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„Podnikanie nie je mágia ani záhada, a nemá nič dočinenia s génmi. Je to
disciplína, je to odbor. A ako každému inému odboru, možno sa mu naučiť.“
(P. Drucker)

Podnikanie možno celkom dobre prirovnať k plávaniu. Ani najrozsiahlejšie
štúdium teórií o plávaní ešte nezabezpečí, že keď vstúpite do vody, budete vedieť ako
máte plávať. Bez samotného vojdenia do vody to jednoducho nepôjde. Na druhej
strane, ak Vás do vody hodia ako nepripraveného neplavca, ľahko sa utopíte.
Zároveň je rozdiel medzi plávaním a dobrým plávaním - vždy sa možno ďalej
zdokonaľovať, plávať rýchlejšie, efektívnejšie, krajšie, s menšou zbytočnou
námahou, s väčšou vytrvalosťou. Rovnako, len niekoľko plavcov na svete zapláva
olympijský rekord alebo prepláva morský prieliv, avšak plávať môže naozaj takmer
každý.
(Autor)
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i. Predhovor
Podnikavosť a podnikanie sú bezprostredne späté s množstvom oblastí nášho
života, niekedy aj bez toho aby sme si to uvedomovali. Úzky pohľad na podnikanie
ako ziskovo orientovanú trhovú aktivitu, ktorá predstavuje základnú podobu
podnikania, je v súčasnosti už prekonaný. Popri tradičnej biznisovej orientácii
podnikateľských aktivít ako reakcie na sociálny a ekonomický vývoj spoločnosti
postupne vznikajú rôzne nové formy podnikania a prejavov podnikavosti, ako
napríklad sociálne podnikanie, intrapodnikanie, podnikanie vo verejnom sektore,
akademické podnikanie, či umelecké podnikanie. Tieto formy nie sú umelo vytvárané
a definované v rámci teórie, ale vznikajú a vyvíjajú sa v skutočnom živote ako
výsledky aktivít reálnych ľudí v reakcii na rôzne príležitosti, potreby, problémy či
nedostatky každodenného života. Úsilím akademikov v prostredí vysokých škôl je
tento vývoj sledovať, popísať ho a prispieť k jeho lepšiemu porozumeniu,
a sprostredkovať toto porozumenie svojim cieľovým skupinám, aby ho mohli
uplatňovať a ďalej rozvíjať v (nielen podnikateľskej) praxi. Jedným z nástrojov, ktoré
majú akademici k dispozícii pre svojich študentov ako jednu zo svojich hlavných
cieľových skupín, je podnikateľské vzdelávanie. Ambíciou tejto učebnice je prispieť
svojim kúskom do jeho komplexnej mozaiky. Usiluje sa pritom o zavádzanie nových
pohľadov a prístupov. Podnikateľské vzdelávanie na vysokých školách je totiž stále
zamerané predovšetkým na vytváranie a manažovanie nových podnikov a na
podnikateľské plánovanie, ktoré s ním vraj významne súvisí. Takýto silný biznisový
postoj je samozrejme dôležitý pre biznisovo orientované aktivity, avšak môže viesť
k zanedbávaniu zamerania na uplatňovanie podnikateľského správania v širšom
osobnom i spoločenskom kontexte. Tradičný pohľad na podnikateľské vzdelávanie
zároveň nezodpovedá súčasnému všeobecne akceptovanému vnímaniu zo strany
tvorcov politík, ktorí vyzdvihujú vzťah podnikateľského správania k zamestnateľnosti
a myšlienke podnikateľskej kultúry, zameranej na rozvoj podnikateľského myslenia
v celkovej populácii ako takej. Pri písaní tejto vysokoškolskej učebnice bolo
základným východiskom presvedčenie, že rozvoj podnikavosti a podnikateľských
charakteristík a zručností je dôležitý aj pre študentov vysokých škôl.
Táto učebnica je určená predovšetkým študentom vysokých škôl v prvom
a druhom stupni štúdia, a to nielen študentom v manažérskych, ekonomických či na
biznis orientovaných odboroch, ale všetkým študentom, ktorí sa v rámci svojho štúdia
či osobného záujmu chcú dozvedieť viac o podnikaní a rozvíjať svoje podnikateľské
charakteristiky a zručnosti. V poslednom čase sa totiž stretávame s dvoma dôležitými
trendmi. Po prvé, v praxi je neustále kladený dôraz na iniciatívnosť a proaktívnosť
ľudí, či už ide o podnikateľov, zamestnancov, manažérov či nezávislých profesionálov.
V akejkoľvek oblasti sa úspešnejšie presadzujú jednotlivci, ktorí dokážu preberať
iniciatívu, konať proaktívne, koordinovať zdroje, vytvárať, vyhľadávať a najmä
využívať príležitosti a ktorí dokážu uviesť veci do pohybu. Podnikateľská aktivita, ako
ju v tejto učebnici predstavíme, už dávno neznamená len zakladanie ziskovo
orientovaných firiem, ale patrí do života každého z nás. Podnikateľské vzdelávanie by
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sa preto malo stať súčasťou každého vysokoškolského štúdia. Po druhé, množstvo
hodnotných a inovatívnych nápadov vzniká na základe prepájania vedomostí,
zručností a myšlienok z viacerých, možno aj zdanlivo nesúvisiacich oblastí či vedných
odborov. Osvojenie si charakteristík, myslenia a správania, ktoré môžu viesť
k podnikateľskej aktivite, ako aj rozličných techník jej rozvoja, dodá študentom
motiváciu, sebavedomie a potrebné zručnosti, aby sa rozhľadeli okolo seba, hľadali
príležitosti pre spoluprácu a sebarealizáciu. Práve v nebiznisových odboroch však
podnikateľské vzdelávanie často úplne chýba, prípadne je poskytované len
v oklieštenej podobe, čo je žiaľ nevhodné, neudržateľné a je to potrebné zmeniť.
Zároveň však takíto študenti potrebujú získať omnoho širší pohľad na podnikanie
a podnikavosť a ich uplatnenie vo svojej oblasti, než ponúka tradičný prístup k výučbe
predmetov zameraných na podnikanie, keďže o tradične chápanom biznisovo
orientovanom podnikaní možno vôbec neuvažovali. Cieľom tejto učebnice je
sprostredkovať uvedený širší pohľad a zdôrazniť význam podnikavosti v každej
profesijnej či životnej dráhe. Napokon, keďže prostredie vysokých škôl by malo byť
otvorené a prepojené s podnikateľskou praxou, táto učebnica tiež môže poslúžiť ako
zdroj základných informácií o podnikavosti, podnikaní a rozvoji podnikateľských
nápadov a príležitostí akémukoľvek čitateľovi, ktorý sa o túto problematiku zaujíma
či začína zaujímať. Veríme, že okrem študentov vysokých škôl zaujme každého, kto
chce porozumieť podstate a dôležitosti podnikateľskej aktivity, a rozvíjať svoje
charakteristiky, myslenie, správanie, zručnosti a schopnosti vedúce k jej úspešnej
realizácii. Stať sa podnikavým človekom či podnikateľom môže každý z nás, bez
ohľadu na to, kde pôsobíme, aké je naše povolanie a čo chceme dosiahnuť. Konať
podnikateľsky možno v akejkoľvek oblasti nášho života.
Zámerom tejto učebnice je:
x

x
x

x

spracovať poznatky o podnikateľskom správaní, charakteristikách a aktivite, ako
aj o podstate podnikateľských nápadov a príležitostí, ich hodnotení a rozvíjaní,
komplexne avšak v primeranej miere podrobnosti,
ponúknuť praktický pohľad na uvedené oblasti a užitočné návody na ich
realizáciu a aplikáciu v kontexte podnikateľských aktivít,
poskytnúť informácie o uvedených oblastiach spôsobom vhodným tak pre
študentov ekonomických a biznisových smerov, ako aj študentov ostatných
disciplín, ktorí skúsenosť s podnikateľským vzdelávaním doposiaľ nemali,
zdôrazniť dôležitosť a uplatniteľnosť podnikavosti a podnikateľskej aktivity
v omnoho širšom než tradične chápanom biznisovom kontexte.
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ii. Ako pracovať s touto učebnicou?
Naším hlavným cieľom je podať v tejto učebnici ucelený a komplexný, no
súčasne nie neprimerane vyčerpávajúci obraz o podnikaní. V rámci neho chceme
sprostredkovať pochopenie podstaty základných konceptov spojených s podnikaním a
podnikavosťou, poukázať na podnikateľské charakteristiky, myslenie, konanie,
zručnosti, schopnosti a možnosti ich rozvoja, a špeciálne sa zamerať na rozvoj krokov
súvisiacich so vznikom príležitostí a tvorbou a rozvojom podnikateľských nápadov.
Základom nami uplatňovaného pohľadu je spájanie dvoch konceptov - konceptu
osobnosti jednotlivca a konceptu nápadu a príležitosti. Ide totiž o dve základné
východiská vedúce k vzniku a rozvoju podnikania a podnikateľských aktivít. Obdobný
pohľad zdôrazňuje aj konceptuálny model podnikateľskej kompetencie 1, ktorý
identifikuje tri kompetenčné oblasti odzrkadľujúce chápanie podnikania ako
schopnosti premeniť nápady na činnosť generujúcu hodnotu pre iných (než len pre
jednotlivca samotného). Tieto oblasti sú: nápady a príležitosti, zdroje, a uvedenie do
akcie.
Jednotlivec je nositeľom podnikavosti, určitých podnikateľských charakteristík,
podnikateľského myslenia správania, a vykonávateľom podnikateľskej akcie.
V konfrontácii s viac či menej objektívne existujúcimi nápadmi a príležitosťami
dochádza k ich objaveniu alebo vytvoreniu a ďalšiemu nasledovaniu, ktorého
výsledkom je rozbeh podnikateľskej aktivity. Oba koncepty - osobnosť jednotlivca
a nápad a príležitosť - sú tak nevyhnutnými predpokladmi vzniku podnikania. Práve
preto sa naša učebnica v prvej kapitole venuje podnikateľským charakteristikám,
správaniu a konaniu na úrovni jednotlivca, a v kapitole druhej podnikateľským
nápadom a procesu vzniku podnikateľskej príležitosti. Oboznámenie sa s týmito
dvoma konceptmi by malo čitateľovi umožniť pochopiť podstatu podnikateľskej
aktivity, ale aj uchopiť získané informácie a použiť ponúkané techniky a metódy
v prospech rozvoja vlastnej podnikavosti a prípadnej podnikateľskej aktivity.
Učebnica ponúka tak potrebné teoretické poznatky ako aj praktické príklady ich
aplikácie v podobe príbehov, príkladov, aktivít a techník. Zoznam ponúkaných
techník a aktivít nie je úplný a konečný - naopak, ide o výber založený na
skúsenostiach autora a inšpirovaný poznatkami a vplyvmi, s ktorými mal autor
možnosť byť konfrontovaný. Hľadanie a využívanie ďalších techník a aktivít,
rozširovanie a upravovanie, či dokonca kritické spochybňovanie a na ňom založené
zdokonaľovanie či nahrádzanie uvádzaných techník a aktivít je vysoko vítané. Keďže
predkladaná publikácia je vysokoškolskou učebnicou, techniky a aktivity sú
orientované predovšetkým na podmienky výučby predmetov zameraných na
podnikanie v prostredí vysokých škôl. Toto prostredie však nie je ohraničené múrmi
učební či študijnými skupinami. Naopak, tak ako v reálnych podmienkach, presahuje
do podnikateľského sveta smerom k príležitostiam, nápadom, potenciálnym
zákazníkom alebo partnerom.
1

Bacigalupo a kol., 2016
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Táto učebnica je založená na nasledovných východiskách, ktoré formujú jej
podstatu, filozofiu ako aj výslednú podobu:
x
x
x
x
x
x

Podnikanie je disciplína, teda odbor. Možno ho študovať, učiť sa mu
a zdokonaľovať sa v ňom.
Podnikanie je jedným (nie však jediným) prejavom podnikavosti.
Podnikanie je založené na kompetenciách, ktoré možno rozvíjať.
Podnikanie tiež súvisí s istými osobnostnými charakteristikami jednotlivcov,
ktoré možno rozvíjať.
Podnikanie úzko súvisí s aktivitou - bez aktivity nie je podnikanie.
Podnikanie z hľadiska aktivít smerujúcich k jeho vzniku a rozbehu možno
zjednodušene chápať ako proces.

