobrého příběhu je boj dobra se zlem. Aby váš produkt 
přišel na scénu jako skutečný hrdina, je třeba nejprve představit zlého hrdinu - problém, do kterého se 
mohou posluchači snadno vžít. Může jím být nedostatek místa ve školní lavici, dlouhá řada na oběd, 
strach o domácí zvíře, pokud jste ve škole nebo v práci. Vykreslete ho v těch nejhorších barvách, ať má 
váš hrdina co zachraňovat. 
 Příchod hrdiny - záchrana přichází. Skutečný hrdina porazí každého nepřítele. Jeho řešení jsou 
lepší, účinnější, inovativnější než všech předchozích. K lavici připojí přídavný odkládací prostor, 
obědový lístek zobrazí přes mobil doma až do postele a domácí zvířátko sleduje v práci přes mini 
kamerku zabudovanou v hračce a během přestávky si s ním ještě i pohraje. Jasné a jednoduché, 
všechny problémy vyřešeny. 
 Ponaučení na závěr - oslavujte hrdinské činy hlavního protagonisty a vyjmenujte všechny 
výhody svého produktu, novinky, zlepšení a přídavné vlastnosti. Inspirujte publikum, aby se poučilo z 
chyb a ještě během oslav postavte stánek, kde svá řešení začnete prodávat všem, kterých se problém 
týká. Nezapomeňte být konkrétní a vyvarujte se zdlouhavých příběhů a zbytečných detailů.

 VYUŽIJTE EMOCE

 Každá dobrá prezentace musí být postavena na faktech, číslech a popisech technologických 
postupů. Ujistěte se však, že nebude jen jejich výčtem. Fakta jsou důležitá, ale emoce je to, co nutí lidi 
jednat. Pokud se vám podaří vybudovat emocionální propojení s publikem, jste na nejlepší cestě uspět. 
Hlavní způsob, jak toho dosáhnout, je již výše zmíněné vystavení prezentace na vyprávění příběhu. 

 Emoce mají velkou sílu šířit se dál. Věřte proto tomu, co říkáte, naplno se projevte a i vaše publi-
kum tomu uvěří. Naopak, pokud jste nervózní, i vaše publikum bude nervózní. Výborným pomocníkem 
pro uvolnění atmosféry je humor. Pokud se vám podaří posluchače rozesmát, vyvolat v nich příjemný 
pocit, budou stát na vaší straně. 
 Nezaměřujte se pouze na sebe. Omezte v prezentaci používání zájmena já a orientujte se na VY. 
Dotknete se zájmu vašich posluchačů. Ukažte, že chápete jejich situaci a souzníte s nimi. Nabídněte 
řešení jejich problému.

 PŘEKVAPENÍ

 Když si publikum myslí, že vidělo a slyšelo již vše, přidejte něco extra. Vytvořte moment, který si 
všichni zapamatuji. Tento moment překvapení musíte dopředu pečlivě připravit.

 V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

 Je vědecky dokázáno, že lidé mají problém si zapamatovat z prezentace více než tři či čtyři nové 
informace. Nezahlcujte je proto zbytečnými detaily a odolejte pokušení začlenit do prezentace 
všechno, co víte. Soustřeďte se raději na tři důležité body, které chcete, aby si vaše publikum určitě 
zapamatovalo a několikrát je na různých místech zopakujte. 
 Pravidlo jednoduchosti se týká i formy. Snažte se proto mít v prezentaci, co nejméně textu. 
Nezapomeňte, že prezentace je zde, aby podpořila Vaše slova, a ne naopak.

 UKAŽTE

 Pokud je informace podána verbálně, za 72 hodin si ji bude pamatovat jen 10% lidi. Pokud však 
informaci ukážete gra�kou, toto procento dramaticky stoupá, a to na 65%. Lidský mozek zpracuje 
vizuální informaci až 60 000krát rychleji než textovou.

 TVOŘTE PŘIROVNÁNÍ

 Bez relevantního kontextu jsou čísla zbytečná a nic neříkají. Velikost paměti 5GB je pro mnoho 
lidí nehmatatelný údaj, ale velikost paměti pro 10 videi, 1000 písniček a 10 000 obrázků ve vašem 
přenosném disku ve vaší kapse, už je něco jiného.

