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Jak ukázat světu, že váš nápad 
stojí za to, a vytvořit nabídku

1. Hodí se řešení pro problém?  
2. Průzkum trhu  
3. Jak rychle představit váš nápad zákazníkům a ponaučit se z toho
4. Přístupy k designu produktu nebo služby

Kapitola 2

„Myšlenku nejlépe rozvinete tak, když to uděláte.“ 
– Tom Chi*

*Tom Chi je vynálezce, lídr, kouč a řečník, který pracoval jako vedoucí Product Experience v Google X, kde 
proslul vývojem technologií Google Glass a samořídících automobilů Google. 
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Máte geniální nápad, jak změnit potravinový systém. 
Máte určitou představu, jak ho provést. Ale jak přesvědčíte 
sebe a ostatní, že vaše myšlenka stojí za všechnu tu krev, 
pot a slzy, které vynaložíte během nadcházejících měsíců 
nebo let? Tato kapitola pojednává o tom, jak otestovat, 
zda se vaše řešení hodí na problém, zda se produkt hodí 
na trh (v to doufáte), jak efektivně provést počáteční 
průzkum a jak přistupovat k designu produktu 
nebo služby.  

Hodí se vaše řešení na problém?
V této fázi chcete porozumět tomu, zda je váš nápad vhodný k vyřešení zjištěného problému. Jakmile to 
potvrdíte, zhodnoťte, zda za něj lidé dají peníze. Je dobré mít dokonalé řešení problému, ale pokud za něj nikdo 
nezaplatí, byznys nebude životaschopný. Věnujte dostatek času zjišťování, zda bude váš nápad fungovat a 
zda se do toho vrhnout. Nikdy nebudete mít 100% jistotu, že váš podnik bude úspěšný, ale pravděpodobnost 
úspěchu můžete zvýšit různými druhy průzkumu a studiemi. 

Studie proveditelnosti 
Jak již jméno naznačuje, studie proveditelnosti má za úkol vyhodnotit, zda je nápad proveditelný, a pomůže 
vám sestavit solidní obchodní plán. Je pravděpodobné, že v této studii budete pokračovat i v prvních fázích 
vašeho startupu, kdy budete vyvíjet svůj produkt nebo službu. Informace, které získáte v této fázi procesu, 
lze rozdělit do různých oblastí podle tržní, technické, obchodní/finanční a organizační proveditelnosti. V 
dalších částech kapitoly se podrobněji podíváme na to, jak postupovat při sběru těchto informací a jaké 
údaje jsou klíčové. Probereme následující:  

• Průzkum trhu

• Konkurenční prostředí 

• SWOT analýza

Na konci této fáze byste měli vědět, zda se do toho vrhnout (pokud jste to už neudělali), studie proveditelnosti 
pak může být užitečná i v pozdější fázi růstu!  

Doporučení podnikatelů ze společností Jimmy’s Iced Coffee a Aerofarms o tom, 
jak se do toho „vrhli“ 

„Nejdřív jsem se podíval na celkový obraz bezpečnosti potravin a nárůstu 
populace a uvědomil si, že odpověď bude ve vertikálním farmaření. Když 
se mě zeptáte, kdy jsem získal důvěru k tomu, abych se do toho vrhl… 
Došlo k tomu, když jsem si spočítal příjmy a náklady na jednotku, když 
mi začala fungovat jednotková ekonomika.“ 
– David Rosenberg, ředitel a spoluzakladatel Aerofarms  

Kapitola 2

„Já jsem se do toho vrhl, když už jsem nemohl vystát různé 
nedůstojné, špatně placené práce, kterými jsem se živil. To bylo v 

listopadu 2010 a dnes, o víc než 7 let později, jsme tu stále!“ 
– Jim Cregan, spoluzakladatel Jimmy’s Iced Coffee
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Průzkum trhu
Ať už jste ve fázi nápadu, provádíte změny u stávajícího produktu/služby, nebo vyvíjíte 
nový produkt, v určité chvíli budete potřebovat provést průzkum trhu. Důležitou součástí 
podnikání je schopnost dělat rozhodnutí na základě dostatečných informací a vy k tomu 
budete v daleko lepší pozici, když porozumíte trhu (trhům), na němž působíte. Pokud jasně 
a dobře pochopíte svůj trh (trhy), budete moci lépe nasměrovat váš produkt/službu a 
marketingovou strategii a přesvědčit ostatní, jako investory a potenciální zákazníky, 
aby se přidali.

Primární versus sekundární
Primární průzkum trhu znamená údaje, které získáte sami, například rozhovorem s potenciálními zákazníky 
nebo spotřebiteli. Někteří (jako program ICURE) vám navrhují, abyste hovořili až se 100 potenciálních 
zákazníků, než svůj podnik spustíte. Můžete také někoho zaplatit, aby průzkum provedl za vás, i když v raných 
fázích startupu (s malým množstvím finančních prostředků) to není pravděpodobné. Sekundární výzkum 
trhu znamená údaje, které shromáždíte z existujících studií, publikací, obchodních zpráv – můžete je získat z 
různých míst, například z vládních dokumentů, výzkumu zveřejněného obchodními orgány, od velkých firem, 
od vedení velkých úřadujících podniků atd. Zprávy z trhů zveřejněné společnostmi jako Mintel nebo Frost a 
Sullivan jsou velmi drahé, je proto dobré projít velké veřejné knihovny ve vaší blízkosti, protože jsou v nich 
obvykle uloženy a může to být dobrý začátek. 