Napokon, v predkladanej učebnici možno nájsť viacero zmienok o rôznych
spoločnostiach, značkách, výrobkoch, službách či osobách s nimi spojených. Ich
uvádzanie však nemá byť vnímané alebo interpretované ako ich podpora či
presadzovanie zo strany autora alebo vydavateľa tejto publikácie.
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iii. Na úvod o podnikaní a podnikavosti
Hovoriť o podnikaní nie je také jednoduché, ako sa môže na prvý pohľad zdať.
Každý z nás pozná nejakého podnikateľa, resp. podnikateľov alebo sa stretol
s podnikavým správaním jednotlivcov, a preto všetci chápeme podnikanie po svojom.
Vo väčšine prípadov je naše vnímanie podnikania blízke tradičnému vnímaniu,
spojenému s atribútmi ako zisk, nezávislosť, či boj o úspech s konkurenciou. To nás
často vedie k vyhraneniu postoja voči podnikaniu, či už ako k „vysnívanej ceste byť
sám sebe pánom a zbohatnúť“, alebo naopak ako k „životnému štýlu, ktorý nie je pre
mňa“. Na základe toho nás buď podnikanie priťahuje či naopak vôbec nezaujíma.
V súčasnej dobe však charakteristiky a správanie typické pre podnikanie nachádzajú
omnoho širšie uplatnenie naprieč celou spoločnosťou a jej ekonomickými, ale aj
sociálnymi a mnohými ďalšími aktivitami. Podnikanie a pojmy s ním spojené, ako
napríklad podnikavosť, podnikateľské charakteristiky, správanie či konanie sú nám
vlastné často viac, než by sme sami mysleli. Porozumenie ich podstate a ich následné
rozvíjanie je tak vysoko relevantné pre väčšinu z nás. Preto hneď na úvod tejto
učebnice zameranej na podnikavosť, tvorbu a rozvoj podnikateľských nápadov je
priestor venovaný pochopeniu základných pojmov, s ktorými sa budete stretávať
naprieč jej čítaním. Niektorí z vás možno zistia, že tieto pojmy ich sprevádzajú aj
každodenným životom, bez toho aby si to doposiaľ uvedomili.
Ambíciou vymedzenia základných pojmov je priniesť skôr ich konceptualizáciu
(v zmysle zhrnutia existujúceho poznania) než vyčerpávajúcu a striktnú definíciu,
teda skôr sumarizovať a vysvetliť vybrané existujúce poznatky k daným pojmom než
ich ostro ohraničiť.
Podnikanie
Podnikanie je úzko späté s aktivitou jednotlivcov, skupín či organizácií, a má
preto mnoho podôb a modifikácií, ktoré sa neustále vyvíjajú v interakcii so socioekonomickým vývojom spoločností. Aj preto je zrejmé, že nemožno nájsť jednu
univerzálnu, všeobecne platnú definíciu tohto pojmu. To však neznamená, že
nemožno využiť existujúce poznatky v úsilí o pochopenie významu pojmu podnikanie.
Naprieč existujúcimi definíciami a interpretáciami pojmu podnikanie možno nájsť
dva základné pohľady: užšie resp. tradičné chápanie podnikania, a širšie (súčasné
resp. modernejšie) chápanie podnikania (podnikateľskej aktivity).
Užšie vymedzenie spojené s tradičným biznisovým pohľadom, tiež má vnútorné
modifikácie - chápanie v kontexte vzniku a rozvoja nezávislých podnikateľských
(biznisových) aktivít (kde dôležitým atribútom je nezávislosť a samostatnosť ako
protiklad k pracovaniu pre niekoho iného) vs. chápanie v kontexte existujúcich
biznisových organizácií (keď hovoríme o tzv. intrapodnikaní či korporátnom
podnikaní).
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Užšie chápanie podnikania dobre vystihuje definícia Wennekersa a Thurika,
podľa ktorých podnikanie je prejav schopnosti a ochoty jednotlivcov (či už samých,
v tímoch, v rámci alebo nad rámec existujúcich organizácií) vnímať a vytvárať nové
ekonomické príležitosti (založené na nových produktoch, výrobných postupoch,
organizačných schémach či kombinácii produktov a trhov), uvádzať svoje nápady na
trh čeliac neistote a iným prekážkam, a rozhodovať o lokalizácii, forme a využití
zdrojov a inštitúcií2.
V rámci užšieho vymedzenia v anglickom jazyku je tiež nutné rozlišovať
„entrepreneurship“ v pôvodnom význame inovatívneho podnikania (zodpovedá
dnešnému pojmu „startup“) a zovšeobecňovanie pojmu „entrepreneurship“ na všetky
typy podnikania bez ohľadu na ich inovatívnosť (t.j. „entrepreneurship“ = vlastnenie
a vedenie podniku vo všeobecnosti, teda aj vrátane mikro- či malých podnikov).
Širšie vymedzenie podnikania prekračuje rámec ziskovej orientácie
podnikateľskej aktivity či dokonca trhového prostredia, a hľadí skôr na aktívne
využitie podnikavosti, preukázanie podnikateľských charakteristík, prítomnosť
podnikateľskej akcie a podnikateľského správania v celej škále rozličných kontextov.
Širšie chápanie podnikania výborne vystihuje napríklad vysvetlenie vytvorené
Joint Research Centre (JRC) EÚ, podľa ktorého podnikanie je vnímané ako kľúčová
prierezová kompetencia aplikovateľná jednotlivcami a skupinami, vrátane
existujúcich organizácií, naprieč všetkými sférami života, definované nasledovne:
„podnikanie je konanie na základe príležitostí a nápadov a pretváranie ich na
hodnotu pre iných. Vytvorená hodnota pritom môže byť finančná, kultúrna či
sociálna“3.
Podnikavosť
Pojem podnikavosť, rovnako ako podnikanie, sa vyskytuje v množstve
rozličných kontextov4, a podobne ako podnikanie, nenachádza jednotnú všeobecne
uznávanú definíciu. Potrebné je však hneď na začiatok zdôrazniť, že podnikavosť
a podnikanie nie je to isté5. Nie každá podnikavosť musí automaticky nájsť využitie
v tradične chápanom biznisovo orientovanom podnikaní. Avšak, za istých okolností
k nemu samozrejme môže viesť6. Rovnako, nie každé podnikanie musí automaticky
niesť prvky podnikavosti. Pojem podnikavosť je využívaný v množstve situácií a
rozličných významov. Kým užší pohľad vníma podnikavosť v úzkom zmysle
korešpondujúcom s tradične ponímaným (ziskovo orientovaným) podnikaním, širší
pohľad pripisuje podnikavosti omnoho širší, ekonomicko-sociálny význam,
a nachádza jej uplatnenie v širokom množstve kontextov, nie obmedzenom na
vytváranie nových aktivít či rozvíjanie existujúcich organizácií.
Wennekers a Thurik, 1999, in Stokes a Wilson, 2010, s. 33
Bacigalupo a kol., 2016 a FFE-YE, 2012
4 Orbánová a Velichová, 2013
5 Bjerke, 2013
6 Melton, 2015
2
3
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Podnikavosť možno podľa nášho názoru najvýstižnejšie vymedziť ako
komplexnú osobnostnú charakteristiku súvisiacu s inými, špecifickými osobnostnými
črtami (podnikateľské charakteristiky), vplývajúcu na vytváranie subjektívneho
obrazu o prostredí (poznávanie a myslenie), a ovplyvňujúcu tendenciu ku konaniu
(správaniu sa a akcii) na základe príležitostí a ich využívania. Je to celostná
charakteristika, ktorá znamená tendenciu človeka myslieť, poznávať a správať sa
podnikavo.
Naša konceptualizácia podnikavosti vychádza z práce Mackovej7, podľa ktorej sa
podnikavosť ako zložitý jav skúma z rôznych aspektov, ktorými sú: aspekt vnútorných
vlastností jednotlivca; aspekt vonkajšieho prostredia, v ktorom žije a pôsobí; a aspekt
aktivít potrebných na podnikanie (procesu podnikania). V prvom prípade ide
o skúmanie súvislosti podnikavosti ako komplexnej osobnostnej charakteristiky
s inými, menej komplexnými charakteristikami. Druhý aspekt hovorí o súvislosti so
subjektívnym obrazom o prostredí nadobudnutým prostredníctvom vnímania
(ktorého súčasťou je podnikateľské myslenie). Napokon, posledný aspekt sa vzťahuje
k optimizmu vs. pesimizmu v súvislosti so stimuláciou aktivít dôležitých pre
podnikateľský proces, najmä týkajúcich sa identifikácie/vytvárania príležitostí a ich
využívania.
Podnikavosť ako komplexnú osobnostnú charakteristiku vzťahujúcu sa
k tendencii rozbiehať a viesť projekty možno podľa rôznych autorov (pozri časť 1.1.1)
dať do súvislosti s charakteristikami ako kreativita a inovatívnosť, motivácia k
dosahovaniu výsledkov, schopnosť preberať primerané riziko, potreba byť
autonómny, viera vo vlastnú kontrolu nad svojim životom, vysoká úroveň
sebaúčinnosti, primerane vysoká tendencia zažívať pozitívny afekt, primeraný
optimizmus, svedomitosť, otvorenosť voči skúsenosti a extraverzia.
Vo vzťahu s poznávaním a myslením sú v kontexte podnikavosti relevantné
predovšetkým (pozri časť 1.1.3) ostražitosť v sledovaní a vyhľadávaní príležitostí,
asociovaní a kombinovaní; prepájanie pozorovaných javov a stimulov a
rozpoznávanie vzorcov a vzťahov medzi nimi, prepájanie nových a existujúcich
informácií, hodnotenie a posudzovanie príležitostí podľa potenciálu tvorby hodnoty,
efektuálne myslenie v podmienkach neistoty a improvizácie, využívanie heuristík v
podmienkach neistoty.
Vo vzťahu ku konaniu na základe príležitostí sa stretávame so zdôrazňovaním
nasledovných prejavov správania a akcie (pozri časť 1.1.2): hravosť a zvedavosť,
empatické správanie, tvorenie a inovovanie, experimentovanie, učenie sa
prostredníctvom reflexie, vytváranie sietí kontaktov, práca s dostupnými zdrojmi a
ich kombinácia, vzdanie sa (v prípade potreby) plnej kontroly a improvizácia,
uvádzanie nápadov do života a konanie.
Na záver možno uviesť výstižnú definíciu podnikavosti, ktorú prinášajú Papula
a kol.8. Podnikavosť podľa nich všeobecne vyjadruje vlastnosť a schopnosť človeka
7
8

Macková, 2010
Papula a kol., 2015
13

aktívne pristupovať k životu, k riešeniu životných problémov. Je prejavom jeho
záujmu uskutočňovať zmeny, ochoty podstupovať riziká a preberať na seba
zodpovednosť, ale i prejavom vytrvalosti a nezlomnosti pri realizácii zmien.
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1. Podnikateľské správanie, charakteristiky a aktivita
Obsah kapitoly
x
x
x
x
x

Aké charakteristiky sú typické pre podnikavých ľudí?
Čo je to podnikateľské správanie?
Ako myslia podnikaví jedinci a podnikatelia?
Aké zručnosti sú kľúčové pre podnikanie?
Pomocou akých krokov podnikanie vzniká a následne funguje?

Výsledky vzdelávania
Po prečítaní tejto kapitoly by ste mali:
x
x
x
x
x
x
x
x

pochopiť kľúčovú úlohu konania v podnikaní,
porozumieť podnikateľským charakteristikám a ich dôležitosti pre podnikanie,
porozumieť podstate kreativity, jej bariéram a možnostiam jej rozvoja,
porozumieť podstate a formám podnikateľského myslenia a poznávania,
porozumieť podstate a prejavom podnikateľského správania a konania,
poznať zručnosti a schopnosti dôležité pre úspešný rozbeh a vedenie
podnikania,
pochopiť procesný pohľad na vznik podnikania, jednotlivé kroky
podnikateľského procesu a význam príslušných zručností a schopností,
porozumieť podstate podnikania ako prepojenia konceptu jednotlivca a jeho
konania s konceptom nápadu a príležitosti.
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1.1 Podnikateľské charakteristiky, správanie a konanie, myslenie a
poznávanie
Už v úvode o podnikaní a podnikavosti sme sa dotkli niekoľkých základných
konceptov, ktoré sú ich konkrétnymi prejavmi a súčasne ich hnacími motormi.
Konkrétne, sú to:
x
x
x
x

Podnikateľské charakteristiky (Aké má podnikateľ vlastnosti?)
Podnikateľská akcia (Čo podnikateľ robí? Ako podnikateľ koná? Aký je
podnikateľský proces?)
Podnikateľské myslenie a poznávanie (Ako podnikateľ poznáva a myslí?)
Podnikateľské správanie (Ako sa podnikateľ správa?)

Ako sme už viackrát zdôraznili, v prípade podnikania, je kľúčové konanie.
Rozhodnutie a schopnosť konať, rozbiehať svoje projekty a privádzať ich do reálneho
života sú tými parametrami, ktoré oddelia skutočných podnikateľov od tých, čo
o podnikaní len snívajú. Takémuto konaniu hovoríme aj podnikateľské správanie.
Ďalej, v krokoch a situáciách vedúcich k vzniku podnikania a spojených s jeho
vedením je jedným z kľúčov k úspechu uplatňovanie podnikateľského myslenia.
Napokon, podnikateľské správanie a myslenie je príznačnejšie pre jedincov, ktorí
disponujú určitými črtami, nazývanými aj podnikateľské charakteristiky. Keď sme
podnikanie charakterizovali ako výsledok prepojenia dvoch konceptov - osobnosti
jednotlivca a nápadu a príležitosti, tak práve uvedené tri kategórie, spolu
s podnikateľskými zručnosťami a schopnosťami, charakterizujú ten prvý zo
spomínaných konceptov - človeka v kontexte podnikania. Vnímanie týchto kategórií
ako aj chápanie úlohy rôznych atribútov človeka vo vzťahu k podnikaniu podstúpilo
vývoj pozostávajúci z rôznych pohľadov, ktorých prvky ovplyvňujú naše chápanie
dodnes.
Na podnikateľské charakteristiky, teda „kto je podnikateľ“, sa zameriaval
predovšetkým skorší výskum podnikania v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Pozornosť sa
sústredila predovšetkým na „veľkú, heroickú“ osobnosť podnikateľa. Stredobodom
hľadania boli charakteristiky, ktoré odlišujú podnikateľov od nepodnikateľov.
Najčastejšie identifikovanými charakteristikami boli potreba dosahovať úspech,
interná lokalizácia kontroly, vysoký sklon k podstupovaniu rizika, a tolerancia voči
nejednoznačnosti. Poznanie v tom období však zďaleka nebolo jednotné nielen čo sa
týka samotných podnikateľských charakteristík, ale ani v otázke, či ide
o charakteristiky vrodené alebo naučené.9
Nové smerovanie psychológie podnikania však prináša určité obrodenie
zamerania na hľadanie osobnostných charakteristík súvisiacich s podnikaním, avšak
už v inej podobe, ktorá reaguje na nedostatky minulých prístupov. Uplatňujú sa
korektnejšie interpretácie teórií osobnostných charakteristík (a ich obmedzení),
9