 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

 Udržujte oční kontakt, nedívejte se do zdi, nedívejte se z okna a ani do země či na vlastní slidy.
 Dívejte se na lidi, kterým svůj projekt prezentujete. Jen takto je můžete vtáhnout do děje a 
nechat váš epický příběh působit na plné obrátky. Dívejte se do očí a u jednoho člověka se zdržte dokud 
vám pohled neopětuje a pak pokračujte dále.
 Řeč těla závisí na temperamentu řečníka. Výchozí polohou jsou ruce spuštěné, uvolněné při těle 
a pevný postoj, váha rovnoměrně rozložená na obě nohy. Nestůjte však strnule a na jednom místě. 
Uvolněte se, gestikulujte rukama, občas se projděte. Staňte se pány pódia a předveďte show. Pohu-
pování, přešlapování a křížení rukou či nohou se vyhněte. Ukazují nervozitu a váš nezájem. 
 Slaďte obsah s formou - snažte se sladit verbální a neverbální část vašeho projevu tak, aby se 
vzájemně podporovaly. Například při odhalení vašeho překvapení, podpořte obsah entuziastickým 
gestem, mimikou a tónem hlasu. Stejně jako když dojde k vyvrcholení kouzelnického triku. Pokud se tak 
totiž nestane, překvapení vyzní do prázdna a jeho efekt zanikne. Pokud budete znuděni, budou se tak 
cítit i ostatní lidé kolem vás. Pro svůj produkt a prezentaci musíte být zapáleni, abyste zapálili i ty kolem 
vás.

 USMÍVEJTE SE!

PÁR RAD NA ZÁVĚR 
Nepoučujte a neraďte.

Neplýtvejte slovy.
Omezte slangová vyjádření.

Pracujte s pauzami.
Používejte přítomný čas a činný rod.

Vybírejte silná slova.
Vhodně se oblečte.

Využívejte gesta vhodná tomu, co bylo řečeno.
Využijte názorné pomůcky.

Rozhýbejte publikum.
Nacvičujte, nacvičujte, nacvičujte.

Svoji prezentaci formálně ukončete.
Poděkujte za pozornost.

 DOPORUČENÁ OSNOVA PREZENTACE:

 PŘEDSTAVENÍ VÁS A  VAŠEHO PROJEKTU
 Uveďte kdo jste, odkud pocházíte a jak se jmenuje Váš projekt.

 POPIS PROBLÉMU A VAŠE ŘEŠENÍ
 Nastiňte problém i to jak jste ho objevili, uveďte příklad z reálného života a “odhalte” své řešení.

 INFORMACE ZÍSKANÉ OVĚŘOVÁNÍM A ZÁVĚRY Z NICH
 Představte závěry, které jste získali díky ověřování prostřednictvím osobních rozhovorů.

 PŘEDSTAVENÍ MVP
 Ukažte svůj MVP a popište, jak jste ho vytvořili, co reprezentuje a co jste díky němu zjistili.

 BYZNYS MODEL
 Jaké jsou vaše pravidelné náklady a jaké předpokládáte příjmy. Jak budete generovat peníze 
a jaká bude vaše marže (vaše příjmy - vaše náklady na každém jednotlivém produktu).

 ZÁVĚRY Z REÁLNÉHO PROSTŘEDÍ, POKUD JE JIŽ PROJEKT REALIZOVÁN
 Prezentujte, co jste se naučili z ověřování prostřednictvím osobních rozhovorů a jak dotazovaní 
reagovali na Váš MVP

 FINANČNÍ PLÁN PROJEKTU
 Jaká je celková suma potřebná k uskutečnění projektu do jeho �nální podoby.

 VIZE PROJEKTU DO BUDOUCNA
 Popište, jak vidíte rozvoj vašeho projektu do budoucnosti a jak této vize dosáhnete.

 STYL PREZENTACE
 V této fázi je Vaší hlavní zbraní Vaše prezentace a způsob, jakým ji zvládnete. Soustřeďte se 
na to, abyste dobře zapůsobili hned na první dojem. Říká se, že prvních 30 sekund je nejdůležitějších.

 OTÁZKY POROTY 

 Po samotné prezentaci každého týmu bude následovat krátká sekce poroty, která se vás bude 
ptát na doplňující otázky.