Je některý průzkum lepší než jiný? Nejlepší bude, když 
získáte oba typy. Není nic lepšího než mít přímé informace 
a podrobný pohled na váš konkrétní trh. Budete však 
potřebovat i makroekonomické informace, abyste si vykreslili 
správný obrázek proveditelnosti svého obchodního nápadu. 
Takové informace pravděpodobně sami nezískáte (nebylo by 
to ani užitečné z hlediska vynaloženého času a zdrojů).  

Kvalitativní versus kvantitativní
Kvalitativní průzkum se zaměřuje na to, jak a proč lidé o něčem smýšlí a jaký z toho mají pocit, zatímco 
kvantitativní průzkum vám dodá fakta a čísla. Výhody přinášejí oba. Jelikož potravinový systém evokuje v 
lidech silné emoce, má smysl provést zde kvalitativní výzkum, abyste pochopili, co lidi motivuje k určitým 
rozhodnutím o jídle (např. proč by zvolili jeden druh nápoje před druhým) nebo jak vnímají určité inovace u 
potravin (např. zda by rádi jedli maso vypěstované v laboratoři). Stinnou stránkou kvalitativního průzkumu 
je to, že skutečné chování lidí se liší od jejich záměrů. Takže zatímco říkají, že by si vybrali jednu značku před 
druhou kvůli etickým aspektům, nevědomky pak při rozhodování může být rozhodujícím faktorem cena. Na 
druhé straně kvantitativní výzkum stojí na datech. Provádí se prostřednictvím dotazníků, anket, průzkumů 
a studií. Přestože se daleko více zaměřuje na data, i tak z něj lze vyzískat určitá chování spotřebitelů, zvlášť 
zájem o určitý produkt nebo službu.    

Případová studie: Nice a průzkum trhu

Nice je značka vysoce kvalitních, veganských francouzských vín prodávaných v plechovkách. Lucy, 
spoluzakladatelka společnosti Nice, založila již dříve jinou potravinářskou značku, a než uvedla na trh značku 
Nice, odnesla si z toho důležité ponaučení o provedení průzkumu.   

„Mám štěstí, protože jsem už dřív založila Cuckoo a to mě naučilo strašně moc, než jsem 
spustila Nice. Udělala jsem všechno úplně jinak. U Cuckoo jsem byla opravdu mladá, čerstvá 
absolventka univerzity a ani jsem nevěděla, co znamená rychloobrátkové spotřební zboží, 
kategorie* nebo co je velikost kategorie a zavedla jsem značku Bircherových müesli, což byla 
kategorie 1 milionu liber. Když nás napadlo víno v plechovkách, jako první jsme investovali 
trochu peněz – no, na startup trochu dost peněz – do nákupu údajů o kategorii, což nám 
detailně ukázalo velikost trhu. To znamená, že jsme automaticky věděli, že půjdeme po 
velkém trhu. A tak jsme toho rychle dost zjistili.“ 
– Lucy Wright, spoluzakladatelka Nice  
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(*Kategorie označuje větev/skupinu rychloobrátkového spotřebního zboží, které má podobné vlastnosti. 
Existují například kategorie nápojů, čerstvých potravin, snacků, kosmetiky atd. Tento termín se používá v 
sektoru maloobchodu. Větší maloobchodní prodejny mají nákupčí kategorií, kteří se zaměřují pouze na 
jednu kategorii. 

Konkurenční prostředí
Během průzkumu trhu budete chtít vynaložit nemalé úsilí i na prozkoumání toho, co dělá vaše konkurence. 
Je to zásadní k pochopení, jakou je pro váš podnik hrozbou, co se od ní můžete naučit a co můžete dělat jinak. 
Pravděpodobně to provedete jako sekundární průzkum (tj. vyhledáním veřejně dostupných informací), je ale 
možné, že podle druhu vašeho podniku můžete s konkurenty mluvit i přímo. V kontextu udržitelnosti mohou 
konkurenční podniky rády sdílet informace. Dává to smysl, protože tyto společnosti jsou motivovány k tvorbě 
pozitivních změn ve světě, a tak zde sdílení poznatků prospívá vyššímu poslání. 

Konkurenční analýzu můžete začít tak, že identifikujete několik společností; doporučujeme zvolit si top 10, 
ale vyberte si jich klidně více nebo méně. Rozdělte je do kategorií podle toho, zda představují přímou nebo 
nepřímou konkurenci. Značku popcornu lze například umístit do kategorie s ostatními značkami popcornu jako 
přímou konkurenci a do kategorie výrobců snacků, jako jsou chipsy, jako nepřímou konkurenci. Poté, co zjistíte, 
kdo je vaší konkurencí, získejte o těchto firmách nejrůznější druhy informací. Bude se to lišit v závislosti na 
branži nebo na konkrétním produktu/službě. 

• Produkt/služba: jaké jsou vlastnosti jejich výrobku nebo 
služby a jak se liší od těch vašich? Jakou mají cenovou 
strategii? Jakou má jejich produkt nebo služba trakci 
(jak rychle roste)?  

• Obchodní model:  jak se jejich obchodní model liší od 
vašeho? Jsou v jejich obchodním modelu nedostatky nebo 
oblasti ke zlepšení? 

• Marketing:  jak sdělují to, co dělají? Co říkají jejich webové 
stránky? Mají recenze nebo doporučení, abyste viděli, co o 
nich říkají jiní? Jsou často ve sdělovacích prostředcích?  

• Organizace:  koho mají v týmu? Ve správní radě? Víte, kdo 
jsou jejich poradci? V jaké lokalitě působí? Je to pro podnik 
lepší nebo horší lokalita než ta vaše? 