Neck a kol., 2014
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sofistikovanejšie skúmanie interakcií so situačnými parametrami, odlišovanie
všeobecných a špecifických osobnostných charakteristík (pozri časť 1.1.1 nižšie),
skúmanie osobnostnej dynamiky, uvažovanie aj s nelineárnymi vzťahmi, komplexné
metaanalytické štúdie, a tiež presnejšie vymedzenia závislých premenných (napr.
výkonnosti podnikania). Takéto sofistikovanejšie prístupy často vedú opätovne
k zisteniam poukazujúcim na význam určitých osobnostných charakteristík pre vznik
podnikania a jeho úspech na úrovni jednotlivca. Hovoríme však už najmä
o špecifických charakteristikách relevantných pre podnikanie (na rozdiel od
všeobecných osobnostných charakteristík) a ich úlohu chápeme skôr ako čiastkovú
v komplexnej súhre viacerých determinantov podnikania a jeho úspechu.10
Súčasné učebnice podnikania11 aj z vyššie uvedeného dôvodu komplexnosti už
nepredostierajú jednoznačnú odpoveď na otázky „kto je podnikateľ?“ a „aké má
vlastnosti?“. Naopak, sumarizujú vývoj predchádzajúcich etáp poznania, poukazujú
na prirodzenú nejednotnosť a nemožnosť vysvetliť tak rozmanitý pojem
jednoduchými generalizáciami. Následne predostierajú príbehy podnikateľov, ich
úspechu či neúspechu v rôznych fázach podnikania, či príklady podnikateľských
aktivít, a nechávajú na čitateľovi identifikáciu osobnostných čŕt, ako aj ďalších
atribútov (napríklad správania) naprieč ich obsahom. Ďalej ich konfrontujú
s existujúcim poznaním a poukazujú na črty prítomné univerzálne, ako aj
individuálne v jednotlivých príkladoch.
Dôležité je uvedomiť si, že akékoľvek podnikateľské charakteristiky
identifikujeme a akokoľvek odôvodníme ich prítomnosť v podnikateľských príbehoch
a príkladoch, nikdy nepôjde o charakteristiky, ktoré z človeka sami o sebe robia
podnikateľa, a už vôbec automaticky nezaručujú úspech jeho podnikateľských aktivít.
Ide „len“ o charakteristiky, ktoré môžu zjednodušiť jednotlivcovi konať a správať sa
ako podnikateľ.
Práve o konaní jednotlivca ako podnikateľa - teda objasnení „čo podnikateľ
robí“ hovorila ďalšia etapa prístupu k skúmaniu podnikania. Jedným
z najvýraznejších podnetov jej začiatku bol článok Gartnera12, ktorý deklaroval, že
otázka „kto je podnikateľ?“ je nesprávna. Naopak, pozornosť upriamil na to, „čo
podnikateľ robí“ v procese vytvárania novej organizácie (podnikanie vnímal ako
proces vytvárania novej organizácie, v ktorom je v interakcii viacero vplyvov,
a v ktorého kontexte je podnikateľ len jednou zo súčastí). Táto etapa prístupu
k pochopeniu podnikania vyústila k jeho vnímaniu prostredníctvom takzvaného
podnikateľského procesu (pozri časť 1.3 nižšie).
Z vnímania podnikania ako procesu pramení definícia podnikania ako
„identifikovania, vyhodnocovania a využívania príležitostí“13, ktorej autormi sú Shane
a Venkataraman, a ktorá sa stala mimoriadne rozšírenou. Toto chápanie vychádza
z procesu podnikania (ktorý teda vníma ako proces pozostávajúci z identifikovania,
Rauch a Frese, 2012
napr. Hisrich, 2014; Wickham, 2006
12 Gartner, 1988
13 Shane a Venkataraman, 2000
10
11
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vyhodnotenia a využitia podnikateľskej príležitosti) a upriamuje opäť pozornosť na
podnikateľa ako jednotlivca, avšak teraz už nie v kontexte jeho charakteristík, ale
myslenia a poznávania, teda o tom „ako podnikateľ poznáva a myslí“.
V súčasnosti sa vnímanie konania podnikateľa posúva od snahy o definovanie
a pochopenie sekvencie aktivít spojených s podnikateľským procesom k vnímaniu
správania podnikateľa - „ako sa podnikateľ správa“. Otázkou sa tak stáva, ako
sa jednotlivec môže stať podnikavým, objavovať a vytvárať príležitosti a konať na ich
základe. Z takéhoto chápania pramení prístup k podnikateľskému vzdelávaniu,
presadzovaný Babson College, ktorý nepovažuje podnikanie za proces, ale za metódu,
ktorá vyžaduje rozvoj súboru praktík resp. postupov, umožňujúcich rozvinúť
podnikateľské myslenie a na základe toho podnietiť podnikateľské konanie
jednotlivcov.14
Pohľad na vývoj prístupov k pochopeniu podstaty podnikania napovedá
o značnom posune v teórii, ktorý súvisí s vývojom poznania, ale aj celkovým vývojom
spoločnosti a postavenia podnikania v jej socio-ekonomických systémoch. Podľa
nášho názoru je vhodné na tento vývoj nazerať ako na evolučný proces, v rámci
ktorého sa postupne dotvára mozaika pochopenia a otvárajú sa jej nové polia, než
proces „revolučného“ postupného nahrádzania „starého a neplatného“ poznania
„novým a správnejším“. Nasvedčujú k tomu aj postupné návraty k lepšiemu
pochopeniu starých a zatracovaných konceptov s pomocou nových metód a v kontexte
nových poznatkov (napr. opätovný záujem o osobnostné charakteristiky súvisiace
s podnikaním). Každá etapa vývoja poznania tak prináša zaujímavé a cenné poznatky,
ktoré napomôžu pochopeniu podnikania - aby sme mu porozumeli, vedeli či je pre
nás, vedeli ako rozvíjať podnikavosť a predovšetkým ju uplatniť v podnikaní v akejkoľvek jeho podobe. V nasledujúcich riadkoch preto pozornosť venujeme
základným stavebným kameňom porozumenia podnikaniu, ktorými sú:
x
x
x

Charakteristiky
Správanie a konanie
Myslenie a poznávanie

Zároveň je potrebné dodať, že našim zámerom je pochopiť, aké charakteristiky
sa viažu na podnikavosť a podnikanie, ako podnikatelia a podnikaví jedinci myslia,
správajú sa a konajú. Tento zámer je však príliš ambiciózny a nikdy nebude môcť byť
úplne naplnený. Ani samotní psychológovia nedokážu dokonale poznať osobnosť
človeka či jeho myslenie, správanie a konanie v rozličných situáciách15. Nemenej
náročné je teda tiež pochopiť osobnosť, myslenie správanie a konanie podnikateľov.
Všetky naše snahy nie sú preto zamerané na ich úplné objasnenie (ktoré by ani nebolo
možné), ale na syntézu poznatkov s cieľom čo najlepšieho pochopenia.
Aké sú teda charakteristiky spájané s podnikaním? Ako sa podnikatelia správajú
a ako konajú? Ako podnikatelia myslia?

14
15

Neck a kol., 2014
Macková, 2010
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1.1.1 Podnikateľské charakteristiky
Hľadanie charakteristík podnikavých ľudí a úspešných podnikateľov, ako sme
už naznačili v úvode tejto kapitoly, je jednou z najčastejších otázok azda všetkých,
ktorí sa o podnikanie zaujímajú alebo sa v ňom pohybujú či pohybovať chcú. Pri
hľadaní týchto charakteristík sa dávnejšie prístupy usilovali o nájdenie širších
osobnostných charakteristík, pričom často viedli k nejasným výsledkom a
postupnému zatrateniu tohto smerovania16. Nové prístupy psychológie podnikania
kategóriu osobnostných charakteristík nezatracujú, no usilujú sa o identifikovanie
špecifických charakteristík viac proximálnych k podnikaniu17, teda takých, ktoré
bezprostrednejšie súvisia s podnikateľským správaním, konaním a myslením.
Mechanizmus vplyvu všeobecných a špecifických osobnostných charakteristík
na vytvorenie podnikania a úspech v podnikaní vo svojom modeli dobre popísali
Rauch a Frese18. Taxonómie všeobecných osobnostných charakteristík prirodzene
neboli vytvorené tak, aby sa vzťahovali k formám správania najdôležitejším pre
podnikanie. Preto aj empirické štúdie často preukazujú veľmi slabé prípadne aj
žiadne súvislosti medzi nimi a podnikaním. Všeobecné charakteristiky však môžu
ovplyvňovať osobnostnú dynamiku stanovovania cieľov a vytvárania stratégií, ktoré
zas vplývajú na vytvorenie podnikania a jeho úspech. Model predpokladá, že vplyv
týchto charakteristík na podnikateľské výstupy nie je priamy, ale spočíva v tom, že
vplývajú na iné, špecifické charakteristiky, bližšie súvisiace s podnikaním. Tieto
následne ovplyvňujú ciele a akčné stratégie a výsledne tak aj podnikateľský úspech.
Navyše, vplyv špecifických charakteristík nie je automatický, ale je podmienený
premennými prostredia. Okrem samotného modelu osobnostných charakteristík
podľa jeho autorov existujú aj viaceré súvislosti, ktoré tento model nevysvetľuje, no
ktoré môžu vo vzťahu k podnikaniu a úspechu v ňom zohrávať úlohu. Príkladom sú
kognitívne štýly, skreslenia, heuristiky či sebaregulácia (v našej učebnici sa im
venujeme v časti 1.1.3 nižšie).

Gartner, 1988
Rauch a Frese, 2012
18 Rauch a Frese, 2000
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17
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Obrázok 1: Model osobnostných charakteristík podnikateľa a podnikateľského
úspechu

Medzi osobnostné charakteristiky najčastejšie pripisované podnikavým
jedincom a podnikateľom, vychádzajúc z vyššie uvedeného modelu ako aj prác
ďalších autorov, patria:
x

x
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Tendencia ku kreativite – Táto charakteristika predstavuje tendenciu
k predstavivosti, inovatívnosti (ktorej sa osobitne venujeme aj v ďalšom texte),
zvedavosti a všestrannosti, ktoré sú v podnikaní dôležité pri vytváraní nových
produktov či zlepšovaní existujúcich riešení. Kreativita má svoje miesto pri
zrode podnikateľského nápadu, jeho zhodnotení a pretavení do podnikateľskej
príležitosti, jej nasledovaní a pretvorení do podnikateľskej aktivity, ako aj
v následnom vedení podnikania. Schopnosť kreativity je definovaná
schopnosťou plynulo a konštantne generovať veľké množstvo nápadov,
originalitou (schopnosťou vytvárať nevšedné, nové, tvorivé či nezvyčajné
nápady), flexibilitou (schopnosťou prepínať medzi rôznymi prístupmi)
a schopnosťou vnímať inovatívnym (odlišným od zvyčajného a etablovaného)
spôsobom. Kreativita zohráva v podnikaní tak dôležitú úlohu, že jej venujeme
osobitnú a rozsiahlejšiu pozornosť na konci tejto podkapitoly.
Potreba dosahovania výsledkov / motivácia k dosahovaniu výsledkov
– Táto charakteristika bola viacerými štúdiami a metaanalýzami potvrdená ako
robustný faktor vplývajúci na zapojenie v podnikateľskej aktivite a jej úspešnosť
(pozn. štatisticky sú veľkosti jej vplyvu podobné ako vplyv tabletiek na spanie na
nespavosť19). Ľudia s vysokou potrebou dosahovania úspechu preferujú stredne
veľké výzvy radšej než rutinné alebo naopak príliš náročné úlohy, preberajú
osobnú zodpovednosť za svoj výkon a vyhľadávajú naň spätnú väzbu, a hľadajú
nové a lepšie spôsoby zdokonalenia svojej výkonnosti.