 VZOROVÉ OTÁZKY

  Proč jste se rozhodli řešit právě tento problém?
  Proč je vaše řešení lepší než ta, která jsou právě na trhu?
  Které potřeby vašich zákazníků vaše řešení naplňuje oproti konkurenci?
  V čem jste jedineční?
  Jakou technologii používáte?
  Plánujete nějaké změny v dané oblasti?
  Jaké jsou vaše plány týkající se výrobního procesu?
  Přemýšleli jste nad doplňkovým zbožím?
  Máte na trhu konkurenci? Pokud ano, kdo je to?
  Co se vám nejvíce líbí na produktu konkurence?
  Kdo jsou vaši zákazníci?
  Jak velký je váš trh?
  Jakými prostředky jste zkoumali svůj trh a seznamovali se s potencionalními zákazníky?
  Přizpůsobili jste svůj produkt výsledkům průzkumu trhu? Jak?
  Jakou máte strategii prodeje?
  Jak plánujete propagovat svůj produkt? Proč?
  Budete prodávat online nebo o�ine?
  Jak plánujete produkt distribuovat? Proč?
  Se kterými společnostmi jste spolupracovali?
  Kdo pomohl vašemu týmu s výrobou prototypu?



 JAK NA TO?

 Čas určený pro každou prezentaci je 8 minut a následuje 5 minutový čas určený sekci otázek a 
odpovědí. Tento čas by Vám měl stačit na sdělení všeho podstatného. Inspirujte se profesionály a 
verbální projev podpořte vizuální Power Point prezentací. Ve vašich slidech byste měli mít odpovědi na 
tyto otázky. Co dělá váš produkt? Jaký problém řeší? V čem je lepší, inovativnější? Kdo jsou vaši zákazníci 
a co potřebují? Kde a za kolik si mohou koupit váš produkt?

 VYPRÁVĚJTE PŘÍBĚH

 Steve Jobs, spoluzakladatel značky Apple, je považován za mistra prezentací. Jeho prezentace 
měly úvod, jádro, závěr a vyprávěly příběh. Posluchači musí pochopit - uvěřit - rozhodnout se. V úvodu 
musí pochopit, proč by je prezentace vašeho produktu měla zajímat, v jádru uvěřit, že to zlepší jejich 
život, a v závěru se dozvědět, co je třeba udělat a rozhodnout se pro prezentovanou věc.

 JAK NA TO?

 Za sedmero horami ... - popište prostředí příběhu a demonstrujte problém, který chcete vyřešit. 
Využijte otázky jako “Už jste taky ...?” a “Představte si ...?”. 
 Představení zla - základem každého dobrého příběhu je boj dobra se zlem. Aby váš produkt 
přišel na scénu jako skutečný hrdina, je třeba nejprve představit zlého hrdinu - problém, do kterého se 
mohou posluchači snadno vžít. Může jím být nedostatek místa ve školní lavici, dlouhá řada na oběd, 
strach o domácí zvíře, pokud jste ve škole nebo v práci. Vykreslete ho v těch nejhorších barvách, ať má 
váš hrdina co zachraňovat. 
 Příchod hrdiny - záchrana přichází. Skutečný hrdina porazí každého nepřítele. Jeho řešení jsou 
lepší, účinnější, inovativnější než všech předchozích. K lavici připojí přídavný odkládací prostor, 
obědový lístek zobrazí přes mobil doma až do postele a domácí zvířátko sleduje v práci přes mini 
kamerku zabudovanou v hračce a během přestávky si s ním ještě i pohraje. Jasné a jednoduché, 
všechny problémy vyřešeny. 
 Ponaučení na závěr - oslavujte hrdinské činy hlavního protagonisty a vyjmenujte všechny 
výhody svého produktu, novinky, zlepšení a přídavné vlastnosti. Inspirujte publikum, aby se poučilo z 
chyb a ještě během oslav postavte stánek, kde svá řešení začnete prodávat všem, kterých se problém 
týká. Nezapomeňte být konkrétní a vyvarujte se zdlouhavých příběhů a zbytečných detailů.