Pokud se dobře seznámíte s konkurencí, pomůže vám to rozvinout konkurenční výhodu svého podniku a 
vyniknout. To je zejména důležité, když je trh přeplněný. V některých odvětvích je konkurence silnější než 
jinde. Pracujete-li na značce potravin, která cílí na velké maloobchodní prodejce, buďte připraveni na to, 
že budete muset neustále obhajovat, proč je váš produkt jiný a lepší než ostatní. Pokud vyvíjíte inovativní 
technologii jako etikety ukazující dobu trvanlivosti, která se zkracuje stejně rychle jako trvanlivost vašeho jídla 
(viz Mimica Touch), možná budete čelit menší přímé konkurenci, ale než si otevřete dveře, setkáte se na cestě 
s jinými překážkami!  

SPřípadová studie: Olio – průzkum trhu a ověření koncepce  

Olio je mobilní aplikace určená ke sdílení potravin, jejímž cílem je snižovat množství potravinového odpadu. 
Děje se tak propojením těch, kteří mají nadbytek jídla, a těch, kteří mají potřebu nebo přání konzumovat 
takové jídlo. Zakladatelé společnosti provedli před spuštěním aplikace Olio tři klíčové průzkumy trhu.   
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„Nejprve jsme provedli sekundární výzkum o plýtvání potravinami, 
abychom zjistili, jak velký problém máme před sebou. Výsledek nás 

absolutně vyděsil – globálně se vyhazuje 1/3 celkové produkce potravin 
a ve vyspělých zemích se více než polovina všeho jídla vyhazuje v 

domácnostech. Další částí výzkumu byl dotazník distribuovaný e-mailem 
a přes sociální média. Cílem bylo zjistit, zda lidem na problému plýtvání 

potravinami skutečně záleží. Klíčovou informací pro nás bylo, že 1 člověk 
ze 3 se při vyhazování dobrého jídla „cítí fyzicky špatně“. To nám dodalo 

sebedůvěru, že plýtvání potravinami je definitivně mainstreamový 
problém, na němž lidem záleží. A nakonec jsme si pomocí WhatsAppu 

ověřili naši koncepci – požádali jsme 12 cizích lidí žijících blízko sebe, aby 
se spojili ve WhatsAppové skupině a po dobu 2 týdnů vzájemně sdíleli 
jakékoli přebytečné jídlo. Feedback, který jsme získali, nás přesvědčil, 

abychom se do toho pustili a investovali celoživotní úspory do první verze 
aplikace OLIO! Průběžně získáváme ohlasy od našich uživatelů, každý den 

zejména přes e-mail, a pravidelně provádíme ankety a získáváme zpětnou 
vazbu na schůzkách.“ 

– Tessa Stuart, spoluzakladatelka a ředitelka Olio

Jak se správně ptát? 
Když se ptáte, je důležité to dělat tak, aby vám potenciální zákazníci odpověděli po pravdě a 
nepotvrzovali jen vaši zaujatost. Skvěle se s tímto tématem vypořádala kniha „The Mom Test“ 
(Test na mámě). Místo přímých dotazů typu „Líbí se vám to?“ nebo „Koupili byste si to?“, se snažte 
víc prozkoumávat. Například takto: „Jak byste dnes vyřešili tento problém?“ Pokládejte takové 
dotazy, které vaši činnost podporují i s ní nesouhlasí.

SWOT analýza 
Analýza SWOT je strategická analýza 
sledující silné stránky firmy, slabé stránky, 
příležitosti a hrozby. V žádném případě se 
neomezuje na svět startupů a lze ji použít v 
různých chvílích životního cyklu podniku. Je 
to užitečný nástroj nápomocný ke zjištění 
obchodní strategie a konkurenční výhody 
nebo jen k informaci, zda se do toho máte 
pustit. Nad silnými a slabými stránkami 
společnosti máte kontrolu, protože jsou 
to interní záležitosti, zatímco příležitosti a 
hrozby jsou externí, jsou součástí prostředí, v 
němž působíte, a kontrolu nad nimi nemáte. 
Obvykle se to znázorňuje jako mřížka, ale 
klidně buďte kreativní a představte si to 
jiným způsobem.   

Strengths

• Strong team with
relevent experience

• Unique product
proposition

• First mover
advantage

Opportunities

• Growing market
• Veganism trend

Threat

• Lack of existing
legislation of new
technology

Weaknesses

• Established market
with large existing 
businesses

• No reputation
• Lack of funding

„Všichni vám lžou. Říká se, že byste se neměli ptát své mámy, jestli je to dobrý 
nápad pro byznys, protože vás miluje a bude vám lhát. To je technicky pravda, ale 
uniká vám to podstatné. Jestli je váš nápad dobrý, byste se neměli ptát nikoho. Je 
to špatný dotaz a všichni vám budou aspoň trošku lhát. Není to jejich odpovědnost 
vám říkat pravdu. Odpovědnost je na vás ji najít.“ 
Rob Fitzpatrick, autor knihy „The Mom Test“ 

Výše: Příklad SWOT analýzy
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Zde jsou nějaké otázky a příklady na úvod do SWOT analýzy:  

Silné stránky

• Máte oproti jiným firmám z odvětví velkou konkurenční výhodu? Příklad: 
Mimica Touch vytvořila unikátní etiketu na potraviny, která pozbývá 
trvanlivosti stejně rychle jako jídlo, k němuž je připojena.  

• Jste první nebo mezi prvními, kdo na trh uvede tento typ produktu nebo 
služby? Příklad: Ryby pěstované v laboratoři jsou zcela nový produkt. Být 
první na trhu s takovou inovací bude silnou stránkou k podchycení tržní 
příležitosti, získání renomé a potenciálu PR. Podívejte se na Finless Foods.   

