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Jak vybudovat tým
1. Budování týmu  
2. Váš širší startupový tým  
3. Firemní kultura

Kapitola 8 

„To, co v začátcích startupu vždycky vyniká, je tým”    
  – David Pakman, partner ve společnosti Venrock
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Kapitola 8 

Lidé, které si přivedete, se na úspěchu startupu podílejí největší měrou. Vytvoření toho správného týmu hraje 
obrovskou roli v tom, jak se bude vaší firmě dařit, od zaměstnanců až po podpůrnou síť kontaktů, kterou si 
kolem sebe vytvoříte. V teto kapitole se podíváme na postupy přijímání zaměstnanců, jak si udržet vynikající 
lidi, zda přijmout poradce a jak vytvořit poutavou firemní kulturu.  

Budování týmu

Najmout první členy týmu je velmi vzrušující krok, ale i náročný úkol. Najít ty správné lidi, 
co se týče dovedností, zkušeností a osobnostních charakteristik, není vždy jednoduché. Jak 
máte po několika krátkých schůzkách a rozhovorech vědět, zda se dotyčný hodí do týmu? V 
tomto procesu je hodně v sázce: přijetí té správné osoby může mít neuvěřitelný vliv na vaše 
podnikání co do produktivity a týmové morálky, zatímco když najmete někoho nevhodného, 
může to mít přesně opačný účinek. Ve srovnání s většími podniky je vliv jedné osoby na 
výkon podniku ve velmi malém týmu obrovský. Je tudíž dobré si nábor pečlivě promyslet. 

Proč je diverzita klíčová 
Diverzita je ve všech svých formách ohledně poslání podniku zásadní pro jeho současný i budoucí finanční 
výkon. Měla by být klíčovým prvkem k vybudování co nejrobustnější a nejinovativnější společnosti.  

• Podle studie McKinsey´s Diversity Dividend mají společnosti s diverzitou o 15 procent větší šanci předčit 
takové podniky, které nemají různé genderové zastoupení.

• U etnické diverzity mají podniky s vysokou diverzitou o 35 procent vyšší šanci dosáhnout lepších 
finančních výsledků ve srovnání s méně rozmanitými společnostmi (zdroj). 

Přijímat uchazeče různých pohlaví a z různých menšin může být – zejména v některých sektorech – 
obtížnější. Přemýšlejte kreativně o tom, kde nalézt talentované lidi. Mohou existovat oborové sítě, které 
můžete kontaktovat, nebo vám mohou pomoci vedoucí z různých zázemí obrátit se na osoby, o nichž se 
domnívají, že by byly vhodní uchazeči. 

Můžete je nalézt i tak, že se budete dívat po lidech, kteří mají méně tradičních signálních znaků úspěchu, 
k nimž patří například absolvování elitní univerzity nebo práce v určitých společnostech, ale kteří prokazují 
kvality a dovednosti, které hledáte. Lze tak získat skutečně kvalitní uchazeče s elánem, odolností a tvořivostí, 
kteří vašemu podniku přinesou ohromné výhody.

Opatrně s jazykem, který používáte při psaní popisů pracovních pozic. Má totiž velký vliv na to, jaký typ 
talentovaných lidí můžete do firmy přilákat. Často citovaná interní zpráva společnosti Hewlett Packard 
zjistila, že muži se ucházejí o pracovní místa, když splňují pouhých 60 procent uvedených kritérií, zatímco 
ženy se hlásí, pouze když splňují 100 procent (zdroj). Slova, která volíte v inzerátech, mají tedy ohromný vliv 
na ty, kteří si chtějí podat žádost podle toho, jak se cítí kvalifikovaní. Podívejte se na Textio – je to v podstatě 
kontrola pravopisu pro genderové předsudky a pomáhá firmám s inkluzivnějšími pracovními inzeráty.

A nezapomeňte, že existuje spousta druhů diverzity, která není vidět, a přesto znemožňuje přístup – jde 
například o společensko-ekonomickou úroveň, vzdělání, rodinné podmínky, hendikepy, sexuální preference, 
vyjádření pohlaví nebo identity, politické smýšlení, náboženské vyznání a neurodiverzitu. 