 VYUŽIJTE EMOCE

 Každá dobrá prezentace musí být postavena na faktech, číslech a popisech technologických 
postupů. Ujistěte se však, že nebude jen jejich výčtem. Fakta jsou důležitá, ale emoce je to, co nutí lidi 
jednat. Pokud se vám podaří vybudovat emocionální propojení s publikem, jste na nejlepší cestě uspět. 
Hlavní způsob, jak toho dosáhnout, je již výše zmíněné vystavení prezentace na vyprávění příběhu. 

 Emoce mají velkou sílu šířit se dál. Věřte proto tomu, co říkáte, naplno se projevte a i vaše publi-
kum tomu uvěří. Naopak, pokud jste nervózní, i vaše publikum bude nervózní. Výborným pomocníkem 
pro uvolnění atmosféry je humor. Pokud se vám podaří posluchače rozesmát, vyvolat v nich příjemný 
pocit, budou stát na vaší straně. 
 Nezaměřujte se pouze na sebe. Omezte v prezentaci používání zájmena já a orientujte se na VY. 
Dotknete se zájmu vašich posluchačů. Ukažte, že chápete jejich situaci a souzníte s nimi. Nabídněte 
řešení jejich problému.

 PŘEKVAPENÍ

 Když si publikum myslí, že vidělo a slyšelo již vše, přidejte něco extra. Vytvořte moment, který si 
všichni zapamatuji. Tento moment překvapení musíte dopředu pečlivě připravit.

 V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

 Je vědecky dokázáno, že lidé mají problém si zapamatovat z prezentace více než tři či čtyři nové 
informace. Nezahlcujte je proto zbytečnými detaily a odolejte pokušení začlenit do prezentace 
všechno, co víte. Soustřeďte se raději na tři důležité body, které chcete, aby si vaše publikum určitě 
zapamatovalo a několikrát je na různých místech zopakujte. 
 Pravidlo jednoduchosti se týká i formy. Snažte se proto mít v prezentaci, co nejméně textu. 
Nezapomeňte, že prezentace je zde, aby podpořila Vaše slova, a ne naopak.

 UKAŽTE

 Pokud je informace podána verbálně, za 72 hodin si ji bude pamatovat jen 10% lidi. Pokud však 
informaci ukážete gra�kou, toto procento dramaticky stoupá, a to na 65%. Lidský mozek zpracuje 
vizuální informaci až 60 000krát rychleji než textovou.

 TVOŘTE PŘIROVNÁNÍ

 Bez relevantního kontextu jsou čísla zbytečná a nic neříkají. Velikost paměti 5GB je pro mnoho 
lidí nehmatatelný údaj, ale velikost paměti pro 10 videi, 1000 písniček a 10 000 obrázků ve vašem 
přenosném disku ve vaší kapse, už je něco jiného.

 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

 Udržujte oční kontakt, nedívejte se do zdi, nedívejte se z okna a ani do země či na vlastní slidy.
 Dívejte se na lidi, kterým svůj projekt prezentujete. Jen takto je můžete vtáhnout do děje a 
nechat váš epický příběh působit na plné obrátky. Dívejte se do očí a u jednoho člověka se zdržte dokud 
vám pohled neopětuje a pak pokračujte dále.
 Řeč těla závisí na temperamentu řečníka. Výchozí polohou jsou ruce spuštěné, uvolněné při těle 
a pevný postoj, váha rovnoměrně rozložená na obě nohy. Nestůjte však strnule a na jednom místě. 
Uvolněte se, gestikulujte rukama, občas se projděte. Staňte se pány pódia a předveďte show. Pohu-
pování, přešlapování a křížení rukou či nohou se vyhněte. Ukazují nervozitu a váš nezájem. 
 Slaďte obsah s formou - snažte se sladit verbální a neverbální část vašeho projevu tak, aby se 
vzájemně podporovaly. Například při odhalení vašeho překvapení, podpořte obsah entuziastickým 
gestem, mimikou a tónem hlasu. Stejně jako když dojde k vyvrcholení kouzelnického triku. Pokud se tak 
totiž nestane, překvapení vyzní do prázdna a jeho efekt zanikne. Pokud budete znuděni, budou se tak 
cítit i ostatní lidé kolem vás. Pro svůj produkt a prezentaci musíte být zapáleni, abyste zapálili i ty kolem 
vás.