• Má váš produkt zjevný společenský nebo environmentální přínos? Při zvažování této otázky se snažte 
použít Přístup k potravinovým systémům – multidisciplinární konceptuální rámec, který si všímá vztahů 
mezi různými částmi potravinového systému a jak změna jedné z nich může mít zamýšlené důsledky pro 
jinou (podíváte-li se z širší perspektivy, můžete objevit i některé slabé stránky a začít je řešit!)

• Můžete svůj produkt nebo službu využít jako platformu k debatě o důležitém světovém problému a 
provést na světě pozitivní změnu? Ty značky, které jsou si vědomy své odpovědnosti vůči společnosti 
a mohou zaujmout postoj k důležitým problémům, nakonec vystoupají až na vrchol (viz nedávno hnutí 
Black Lives Matter)  

Slabé stránky

• Existují ve vašem týmu evidentní nedostatky? Příklad: Rozjíždíte-li podnik 
v oblasti potravinářských technologií, nechybí vám někdo s příslušnými 
technickými znalostmi?

• Chybí vám finanční prostředky, abyste svůj produkt nebo službu mohli 
škálovat? Příklad: Společnosti s výrazným zaměřením na výzkum a vývoj 
(R&D) mohou potřebovat miliony k validaci své technologie, než mohou svůj 
produkt uvést na trh. To byl případ Entocycle, automatizované hmyzí farmy, 
která ekologicky vyrábí hmyzí protein ke krmení zvířat.  

Příležitosti

• Existují sílící tržní trendy, kterých můžete využít? Příklad: Mohl by to být 
nárůst veganismu, pokud děláte veganské produkty, nebo stále více klesající 
spotřeba masa, pokud vyrábíte masné náhražky. 

• Existují změny v legislativě podporující váš produkt/službu? Příklad: Mohl 
by to být zákaz pro velké maloobchodníky a provozy vyhazovat potraviny 
na skládky v některé zemi a otevření příležitostí pro podniky zabývající se 
potravinovým odpadem.  

Hrozby

• Lze u vašeho obchodního nápadu napodobit konkurenci? Příklad: Značka 
vyrábějící perlivou vodu s příchutí má obchodní model a produkt, který lze 
snadno napodobit. 

• Existují nějaké environmentální hrozby, které mohou vážně ohrozit vaše 
podnikání? Příklad: Ceny vašich dodavatelů mohou výrazně kolísat na základě 
určitých událostí. Nedávno (2017) ohromně vzrostla cena vanilky až do té míry, 
že se zjistilo, že obrovské množství značek vanilkové zmrzliny vlastně vůbec 
vanilku neobsahovalo (zdroj). 

• 

• 
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Jak rychle představit váš nápad zákazníkům a ponaučit se z toho
Když se snažíte zjistit, jestli váš nápad zafunguje, není nic lepšího, než ho vyzkoušet a na vlastní oči vidět, 
jak to jde. Může to vypadat jako nerealistický cíl, protože k vývoji produktů a služeb potřebujete peníze a vy 
se k větším obnosům dostanete, až si ověříte koncepci. Existují ale způsoby, jak si z hlediska nákladů ověřit 
koncepci efektivně. V následujících oddílech se dozvíte, jak to udělat.  

Štíhlý startup 
Pokud se zajímáte o začínající firmy a svět obchodu, pravděpodobně jste už slyšeli o štíhlém startupu (lean 
startup), což je termín a kniha od Erica Riese. Stojí na myšlence, že většina startupů neuspěje, protože utratí 
obrovské množství prostředků za vývoj produktů a služeb a pak zjistí, že zákazníci je vlastně nechtějí nebo 
nechtějí některé jejich vlastnosti. Proces štíhlého startupu nabízí metodu, která vám umožní vyvíjet produkty 
a služby v daleko více zákaznicky zaměřeném a opakujícím se procesu.

Klíčem k metodě štíhlého startupu je použitelný produkt s nejmenší možnou funkcionalitou (Minimum 
Viable Product, MVP). Definuje se jako „verze nového produktu, která týmu umožní získat maximální množství 
validovaných poznatků o zákaznících s co nejmenším úsilím.“ Taková verze produktu nebo služby má obvykle jen 
ty nejzákladnější vlastnosti, přesně takové, aby uspokojila případné první zájemce, protože ti pravděpodobně 
odpustí víc věcí než ostatní potenciální zákazníci. Vezměte to jako prototyp, který zveřejníte pro některé 
zákazníky, abyste získali co největší feedback a použili ho k vývoji budoucích verzí. 

Případová studie MVP – ImpactVision: 
Zlepšování našeho globálního potravinového systému pomocí hyperspektrálního 
zobrazování

ImpactVision používá technologii hyperspektrální zobrazování k redukci odpadu v 
dodavatelském řetězci potravin. Její software poskytuje informace o kvalitě jídla, 
například o čerstvosti ryb, zralosti avokád nebo přítomnosti cizích těles, a to rychle, 
neinvazivně a srovnatelně rychle s výrobou. Když ImpactVision vznikla, prvotním cílem 
jejích zakladatelů bylo snížit množství odpadu v masném dodavatelském řetězci. Spolu 
s výzkumným institutem v Německu provedli první kampaň zobrazování a měření, 
aby porozuměli pH faktoru a barvě různých hovězích steaků na obrázcích (pH faktor 
a barva zde figurovaly jako zástupci pro životnost). Tato počáteční studie jim poskytla 
vzor k vytvoření vlastního produktu MVP. Proces zopakovali u velkého maloobchodního 
prodejce v USA a zkonstruovali první verzi technologie ImpactVision skládající se z 
algoritmu pro pH faktor a barvu hovězího a základního uživatelského rozhraní. Abi 
Ramanan k tomu uvedla: „Bylo to vzrušující, protože k takovým informacím se obvykle 
dostanete jen za použití měřiče barev, testu měkkosti (pomocí nože) a běžněji pak pomocí 
vizuální kontroly s měřičem pH.“ Další krok trval společnosti dva roky, kdy získávala finanční 
prostředky a měnila produkt.  