„Jako zakladatel společnosti musíte být kouč, ne zadák. 
Identifikujete ty nejlepší hráče v jejich nejlepších pozicích za cenu, 
kterou si můžete dovolit.“ 
Daniel Epstein, ředitel a zakladatel Unreasonable
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Zjištění nedostatků v týmu
Prvním krokem k vybudování týmu je zjistit momentální nedostatky a jaké pozice je třeba zaplnit. Pro vás 
nebo zakladatele bude užitečné, když si najdete čas a vyhodnotíte své silné stránky a preference a zeširoka 
i potřeby podniku. Poté budete schopni identifikovat nedostatky, které má smysl zaplnit, a kdy na zjištěná 
místa najmout pracovníky. Přijmout někoho na rozvoj podniku, když se ještě nacházíte v rané fázi vývoje 
produktu a nemáte co prodávat, nedává smysl. Na začátku máte jen omezené prostředky, a tak pečlivě 
zvažte, koho přijmout, aby to mělo co největší dopad v danou dobu. 

Co se týče toho, kdy přijímat pracovníky, dramaticky se to liší startup od startupu. Závisí to na rychlosti růstu, 
vašich osobních schopnostech a zdrojích k náboru zaměstnanců. Ze začátku budete pravděpodobně vědět, 
kdy je na to ten pravý čas. Po úvodní fázi a prvním kole financování byste měli zapřemýšlet o časové přímce 
přijímání zaměstnanců spolu s ostatním podnikovým plánováním. Je dobré stanovit, co budou najatí lidé dělat, 
když začnou, za 6 měsíců, za rok a tak dále. Důvodem k tomu je zajistit si chytré využívání zdrojů a přijímat 
lidi, kteří budou umět růst společně s firmou. 

Potřeby vašeho byznysu budou pohánět požadavky na váš personál. Například společnost vyvíjející novou 
řadu přídavných látek do potravin bude mít pravděpodobně tým tíhnoucí k výzkumu a vývoji. Farmář bude 
mít v rozpisu zaměstnání spíše nádeníky. A značka potravin, která outsourcuje výrobu, bude nejspíš přijímat 
nejprve prodejce a marketéry. 

Mărturii ale antreprenorilor despre aducerea talentului potrivit 

Z toho plyne velké ponaučení – nebýt příliš hrdý a znát své silné a slabé stránky. Zakladatelé startupů 
nejsou vždy nejlépe situováni k řízení podniku v pozdější fázi. Přiznejte si, kdy máte ty správné dovednosti a 
zkušenosti a kdy potřebujete pomoc druhých. 

Jak přilákat talentované lidi  
Abyste do své společnosti přilákali ty správné lidi, musíte 
pracovní místo inzerovat. Mnoha lidem – zvlášť těm, co 
odcházejí z velkých zavedených firem – to nic neříká, vždyť 
pracovat pro startup je vysoce rizikové. Proto způsob, jakým 
budete pozici inzerovat a kde, je pro přilákání určitého typu 
lidí zásadní. Popis práce stejně jako jakékoli vámi zveřejněné 
oznámení odráží to, jaký váš podnik je, a vaši značku. Použijte 
tedy nadšený, angažovaný tón v souladu s hlasem vaší značky a 
nechte ho vyznít pravdivě, podle toho, jací jsou její zakladatelé. 
Nezapomeňte se podělit o vizi společnosti a zmínit její hodnoty. 
To by mělo pomoci přilákat takové lidi, kteří se identifikují 
s obojím, a zvýšit šance, že pro svůj tým najdete někoho 
vhodného, který dobře „zapadne“ do firemní kultury. Popis 
pracovní pozice se obvykle skládá z následujících oddílů, ale 
buďte klidně kreativní, jen uveďte všechny informace:  

• O společnosti: zde jasně vysvětlíte, co děláte, vaše poslání a vizi a načrtnete typ firemní kultury, o který 
se snažíte. 