 USMÍVEJTE SE!

PÁR RAD NA ZÁVĚR 
Nepoučujte a neraďte.

Neplýtvejte slovy.
Omezte slangová vyjádření.

Pracujte s pauzami.
Používejte přítomný čas a činný rod.

Vybírejte silná slova.
Vhodně se oblečte.

Využívejte gesta vhodná tomu, co bylo řečeno.
Využijte názorné pomůcky.

Rozhýbejte publikum.
Nacvičujte, nacvičujte, nacvičujte.

Svoji prezentaci formálně ukončete.
Poděkujte za pozornost.

 DOPORUČENÁ OSNOVA PREZENTACE:

 PŘEDSTAVENÍ VÁS A  VAŠEHO PROJEKTU
 Uveďte kdo jste, odkud pocházíte a jak se jmenuje Váš projekt.

 POPIS PROBLÉMU A VAŠE ŘEŠENÍ
 Nastiňte problém i to jak jste ho objevili, uveďte příklad z reálného života a “odhalte” své řešení.

 INFORMACE ZÍSKANÉ OVĚŘOVÁNÍM A ZÁVĚRY Z NICH
 Představte závěry, které jste získali díky ověřování prostřednictvím osobních rozhovorů.

 PŘEDSTAVENÍ MVP
 Ukažte svůj MVP a popište, jak jste ho vytvořili, co reprezentuje a co jste díky němu zjistili.

 BYZNYS MODEL
 Jaké jsou vaše pravidelné náklady a jaké předpokládáte příjmy. Jak budete generovat peníze 
a jaká bude vaše marže (vaše příjmy - vaše náklady na každém jednotlivém produktu).

 ZÁVĚRY Z REÁLNÉHO PROSTŘEDÍ, POKUD JE JIŽ PROJEKT REALIZOVÁN
 Prezentujte, co jste se naučili z ověřování prostřednictvím osobních rozhovorů a jak dotazovaní 
reagovali na Váš MVP

 FINANČNÍ PLÁN PROJEKTU
 Jaká je celková suma potřebná k uskutečnění projektu do jeho �nální podoby.

 VIZE PROJEKTU DO BUDOUCNA
 Popište, jak vidíte rozvoj vašeho projektu do budoucnosti a jak této vize dosáhnete.

 STYL PREZENTACE
 V této fázi je Vaší hlavní zbraní Vaše prezentace a způsob, jakým ji zvládnete. Soustřeďte se 
na to, abyste dobře zapůsobili hned na první dojem. Říká se, že prvních 30 sekund je nejdůležitějších.

 OTÁZKY POROTY 

 Po samotné prezentaci každého týmu bude následovat krátká sekce poroty, která se vás bude 
ptát na doplňující otázky.

 VZOROVÉ OTÁZKY

  Proč jste se rozhodli řešit právě tento problém?
  Proč je vaše řešení lepší než ta, která jsou právě na trhu?
  Které potřeby vašich zákazníků vaše řešení naplňuje oproti konkurenci?
  V čem jste jedineční?
  Jakou technologii používáte?
  Plánujete nějaké změny v dané oblasti?
  Jaké jsou vaše plány týkající se výrobního procesu?
  Přemýšleli jste nad doplňkovým zbožím?
  Máte na trhu konkurenci? Pokud ano, kdo je to?
  Co se vám nejvíce líbí na produktu konkurence?
  Kdo jsou vaši zákazníci?
  Jak velký je váš trh?
  Jakými prostředky jste zkoumali svůj trh a seznamovali se s potencionalními zákazníky?
  Přizpůsobili jste svůj produkt výsledkům průzkumu trhu? Jak?
  Jakou máte strategii prodeje?
  Jak plánujete propagovat svůj produkt? Proč?
  Budete prodávat online nebo o�ine?
  Jak plánujete produkt distribuovat? Proč?
  Se kterými společnostmi jste spolupracovali?
  Kdo pomohl vašemu týmu s výrobou prototypu?



 JAK NA TO?