Zásady štíhlého startupu:

1. Podnikatelé jsou všude - startup je organizace lidí vytvořená k dodání nového produktu nebo služby v 
podmínkách extrémní nejistoty a nemá to nic společného s velikostí firmy nebo průmyslového odvětví. 
Klíčem je mít velké ambice, začít v malém a rychle se rozšířit.

2. Podnikatelství je management - startup jako organizace vyžaduje management. Flexibilní řízení 
orientované na získávání poznatků a podporující experimentování, které je hnáno do extrémní nejistoty.

3. Validované poznatky - startupy tu nejsou proto, aby „dělaly věci“, ale aby zjistily, jak vybudovat 
životaschopný podnik. Tyto poznatky lze validovat vědecky, prostřednictvím pokusů, které prokážou a 
otestují každý prvek vaší vize. Validace vám umožní identifikovat hlavní rizika vašeho produktu nebo 
služby a provést u nich příslušné úpravy.  
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4. Inovační účetnictví  - aby byli podnikatelé zodpovědní za své jednání a zlepšili své podnikatelské 
výsledky, je třeba tzv. innovation accounting. Podnikatel by měl jasně rozumět tomu, jak měřit pokroky  
a jak v práci stanovovat milníky a priority. Vyžaduje to nový typ účetnictví, specifický pro startupy. 

5. Vytvoř-změř-nauč se  - hlavní činnost startupů je přetavit nápady do produktů nebo služeb, změřit reakci 
zákazníků na tyto produkty nebo služby a poté stanovit, zda to někam otočit (něco změnit) nebo vytrvat 
(pokračovat). Všechny procesy je třeba směřovat ke zrychlování oné zpětnovazební smyčky.

Rychlé prototypování 
Tom Chi přišel s pojmem rychlé prototypování. Popisuje ho jako „proces nalezení té nejrychlejší cesty k přímé 
zkušenosti s věcí, kterou se snažíte vytvořit.“ Podobně jako štíhlý startup je rychlé prototypování založeno na 
myšlence dodat prototyp/y k rukám potenciálních uživatelů co nejrychleji a z tohoto procesu se poučit. Místo 
dohadů prosazuje Chi učení se. A co nejrychlejší rychlost získávání nových poznatků. Zastává dramatické 
zkrácení času u zkoušení nových věcí a tedy rychlé prototypování. Spíše než se snažit rozhodovat podle 
toho, zda je něco dobré/špatné nebo správné/nesprávné, je třeba se zaměřit na to, zda hádáte nebo svůj 
názor opíráte o domněnku (závěr utvořený na základě neúplných informací). Chi tvrdí, že je třeba mít přímou 
zkušenost, ne domněnku. Na úvod vám doporučujeme podívat se na krátkou lekci Toma Chi (8minutové video) 
o rychlém prototypování: https://ed.ted.com/lessons/rapid-prototyping-google-glass-tom-chi.

Na teorii štíhlého startupu nebo rychlého prototypování se příliš nezaměřujte, jsou to užiteční průvodci, ale 
není třeba je brát doslova. Hlavní poučení spočívá v tom, že byste neměli trávit hodiny, týdny nebo měsíce na 
vývoji produktu nebo služby v tajnosti , aniž byste je ukázali potenciálním zákazníkům. Vytvořte produkt MVP 
nebo prototyp, dejte ho k dispozici, hovořte s uživateli a naslouchejte jejich feedbacku, abyste ho vylepšili.    
 
 

Přístupy k designu produktu nebo služby

 
 
 
Vyzbrojeni informacemi o potřebách trhu se budete nacházet v dobré pozici k vytvoření produktu nebo služby. 
Existuje mnoho způsobů, jak postupovat ve fázi designu/vývoje, ale my se budeme věnovat pouze designu 
zaměřenému na uživatele a udržitelnému produktovému designu, protože ty staví na již probraných pojmech. 
Pokud proces designu provedete efektivně a skutečně vezmete v úvahu potřeby uživatelů, budete mít větší 
šanci, že produkt nebo služba uspěje.

Design zaměřený na uživatele  
Design zaměřený na člověka (původní termín společnosti IDEO) je rámec, v němž jsou lidské potřeby 
začleněny do celého procesu designu. Design pro uživatelský zážitek je navrhováním zážitků pro více smyslů, 
obvykle v rozhraní mezi lidmi a technologií. Jde o jednu z mnoha designových disciplín, v jejímž centru stojí 
člověk. Design zaměřený na člověka lze definovat jako „kreativní přístup k řešení problémů (...). Tento proces 
začíná u lidí, pro něž navrhujete, a končí novými řešeními na míru vyhovujícími jejich potřebám. Design zaměřený 
na člověka je zejména o tom, jak vybudovat hlubokou empatii k lidem, pro něž navrhujete, generovat tisíce nápadů, 
sestavit mnoho prototypů, sdílet to, co jste vytvořili s lidmi, pro něž navrhujete, a nakonec představit vaše inovativní 
řešení světu.“ 

Ideas Code Data
Build Measure

Learn

Minimise the total time through the loop

„Design začíná s vnímáním problému a končí nějakým 
souvisejícím řešením,“  
K. M. Kim
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Proces designu zaměřeného na člověka se skládá ze tří fází: 

Fáze inspirace/objevování: učte se přímo od lidí, pro něž navrhujete, a snažte se 
pochopit jejich potřeby a problémy. Zapomeňte na všechny vaše předchozí hypotézy. 
Můžete to udělat pomocí rozhovorů, pozorování, neformálních konverzací, sekundárního 
výzkumu nebo i tak, že si sami sebe představíte v kůži uživatele. 