• Popis pracovní pozice:  zde byste měli vysvětlit, co bude náplní této pracovní role. Ve světě startupů se 
pracovní úkoly neustále vyvíjejí, může být proto lepší zaměřit se spíš na cíle, než striktně na pracovní 
úkoly, které bude nový zaměstnanec vykonávat

„Náš tým se rozrostl na 7 lidí. Rozhodující bylo, že jsem do firmy přilákala Laurence Kaysona, 
lídra ze sektoru chytrých obalů, aby přišel vést Mimicu jako ředitel společnosti a přinesl s sebou 
své poznatky a kontakty z potravinářství. Díky tomu firma přilákala investice v hodnotě téměř 
1 milionu liber a získala pilotní obchodní příležitost v mléčném a masném průmyslu. Laurence 
pracuje v potravinářském průmyslu už strašně dlouho, a tak ví, jak se vypořádat s různými 
požadavky a osobnostmi. A co je navíc důležité – už si prošel všemi chybami, takže my jsme je už 
nemuseli opakovat!“ 
– Solveiga, zakladatelka Mimica Touch
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• Co hledáte: tuto část je lepší rozdělit na nezbytné požadavky a vaše přání. Startupy potřebují 
univerzální lidi, najít někoho se správným postojem, vhodného do firemní kultury je často důležitější 
než přesně odpovídající dovednosti a zkušenosti. Určitě nebudete chtít nikoho odradit, pokud přesně 
nesplňuje vaše požadavky. 

• Benefity/odměny: detaily si nechte na osobní pohovor, zde byste měli uvést, co nabízíte (plat, podíl 
ve firmě, jiné výhody).  

Kde pracovní pozici inzerovat? Prvním místem jsou vaše vlastní sítě. Podělte se o ni na vašich podnikových a 
osobních sociálních sítích. Pokud na webu nemáte blog, použijte www.medium.com a budete ji moci snadno 
sdílet napříč různými platformami. Existuje také spousta webových stránek vyhrazených pro začínající 
podniky. 

Také byste měli lidi aktivně vyhledávat a nečekat, až přijdou za vámi. Skvělým prostředkem je LinkedIn, 
protože na něm můžete vyhledávat podle pracovních pozic a různých společností. A vždy můžete být v režimu 
„Přijímáme“. Vytvořením silné sítě kontaktů můžete přijít na lidi, kteří by pro váš byznys mohli být skvělí, 
možná ne hned ze začátku, ale v pozdější fázi. 

Rozhovory
Čas je jedním z vašich nejcennějších zdrojů, takže než si pozvete 
někoho na interview, ujistěte se, že jste si řádně prověřili jeho 
žádost. To zahrnuje důkladně zvážit životopis, prohlédnout si jejich 
přítomnost na internetu (podívejte se na jejich sociální sítě, profily na 
LinkedIn) a co sdělují ve svém motivačním dopise/e-mailu. Snažte se 
vycítit, zda by se do firmy dobře hodili a zda by uspěli v inzerované 
roli na základě svých dovedností, zkušeností a potenciálu. Od 
potenciálních uchazečů budete také asi chtít, aby vypracovali nějaký 
úkol, než je pozvete na pohovor. Když například najímáte někoho do 
marketingu, můžete je požádat o napsání blogu, jednostránkového 
souhrnu marketingové strategie nebo auditu vašich současných 
marketingových aktivit. Když někdo neuspěje, ať už před, nebo 
po interview, odpovězte jim co nejdříve. Zabere vám to čas, ale 
je to součást budování dobrého jména firmy. Nikdy nevíte, koho 
tento člověk zná, nebo zda by se nehodil pro jinou funkci ve vašem 
podniku v budoucnosti. 