Meyer et al., 2001, in Rauch a Frese, 2012
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x
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Preberanie (kalkulovaného) rizika – Preberanie rizika patrí k najčastejšie
pripisovaným charakteristikám podnikateľov a podnikavých jedincov. Funkcia
preberania rizika je dokonca spojená s vôbec prvými definíciami pojmu
podnikateľ (v tomto prípade „entrepreneur“20). Na túto charakteristiku existujú
dva pohľady. Prvý z nich, tradičnejší, hovorí o tom, že podnikanie je spojené
s potrebou prijímania rozhodnutí v podmienkach neistoty, a teda do podnikania
sa budú púšťať skôr jedinci s vyššou toleranciou rizika než tí s odporom voči
riziku. Tento pohľad vedie k tvrdeniu, že podnikatelia sú viac schopní preberať
riziko než nepodnikatelia. Druhý pohľad zapája do tohto vzťahu aj
charakteristiku potreby dosahovania výsledkov (pozri vyššie) a hovorí, že riziko,
ktoré sú podnikatelia ochotní a schopní prijať je mierne a založené na kalkulácii,
ktorá zohľadní pravdepodobnosť dosiahnutia želaného výsledku, jeho
ovplyvniteľnosť vlastným výkonom a vzťah rizika s potenciálnym benefitom.
Nech už je v konkrétnej situácii platný jeden či druhý pohľad, pravdou je, že
jedným z najčastejších nesprávnych mýtov o podnikateľoch je, že riskujú
bezhlavo až hazardne, prípadne že riziko (akékoľvek) dokonca cielene
vyhľadávajú. Napokon, vnímanie rizika je subjektívnou otázkou a podnikatelia
niekedy môžu vnímať vďaka svojim informáciám či skúsenostiam istú situáciu
menej rizikovo než nepodnikatelia, čo môže prispievať k nášmu vnímaniu
podnikateľov ako vysoko riskujúcich jedincov.21
Inovatívnosť – Možno ju jednoducho definovať ako ochotu a záujem človeka
o hľadanie nových spôsobov konania. V prípade podnikateľov to znamená
tendenciu k uvádzaniu nových produktov, služieb, trhov, výrobných postupov,
technológií či výsledkov výskumu do organizácie. I keď inovatívnosť možno
chápať ako osobnostnú charakteristiku, vo vyššie uvedených prípadoch jej
implementácia často nemôže byť v rukách len jednej osoby (teda samotného
podnikateľa) a zvyčajne je ju potrebné skúmať na úrovni organizácie. Avšak,
môžeme predpokladať, že inovatívnosť podnikateľa sa prenáša aj do prostredia
organizácie (a dôležitá je teda jeho schopnosť preniesť ju tam). Podnikatelia sa
vo všeobecnosti preukázali inovatívnejší ako nepodnikatelia, a potvrdený bol
tiež vzťah medzi inovatívnosťou a úspechom v podnikaní.
Autonómnosť – Príbehy podnikateľov z praxe sú plné príkladov
o osamostatnení sa, sebarealizácii či nezávislosti ako motívoch stojacich za
rozhodnutím rozbehnúť svoje vlastné podnikanie. Vysoká miera autonómnosti,
teda samostatnosti, je pre podnikateľov mimoriadne vhodnou črtou. Musia
totiž, na rozdiel od zamestnancov, prijímať rozhodnutia, stanovovať ciele
a kroky na ich dosiahnutie, ako aj sledovať svoju úspešnosť samostatne, bez
dohľadu či usmernenia nadriadených. Taktiež, pri využívaní jedinečných
príležitostí netradičným spôsobom musia ísť neraz „proti prúdu“. Podnikatelia
však práve toto často preferujú – chcú mať veci sami pod kontrolou a neradi sú
obmedzovaní niekým iným. Kým súvislosť medzi potrebou autonómnosti
a rozhodnutím stať sa podnikateľom je zrejmá, otáznejší je už vplyv
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autonómnosti na úspech v podnikaní. Prílišná autonómnosť niekedy môže rast
podnikania brzdiť (napr. pri neochote spolupracovať a sčasti sa tak vzdať
nezávislosti), no naopak môže byť silným motivátorom, aby sa podnikateľ snažil
svoje podnikanie zachovať.
Lokalizácia kontroly – Koncept lokalizácie kontroly hovorí o tom, do akej
miery človek verí v kontrolu nad svojim vlastným osudom a budúcnosťou22. Pre
podnikateľov je charakteristická interná lokalizácia kontroly, keďže viera
v schopnosť aktívne ovplyvňovať svoj život a prostredie motivuje k snahe
o dosiahnutie úspechu v podnikaní a vedie k vyššiemu osobnému nasadeniu.23
Interná lokalizácia kontroly sa dáva do súvislosti s podnikateľskými atribútmi
ako je náhľad do problematiky, iniciatívnosť, orientácia na dosahovanie
úspechu, asertivita, nezávislosť, efektívnosť, spoločenskosť či intelektuálna
zdatnosť.24 Naopak, externá lokalizácia kontroly, teda viera v to, že náš život je
ovládaný externými, často náhodnými udalosťami (napr. zhoda náhod, šťastie,
smola a pod.), je pochopiteľne pre podnikanie nepriaznivá, keďže vedie
k pasivite a nízkemu úsiliu aktívne ovplyvňovať veci vo svojom okolí.25
Sebaúčinnosť (angl. orig. „self-efficacy“) – Sebaúčinnosť predstavuje vieru vo
vlastnú schopnosť efektívne vykonať určitú aktivitu.26 Ľudia s vysokou mierou
tejto charakteristiky vykazujú vyššiu mieru vytrvalosti v problémových
situáciách a hľadania príležitostí pre riešenie problémov, vyššiu úroveň osobnej
iniciatívy, ako aj viery v úspech a dlhodobej perspektívy. Sú tiež aktívnejší vo
vyhľadávaní informácií. Všetky uvedené vlastnosti sú pre podnikanie
mimoriadne dôležité a potrebné. V súvislosti s podnikaním tiež vystupuje
koncept podnikateľskej sebaúčinnosti, ktorý zdôrazňuje význam sebadôvery
podnikateľa vo všetkých fázach podnikateľského procesu, teda v identifikovaní /
vytvorení novej podnikateľskej príležitosti, jej nasledovanie bez ohľadu na často
obmedzené zdroje a následnom vytvorení a vedení podnikateľskej organizácie.27
Empirické štúdie preukázali význam sebaúčinnosti ako faktora ovplyvňujúceho
vstup do podnikania, vyššiu úroveň sebaúčinnosti u podnikateľov než
u nepodnikateľov, ako aj výrazne vysokú koreláciu medzi sebaúčinnosťou
a úspechom v podnikaní (dokonca podobne veľká ako korelácia medzi výškou
a váhou človeka).28
Vysoká tendencia zažívať pozitívny afekt – Ide o stabilnú tendenciu
zažívať pozitívne nálady a emócie naprieč rôznymi situáciami a časom. Medzi jej
pozitívne efekty patrí zvýšenie energickosti a rozšírenie perspektív vnímania.
V empirických štúdiách podnikatelia vykázali, v porovnaní s ostatnými
testovanými skupinami, najvyššiu úroveň tzv. dispozičného pozitívneho afektu.
Vo vzťahu k podnikaniu je tendencia zažívať pozitívny afekt dôležitá
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predovšetkým v súvislosti s identifikáciou/vytvorením príležitosti a jej
hodnotením, ako aj v súvislosti s efektívnym rozhodovaním v komplexných
situáciách, pri vysokej miere neistoty a pri nedostatku existujúcich vzorov ako
postupovať. Priaznivo tak vplýva na výkonnosť podnikateľov pri rozbiehaní
a rozvíjaní svojich projektov. Tento efekt je však pozitívny len do istej miery,
keďže pri jeho prílišnej intenzite už narúša špecifické aspekty poznávania,
vnímania, motivácie či sebaregulácie.29
Optimizmus – Optimizmus zohráva dôležitú úlohu vo vnímaní príležitostí
a najmä v rozhodnutí sa pre nasledovanie príležitosti aj keď výsledok takéhoto
úsilia je (ako takmer vždy) neistý30 či dokonca ho nemožno racionálne
opodstatniť31. Výsledky viacerých štúdií potvrdzujú, že podnikatelia vykazujú
vysokú mieru optimizmu. Na druhej strane, prílišná miera optimizmu alebo tzv.
nerealistický optimizmus súvisí aj s optimistickým skreslením vnímania, ktoré
je jednou z tzv. kognitívnych chýb v myslení podnikateľov (pozri časť 1.1.2
nižšie). To potvrdila aj štúdia Hmieleskeho a Barona, ktorí identifikovali
negatívny vzťah medzi optimizmom podnikateľov a úspechom ich
podnikateľských projektov32. Optimizmus v primeranej miere tak možno
považovať za dôležitý faktor vedúci podnikateľov k tomu, aby sa vôbec do
realizácie svojho zámeru pustili. Avšak nadmerný optimizmus je často príčinou
neúspechu vyplývajúceho zo skresleného úsudku a chybných rozhodnutí.
Svedomitosť – Táto charakteristika, podobne ako ďalšie dve nižšie uvedené
charakteristiky, patrí k už spomenutým všeobecným, širším osobnostným
charakteristikám, v tomto prípade vychádzajúcim z taxonómie tzv. „Big Five
modelu“ osobnosti človeka. Svedomitosť predstavuje spoľahlivosť a náročnosť
na seba (na rozdiel od ľahostajnosti a nedbanlivosti) z hľadiska organizácie,
motivácie, vytrvalosti a tvrdej práce pri napĺňaní stanovených cieľov. Dvoma
základnými komponentmi tejto charakteristiky sú motivácia k dosiahnutiu
úspechu a spoľahlivosť. Prvý z nich sme ako špecifickú podnikateľskú
charakteristiku už popísali vyššie. Oba tieto komponenty možno považovať za
užitočné a prospešné v kontexte podnikania. Rozsiahla metaanalýza
empirických štúdií potvrdila vzťah svedomitosti a zámeru začať podnikať
a výkonnosti podnikateľov, ako aj rozdiel v svedomitosti medzi podnikateľmi
a manažérmi (v prospech podnikateľov).33 Ďalšia metaanalytická štúdia
potvrdila tiež vyššiu úroveň svedomitosti v radoch podnikateľov v porovnaní
s nepodnikateľmi.34
Otvorenosť voči novej skúsenosti – Predstavuje intelektuálnu zvedavosť a
aktívne vyhľadávanie nových skúseností a zážitkov, toleranciu voči neznámemu
a jeho objavovanie. Túto charakteristiku možno dať v prípade podnikateľov do
súvisu s inovatívnosťou či túžbou byť kreatívny a vytvoriť niečo presahujúce
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samého seba. Založenie podnikania totiž zvyčajne vyžaduje preskúmanie nových
alebo inovatívnych myšlienok, využitie kreativity na riešenie nových neznámych
problémov a inovatívny prístup k produktom, podnikateľským metódam či
stratégiám. Podľa výsledkov metaanalytických štúdií podnikatelia vykazujú
vyššiu úroveň otvorenosti než manažéri35 a tiež existuje súvislosť medzi
otvorenosťou a zámerom začať podnikať ako aj úspechom v podnikaní.36
Extraverzia – Predstavuje spoločenskosť, komunikatívnosť, prejavovanie
pocitov navonok, schopnosť presadiť sa, dominantnosť, kontakty s ľuďmi ako aj
impulzívnosť. Extraverzia býva charakteristickou črtou ľudí zaujímajúcich sa
o podnikanie a podnikavé profesie. Pre podnikateľov je dôležitá, keďže musia
byť v interakcii s množstvom rôznych ľudí (investori, zákazníci, partneri,
zamestnanci), často zastávajú rolu predajcov (pri získavaní zákazníkov pre svoje
produkty či investorov pre svoje nápady) a tiež trávia veľké množstvo času
priamou medziľudskou interakciou so svojimi partnermi a zamestnancami (v
dôsledku nízkej miery štruktúrovanosti organizácie a menej rozvinutých funkcií
manažmentu).37 Výsledky metaanalytických štúdií naznačujú, že podnikatelia sú
mierne extrovertnejší než manažéri, a tiež že existuje slabý avšak signifikantný
vzťah medzi extraverziou a zámerom podnikať ako aj úspechom v podnikaní.38

Kreativita
Kreativita zohráva v podnikaní kľúčovú úlohu. Je charakteristikou, ktorá azda
najvýraznejšie ovplyvňuje individuálne diferencie vo vzťahu k zrodu podnikateľského
nápadu, jeho zhodnoteniu a pretaveniu do podnikateľskej príležitosti, jej
nasledovaniu a pretvoreniu do podnikateľskej aktivity, a samozrejme aj
k následnému vedeniu podnikania. Keď podnikanie vnímame ako prepojenie
jednotlivca a nápadu a príležitosti, práve podnikateľská kreativita je často kľúčom
k tomuto prepojeniu a hlavným faktorom ovplyvňujúcim jeho výsledok.
Kreativitu je možné zrejme omnoho ľahšie rozpoznať než definovať.
Jednoduchá definícia v kontexte podnikania hovorí, že kreativita je schopnosť
vytvárať nové myšlienky a objavovať nové spôsoby nazerania na problémy a
príležitosti.39 Keďže hybným motorom podnikania je schopnosť veci rozhýbať
a preniesť do reálneho života, dôležitý je výsledok, ktorý kreativita prináša.
V kontexte podnikania môžeme vnímať výsledok kreativity ako kreatívne myšlienky
alebo produkty vyznačujúce sa dvoma základnými črtami - novosťou (sú k danému
okamihu nejakým spôsobom nové) a hodnotou, resp. užitočnosťou (sú užitočné
v zmysle, že generujú ekonomickú alebo sociálnu hodnotu, teda zisk alebo zlepšenie
ľudského života).40 Prenesenie výsledkov kreativity do života je podstatou inovácie,
Zhao a Seibert, 2006
Brandstätter, 2011
37 Zhao a Seibert, 2006
38 Brandstätter, 2011
39 Scarborough, 2014
40 Baron a Hmieleski, 2018
35

36

24

ktorú definujeme ako schopnosť aplikovať kreatívne riešenia na problémy
a príležitosti za účelom zlepšenia alebo uľahčenia životov ľudí.41 V kontexte
podnikania tomuto preneseniu (ktoré vytvorí hodnotu pre zákazníka a umožní
zároveň získať časť tejto hodnoty aj podnikateľovi naspäť) hovoríme
komercializácia. Preto aj jednoduchá ale výstižná definícia hovorí, že „inovácia =
vytvorenie (resp. vynájdenie) x komercializácia“ 42. Podnikateľská aktivita je
výsledkom cieleného, systematického a disciplinovaného aplikovania kreativity
a inovácie na potreby a príležitosti na trhu. Zďaleka nie je len výsledkom náhodného,
nesúvislého „hrania sa“. S nápadmi na nové či odlišné produkty prichádza množstvo
ľudí, avšak väčšina s nimi nikdy nič neurobí. Podnikatelia však prepájajú kreatívne
myšlienky s cieľavedomým konaním a biznisovou štruktúrou. Podnikateľský proces
preto spája kreativitu, inováciu a komercializáciu na trhu. Dôležité je podotknúť, že
tento proces, tak ako každý iný tvorivý proces, tiež zahŕňa množstvo chýb a zlyhaní.
Podnikatelia ale po neúspechu neprestávajú a vo svojom úsilí pokračujú aj naďalej.
Keďže kreativita má v podnikaní dôležitú a nezastupiteľnú úlohu, budeme sa jej
venovať podrobnejšie a z rôznych uhlov pohľadu. Budeme hľadať odpoveď na otázky:
„Ako kreativita vzniká a funguje?“, „Aké sú mýty o kreativite v podnikaní a aká je
skutočnosť?“, „Ako možno kreativitu rozvíjať?“ a „Aké sú bariéry kreativity?“.
Ako kreativita vzniká a funguje?
Našim cieľom na tomto mieste nie je presne popísať mentálne či fyziologické
procesy stojace za kreativitou, keďže je to značne nad rámec našej expertízy ako aj
nad rámec toho, čo o kreativite ako podnikaví ľudia a možno budúci podnikatelia
potrebujeme vedieť. Dôležité pre nás je uvedomiť si, že kreativita vychádza z určitých
zákonitostí a mechanizmov, ktoré vieme následne cielene posilňovať a trénovať, aby
sme našu kreativitu posunuli na vyššiu úroveň.
Základom kreativity sú informácie uložené v našej dlhodobej pamäti,
ktoré sú organizované a zoskupené v rôznych rámcoch, medzi ktoré patria aj tzv.
koncepty. Tie predstavujú akési mentálne priečinky pre objekty, udalosti či
myšlienky, ktoré sú niečím prepojené. Kľúčovou charakteristikou konceptov vo
vzťahu ku kreativite sú ich neostré hranice. Kreativita je následne podnietená
kombináciou (napr. prepojenie viacerých funkcií do jedného produktu, ako v prípade
rôznych funkcií, ktorými disponujú dnešné telefóny) alebo expanziou (nové využitie
pre existujúce produkty) existujúcich konceptov. Práve preto je dôležité, aby
existujúce koncepty uložené v našej pamäti neboli silne vyhranené a ohraničené, ale
aby hranice medzi nimi boli rozostrené a živé, a aby sme sa neviazali na existujúce
„zaškatuľkovanie“.43 Aj z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že kreativita
nevzniká sama o sebe, ale vyžaduje tak všeobecné vedomosti ako aj poznatky
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špecifické pre danú oblasť. Kreatívni jedinci totiž nemôžu vedieť čo je nové bez toho,
aby poznali to, čo je už známe.44
Ďalším z východísk kreativity je rozdielne fungovanie hemisfér ľudského
mozgu pri spracúvaní informácií. U každého človeka je pomer dominancie ľavej či
pravej hemisféry rôzny. Pre ľavú hemisféru je charakteristické lineárne, vertikálne
myslenie (prechádza od jedného logického záveru k druhému), ktoré je úzko
zamerané, systematické a pracuje vysoko logickým spôsobom. Naopak, pravá
hemisféra pracuje viac intuitívne, nekonvenčne, nesystematicky a neštruktúrovane
(možno si to predstaviť ako krútiaci sa kaleidoskop s neustále sa meniacimi vzorcami
obrazcov), a teda nazerá na problém z viacerých strán naraz a preskakuje z jedného
uhla pohľadu na druhý. Práve tento spôsob myslenia je základom kreatívneho
procesu. Samozrejme, obe hemisféry fungujú súbežne, spolupracujú a sú
komplementárne, avšak umením je dokázať v príslušnej situácii „prepnúť“ do
popredia vhodné myslenie. Napríklad, pravá hemisféra je užitočná pri generovaní
nových nápadov či inovatívnych produktov, ľavá zas pri posudzovaní ich trhového
potenciálu. Celkovo pre úspech v podnikaní sú tak prirodzene potrebné oba uvedené
spôsoby myslenia.45
Okrem uvedených základných zákonitostí fungovania kreativity existujú aj
ďalšie faktory súvisiace s myslením človeka, ktoré kreativitu podporujú46:
x