Fáze vytvoření představy/koncepce:  použijte brainstorming! Na základě poznatků z 
fáze 1 rozviňte spoustu nápadů a řešení. Zde byste neměli nic soudit a hledat dokonalost, 
nedokonalé nápady s chybami jsou vítány, protože se z nich určitě také něco naučíte. 
Dobrý nápad je i prezentovat některé z těchto koncepcí svým uživatelům a zaznamenat 
si jejich reakce; to pomáhá v následujícím stádiu.  

Fáze implementace/prototypování:  přiveďte svůj nápad nebo řešení k životu. Sem patří vytvoření prototypů 
a poté dalších řešení k vytvoření produktu, který můžete uvést na trh (myslete na štíhlý startup s produktem 
MVP a rychlé prototypování, o nichž jsme v této kapitole hovořili výše).  

Dalším procesem designu zaměřeného na uživatele je tzv. UX design zaměřený na zážitky uživatele. Lze 
ho definovat jako „proces vytváření produktů, které uživatelům přinášejí smysluplné a relevantní zážitky. Patří 
sem design celého procesu získávání a integrování produktu včetně hledisek, jako je branding, design, použitelnost 
a funkčnost. Produkty poskytující uživateli skvělý zážitek (např. iPhone) jsou tedy navrhovány nejen se zřetelem 
na jejich spotřebu nebo použití, ale i na celý proces získávání, vlastnění a dokonce i řešení problémů. Podobným 
způsobem se UX designéři zaměřují nejen na vytváření produktů, které jsou použitelné, ale i na jiné aspekty zážitku 
uživatele, jako je příjemnost, efektivita a také legrace.“ (Zdroj: Nadace Interaction Design Foundation)

Přestože se design zaměřený na člověka i design pro uživatelské zážitky zdají být jasné, podnikatelé běžně 
dělají tu chybu, že vyvíjejí produkty a služby, aniž by rozuměli jejich koncovým uživatelům. Zjistíme problém, 
který je třeba vyřešit, a budeme předpokládat, na kterých řešeních máme pracovat. Použijete-li k řešení 
problému tyto zásady designu, budete vědět, že vás to dovede k úspěšnému řešení, protože jste umístili 
uživatele do středu procesu. 

Při navrhování produktů a služeb je také důležité zvážit riziko nevědomé zaujatosti – podívejte se na 
toto video vysvětlující proč a také na nejnovější výzkum Stanfordské univerzity o inovacích a zásadách 
z hlediska pohlaví. . 

Na co musíte při vytváření produktu nebo služby myslet nejvíc?  

„Je to klišé, ale na zákazníka. Jediné, na co musíte brát 
zřetel, je zákazník. Můžete vytvořit skvělý model a 
skvělou službu, ale když si ji nikdo nekoupí, nemáte 
byznys. Pokud někdy zapomenete, jaké to je, být 
spotřebitel, pokud někdy ztratíte spotřebitele ze zřetele 
a nebudete rozumět tomu, kam směřují trendy, lidé 
přestanou váš produkt kupovat.“ 
– Steven Dring, spoluzakladatel Growing Underground

„Absolutně a vytrvale se zaměřit na a) zjištění problémů/potřeb vašich zákazníků a b) 
vytvoření produktů/služeb, které tyto potřeby splňují, a ještě lepší je, když vaše řešení 
přinese další, neplánované výhody. (…) Nic, a myslím tím naprosto nic, od vyhledávání 

distribučních partnerů po účast na konferencích a přednášení, není tak důležité jako vytvořit 
produkt, který splňuje něčí hlubokou potřebu nebo řeší zásadní problém.“ 

– Abi Ramanan, ředitelka a spoluzakladatelka ImpactVision 
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Udržitelný design produktů
Tento typ designu se soustředí na produkt nebo službu, v jejichž jádru jsou výhody pro životní prostředí nebo 
pro společnost. K rozvoji těchto typů podniků existují různé přístupy, my se však zaměříme na design pro 
cirkulární ekonomiku a design beroucí v úvahu celý životní cyklus produktu (life-cycle thinking, LCT).    

Design pro cirkulární ekonomiku přechází od „našeho tradičního extrakčního průmyslového modelu 
ber-udělej- vyhoď k modelu s uzavřenou smyčkou, v níž jsou materiály, živiny a data neustále znovu účelně 
využívány“ (zdroj: https://www.ideo.com/post/designing-a-circular-economy). Inspirací je příroda: přírodní 
systémy nic nevyhazují. Odpad se obvykle rovná jídlu pro jinou součást systému. Hodně práce na cirkulární 
ekonomice a podnikání odvedla nadace Ellen McArthur Foundation, která spolu se společností IDEO vytvořila 
průvodce produktovým designem pro cirkulární ekonomiku. Doporučujeme se do něj zahloubat, abyste těmto 
pojmům důkladně porozuměli. Cirkulární model staví na ekonomickém, přírodním a společenském kapitálu a 
stojí na třech principech:

• Vyloučit odpad a znečištění již ve fázi designu

• Udržet produkty a materiály v oběhu.