Na rozhovor je lepší se připravit a nenechat to na neformální konverzaci. Sice to láká k nestrukturovanému 
přístupu v celém procesu, ale přijímání zaměstnanců byste měli brát vážně. Uděláte-li to řádně, zvyšujete 
tím šance na úspěch při náboru. Rozhovory můžete dělat rovnou osobně, nebo ze začátku po telefonu, 
k ušetření času. Při přípravě dotazů se pečlivě zamyslete nad tím, co vlastně od rozhovoru čekáte. Z 
velké části by to mělo být o tom, zda se dotyčný hodí do vaší firemní kultury, protože to je velmi důležité 
pro silný startupový tým. Měli byste být schopni odhadnout jejich schopnosti a dovednosti z životopisu, 
předchozích zkušeností a vypracovaného úkolu. Můžete se jich ptát na konkrétní věci vztahující se k vašim 
podnikovým hodnotám a získat tak představu, jak na ně pohlížejí. O člověku také můžete hodně soudit 
podle toho, jak hovoří o jiných firmách, pro něž pracoval, a o zrealizovaných projektech. Jsou vůči svým 
zkušenostem z minulosti negativní? Nebo jsou schopni konstruktivní/pozitivní kritiky? Používají často „já“ 
místo „my“? Dobrý lakmusovým testem bývá zeptat se sami sebe, zda byste vedle této osoby chtěli sedět 
při večeři. Cítíte-li podvědomě, že ne, pravděpodobně se do týmu nehodí.

Nejste si jistí, jaké otázky pokládat? Inspiraci můžete získat zde a zde. 

Nejlepší tipy podnikatelů na přijímání zaměstnanců  

„Pracujeme pouze s mladými a relativně nezkušenými lidmi. Vždy dáváme 
přednost přístupu před dovednostmi. Pracují usilovně, dělají to ze srdce a 
plně se ztotožňují s naším posláním. Ale dejte si práci i s malým týmem. 
Potřebujete v něm různé druhy lidí a spolupráce není vždy automatická. 
Musíte do toho investovat.“ 
– Chantal Engelen, spoluzakladatelka společnosti Kromkommer  
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Odměny 
Přitáhnout a udržet si talentované lidi bude ve velké míře záviset na tom, jak je budete odměňovat. Když je 
finančních prostředků nedostatek, existují i jiné způsoby, jak to udělat. Lidé nastupující do začínajících podniků 
to často dělají proto, že mají i jiné než finanční ambice. Je však důležité nezapomínat, že vaši zaměstnanci 
budou pravděpodobně placeni méně než u zavedených podniků nebo budou mít snížený plat, najděte tedy 
jiné způsoby, aby jim to stálo za to. 

Určitým zaměstnancům můžete dát podíl ve firmě. Budete k tomu potřebovat právní pomoc, abyste zajistili 
řádný postup – vlastní kapitál firmy (equity) udělte zaměstnancům až za určitou dobu. Brání jim to v tom, aby 
firmu opustili třeba po třech měsících s podílem, a přitom ještě nepřispěli k jejímu růstu. Je to v podstatě slib, 
že dostanou podíl, pokud zůstanou u firmy po určitou dobu. Existuje mnoho způsobů jak toto strukturovat. 
Podíl na společnosti může být například získáván 2 roky, kdy za každých 6 měsíců práce se obdrží 25 %. Nebo 
můžete předání podílu spojit s určitými milníky. Jiné výhody k motivaci zaměstnanců se mohou vztahovat 
k odpovědnosti a samostatnosti v pracovním místě, pružné pracovní době, neomezené dovolené, obědům 
zdarma, placenému cestování… možností je nepřeberně.

Nástup a zaškolení
Jakmile jste pro podnik našli a přijali někoho skvělého, je důležité věnovat čas tomu, aby byl úspěšný, jakmile 
se zapojí do týmu. Zde nabízíme několik návrhů, jak to udělat:  

• Udělejte ty nudné věci:  utřiďte papírování jako smlouvu a výplatní pásku. Vyřešte logistiku jako stůl, 
počítač, kancelářské potřeby. Na samém začátku můžete s členy svého týmu pracovat ve veřejných 
prostorách, přesto je důležité promyslet jejich fyzické pracoviště. Vytvořte e-mailovou adresu a přístup ke 
všem nástrojům online, které používáte. 

• Než dotyčný nastoupí první den do práce, naplánujte a stanovte cíle na první měsíc, dva nebo tři
Nemusíte přesně vypisovat, co bude nový pracovník dělat, zvlášť když přijímáte někoho s dovednostmi a 
znalostmi, které vy sami nemáte, ale měli byste mít představu, co od něho požadujete. 