 Čas určený pro každou prezentaci je 8 minut a následuje 5 minutový čas určený sekci otázek a 
odpovědí. Tento čas by Vám měl stačit na sdělení všeho podstatného. Inspirujte se profesionály a 
verbální projev podpořte vizuální Power Point prezentací. Ve vašich slidech byste měli mít odpovědi na 
tyto otázky. Co dělá váš produkt? Jaký problém řeší? V čem je lepší, inovativnější? Kdo jsou vaši zákazníci 
a co potřebují? Kde a za kolik si mohou koupit váš produkt?

 VYPRÁVĚJTE PŘÍBĚH

 Steve Jobs, spoluzakladatel značky Apple, je považován za mistra prezentací. Jeho prezentace 
měly úvod, jádro, závěr a vyprávěly příběh. Posluchači musí pochopit - uvěřit - rozhodnout se. V úvodu 
musí pochopit, proč by je prezentace vašeho produktu měla zajímat, v jádru uvěřit, že to zlepší jejich 
život, a v závěru se dozvědět, co je třeba udělat a rozhodnout se pro prezentovanou věc.

 JAK NA TO?

 Za sedmero horami ... - popište prostředí příběhu a demonstrujte problém, který chcete vyřešit. 
Využijte otázky jako “Už jste taky ...?” a “Představte si ...?”. 
 Představení zla - základem každého dobrého příběhu je boj dobra se zlem. Aby váš produkt 
přišel na scénu jako skutečný hrdina, je třeba nejprve představit zlého hrdinu - problém, do kterého se 
mohou posluchači snadno vžít. Může jím být nedostatek místa ve školní lavici, dlouhá řada na oběd, 
strach o domácí zvíře, pokud jste ve škole nebo v práci. Vykreslete ho v těch nejhorších barvách, ať má 
váš hrdina co zachraňovat. 
 Příchod hrdiny - záchrana přichází. Skutečný hrdina porazí každého nepřítele. Jeho řešení jsou 
lepší, účinnější, inovativnější než všech předchozích. K lavici připojí přídavný odkládací prostor, 
obědový lístek zobrazí přes mobil doma až do postele a domácí zvířátko sleduje v práci přes mini 
kamerku zabudovanou v hračce a během přestávky si s ním ještě i pohraje. Jasné a jednoduché, 
všechny problémy vyřešeny. 
 Ponaučení na závěr - oslavujte hrdinské činy hlavního protagonisty a vyjmenujte všechny 
výhody svého produktu, novinky, zlepšení a přídavné vlastnosti. Inspirujte publikum, aby se poučilo z 
chyb a ještě během oslav postavte stánek, kde svá řešení začnete prodávat všem, kterých se problém 
týká. Nezapomeňte být konkrétní a vyvarujte se zdlouhavých příběhů a zbytečných detailů.

 VYUŽIJTE EMOCE

 Každá dobrá prezentace musí být postavena na faktech, číslech a popisech technologických 
postupů. Ujistěte se však, že nebude jen jejich výčtem. Fakta jsou důležitá, ale emoce je to, co nutí lidi 
jednat. Pokud se vám podaří vybudovat emocionální propojení s publikem, jste na nejlepší cestě uspět. 
Hlavní způsob, jak toho dosáhnout, je již výše zmíněné vystavení prezentace na vyprávění příběhu. 

 Emoce mají velkou sílu šířit se dál. Věřte proto tomu, co říkáte, naplno se projevte a i vaše publi-
kum tomu uvěří. Naopak, pokud jste nervózní, i vaše publikum bude nervózní. Výborným pomocníkem 
pro uvolnění atmosféry je humor. Pokud se vám podaří posluchače rozesmát, vyvolat v nich příjemný 
pocit, budou stát na vaší straně. 
 Nezaměřujte se pouze na sebe. Omezte v prezentaci používání zájmena já a orientujte se na VY. 
Dotknete se zájmu vašich posluchačů. Ukažte, že chápete jejich situaci a souzníte s nimi. Nabídněte 
řešení jejich problému.

 PŘEKVAPENÍ

 Když si publikum myslí, že vidělo a slyšelo již vše, přidejte něco extra. Vytvořte moment, který si 
všichni zapamatuji. Tento moment překvapení musíte dopředu pečlivě připravit.