• Regenerovat přírodní systémy

Aplikovat cirkulární design na potravinový systém vyžaduje dívat se dál za naši tradiční průmyslovou 
ekonomiku a zvažovat, jak extrahovat hodnotu z každé části hodnotového řetězce od těžby, výroby, používání 
až po vyhození. Je to přístup vyžadující propojení jednotlivých částí průmyslu, které dříve propojené nebyly, 
a rozšíření obzoru uživatelů. Design pro cirkulární ekonomiku – spíš než pouhé zaměření na uživatele – 
vyžaduje „zkoumání a pochopení potřeb všech uživatelů a použití materiálů v rámci systému“ (zdroj). S rostoucí 
světovou populací a omezenými zdroji poskytuje cirkulární design zvlášť lákavý přístup k řešení mnoha 
problémů potravinářského průmyslu. Nejlepším způsobem, jak to znázornit, je podle nás několik příkladů z 
různých částí potravinového systému:  

• Řešení organického odpadu a dodávání krmiv hospodářským 
zvířatům a pěstitelům plodin: Entocycle používá larvy k přeměně 
organického odpadu (jako je kávová sedlina a zbytky zrn z vaření piva) 
na udržitelný hmyzí protein, který lze použít ke krmení živočichů jako 
lososů. 

• Výroba udržitelných veganských usní z vláken ananasových listů, 
i když koncový produkt není potravinářský: Pinatex je materiál 
vyrobený společností Ananam, která pracuje s farmáři na zužitkování 
vedlejšího zemědělského produktu a vyrábí z něj sofistikovaný materiál 
používaný v mnoha módních firmách. 

• Recyklace odpadní kávové sedliny na pokročilá biopaliva, pelety 
z biomasy a v blízké budoucnosti i na bionaftu: Biobean spojuje 
potravinářský a energetický průmysl – postavil první závod na recyklaci 
odpadu z kávy na světě.

• Pěstování salátů a chov ryb v uzavřeném akvaponickém systému: 
GrowUp Urban Farms vytvořili průkopnickou městskou farmu, v níž se 
produkce (například saláty) zalévá odpadní vodou od ryb.  

• Využití živin z odpadní vody a jejich transformace na čisté, 
ekologicky přívětivé hnojivo, které zvyšuje efektivitu živin a snižuje 
riziko loužení a odtékání: Ostara našla způsob, jak chránit vodní toky 
jednak řešením využívajícím odpadní vody a jednak vytvořením nového 
produktu, který zabraňuje dalšímu znečišťování toků. 

• Obaly chovající se stejně jako jídlo, které lze vrátit zpět do přírody: 
Tipa vyvinula kompostovatelnou fólii, která se v okolních podmínkách 
kompostování biologicky rozkládá a může se vrátit do přírody stejně 
jako například slupka z pomeranče.  
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Pojetí designu pro cirkulární ekonomiku se do určité míry podobá zohlednění celého životního cyklu produktu 
(LCT). To však vedle tradičního zaměření na výrobní závod a procesy začleňuje i ekologický, sociální a 
ekonomický dosah produktu po dobu celé jeho životnosti (zdroj: Life Cycle Initiative). K dalším metodikám 
designu s obdobnými přístupy patří design „od kolébky ke kolébce“ a regenerativní design. Všechny jsou 
založené na myšlence, že bychom měli napodobovat přírodní systémy, kde odpad neexistuje a kde část 
produkce vytváří další produkci.  

V potravinářství existuje nekonečně mnoho výzev, které vyžadují nový způsob přemýšlení a udržitelný design 
produktů/služeb. Aplikovat tento pohled na váš nový podnik znamená nejen to, že proniknete na nové, 
neprozkoumané inovativní trhy, ale získáte i velkou výhodu, co se týče vyprávění příběhu a potenciálu pro PR. 

Shrnutí kapitoly 2 
Hlavní ponaučení 

• Proveďte rozsáhlý výzkum (kvantitativní a kvalitativní, primární a sekundární), abyste 
zjistili, zda je váš produkt nebo služba pro trhu opravdu nezbytný. 

Chvilka na zamyšlenou: existuje pro nabízený produkt nebo službu trh? Jakou má 
tento trh velikost dnes a jakou ji bude mít zítra? Jak budete zboží a služby dodávat? 
Jakou potřebujete technologii a/nebo know-how? Kolik budete potřebovat finančních 
prostředků, aby to fungovalo? Dávají čísla tedy ekonomická stránka produktu nebo služby 
smysl? Jste vy ta správná osoba k tomu, aby se tento obchodní nápad stal úspěšným? Je-li 
odpověď na tuto otázku záporná, jste schopni najít do týmu ty správné lidi? Existují nějaké 
právní záležitosti, které by mohly být na překážku rozvoji vašeho nápadu? 
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• Myslete na svůj produkt nebo službu v kontextu současného potravinového systému a na 
to, jakou řetězovou reakci by mohl způsobit. 

Chvilka na zamyšlenou: na jaké přírodní zdroje se při výrobě produktu spoléháte a jak by 
mohly v budoucnosti vypadat dodavatelské řetězce následkem změny klimatu? Pokud 
prostřednictvím vašeho produktu zvýšíte spotřebu jedné suroviny, může to mít později 
neplánované důsledky na životní prostředí nebo pracovní podmínky lidí? (Vezměte 
například ubohé avokádo – kdysi považované za staromódní, ale s nástupem hnutí tzv. 
čistého jídla na Instagramu se stalo jedním z nejvíce trendy jídel vůbec. Mělo to rozsáhlé 
negativní následky pro místní biodiverzitu v zemích jako Mexiko a vedlo to ke kácení lesů a 
negativnímu dopadu na místní pěstitele kvůli zvýšené pozornosti organizovaného zločinu 
a drogových kartelů). 