x

x

Zmena z negatívneho na pozitívny afekt – Kým počiatočný negatívny
afekt upriamuje pozornosť na problémy a naznačuje potrebu ich riešenia,
následný pozitívny afekt zvyšuje energiu a kognitívnu flexibilitu a teda vedie ku
kreativite. Inak povedané, negatívna nálada nám pomôže hlbšie sa nad situáciou
zamyslieť, kým pozitívna nálada nám neskôr dodá energiu dopracovať sa
k záverom (pozn. samotný pozitívny afekt by rovnaký mechanizmus neinicioval,
pretože pri ňom často máme tendenciu ignorovať negatívne informácie a rýchlo
preskočiť k robeniu záverov).
Prestávka a inšpiratívne rozptýlenie – Kreativitu dokáže podporiť aj
zaradenie prestávky v podobe práce na nenáročnej úlohe. Veľa prevratných
nápadov vzniklo podľa ich autorov v čase, keď sa nezameriavali na konkrétny
problém ale urobili si prestávku a venovali sa iným veciam. Tento mechanizmus
bol navyše preukázaný aj výskumom. Práca na nenáročných úlohách umožňuje
nerušene prebiehať podvedomým kognitívnym procesom, čo vedie k zvýšenej
kreativite. Je to podobné ako keď sa usilujete spomenúť si na nejaké meno či vec
a nedarí sa vám, a až neskôr vám to úplne v inej situácii príde na rozum. Počas
práce na probléme či úlohe vyžadujúcej kreativitu je tak vhodné robiť si
prestávky, vďaka ktorým môže prísť želaná inšpirácia.
Analógie – Analógia, teda existencia rovnakých znakov medzi dvoma
odlišnými objektmi, je dôležitým zdrojom kreativity. Je užitočná nielen pre
vysvetľovanie zložitejších javov alebo vecí prirovnaním k jednoduchšiemu
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analogickému ekvivalentu (napr. cievny systém a potrubie rozvodov vody
v dome), ale aj pre hľadanie nových riešení na problémy v iných, zdanlivo
nesúvisiacich oblastiach.
Vnímanie zastretých (skrytých) charakteristík – Ide o charakteristiky,
ktoré väčšina ľudí zvyčajne prehliada. Napríklad, pri zadaní úlohy, v ktorej ľudia
dostanú zápalky, dve sviečky a dva kovové kruhy a zadanie, aby kruhy spojili, sa
bude väčšina z nich snažiť na spojenie kruhov využiť roztavený vosk, ktorý je
však slabý a krehký. Správne riešenie však vyžaduje pochopiť, že sviečka má
vnútri knôt, ktorý je v podstate šnúrkou a tak stačí sviečku rozdrobiť, knôt
vybrať a možno ho využiť na zviazanie kruhov. Takéto riešenie však vyžaduje
prekonanie tendencie vnímať sviečku ako jeden objekt a všímať si jej skryté
charakteristiky, t. j. skutočnosť, že vnútri skrýva šnúrku. Schopnosť takéhoto
vnímania tak podnecuje kreatívne riešenia.

Po oboznámení sa so zákonitosťami fungovania kreativity a faktormi, ktoré ju
podporujú, sa v ďalšom kroku pozrieme na postup, akým prebieha tzv. kreatívny
proces. I keď sa môže zdať, že kreatívne riešenia prichádzajú nečakane (ako „blesk
z jasného neba“), v skutočnosti sú výsledkom procesu, ktorý pozostáva z viacerých
fáz47:
1. Príprava – Táto fáza zahŕňa prípravu mysle na kreatívne myslenie, konkrétne
nadobúdanie vedomostí a skúseností rôznymi formami a z rôznych zdrojov. Aby
sme sa na kreatívne myslenie úspešne pripravili, mali by sme sa vzdelávať
a nikdy sa neprestať učiť, čítať publikácie z rôznych oblastí aj mimo nášho
úzkeho zamerania, ukladať si zaujímavé informácie, diskutovať s druhými
a zlepšovať svoje schopnosti počúvať ich, a eliminovať rozptýlenia.
2. Skúmanie – V tomto kroku si budujeme porozumenie k danému problému,
situácii či rozhodnutiu. Na vytvorenie nových myšlienok a konceptov totiž
najprv potrebujeme danú otázku naštudovať a porozumieť jej základným
komponentom.
3. Transformácia – V tejto fáze prebieha pretvorenie získaných informácií na
užitočné myšlienky, pričom sa zameriavame na podobnosti a prepojenia
(konvergentné myslenie), ako aj na rozdielnosti (divergentné myslenie)
v zozbieraných informáciách. Snažíme zachovať si nadhľad a celkový obraz,
nanovo usporadúvame jednotlivé prvky, prepájame zdanlivo nesúvisiace prvky a
zvažujeme rôzne prístupy.
4. Inkubácia – V tejto fáze prebieha uvedomovanie si a odzrkadľovanie získaných
informácií na podvedomej úrovni. Navonok sa môže zdať, že človek je nečinný,
keďže sa v tejto fáze nevenuje problému ale často úplne inej nesúvisiacej
aktivite. Podvedomie však problém postupne spracúva. Môžeme mu pomôcť
práve tým, že sa od situácie vzdialime a venujeme sa niečomu inému alebo
bežným každodenným činnostiam, dovolíme si zasnívať sa a ponoriť sa do víru
47
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myšlienok, budeme pravidelne oddychovať či sa venovať nejakej hre aby sme
predišli vyčerpaniu, budeme na problém myslieť pred spaním aby na ňom naša
myseľ pracovala v spánku, alebo budeme na probléme pracovať v inom než
obvyklom prostredí.
5. Osvietenie – Tento moment je výsledkom spontánneho prelomu vo fáze
inkubácie a mohli by sme ho ilustrovať ako „rozsvietenie žiarovky nad hlavou“.
Môže nastať po niekoľkých minútach ale aj po niekoľkých rokoch. Výsledkom je
predstava o odpovedi na riešený problém, ktorá však často vyžaduje ďalšie
dolaďovanie a modifikovanie. Každopádne, neočakávanosť tohto okamihu často
spôsobuje, že kreativitu vnímame ako niečo rýchle až náhodné. Pravdou však je,
že ide o moment, v ktorom sa stretávajú všetky predchádzajúce fázy a dochádza
k vytvoreniu novej myšlienky.
6. Validácia – Obsahom tejto fázy je validácia, či je myšlienka realistická
a užitočná, a či obstojí v konfrontácii s realitou. Validácii v kontexte podnikania
sa podrobnejšie venujeme v častiach 2.5 a 2.7 nižšie, keďže ide o veľmi dôležité
súčasti procesu vzniku podnikateľskej príležitosti.
7. Implementácia – V tejto fáze dochádza k premene vytvorenej myšlienky na
skutočnosť. Práve táto fáza je pre podnikanie kľúčová, keďže podnikanie je
o konaní a schopnosť zrealizovať svoje nápady a nasledovať z nich odvodené
príležitosti je to, čo umožňuje vznik podnikania.
Mýty o kreativite
Vďaka tomu, že kreativita je veľmi dôležitou a často diskutovanou súčasťou
(nielen) podnikania, je s ňou spojených aj niekoľko mýtov. V nasledujúcich riadkoch
vymenúvame a na pravú mieru uvádzame niektoré z nich:
x

x

Kreativite sa nemožno naučiť, kreatívny sa človek musí narodiť –
I keď mnohí tomu veria a tradične boli ľudia vnímaní buď ako kreatívni alebo
nekreatívni, opak je pravdou. Súčasné poznatky hovoria, že kreativita sa
jednoducho dá naučiť a každý sa v nej môže do istej miery zdokonaľovať. Každý
človek sa totiž môže naučiť techniky či formy správania napomáhajúce
generovaniu väčšieho množstva nápadov. Pokiaľ sú ľudia obmedzení svojimi
tradičnými vzorcami myslenia, nehľadajú vo svojich vnútorných zdrojoch
kreativitu a stagnujú. To pritom platí tak v prípade jednotlivcov, ako aj v
prípade celých organizácií. Na tento mýtus nadviažeme v ďalšej časti, kde si
priblížime možnosti ako kreativitu rozvíjať na úrovni jednotlivcov i organizácií.
Kreativita sama o sebe predáva – Tento mýtus naopak možno čiastočne
považovať za pravdivý. Niekedy totiž práve kreatívne zvolené riešenie
marketingovej komunikácie, balenia či distribúcie môže pomôcť zvýšiť predaj
inak nezmeneného produktu. Nesmieme však zabudnúť na základné črty
kreativity v podnikaní - novosť a užitočnosť. Kreatívne riešenie musí nejakým
spôsobom pridať hodnotu, za ktorú je zákazník ochotný zaplatiť. Musí byť teda
vhodne zvolené a zrealizované vzhľadom na príslušnú cieľovú skupinu,
komunikačný kanál, charakter produktu či ďalšie atribúty. Taktiež je potrebné
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dodať, že niekedy môžu veľmi účinne a efektívne predávať aj zdanlivo
nekreatívne riešenia, opäť v závislosti od situačných premenných.
Úspešne podnikať môžu len kreatívni ľudia – Kreativita v podnikaní je
podmienka síce dôležitá, ale nie postačujúca. Úspech totiž vždy určuje trh
(ktorý, ako sme uviedli v bode vyššie, môže oceniť aj nekreatívne riešenia).
Taktiež, základom je na trh sa vôbec dostať (čo vyžaduje ďalšie schopnosti
a závisí aj od premenných prostredia), keďže kým riešenie na trhu nie je,
v podstate neexistuje. Ďalej, pokiaľ ste silní v iných stránkach a kreativita vám
chýba, môžete si ju aj kúpiť (zapojením kreatívneho človeka do tímu či kúpením
kreatívneho riešenia „zvonku“). Celkovo teda možno povedať, že úspešne
podnikať môžu aj nekreatívni ľudia, i keď tí kreatívni to majú v niektorých
aspektoch často jednoduchšie.
Mladší ľudia sú kreatívnejší než starší – Z hľadiska výsledkov skúmania
podnikateľskej kreativity neexistuje dôkaz, že by mladí produkovali viac
kreatívnych riešení než starší. Pravdou však je, že socializácia a štandardy
a normy vzdelávacieho systému v nás kreatívne myslenie výrazne obmedzia,
avšak deje sa to už v relatívne nízkom veku.48 Aj preto najviac riešení a nápadov
spomedzi všetkých skupín sú schopné generovať zvyčajne deti v škôlke - nestihli
sa totiž ešte v živote „naučiť“, čo všetko sa nedá, nesmie, nerobí či nehodí.
Práca musí byť úplne originálna a nezávisle vytvorená, aby mohla byť
kreatívna – Mnoho ľudí si myslí, že kreatívni ľudia pracujú a tvoria
samostatne. Súvisí to najmä s vnímaním umelcov či spisovateľov. V skutočnosti
je často kreativita výsledkom spolupráce, prepojenia či inkrementálneho
zlepšenia. V rámci spoločného úsilia totiž práve interakcia rôznorodých
jednotlivcov vedie k diverzite a kreatívnemu konfliktu, čo napomáha vytvárať
väčšie množstvo a lepšie nápady.49
Na zásah kreatívnej inšpirácie musíme len čakať – Kreativitu si často
predstavujeme ako „rozsvietenie žiarovky nad hlavou“, ktoré príde samo od seba
ako „blesk z jasného neba“. Pravdou však je, že kreativita je väčšinou výsledkom
dlhodobej práce na danom probléme či nápade, vytrvalom zbieraní poznatkov
a informácií a ich prepájaní uvažovaním. Podrobnejšie sme sa touto otázkou
zaoberali v časti vyššie venovanej kreatívnemu procesu.

Ako možno kreativitu rozvíjať?
Jedno veľmi výstižné prirovnanie hovorí, že kreativita je ako klasická literatúra každý by ju chcel čítať, ale nikto ju v skutočnosti nečíta. Aj v prípade kreativity asi
nenájdeme podnikateľa, ktorý nedeklaruje záujem rozvíjať svoju vlastnú kreativitu či
vytvárať vo svojej firme kreatívne prostredie. Koľkí z podnikateľov sa však na to aj
v skutočnosti cielene zameriavajú? Našim cieľom na tomto mieste je priniesť
niekoľko jednoduchých odporúčaní ako kreativitu rozvíjať, a to z dvoch už
spomenutých perspektív - na úrovni jednotlivca a na úrovni organizácie.
48
49

Neck a kol., 2014
Neck a kol., 2014
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Rozvoj kreativity na úrovni jednotlivca je zameraný na rozvíjanie
príslušných spôsobov myslenia a zručností, ktoré následne povedú k vyššej tendencii
prinášať kreatívne nápady a riešenia. Konkrétne, tento rozvoj má podobu tvorivých
procesov a techník, ktoré využívajú a zdokonaľujú vrodené intuitívne a tvorivé
schopnosti. Každý tak má možnosť svoju individuálnu kreativitu posunúť na vyššiu
úroveň.
V nasledovných bodoch ponúkame niekoľko prakticky orientovaných
odporúčaní na rozvíjanie svojej vlastnej kreativity v (nielen) podnikateľskom
kontexte:50
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Vždy sa pýtajte či existuje aj lepší spôsob.
Spochybňujte zvyky, rutinu a tradície. Zabudnite na zaužívané „pravidlá“.
Snívajte počas dňa, nebojte sa „zahľadieť sa z okna“ a hlboko sa pri tom
zamyslieť.
Usilujte sa generovať veľké množstvo nápadov.
Cielene hrajte rôzne myšlienkové hry a pozerajte na veci z rôznych uhlov
pohľadu.
Pozerajte filmy a čítajte knihy – sú zdrojom mnohých nápadov a inšpirácií.
Uvedomujte si, že môže existovať viac než jedna „správna“ odpoveď.
Omyly vnímajte skôr ako prestávky na ceste k úspechu.
Problémy vnímajte ako odrazové mostíky pre nové nápady.
Uvedomte si, že zlyhanie je prirodzenou súčasťou kreatívneho procesu.
Učte sa z omylov a zlyhaní, môžete nájsť niečo úplne iné než ste pôvodne
hľadali.
Naučte sa povzniesť sa nad každodennú rutinu a nazerať na veci s nadhľadom
a v širších perspektívach, následne sa môžete znova úzko zamerať na to, čo je
potrebné.
Nebojte sa prepájať s problémom aj zdanlivo nesúvisiace myšlienky či riešenia.
Nezahadzujte žiadne zjavne „zlé“ nápady. Snažte sa pouvažovať, ktoré časti
z nich by ste mohli ďalej využiť a čo by ste mali urobiť preto, aby ten nápad
mohol fungovať.
Dovoľte si byť kreatívni. Neuverte tomu, že vaše nápady sú hlúpe a nie ste
kreatívni.
Každý deň urobte niečo nové, resp. niečo bežné urobte inak a dajte tak vašej
mysli nové podnety.
Cestujte a pozorujte. Hľadajte nové koncepty a získavajte nové zážitky, ktoré
môžu podnietiť vaše kreatívne nápady.
Sledujte produkty iných podnikov, najmä tie na úplne odlišných trhoch, odkiaľ
si môžete „požičať“ inšpiráciu pre vaše nápady.
Všímajte si, kde niečo chýba. Dobré príležitosti často vznikajú tam, kde chýba
často niečo jednoduché a praktické.