 V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

 Je vědecky dokázáno, že lidé mají problém si zapamatovat z prezentace více než tři či čtyři nové 
informace. Nezahlcujte je proto zbytečnými detaily a odolejte pokušení začlenit do prezentace 
všechno, co víte. Soustřeďte se raději na tři důležité body, které chcete, aby si vaše publikum určitě 
zapamatovalo a několikrát je na různých místech zopakujte. 
 Pravidlo jednoduchosti se týká i formy. Snažte se proto mít v prezentaci, co nejméně textu. 
Nezapomeňte, že prezentace je zde, aby podpořila Vaše slova, a ne naopak.

 UKAŽTE

 Pokud je informace podána verbálně, za 72 hodin si ji bude pamatovat jen 10% lidi. Pokud však 
informaci ukážete gra�kou, toto procento dramaticky stoupá, a to na 65%. Lidský mozek zpracuje 
vizuální informaci až 60 000krát rychleji než textovou.

 TVOŘTE PŘIROVNÁNÍ

 Bez relevantního kontextu jsou čísla zbytečná a nic neříkají. Velikost paměti 5GB je pro mnoho 
lidí nehmatatelný údaj, ale velikost paměti pro 10 videi, 1000 písniček a 10 000 obrázků ve vašem 
přenosném disku ve vaší kapse, už je něco jiného.

 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

 Udržujte oční kontakt, nedívejte se do zdi, nedívejte se z okna a ani do země či na vlastní slidy.
 Dívejte se na lidi, kterým svůj projekt prezentujete. Jen takto je můžete vtáhnout do děje a 
nechat váš epický příběh působit na plné obrátky. Dívejte se do očí a u jednoho člověka se zdržte dokud 
vám pohled neopětuje a pak pokračujte dále.
 Řeč těla závisí na temperamentu řečníka. Výchozí polohou jsou ruce spuštěné, uvolněné při těle 
a pevný postoj, váha rovnoměrně rozložená na obě nohy. Nestůjte však strnule a na jednom místě. 
Uvolněte se, gestikulujte rukama, občas se projděte. Staňte se pány pódia a předveďte show. Pohu-
pování, přešlapování a křížení rukou či nohou se vyhněte. Ukazují nervozitu a váš nezájem. 
 Slaďte obsah s formou - snažte se sladit verbální a neverbální část vašeho projevu tak, aby se 
vzájemně podporovaly. Například při odhalení vašeho překvapení, podpořte obsah entuziastickým 
gestem, mimikou a tónem hlasu. Stejně jako když dojde k vyvrcholení kouzelnického triku. Pokud se tak 
totiž nestane, překvapení vyzní do prázdna a jeho efekt zanikne. Pokud budete znuděni, budou se tak 
cítit i ostatní lidé kolem vás. Pro svůj produkt a prezentaci musíte být zapáleni, abyste zapálili i ty kolem 
vás.

 USMÍVEJTE SE!

PÁR RAD NA ZÁVĚR 
Nepoučujte a neraďte.

Neplýtvejte slovy.
Omezte slangová vyjádření.

Pracujte s pauzami.
Používejte přítomný čas a činný rod.

Vybírejte silná slova.
Vhodně se oblečte.

Využívejte gesta vhodná tomu, co bylo řečeno.
Využijte názorné pomůcky.

Rozhýbejte publikum.
Nacvičujte, nacvičujte, nacvičujte.

Svoji prezentaci formálně ukončete.
Poděkujte za pozornost.

 DOPORUČENÁ OSNOVA PREZENTACE:

 PŘEDSTAVENÍ VÁS A  VAŠEHO PROJEKTU
 Uveďte kdo jste, odkud pocházíte a jak se jmenuje Váš projekt.

 POPIS PROBLÉMU A VAŠE ŘEŠENÍ
 Nastiňte problém i to jak jste ho objevili, uveďte příklad z reálného života a “odhalte” své řešení.

 INFORMACE ZÍSKANÉ OVĚŘOVÁNÍM A ZÁVĚRY Z NICH
 Představte závěry, které jste získali díky ověřování prostřednictvím osobních rozhovorů.

 PŘEDSTAVENÍ MVP
 Ukažte svůj MVP a popište, jak jste ho vytvořili, co reprezentuje a co jste díky němu zjistili.