• Na první den zorganizujte schůzku ve dvou (a poté i pravidelně)  k prodiskutování osobních 
cílů, projděte krátkodobé a dlouhodobé cíle firmy a snažte se, aby získal zájem na úspěchu firmy. 
Máte-li podnikové zásady nebo dokončený obchodní plán, podělte se o ně, aby nový zaměstnanec 
plně pochopil váš byznys. Může být dobré zorganizovat týmový oběd nebo nějakou neformálnější 
teambuildingovou akci.

„Přijímejte lidi angažované a plné vášně (jako v manželství).“ 
– John, spoluzakladatel Own Greens

„My se při náboru díváme nejdřív na poslání. Jsme 
firma, která stojí na velkém a odvážném poslání. To 
bude vyžadovat spoustu práce a nadšení. Proto je 
naším prvním filtrem právě poslání. Protože ani ten 
nejvýkonnější člověk, pokud nevěří v to, co firma dělá, 
nepřekoná náročné chvíle plné nejistoty, nebo když to 
nejde podle plánu. Když lidi pohání poslání stejně jako 
nás, zakladatele, zvládnou i nezdary. .”
– Saasha Celestial-One, spoluzakladatelka 
společnosti Olio  

„Není nic nebezpečnějšího než sebejistí, ale nekompetentní lidé a nic 
není tak neproduktivní jako nemotivované hvězdy. Dovednosti jsou 

stejně důležité jako přístup a motivace je palivo pro všechno. Přijímání 
lidí je základ, to je krutá pravda. Zabírá čas, úsilí, zdroje a chce to štěstí.“ 

– Stefan Meyer, technický ředitel firmy Ambrosus
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Propouštění
V určité chvíli dojde nevyhnutelně na propuštění některého člena 
týmu. Dochází k tomu v pozdějších fázích, jimž se tento průvodce 
nevěnuje, ale pohovořit o tom je podle nás užitečné i tak. Někoho 
vyhodit není lehké. Vlastně to může být jedna z nejtěžších věcí, 
kterou jako manažer budete muset udělat, zejména pokud jste si 
s dotyčným vybudovali silný vztah (což je pravděpodobné, protože 
týmy startupů jsou malé). Podle přísloví o startupech: „Přijímej 
pomalu, propouštěj rychle“. Pokud přemýšlíte o tom, že někoho 
vyhodíte, pravděpodobně to znamená, že byste to měli udělat 
spíš dříve než později. Ovlivní to vaši interakci s tímto člověkem a 
nakonec i atmosféru v kanceláři. Je také důležité nezapomenout, 
že startupové týmy se potřebují upravovat podle toho, jak roste 
podnik: lidé vhodní do prvních stádií nemusí být nutně vhodní v 
pozdějším období. Když v tom budete upřímní a transparentní, 
pomůže vám to řídit tým a nemusí to vycházet negativně. Lidé se 
často chtějí posunout a začít se věnovat novým věcem, když přijde 
ten správný čas. Budou vědět, že poslání firmy dobře posloužili v 
době, kdy v ní pracovali. Ať už se do firmy nehodí, nebo nepřinášejí 
požadované výsledky, propouštějte je slušně.   

Právní záležitosti  
Nábor zaměstnanců bude podléhat zaměstnaneckým zákonů vaší země. Budete podléhat takovým 
zákonným předpisům jako například poskytování bezpečného pracoviště, placení sociálního a zdravotního 
pojištění, minimální mzdy, příspěvků na penzi atd. Tyto požadavky se v jednotlivých zemích značně liší, 
nejlepší je tedy si je prostudovat. Každá fáze procesu přijímání zaměstnanců podléhá nějaké regulaci – od 
rozhovoru (kdy musíte zajistit, že nikoho nediskriminujete, dále při nabídce) až po propuštění, je-li nezbytné. 
Pomohou vám s tím právní rady a nástroje uvedené v kapitole o právních záležitostech.  