Scarborough, 2014
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Noste vždy niečo po ruke na zapisovanie vašich nápadov a myšlienok.
Zaznamenávajte si tiež všetky problémy či nedostatky v bežnom živote, na ktoré
natrafíte vy či ľudia okolo vás.
Počúvajte druhých ľudí, najmä vašich (potenciálnych) zákazníkov.
Rozprávajte sa s dieťaťom. Myslenie detí nie je viazané mnohými
obmedzeniami, ktoré postupne počas života nadobúdame, preto ich kreativita
prakticky nemá hraníc.
Doprajte si oddych a čas na „vypnutie“.

Rozvoj kreativity na úrovni organizácie je zameraný na vytváranie
prostredia v organizácii, ktoré bude podnecovať a podporovať kreativitu jej členov
a jej uplatňovanie. Hovoríme o rôznych aspektoch prostredia – kultúre a atmosfére
v organizácii, charaktere jej členov, štýle vedenia, systémoch hodnotenia
a odmeňovania či organizačnej štruktúre. Kreativita v organizácii nepríde sama od
seba, podnikatelia musia prostredie, v ktorom bude kreativita ich pracovníkov ako aj
ich samotných prekvitať, cielene vytvárať. Základom je rozpoznanie kreatívneho
potenciálu v ľuďoch, poskytnutie slobody a tiež motivácie na jeho realizáciu.51
Komplexný a prakticky orientovaný súbor odporúčaní pre podnikateľov a manažérov
na vytvorenie kreatívneho a inovačného prostredia v organizácii ponúka vo svojej
knihe Luknič52. Jeho odporúčania sme doplnili o podnety ďalších autorov53
a ponúkame ich v nasledovnom zozname:
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Vytvárajte otvorenú a interaktívnu atmosféru, kde ľudia v organizácii môžu
získať väčšie znalosti, motiváciu a nápady medzi sebou navzájom. Podporujte
ich zvedavosť.
Prevezmite osobnú zodpovednosť za zabezpečenie pozitívnej organizačnej
atmosféry pre inovácie. Ak chcete, aby si ľudia vzájomne pomáhali
a povzbudzovali sa v kreativite, musíte ich v tom podporovať.
Dajte najavo, že úspešná kariéra každého jednotlivca v organizácii závisí od jeho
konkrétnych kreatívnych príspevkov. Požadujte kreativitu a povzbudzujte k nej.
Umožňujte napredovať tým, ktorí majú špeciálny talent a kreatívny postoj,
a povzbudzujte ich.
Zabezpečte, aby vaši zamestnanci mali bezprostredný prístup k potrebným
zdrojom, informáciám, poznatkom či radám, ktoré potrebujú na rozvíjanie
kreatívnych nápadov.
Buďte k vašim pracovníkom lojálni a snažte sa dosiahnuť, aby aj oni boli lojálni
k vám. Jedinou cestou je každodenná komunikácia a kontakt.
Umožnite kreatívnym jednotlivcom, aby mali tak veľkú účasť v konečnom
rozhodovaní, ako je to len možné.

Scarborough, 2014
Luknič, 2008
53 Scarborough, 2014
51

52

31

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

Pracovníci by mali mať vyhradený čas a zvýšenú pracovnú flexibilitu na ich
nezvyčajné kreatívne výkony.
Prejavujte osobné uznanie za dosiahnuté výsledky, a to tak konkrétnej osobe, ale
aj celej skupine či tímu.
Prejavujte väčšie uznanie za kreatívnu činnosť a ňou dosiahnuté výsledky
prostredníctvom rôznych odmeňovacích a motivačných nástrojov (špeciálne
finančné odmeny a bonusy, podiely na zisku, nefinančné benefity či privilégiá).
Vyhľadávajte a sústreďujte kreatívnych ľudí, vytvárajte zmiešané tímy z rôznych
odborov, prepájajte ľudí, ktorí majú rôzne znalosti a uhly pohľadov na ten istý
problém.
Poskytujte svojim pracovníkom tréning kreativity. Využívajte ľudí s rôznym
vzdelaním a skúsenosťami.
Zlepšujte si svoju vlastnú individuálnu kreatívnu schopnosť. Budete tak
výborným vzorom pre vašich pracovníkov a tiež dokážete ľahšie rozpoznať
kreativitu ostatných ľudí.
Analyzujte, či a prečo sa kreativita niektorých vašich pracovníkov určitým
spôsobom opotrebúva a hľadajte, čo by ich mohlo znova stimulovať.
Dbajte na to, aby už samotná práca vašich pracovníkov stimulovala a generovala
u nich pocit osobného a profesionálneho rastu. Bez toho ju nebudú považovať za
dostatočne vzrušujúcu a napĺňajúcu.
Práca by mala byť tiež zábavou. Snažte sa preto zapojiť do pracovného
prostredia a do kultúry organizácie prvky zábavy a hravosti.
Využívajte zdroje, metódy a kreativitu vašich pracovníkov rôznymi spôsobmi.
Poskytujte adekvátny čas na to, aby sa jednotlivé myšlienky vyvinuli
a zdokonalili.
Zahrňte kreativitu medzi kľúčové hodnoty vašej organizácie.
Najímajte kreatívnych ľudí a usilujte sa ďalej udržiavať a rozvíjať ich kreativitu.
Budujte diverzifikovanú pracovnú silu – najímajte ľudí z rôznymi profilmi,
kultúrnymi skúsenosťami či záujmami – ide o dobrý „materiál“ pre kreativitu.
Zriaďte organizačnú štruktúru, ktorá bude podporovať kreativitu. Takáto
štruktúra pripomína viac špagety než klasickú pyramídu – umožňuje
pracovníkom stále sa miešať a byť v interakcii, vďaka čomu môžu kreatívne
myšlienky voľne prúdiť naprieč organizáciou.
Očakávajte neúspech ako prirodzenú súčasť kreatívneho procesu a tolerujte ho.
Pracovné prostredie upravte tak, aby v ľuďoch podporovalo kreativitu
a podnecovalo neformálnu interakciu medzi pracovníkmi.
Zavádzajte systematické postupy pre zachytávanie kreatívnych nápadov
v organizácii. Bez nich sa môžu nápady strácať. Môžu mať podobu napríklad
„konzultačných hodín“ pre prezentáciu nápadov, alebo tzv. hackathonov a
podobných podujatí na prezentovanie nápadov, na ktorých sa vytvoria tímy
pracujúce na ďalšej realizácii „víťazných“ projektov.
Buďte v interakcii so svojimi zákazníkmi, získavajte od nich spätnú väzbu,
načúvajte ich problémom a nápadom.
32

Bariéry kreativity
Napriek pomerne široko vnímanej dôležitosti kreativity sa stretávame alebo
dokonca sami vystavujeme rôznym prekážkam, ktoré okresávajú alebo potláčajú našu
schopnosť myslieť kreatívne a prinášať kreatívne riešenia. Hovoríme im aj bariéry
kreativity. Najčastejšími bariérami kreativity, ktoré si vytvárajú jednotlivci
sami, sú54:
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Hľadanie jedinej „správnej“ odpovede – Pokiaľ sa držíme predpokladu,
že na problém existuje iba jediná správna odpoveď, zabraňuje nám to
prichádzať s viacerými kreatívnymi riešeniami.
Snaha držať sa logiky – Logické myslenie má aj v kreativite opodstatnenie,
avšak najmä v skorých fázach predstavivosti môže potlačiť intuíciu, voľnosť
myslenia a teda aj kreativitu.
Slepé nasledovanie pravidiel – Celý život nás učia „nevyfarbovať mimo
obrázku“ a my sa na tieto pravidlá upíname. Niekedy však kreativita závisí od
našej schopnosti ich prelomiť.
Snaha byť neustále praktický – Odpútanie sa od praktických odpovedí na
otázky „čo ak“ môže oslobodiť naše myslenie a umožniť vznik kreatívnych
riešení, na ktoré by sme inak neprišli.
Vnímanie hry ako pochabosti a ľahkomyseľnosti – Hravý prístup je
základom kreatívneho myslenia. Hravý prístup nám dáva príležitosť upraviť si
realitu, zachádzať mimo etablovaných spôsobov, vynachádzať nové riešenia
a nové spôsoby nazerania na staré problémy.
Prílišná špecializácia – Zaradenie problému do jednej úzko špecifikovanej
oblasti obmedzuje našu schopnosť vidieť a skúmať ako môže súvisieť s ďalšími
vecami.
Vyhýbanie sa nejednoznačnosti – Nejednoznačnosť nás vedie k súčasnému
zvažovaniu viacerých často protichodných pohľadov a posúva našu myseľ za
bežné hranice.
Strach, že budem vyzerať hlúpo – Kreativita nie je o konformite ale naopak
o nových a netradičných myšlienkach. Ľudia však často nechcú vyčnievať z davu
aby nevyzerali hlúpo.
Strach pred chybami a zlyhaniami – Skúšanie niečoho nového prirodzene
prináša zlyhania. Tie však nie sú koncom, ale poučením na ceste k úspechu,
a tak ich je potrebné aj vnímať.
Osvojenie si názoru že „nie som kreatívny“ – Niektorí ľudia sa
obmedzujú, pretože veria, že kreativita je výsadou len geniálnych ľudí. Kto
neverí, že je alebo môže byť kreatívny však zvyčajne kreatívny ani nebude.
Zdokonaliť sa v kreativite a vytrvalo sa usilovať pokiaľ nepríde úspech však
môže každý.

Scarborough, 2014
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Okrem bariér vytváraných samotnými jednotlivcami pôsobí v neprospech
kreativity aj množstvo ďalších bariér tvorených externým prostredím. Patria
medzi ne:
x

x

x

Potláčanie fantázie, hravosti a humoru – Dôležitú úlohu hravosti
a predstavivosti v súvislosti s kreativitou sme už popísali vyššie. Pokiaľ
prostredie (či už prostredie organizácie alebo spoločnosť v danej oblasti/krajine)
potláča tieto prejavy a označuje ich za neprípustné či nevhodné, jednotlivci
v snahe dosiahnuť legitímnosť v takomto prostredí ich obmedzia a vytvoria tak
prekážky svojej kreativite.
Dôraz na tradície – Podobne ak organizácia či spoločnosť presadzuje prísne
dodržiavanie tradícií a doposiaľ osvedčených spôsobov „ako sa to robí“, potláča
vo svojich členoch túžbu a legitímnosť hľadania nových myšlienok a riešení,
teda jedného zo základných atribútov kreativity.
Tabuizovanie – Rovnako pôsobí aj vyhýbanie sa istým témam či otázkam.
Pokiaľ sa jednotlivci v spoločnosti naučia o niektorých otázkach nehovoriť,
vytvoria si ohraničenie pre svoje myslenie, ktoré sa im bude vyhýbať a nebude
s nimi uvažovať pri hľadaní kreatívnych riešení.

Na predchádzajúcich stranách sme venovali pozornosť kreativite a jej
objasneniu. V rôznych častiach kapitoly 2 sa budeme venovať podnikateľským
nápadom a príležitostiam. Nájdete tam aj viacero techník a postupov, ktoré slúžia na
podnietenie kreativity, resp. sú na kreativite založené, a majú využitie v rôznych
fázach procesu vzniku podnikateľskej príležitosti.

Zhrnutie – Akí sú teda podnikaví ľudia a podnikatelia?
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kreatívni a inovatívni - nielen tvoria, ale aj výsledky svojej kreativity uvádzajú
do života
Motivovaní k dosahovaniu výsledkov
Schopní preberať primerané riziko
Majú potrebu byť autonómni
Veria vo vlastnú kontrolu nad svojim životom
Majú vysokú úroveň sebaúčinnosti
Vykazujú primerane vysokú tendenciu zažívať pozitívny afekt
Primerane optimistickí
Svedomití
Otvorení voči novej skúsenosti
Extrovertní
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1.1.2 Správanie a konanie
S problematikou charakteristík odlišujúcich podnikateľov a nepodnikateľov
a vymedzenia myslenia a poznávania podnikateľov prirodzene súvisí aj otázka, či aj
v prípade správania môžeme hovoriť o typickom podnikavom, resp. podnikateľskom
správaní.
Správanie možno jednoducho definovať ako vonkajšie prejavy jednotlivca, ktoré
možno objektívne pozorovať a prípadne zaznamenať. Súčasťou správania je aj
konanie, definované ako vedomé a zámerné správanie riadené vôľou a vedomým
cieľom.55
Pri akejkoľvek snahe o hľadanie odpovede na otázku „Ako sa správa a ako koná
podnikateľ“? je potrebné si uvedomiť, že tak ako každý človek, aj každý podnikateľ sa
správa jedinečne oproti ostatným podnikateľom a tiež jedinečne reaguje na jednotlivé
príležitosti56. Na druhej strane, keďže podnikatelia sú vo svojom „povolaní“
vystavovaní podobným situáciám a realizujú aktivity či rozhodovania podobného
charakteru, možno hovoriť o určitých spoločných atribútoch správania, ktoré je
v takomto kontexte potrebné či dokonca nevyhnutné. Tomuto pohľadu zodpovedá aj
definícia, ktorú spracovali Bird and Schjoedt 57 (2009), podľa ktorých podnikateľské
správanie možno definovať ako „konkrétnu realizáciu individuálnych alebo tímových
úloh alebo aktivít potrebných na štart a rozvoj novej organizácie“. Ak by sme túto
perspektívu chceli rozšíriť z tradičného užšieho pohľadu na podnikanie na súčasný
širší, nemali by sme na mysli len úlohy a aktivity súvisiace s rozbehom a rozvojom
biznisu, ale akýchkoľvek projektov či organizácií v najrozličnejších kontextoch.
V ďalších riadkoch sa preto pozrieme na to, aké správanie je charakteristické pre
podnikateľov a podnikavých jedincov.
Ako vhodný základný rámec pre operacionalizáciu správania podnikateľov sa
nám javí koncept podnikateľských praktík58, ktorý vytvorili a uplatňujú autori
pôsobiaci na Babson College v USA, jednej z najprestížnejších a najviac uznávaných
podnikateľsky orientovaných vysokých škôl na svete. Svoj koncept podnikateľských
praktík založili na presvedčení (podloženom množstvom skúseností, ale aj
robustnými dôkazmi empirických výskumov a teoretickými základmi), že podnikanie
možno vnímať ako komplexnú metódu či prierezovú praktiku, a k jej zručnému
aplikovaniu je potrebné zdokonaľovať sa učením tak prostredníctvom týchto
podnikateľských praktík ako aj o týchto praktikách. Tým zdôrazňujú dôležitosť
syntézy silnej praktickej a silnej teoretickej orientácie. Podstatu pojmu praktika
možno najvýstižnejšie charakterizovať ako aplikáciu a realizáciu aktivít a interakcií,
z ktorých pozostáva povolanie59. Prenesene teda môžeme podnikateľské praktiky
chápať ako nosné prvky podnikateľského správania.