 BYZNYS MODEL
 Jaké jsou vaše pravidelné náklady a jaké předpokládáte příjmy. Jak budete generovat peníze 
a jaká bude vaše marže (vaše příjmy - vaše náklady na každém jednotlivém produktu).

 ZÁVĚRY Z REÁLNÉHO PROSTŘEDÍ, POKUD JE JIŽ PROJEKT REALIZOVÁN
 Prezentujte, co jste se naučili z ověřování prostřednictvím osobních rozhovorů a jak dotazovaní 
reagovali na Váš MVP

 FINANČNÍ PLÁN PROJEKTU
 Jaká je celková suma potřebná k uskutečnění projektu do jeho �nální podoby.

 VIZE PROJEKTU DO BUDOUCNA
 Popište, jak vidíte rozvoj vašeho projektu do budoucnosti a jak této vize dosáhnete.

 STYL PREZENTACE
 V této fázi je Vaší hlavní zbraní Vaše prezentace a způsob, jakým ji zvládnete. Soustřeďte se 
na to, abyste dobře zapůsobili hned na první dojem. Říká se, že prvních 30 sekund je nejdůležitějších.

 OTÁZKY POROTY 

 Po samotné prezentaci každého týmu bude následovat krátká sekce poroty, která se vás bude 
ptát na doplňující otázky.

 VZOROVÉ OTÁZKY

  Proč jste se rozhodli řešit právě tento problém?
  Proč je vaše řešení lepší než ta, která jsou právě na trhu?
  Které potřeby vašich zákazníků vaše řešení naplňuje oproti konkurenci?
  V čem jste jedineční?
  Jakou technologii používáte?
  Plánujete nějaké změny v dané oblasti?
  Jaké jsou vaše plány týkající se výrobního procesu?
  Přemýšleli jste nad doplňkovým zbožím?
  Máte na trhu konkurenci? Pokud ano, kdo je to?
  Co se vám nejvíce líbí na produktu konkurence?
  Kdo jsou vaši zákazníci?
  Jak velký je váš trh?
  Jakými prostředky jste zkoumali svůj trh a seznamovali se s potencionalními zákazníky?
  Přizpůsobili jste svůj produkt výsledkům průzkumu trhu? Jak?
  Jakou máte strategii prodeje?
  Jak plánujete propagovat svůj produkt? Proč?
  Budete prodávat online nebo o�ine?
  Jak plánujete produkt distribuovat? Proč?
  Se kterými společnostmi jste spolupracovali?
  Kdo pomohl vašemu týmu s výrobou prototypu?



PRO DOTAZNÍKY
https://www.surveymonkey.com/

https://google.com/forms
https://www.wufoo.com/

PRO TVORBU WEBU
http://wix.com/

https://www.launchrock.com/
https://www.strikingly.com/

PRO TVORBU APLIKACE
http://www.apps-builder.com/
http://www.appmakr.com/
http://www.appsbar.com/

PRO TVORBU LOGA
https://www.freelogodesign.org/

https://www.canva.com/
https://www.logomaker.com/

PRO FOTOGRAFIE ZDARMA
https://pixabay.com/
http://foter.com/

PRO ANIMOVANÉ VIDEO
https://www.powtoon.com

https://biteable.com
https://www.animaker.com/

PRO EDITACI VIDEA
https://www.wevideo.com
https://www.blender.org/
https://www.lwks.com

PRO FOTOGRAFOVÁNÍ
http://camera.plus/

PRO SOCIÁLNÍ SÍTĚ
https://www.befunky.com/

http://afterlight.us/
https://infogr.am/

http://www.autreplanete.com/ap-social-media-
image-maker/

PRO ROZESÍLÁNÍ EMAILŮ
https://mailchimp.com/

PRO ZÍSKÁNÍ DAT
https://app.bitly.com/bbt2/
https://analytics.google.com/

https://www.facebook.com/business/a/facebook-
pixel

PRO VAŠI PREZENTACI
https://www.youtube.com/watch?v=snE40VAfqWk
https://www.youtube.com/watch?v=toupC4-MksQ

DOPORUČENÉ NÁSTROJE A TIPY

http://demo.web3canvas.com/themeforest/proland/index_kickstarter.html

http://demo.web3canvas.com/themeforest/proland/index_kickstarter.html
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