• Při navrhování produktu nebo služby si dávejte pozor na nevědomou zaujatost. 

Chvilka na zamyšlenou: je možné, že z projektu potenciálně vylučujete skupiny lidí, 
protože na ně nemyslíte, nebo byste mohli nabídnout adaptovanou verzi specifickým 
skupinám?

• Neztrácejte čas tím, že budete svůj produkt zdokonalovat v izolaci, bez zákazníků. Místo 
toho vytvořte minimálně funkční produkt (MVP), co nejrychleji ho představte prvním 
zájemcům, získejte cenný feedback a opakujte to k vytvoření lepší verze. Okoukněte 
konkurenci, přímou i nepřímou. Prostudujte si její produkty nebo služby, obchodní modely, 
marketing a organizaci; pomůže vám to při vytváření konkurenční výhody.  

Chvilka na zamyšlenou:
jaké mají produkty nebo 
služby konkurenčních firem 
vlastnosti a jak se liší od 
vašeho produktu/služby? 
Jakou mají cenovou strategii? 
Jakou má jejich produkt nebo 
služba trakci (jak rychle roste)? 
Jak se jejich obchodní model 
liší od vašeho? Jsou v jejich 
obchodním modelu nedostatky 
nebo oblasti ke zlepšení? Jak 
sdělují to, co dělají? Co říkají 
jejich webové stránky? Mají 
recenze nebo doporučení, 
abyste viděli, co o nich říkají 
jiní? Jsou často ve sdělovacích 
prostředcích? Koho mají v 
týmu? Ve správní radě? Víte, 
kdo jsou jejich poradci? Kde 
sídlí? Je to pro podnik lepší 
nebo horší lokalita než ta vaše? 
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• Proveďte SWOT analýzu ke zjištění silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb 
na trhu. 

Chvilka na zamyšlenou:  máte oproti jiným firmám z odvětví velkou konkurenční výhodu? 
Jste první nebo mezi prvními, kdo na trh uvede tento typ produktu nebo služby? Existují 
ve vašem týmu evidentní nedostatky? Chybí vám finanční prostředky, abyste svůj produkt 
nebo službu mohli škálovat? Existují sílící tržní trendy, kterých můžete využít? Existují 
změny v legislativě podporující váš produkt/službu? Lze u vašeho obchodního nápadu 
snadno napodobit konkurenci? Existují nějaké environmentální hrozby, které mohou vážně 
ohrozit vaše podnikání? pentru a începe o afacere? 

• Design není jen o etiketě, ale zahrnuje celkovou nabídku a hodnotový řetězec kolem 
ní. Dobrý design vás přiblíží k zákazníkům a zvýší šanci na přijetí produktu/služby. O 
tom, jak produkt nebo službu navrhnout, je možné přemýšlet různě. Do designu lze 
začlenit přístupy zvažující potřeby koncového zákazníka, jeho zážitky s produktem 
nebo službou i potřeby těch, kteří hledí na ekologické a sociální aspekty a vytvoření 
udržitelného produktu. 

Chvilka na zamyšlenou: můžete při vývoji svého produktu nebo služby aplikovat 
nebo jste aplikovali design zaměřený na člověka? Vztahuje se na váš produkt 
nebo službu tzv. LCT (zohlednění celého životního cyklu produktu) nebo cirkulární 
ekonomika a můžete některé z těchto principů aplikovat? Jak by to ovlivnilo váš 
obchodní model?
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A nyní buďte aktivní!
1. Proveďte SWOT analýzu a definujte přitom své silné a slabé stránky   

(věci, nad kterými máte kontrolu), příležitosti a hrozby (což je část prostředí,  
v němž působíte, které je mimo vaši kontrolu). 

1. Proveďte analýzu konkurence. Sestavte seznam 10 konkurenčních podniků 
(mix přímé a nepřímé konkurence) a prozkoumejte je. Podívejte se na oblasti, 
kde jim to skutečně jde, kde jim to moc nejde, co se od nich můžete naučit a 
co můžete dělat jinak nebo lépe, abyste vynikli.

Resurse suplimentare 
  
 
Je dobré začít na webových stránkách o štíhlém startupu:  
http://theleanstartup.com/

Webové stránky Toma Chi, na nichž nabízí kurzy:  
http://www.tomchi.com/ 
 
Podrobnější informace o SWOT analýze:  
https://www.liveplan.com/blog/what-is-a-swot-analysis-and-how-to-do-it-right-with-examples/

Více o designu zaměřeném na člověka najdete v kurzu  
Acumen Human Centred Design Course

Nekonečné množství zdrojů o cirkulární ekonomice naleznete v nadaci  
Ellen Macarthur Foundation

 

Několik zdrojů na oprášení znalostí o potravinovém systému a seznámení  
se s novinkami: 

Přístup k potravinovým systémům jako konceptuální rámec:  
https://knowledge4food.net/food-systems-approach-report/

Food Navigator: 
https://www.foodnavigator.com/

Food Tank: 
https://foodtank.com/

Food Bev Media: 
https://www.foodbev.com/

Modern Farmer: 
https://modernfarmer.com/

EIT Food: 
https://www.eitfood.eu/

Food Unfolded: 
https://www.foodunfolded.com/ 