Pauknerová a kol., 2012
Hisrich, 2014
57 Bird a Schjoedt, 2009
58 Neck a kol., 2014
59 Billet, 2010, in Neck a kol., 2014
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Praktika hry (resp. hrania sa, angl. orig. „the practice of play“) – Hravé
správanie je o rozvíjaní voľnej mysle a predstavivosti, ktoré nám umožnia vidieť
množstvo možností a príležitostí a povedú nás k inovatívnejším podobám
podnikavosti. Obdobou tohto konceptu je jedno z kľúčových správaní
podnikavých jednotlivcov podľa charakteristiky D. Meltona, ktorým je
zvedavosť.60 Možno ju definovať ako túžbu vedieť, vidieť a zažiť, ktorá motivuje
človeka k skúmavému správaniu vedúcemu k získaniu nových informácií.61 Pri
zvedavosti je zaujímavé, že je tak faktorom ako aj samotným správaním
a prístupom k životným situáciám. Výsledkom zvedavého správania je učenie.
Konkrétne, v súvislosti so správaním podnikavých jednotlivcov hovoríme
o špecifickej zvedavosti, teda rozvíjaní poznatkov prostredníctvom otvorenosti
novým myšlienkam, orientácii na budúcnosť a vychutnávaní si riešenia
problémov. Orientácia na budúcnosť sa prejavuje záujmom o kultúrne, socioekonomické, demografické, technologické a environmentálne zmeny a trendy
s dôrazom na prirodzenú vzájomnú prepojenosť.
Praktika empatie (angl. orig. „the practice of empathy“) – Empatia je,
jednoducho povedané, o vnútornej schopnosti priblížiť sa, spoznať a pochopiť
emócie iných. Empatické správanie vo vzťahu k podnikaniu je dôležité v troch
rovinách. Po prvé, záujemci o podnikateľskú dráhu potrebujú byť empatickí
s podnikateľmi, aby pochopili podstatu toho, čo to znamená byť podnikateľom.
Po druhé, schopnosť prepájať sa s ostatnými zmysluplnými a empatickými
spôsobmi je nevyhnutná pre networking, vedenie ľudí a budovanie tímov.
Napokon, po tretie, podnikatelia musia byť schopní rozpoznať nenaplnené
potreby ľudí, identifikovať a vyriešiť ich problém a vytvoriť tak hodnotu pre
svojich zákazníkov. Rozpoznanie potrieb pritom začína práve empatiou.
Praktika tvorenia (resp. kreácie, angl. orig. „the practice of creation“) –
Tvorba niečoho nového, čo má hodnotu, je kľúčovým aspektom každého
podnikania. Proces tvorenia vyžaduje od podnikateľa správanie, ktoré povedie k
vytvoreniu nových produktov alebo procesov, nových trhov, nových podnikov,
nových distribučných kanálov či nových osobných iniciatív. Práve tvorba
hodnoty je jedným z kľúčových správaní podnikavých jednotlivcov podľa už
spomínanej charakteristiky D. Meltona62. Tvorenie v podnikaní nemá zvyčajne
charakter lineárneho procesu. Jedným z konceptov, ktoré sa ho snažia lepšie
pochopiť, je aj efektuálne myslenie (pozri časť 1.1.3 nižšie). Napokon, kľúčovou
charakteristikou potrebnou pri tvorivom správaní je kreativita, ktorej sme
značnú pozornosť venovali vyššie (časť 1.1.1). Je však potrebné zdôrazniť rozdiel
medzi tvorením ako takým a tvorením hodnoty, čím sa dostávame k pojmu
inovácia. Inovácia predstavujú aplikáciu kreativity a tvorenia na niečo
užitočné, z pohľadu biznisu niečo skutočne realizovateľné a predateľné so
ziskom. Jednoduché vysvetlenie podstaty inovácie ponúka metodika Disciplined
Entrepreneurship, podľa ktorej „inovácia = vytvorenie (resp. vynájdenie) x

Melton, 2015
Litman a Spielberg, 2003, in Melton, 2015
62 Melton, 2015
60
61
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komercializácia“63. O inovácii teda môžeme hovoriť len ak niečo nielen
vytvoríme, ale to aj úspešne privedieme na trh a uplatníme na ňom.
Praktika experimentovania (angl. orig. „the practice of experimentation“) –
Podnikanie je o experimentovaní - niečo vyskúšame, pozrieme sa na výsledky,
poučíme sa z nich a skúšame znova. Testujeme koncept, iniciatívu, trh, nápad na
produkt či inováciu. Táto praktika v podnikaní zabezpečí, že získame potrebné
vedomosti aktívnym experimentovaním s našou priamou účasťou a učením sa
prostredníctvom konania. Je to o získavaní vedomostí o konceptoch
a technikách uplatniteľných v rôznych situáciách v podnikaní, ktoré sa
odohrávajú v kontexte identifikácie či vytvorenia príležitostí, získavania zdrojov
a vedenia ľudí pri vytváraní niečoho s ekonomickou či spoločenskou hodnotou.
Na rozdiel od experimentovania v kontrolovanom prostredí ako ho poznáme
z vedy a výskumu, v podnikaní tento proces prebieha v podmienkach neistoty či
úplnej nepredvídateľnosti, a je vo svojej podstate subjektívny.
Praktika reflexie (angl. orig. „the practice of reflection“) – Uplatňovanie
reflexie je vo svojej podstate súčasťou všetkých prvkov či prejavov
podnikateľského správania, vrátane štyroch vyššie uvedených praktík. Reflexia,
jednoducho charakterizovaná ako zvažovanie našej skúsenosti s niečím čo sa
stalo a snaha porozumieť tomu alebo to vysvetliť, je súčasťou učenia. Prebieha
prostredníctvom premýšľania nad našimi krokmi a aktivitami, na ktoré by sme
si mali nájsť čas popri tom všetkom konaní. Reflexia zvyšuje naše
sebauvedomenie a porozumenie sebe samým a pomáha nám byť podnikavými
a rozvíjať svoje zručnosti a myslenie podporujúce naše podnikateľské úsilie
a aktivity. Dôležitá je najmä v prípade mätúcich a nejednoznačných zážitkov,
práce v podmienkach vysokej neistoty či pri riešení problémov.

K vyššie uvedeným podnikateľským praktikám predstavujúcim nosné prvky
podnikateľského správania môžeme podľa nášho názoru doplniť ďalšie mimoriadne
dôležité atribúty správania podnikateľov a podnikavých jedincov, a to:
x

Networking – Na dosiahnutie úspechu v podnikaní je potrebné zapojenie
viacerých než len samotného podnikateľa. Môže ísť o ľudí úzko prepojených
s organizáciou (napr. zákazníci, dodávatelia či investori), ale aj o menej
viditeľných no rovnako dôležitých ľudí pre úspech podnikateľa (napr. rodina
a priatelia, ktorí pomôžu svojimi radami a skúsenosťami, ale aj emocionálnou
podporou).64 Podnikanie sa neodohráva izolovane, ale je vložené v sociálnom
kontexte a je usmerňované a podporované, no tiež obmedzované a potláčané
pozíciou podnikateľa v sieti jeho sociálnych kontaktov.65 Siete kontaktov nám
v podnikaní môžu napomôcť získať prístup k zdrojom, získať informácie,
ovplyvňovať rozhodnutia druhých, poskytnúť legitimitu pri oslovení druhých,
a posilniť našu osobnú identitu. V rôznych fázach životného cyklu nášho

Aulet, 2013
Nielsen a kol., 2017
65 Aldrich a Zimmer, 1986, in Nielsen a kol., 2017
63

64
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projektu pritom bude preferencia ohľadom siete kontaktov rôzna - niekedy
budeme vyhľadávať čo najširšiu sieť kontaktov aj s voľnejšími prepojeniami
(napríklad pri hľadaní príležitostí či pri umiestňovaní produktu na trh a hľadaní
informácií) a naopak niekedy nám viac pomôže úzka sieť so silnými
prepojeniami (napríklad pri rozbiehaní organizácie).66 Budovanie sietí
sociálnych kontaktov, ktoré nazývame aj networking, je tak ďalším z dôležitých
atribútov podnikateľského správania. Niektorí ho dokonca považujú za jeden
z fundamentálnych atribútov správania podnikateľov.67
Získavanie a koordinácia zdrojov – Jednou z charakteristík typických pre
rozbiehajúce sa a nové podnikateľské aktivity je zvyčajný nedostatok zdrojov,
ktoré by potrebovali na dosahovanie svojich cieľov. Môže ísť o zdroje finančné,
ale tiež o zručnosti, zamestnancov či kontakty. Kľúčovou charakteristikou
správania podnikateľov je preto schopnosť využívať zdroje z externého
prostredia na prekonanie interného nedostatku zdrojov. S rozvojom podnikania
sa kľúčovou stáva schopnosť ovládať vhodné zdroje na vytváranie inovatívnych
reakcií na meniace sa prostredie. Nazývame ju aj dynamická spôsobilosť (angl.
orig. „dynamic capability“). Pokiaľ absentuje, podnikateľ sa môže stať
zviazaným svojou rigiditou a strácať svoju schopnosť vysporiadať sa so
zmenami.68
Bricolage – Tento koncept definovali Baker a Nelson69 ako jeden z prístupov
k zdrojom v podnikaní, konkrétne k ich využívaniu (teda nie získavaniu). Možno
ho považovať za atribút podnikateľského správania v súvislosti s prácou so
zdrojmi. Voľne ho možno preložiť ako koláž (umelecká technika, ktorá
pozostáva z lepenia kúskov rôzneho materiálu a ich skladania do jedného diela),
čo celkom dobe vystihuje aj jeho význam v prenesení do podnikateľského
kontextu. Podstatou prístupu bricolage je práca s tými zdrojmi, ktoré sú po ruke.
Podľa neho sa podnikatelia snažia tvoriť pomocou využívania rôznych
kombinácií len tých zdrojov, ktorými aktuálne disponujú na riešenie nových
problémov a využívanie nových príležitostí. Čelia tak výzvam prostredia
a obmedzeniam vlastných zdrojov a často sa im podarí vytvoriť niečo aj z viacmenej ničoho.70 Ako v mnohých ďalších konceptoch, o ktorých píšeme v tejto
kapitole, ani v tomto prípade nejde o objavenie niečoho doteraz nepoznaného,
ale skôr o opísanie a systematizáciu niečoho, čo pramení zo „zdravého
sedliackeho rozumu“. V prieniku s týmto atribútom je aj ďalší prvok správania
podnikateľov - improvizácia.
Improvizácia – S týmto atribútom sa v správaní podnikateľov stretávame
najčastejšie vo fáze organizovania, teda využitia príležitosti (z hľadiska fáz
podnikateľského procesu, pozri časť 1.3 nižšie). Táto fáza zahŕňa koordináciu
rôznych prvkov a rozvíja sa v komplexnom prostredí a v interakcii s rôznymi
subjektmi. Väčšina ľudí by v tejto fáze očakávala vedomý a cielený proces

Nielsen a kol., 2017
Stokes a Wilson, 2010
68 Stokes a Wilson, 2010
69 Baker a Nelson, 2005
70 Nielsen a kol., 2017
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plánovania za účelom dosiahnutia vopred stanoveného a predvídateľného cieľa.
Avšak, veľa podnikateľov v tejto fáze uplatňuje aj alternatívny prístup improvizáciu. V mnohých prípadoch totiž podnikateľ vopred nevie, akú
organizáciu chce vytvoriť, a aj keď to vie, často sa to mení, keďže budúcnosť
a prostredie sú meniace sa a neisté. Taktiež, s vytváraním niečoho nového (o
čom rozbiehanie nového podnikania vždy do istej miery je) je nevyhnutne spätá
neistota, keďže mnohé parametre príležitosti nie sú vopred známe. S rastúcou
mierou neistoty plánovanie stráca zmysel a nastupuje improvizácia.71
Konkrétne, podľa Hmieleskeho a Corbetta72 sa tak deje najmä pri kombinácii
vysokej miery novosti a vysokých obmedzení zdrojov. Podnikateľ sa musí vzdať
úplnej kontroly a pracovať s tým, čo má aktuálne k dispozícii (teda obmedzené
zdroje a informácie). V praxi má improvizácia podobu predvídania, neustáleho
opätovného zvažovania prostredia, pýtania sa druhých o radu a postupného
nachádzania zdrojov, čo neustále otvára nové príležitosti a ciele.73 Improvizácia
sa v podnikaní môže stať súčasťou tak pracovných postupov ako aj organizačnej
kultúry vznikajúcej organizácie.74 S uplatňovaním improvizácie v správaní
podnikateľa súvisí efektuálne myslenie, ktorému sa venujeme v ďalšej časti
(1.1.3).
Osobitnú úlohu v kontexte podnikateľského správania má podnikateľské
konanie. Pre podnikanie, či už chápané užšie alebo širšie, je jednoznačne
charakteristická aktivita, teda konanie ako podnikateľ. Konanie je totiž základnou
črtou podnikania. Dobre to vystihuje definícia britskej NCEE, ktorá podnikanie
charakterizuje ako aplikáciu podnikavosti na vytvorenie novej aktivity, rozvoj/rast
existujúcej aktivity či vytváranie podnikateľsky orientovanej organizácie,
a zdôrazňuje v tomto kontexte dva atribúty - mať nápad a doviesť ho do života75.
Rovnako Bjerke zdôrazňuje, že podnikanie znamená nielen „byť podnikateľ“, ale
„konať ako podnikateľ“76. Taktiež európske JRC v súvislosti s vymedzením
podnikateľských kompetencií hovorí, že „..podnikanie je konanie..“77. Na záver
celú podstatu vystihne jednoduchá myšlienka Petra Druckera: „Podnikanie nie je
veda ani umenia. Je to konanie“. Za podstatu podnikateľského konania možno
považovať tzv. podnikateľskú akciu. Je to dôležitý prvok, keďže odlišuje tých, ktorí
o podnikateľskej aktivite len snívajú, resp. ju plánujú no ostáva len v ich hlavách,
poznámkach či diskusiách s blízkymi, od tých, ktorí sa do rozbehnutia podnikateľskej
aktivity skutočne pustia. Podľa Hisricha podnikateľská akcia znamená, že jednotlivec
vyrieši
určitý
problém
vytvorením
a následným
rozbehnutím
nového
produktu/služby/projektu, nového procesu alebo úplne novej entity. Znamená to
jednoducho to urobiť, napriek všetkým prekážkam, nedostatku bezpečia a vysokej
Spracované podľa Nielsen a kol., 2017
Hmieleski a Corbett, 2006
73 Nielsen a kol., 2017
74 Hmieleski a Corbett, 2006
75 Gibb a Price, 2014
76 Bjerke, 2013
77 Bacigalupo a kol., 2016
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úrovni rizika a neistoty. Podnikateľská akcia nevzniká izolovane, ale je dôsledkom
„backgroundu“ a charakteristík jednotlivca. To samozrejme súvisí s jeho schopnosťou
na začiatku identifikovať príležitosť a posúdiť atraktívnosť jej využitia78.
Zhrnutie – Ako sa teda správajú podnikaví ľudia a podnikatelia?
x
x
x
x
x
x
x
x
x