Váš širší startupový tým
Kromě zaměstnanců je kolem vás spousta dalších lidí, 
kteří se budou zapojovat do úspěchu vašeho startupu. 
Mentoři, poradci, členové správní rady, nevýkonní 
ředitelé atd. Kdo jsou tito lidé a jakou mohou hrát roli? 

Mentoři a poradci 
Na začátku vaší cesty je dobré se rozhodnout, zda si najdete mentory nebo poradce, kteří vás povedou. 
Nejjednodušší je oslovit ty, kteří podle vás mají relevantní zkušenosti a znalosti a mohou vám poskytnout 
užitečné informace. Děláte-li něco neuvěřitelně inovativního, najděte si někoho se zkušenostmi přímo s 
budováním podobného byznysu. Ponaučit se ale můžete ve všech oblastech života, tak přemýšlejte i mimo 
zaběhnuté vzorce. Je možné, že někdo, kdo založil módní firmu, má zajímavé informace k tomu, jak začít se 
značkou potravin. Nepodceňujte to, ptejte se lidí a požadujte schůzky, abyste si mohli popovídat – lidé velmi 
rádi pomáhají podnikatelům, zvláště těm s určitým posláním. K mentorům a poradcům se také dostanete 
přes akcelerátory a inkubátory, do nichž se zapíšete. Většina těchto programů má k dispozici síť lidí ochotných 
pomoci. Mohou to být mentoři v obecném podnikání, kteří vám poradí s mnoha různými tématy, nebo 
specifičtí mentoři, kteří například pomáhají s vytvářením finančních modelů. S tím, jak budete růst, se z vašich 
investorů pravděpodobně stanou poradci, někteří aktivnější než jiní. Je užitečné vzít v úvahu, jak kdo z nich 
může firmě pomoci a zda existují konkrétní oblasti, v nichž vás mohou dál vést. Můžete mít například jednoho 
poradce pro marketingovou strategii, druhého pro logistiku a třetího pro řízení dodavatelů. 

Členové správní rady, ředitelé a nevýkonní ředitelé
Při zakládání firmy vytvoříte správní radu. Ze začátku do ní budete patřit pouze vy (zakladatelé), ale s 
příchodem investorů k rozšíření vašeho podniku se rozroste i vaše správní rada. Vybrat si do ní ty správné lidi 
je stejné, jako zvolit si ty správné investory. Najděte si lidi, kteří vám mohou rozšířit obzor – čím větší diverzita 
ve vašem celkovém týmu, tím lépe. Zvolte si takové členy rady, kteří si cenní vašeho poslání. Mohou vám 
zpřístupnit své kontakty nebo poskytnou odborné znalosti tam, kde vašemu týmu aktuálně chybí? Využijte 
zasedání správní rady ke strategickému plánování místo toho, abyste jejím členům jen četli novinky 
a odpovídali na dotazy. 
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Nejlepší tip k využití zasedání správní rady

Firemní kultura
Pokud jste pracovali u různých společností, zažili jste odlišné firemní kultury. Některé 
mohou být velmi uvolněné, jiné striktní a založené na hierarchii. Entrepreneur.com definuje 
firemní kulturu jako „směs hodnot, kréd, tabu, symbolů, rituálů a mýtů, které si za čas vytvoří 
každá firma. To, jak je firemní kultura důležitá, snadno přehlédnete, když máte na mysli tisíc 
jiných věcí. Typ kultury, který vytvoříte (úmyslně, či nikoli) v počátcích, však nevyhnutelně 
ovlivní vaši firemní kulturu do budoucna. A tak možná stojí za to, o tom znovu popřemýšlet. 
Navíc typ kultury, který vytvoříte, bude silně ovlivňovat dynamiku týmu a to, jaké bude 
podávat výkony. Kultura vychází vždy od zakladatelů, zvlášť u startupů, tak se považujte za 
kulturního architekta.  

Jaký typ kultury chcete vytvořit? Jaké chcete mít před sebou pracovní dny a jak chcete, aby tým 
spolupracoval? Ať už si zvolíte jakýkoli styl vedení, vysvětlete ho a podělte se o něj se svým týmem. Když 
vytvoříte neúprosnou kulturu, v níž nebude existovat rovnováha mezi prací a osobním životem, brzy budete 
mít vystresovaný tým blížící se vyhoření. Když však vytvoříte kulturu spolupráce, v níž je osobní život stejně 
důležitý jako usilovná práce, pravděpodobně si vybudujete velmi motivovaný a oddaný tým.

Jak záměrně vytvářet firemní kulturu?  
Na založení podniku s posláním je skvělé to, že máte ambice, 
které jdou za finanční zisk a pomáhají vám vytvořit vaši kulturu. 
V kapitole o brandingu jsme probrali vaše podnikové hodnoty. 
Abyste mohli firemní kulturu tvořit záměrně, musíte zjistit, jak se 
tyto hodnoty budou objevovat v čase a prostoru. Když řeknete, že 
transparentnost je jednou z vašich základních hodnot, je v pořádku, 
ale co to znamená v každodenní práci? Jak tuto transparentnost 
vyjádříte u svých zaměstnanců, investorů a zákazníků? Je-li jednou 
z vašich hodnot rovnováha mezi osobním životem a prací, jak to 
přetavíte do každodenní reality? Necháte své zaměstnance, aby si 
sami řídili pracovní dobu, pokud řádně přinášejí výsledky? Projděte 
si své hodnoty a zjistěte, co pro vaši firmu znamenají, pomůže vám 
to kormidlovat firemní kulturu určitým směrem. Až to budete mít, 
můžete se rozhodnout pro „audit“ u svého týmu v pravidelných 
intervalech (jednou za rok, jednou za půl roku). Může probíhat 
formou diskuzí nebo anonymních průzkumů. Nezapomeňte však, 
že kultura se vyvíjí, musí být tedy spolu s hodnotami revidována s 
postupným růstem vašeho podniku. 

„Zasedání vaší správní rady není o dvouhodinovém 
reportování výsledků jejím členům. Měli byste jim 
předložit dokument se standardními metrikami, aby mohli 
sledovat pokroky firmy. A potom byste se měli zaměřit na 
strategické dotazy, na něž potřebujete odpovědi, a během 
schůze je rozebírat.“ 
– Marc Zornes, spoluzakladatel Winnow Solutions
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Pohled podnikatele na to, co je důležitější – firemní kultura nebo strategie?

Celkové řízení týmu
Způsob, jakým řídíte svůj tým, závisí zcela na vás, nabídneme vám ale několik tipů:  

• Vytvořte cíl: můžete se pokoušet o mnoho příležitostí, ale máte k tomu jen málo prostředků. Zajistěte 
soustředění týmu tak, že udáte konkrétní cíle. Měly by být SMART (specifické, měřitelné, akční, relevantní 
a na určité období) a vy byste měli nastavit pravidelné intervaly ke kontrole, jak se s nimi tým vypořádává. 
Na druhou stranu ale musíte uznat, že plnění cílů může být náročné, když se kolem vás mění prostředí. 
Když zjistíte, že se odchylujete od kurzu nebo se honíte za příliš mnoha příležitostmi, zastavte se, znovu 
situaci zhodnoťte a stanovte nový cíl.  

• Rozhodněte o způsobu vzájemné komunikace  Komunikace může být s rozrůstáním týmů zapeklitá. 
Neformální způsoby jako WhatsApp, e-mail a papírová sdělení se rychle stávají chaotické, nemáte-li 
dobrý systém. Přemýšlejte o projektovém managementu a investujte do softwaru. Podívejte se na 
některé nástroje k organizačnímu řízení uvedené v kapitole 6.

• Naučte se, kdy se máte něčeho vzdát: Zakladatel může tíhnout ke snaze udržet kontrolu nad 
všemi aspekty podniku, ale to není udržitelná strategie. Pracujte se svým týmem a předejte mu víc 
odpovědnosti. Pokud nepřijímáte odborníky, pracujte s týmem na tom, aby se zlepšoval. Investujte do 
osobního rozvoje, pomůže to k rozvoji vaší firmy a zaměstnanci tak budou ochotnější v ní zůstat. Dobrý 
způsob, jak to udělat, je probrat s nimi jejich osobní ambice a zjistit, jak je zasadit do potřeb podniku.  

Shrnutí kapitoly 8  
Hlavní ponaučení

• Budování týmu: musíte zjistit, kde vy a vaši spoluzakladatelé mají mezery v dovednostech, 
a až přijde čas, přijmout lidi, kteří je umí vyplnit. Jedním z vašich nejdůležitějších rozhodnutí 
je to, koho do firmy přivedete, je proto nutné, abyste vyhledávali z rozsáhlé skupiny 
talentovaných lidí, měli kvalitní proces pro rozhovory a rozuměli oblasti odměňování. .

Chvilka na zamyšlení: Jaké dovednosti ve vaší společnosti chybí? Jaké pozice musíte 
zaplnit nejdříve? Co budou přijatí zaměstnanci dělat v současnosti, za půl roku a za rok?

„To je jako otázka, jestli byla dřív slepice, nebo vejce. Když nemáte slušnou 
strategii, nemáte svou kulturu na čem stavět. Když ale nemáte kulturu, 
nemůžete provádět strategii. Musíte být dobří v obojím. Kulturu musíte 

zapracovat do svého obchodního modelu, tak aby byl podnik místo, kam se 
těšíte do práce, kde lidé chtějí pracovat a kde se můžete každý den na sebe 

podívat do zrcadla. Pokud nemáte strategickou vizi a nezavedli jste silnou 
strategii, nikdy si nebudete moci dovolit ten luxus hovořit o kultuře.“ 

– Steven Dring, spoluzakladatel Growing Underground 
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• Kromě zaměstnanců bude do úspěchu vašeho startupu zapojena i spousta dalších lidí, 
včetně mentorů, poradců, členů správní rady a nevýkonných ředitelů. Hledejte lidi, kteří 
umí překonávat nedostatky v dovednostech a mají relevantní zkušenosti i konexe v 
odvětví. 

Chvilka na zamyšlení: Kdo všechno je zapojen do úspěchu vašeho startupu a jaké role v 
něm mohou hrát?

• Firemní kultura: typ firemní kultury vytvářejte záměrně, protože bude silně ovlivňovat 
úspěch vašeho podnikání. 

Chvilka na zamyšlení: Jaký typ kultury chcete vytvořit? Jaké chcete mít před sebou 
pracovní dny a jak chcete, aby tým spolupracoval? Jak se hodnoty vaší firmy přetavují do 
každodenního života a jak je den za dnem uplatňujete?

A nyní buďte aktivní!
1. Vyhodnoťte své silné stránky a preference. Sedněte si 

se svými společníky a zhodnoťte, jaké jsou silné stránky 
každého z vás. Poté stanovte, jaké dovednosti jsou celkově 
v podniku potřeba. Identifikuje stávající nedostatky a 
dovednosti, které byste měli hledat při najímání 
pracovníků. 

2. Projděte si hodnoty, které jste definovali již dříve, 
a stanovte, co každá z nich znamená při reálné 
každodenní práci. Jak se vaše hodnoty uplatňují 
v podnikové praxi?
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Další zdroje   
 
Základy toho, co dělat a co nedělat při networkingu – budete se mu věnovat často, proto si přečtěte 
následující materiály: 
https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/dos-and-donts-of-business-networking

Tento průvodce přijímáním zaměstnanců ve startupu nabízí rady, jak vybudovat úspěšný tým: 
https://www.cobloom.com/blog/startup-hiring?utm_campaign=Repurposed%20Content&utm_
source=Medium&utm_medium=startup%20hiring

Tipy pro nábor s diverzitou 
https://blog.recruitee.com/diversity-recruiting-strategy/ 

Ze zakladatele startupu generálním ředitelem – fotbalová lekce:  
https://unreasonablegroup.com/articles/secret-about-startup-founder-to-ceo/

Chcete vědět, jak efektivně vést schůzi nebo zvládnout sezení s brainstormingem, aby byl váš tým 
úspěšný? Podívejte se na   
Nerozumné průvodce! 