78

Radi sa hrajú a sú zvedaví
Sú empatickí
Radi tvoria a inovujú
Neboja sa experimentovať
Učia sa prostredníctvom reflexie
Vytvárajú si okolo seba siete kontaktov
Pracujú s tým, čo „majú v rukách“ a kombinujú
Neboja sa vzdať plnej kontroly a improvizovať
Uvádzajú svoje nápady do života a konajú

Hisrich, 2014
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1.1.3 Poznávanie a myslenie
Pojem poznávanie zahŕňa všetky procesy, ktoré zabezpečujú príjem,
zaznamenanie a spracovanie informácií z vonkajšieho i vnútorného prostredia.
Hovoríme o tzv. kognitívnych procesoch. Rozumové, sprostredkované poznávanie,
ktoré nemožno vnímať priamo, ale je nevyhnutné ho usudzovať, sa nazýva myslenie.
Prostredníctvom myslenia poznávame predovšetkým podstaty javov, kauzálne
a funkčné súvislosti medzi nimi, či riešime problémy.79
Nové podnikateľské nápady vznikajú z ľudského poznávania, teda z toho ako si
uvedomujeme, odôvodňujeme, rozpoznávame a pokúšame sa riešiť problémy
a kombinujeme pri tom naše vedomosti a externé informácie. Nové nápady môžu
viesť k výrobe nových výrobkov, k novým službám, výrobným postupom alebo iným
hmatateľným výstupom, ktoré robia lepšími alebo pohodlnejšími životy zákazníkov.
Keď sa chceme venovať mysleniu podnikateľov, prirodzene sa nám vynára
otázka, či podnikatelia myslia inak než ostatní ľudia. Mnohí z nás veria, že myslenie
podnikateľov je v niečom iné. Vidia predsa často veci, ktoré iní nevidia a dokážu
realizovať svoje predstavy. Vo všeobecnosti však možno povedať, že základné
kognitívne procesy, ktoré nám umožňujú uvedomiť si, uchovať, vyhľadať a spracovať
informácie sú v zásade rovnaké pre všetkých ľudí. Ako by teda podnikatelia mohli
myslieť inak?
Vysvetlenie možno hľadať v skutočnosti, že aj keď základné kognitívne procesy
sú v zásade rovnaké, prostredie, v ktorom podnikatelia fungujú je tak odlišné
a unikátne, že doslova vyžaduje určité zmeny v spôsoboch myslenia a ďalších
aspektoch kognície. Navyše, podnikatelia (aspoň tí, ktorí svoje projekty a aktivity
rozbehnú) sú v podstate špecifickou skupinou - sú selektovaní rovnakými
mechanizmami ako aj ľudia v iných povolaniach či aktivitách. Dobrým príkladom sú
lekári - nie každého z nás láka náročnosť, špecifickosť a zodpovednosť tohto
povolania. Podobne je to aj s podnikaním. Nie každého totiž láka a mnohí
uprednostnia väčšiu istotu zamestnania. A aj z tých, ktorí sa pokúsia pustiť do
podnikania, niektorí zistia, že na to nie sú vhodní a nenapĺňa ich to. V dôsledku
týchto faktorov - špecifických podmienok, ktorým podnikatelia čelia a skutočnosti, že
predstavujú vskutku špecifickú skupinu - ich kognitívne procesy sa od myslenia iných
ľudí môžu v mnohých aspektoch líšiť. Niektorí autori tiež poukazujú, že podnikatelia
či ľudia, ktorí sa nimi chcú stať, majú tzv. podnikateľské nastavenie mysle (angl. orig.
„entrepreneurial mindset“). Definície tohto pojmu sa rôznia, avšak spoločnými črtami
sú tendencia k aktívnemu vyhľadávaniu a identifikovaniu podnikateľských
príležitostí, inovácií a spôsobov vytvárania hodnoty.80
Dôležitú úlohu vo formovaní podnikateľského myslenia zohrávajú špecifické
podmienky prostredia, v ktorých podnikatelia pôsobia, a ktoré tak prispievajú

79
80

Pauknerová a kol., 2012
Baron a Hmieleski, 2018
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k odlišnosti kognitívnych procesov podnikateľov a formovaniu ich podnikateľského
nastavenia mysle. Konkrétne, ide o nasledovné podmienky81:
x
x
x

vysoko komplexné situácie, v ktorých musia spracovať preťaženie veľkým
množstvom nových informácií;
veľmi silná časová tieseň (ak vytvoria alebo objavia niečo nové, ostáva to novým
iba po obmedzený čas);
vysoká miera neistoty (informácie potrebné pre prijímanie efektívnych
rozhodnutí či formulovanie použiteľných plánov jednoducho neexistujú a teda
ich nemožno získať).

Napokon, podnikateľské myslenie je nepochybne formované podnikateľskými
charakteristikami (ktorým sme sa podrobne venovali v časti 1.1.1 vyššie). Tieto môžu
podnikateľov viesť k inému mysleniu v porovnaní s inými ľuďmi rôznymi spôsobmi:
x

x

x

Podnikatelia môžu byť skôr naklonení k spoliehaniu sa na myslenie
s využívaním heuristík (pozri nižšie pri konci časti 1.1.3) pri rozhodovaní
a plánovaní budúcich krokov.
Podnikatelia, obzvlášť tí skúsení, ktorí majú za sebou rozbiehanie viacerých
aktivít, môžu mať vyvinutú expertízu v mnohých aspektoch zakladania a vedenia
nových podnikateľských projektov. Experti v príslušnej oblasti sa následne
vyznačujú kognitívnymi zručnosťami, aké iní ľudia nemajú.
Podnikatelia často myslia o úlohe pretvorenia svojich nápadov do niečoho
reálneho značne charakteristickými spôsobmi. Často nevyužívajú štandardný
postup príčina – dôsledok, nezameriavajú sa na snahu predvídať budúcnosť a na
dosahovanie konkrétne vymedzených cieľov. Naopak, uplatňujú špecifický
prístup, v rámci ktorého si uvedomujú, že keď môžu ovplyvňovať či ovládať
budúce udalosti, nepotrebujú ich predvídať. Radšej sa zamerajú na zdroje, ktoré
majú dostupné a začnú od nich (o tejto črte podnikateľského myslenia budeme
podrobnejšie písať nižšie).

Keď už vieme, v čom spočívajú príčiny odlišnosti myslenia podnikateľov od
myslenia iných ľudí, a že oprávnene môžeme hovoriť o existencii podnikateľského
myslenia a podnikateľského nastavenia mysle, pozornosť môžeme venovať
konkrétnym špecifickým charakteristikám myslenia a poznávania podnikateľov.
Konkrétne sú to:
x
x

81

Schopnosť vnímať podnikateľské príležitosti
Efektuálne myslenie

Baron a Hmieleski, 2018
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Schopnosť vnímať podnikateľské príležitosti
Koncept schopnosti vnímať podnikateľské príležitosti (angl. orig.
„entrepreneurial alertness“) prvýkrát popísal Kirzner82 v snahe odpovedať na otázku,
prečo sú niektorí ľudia (medzi nimi aj podnikatelia) veľmi dobrí v rozpoznávaní
príležitostí, ktoré iní prehliadnu. Bez podrobnejšieho skúmania tak pomenoval
fenomén, ktorý je zjavný. Bližšie preskúmať sa ho následne snažili viacerí autori.
Podľa výsledkov štúdií Tang et al.83 pozostáva schopnosť vnímať podnikateľské
príležitosti z troch základných dimenzií:
x

x

x

Ostražitosť v sledovaní a aktívnom vyhľadávaní – hľadanie príležitostí
v prostredí v podobe nových spôsobov tvorby hodnoty, ktoré doposiaľ nie sú
využité),
Ostražitosť v asociovaní a prepájaní – snaha integrovať rôzne zdroje
informácií, vnímať prepojenia medzi nimi a tieto využiť ako základ pre
vytvorenie niečoho nového a užitočného),
Zhodnotenie a posúdenie – snaha rozlíšiť medzi príležitosťami
ponúkajúcimi nízky a vysoký potenciál pre tvorbu hodnoty a výber najsľubnejšej
z nich).

Prehľadnú definíciu schopnosti vnímať podnikateľské príležitosti ponúka
Markman84, ktorý ju charakterizuje ako schopnosť kognitívne predvídať užitočnosť
a hodnotu doposiaľ nevytvorených ponúk na trhu. Ďalej o nej hovorí ako o schopnosti
niektorých ľudí kognitívne usporadúvať situácie ako príležitosti, napríklad v podobe
využitia existujúcich ponúk v kontexte nových trhov alebo nevšedných spôsobov
organizovania a rekombinácie existujúcich zdrojov. Jednotlivé prvky schopnosti
vnímať podnikateľské príležitosti podrobnejšie rozpracovali Baron a Hmieleski85
v snahe hlbšie porozumieť, aké konkrétne kognitívne procesy sa odohrávajú
v mysliach podnikateľov v súvislosti s vznikom nápadov na nové produkty, pri
ktorých veria, že ich dokážu úspešne realizovať. Poukazujú pritom na tri mechanizmy
- konkrétne kognitívne procesy súvisiace s rozpoznaním príležitostí:
x

Rozpoznanie vzorca – Predstavuje nájdenie príležitostí prostredníctvom
poprepájania „bodiek“ - komplexného vzorca pozorovateľných javov a stimulov,
ktoré musí podnikateľ dokázať vnímať a daný vzorec dokázať rozpoznať. Pri
niektorých javoch a stimuloch sa môže zdať, že spolu nesúvisia, avšak sú ľudia,
ktorí v nich dokážu identifikovať rôzne vzorce. O význame rozpoznania vzorca
napovedajú aj príklady zo života, kde mnoho príležitostí existovalo roky než si
ich niekto všimol a rozvinul ich. Podľa štúdie, ktorú vo svojej kapitole uvádza D.
Melton86, až dve tretiny tzv. „aha!“ momentov vzniká vďaka asociáciám
a prepojeniam v mysli človeka.

Kirzner, 1979, in Baron a Hmieleski, 2018
Tang a kol., 2012, in Baron a Hmieleski, 2018
84 Markman, 2012
85 Baron a Hmieleski, 2018
86 Melton, 2015
82
83
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x

x

Štrukturálne zosúladenie – Predstavuje nájdenie príležitostí objavením
podobnosti a prepojenia medzi novou informáciou a informáciou uloženou v
pamäti. Konkrétne, napríklad výhody a prínosy novej technológie môžu byť
zvažované vo vzťahu k problémom, ktoré by mohli vyriešiť na určitých trhoch.
Ak teda podnikateľ získa informáciu o novej technológií, uvažuje nad rôznymi
problémami, ktoré z minulosti pozná a hľadá prepojenia, ktoré by mohli viesť
k podnikateľskej príležitosti. Napríklad, aplikácia technológie pohonu všetkých
kolies na autobus môže vyriešiť problémy v doprave baníkov či drevorubačov
(ťažobný priemysel) ale aj turistov na safari (cestovný ruch).
Zameranie sebaregulácie – Ide o jeden z aspektov sebaregulácie, ktorý
hovorí o dvoch spôsoboch ako ľudia regulujú svoje správanie - zameranie na
postup a zameranie na prevenciu. Kým v prvom prípade, v ktorom sa ľudia
zameriavajú na svoje ideály, sú orientovaní na dosiahnutie pozitívneho
výsledku. Naopak, v druhom prípade, keď ľudia svoje ciele vnímajú ako
povinnosti, snažia sa primárne vyhnúť sa negatívnym výsledkom či stratám.
Práve ľudia, ktorí uplatňujú prvý typ zamerania sa budú usilovať preskúmať
všetky možné spôsoby aby dosiahli to, po čom túžia. Sú teda viac naklonení
aktívnemu vyhľadávaniu príležitostí, keďže sa aktívne pokúšajú nájsť čo najlepší
spôsob ako dosiahnuť želaný úspech. Avšak obe zamerania majú vo vzťahu
k podnikateľskej príležitosti svoju úlohu, a to cez riziko. Pred vynaložením času,
energie a zdrojov na nejakú príležitosť si chcú byť istí, či táto naozaj existuje.
Pokiaľ nie, o svoju investíciu prídu. Na druhej strane, ak nejaká príležitosť
existuje, nechcú ju prehliadnuť, keďže by prišli o potenciálne zisky. Podnikatelia
so zameraním na postup sa obávajú, aby im ozajstná príležitosť neunikla, kým
podnikatelia so zameraním na prevenciu sa viac obávajú, že budú nasledovať
príležitosť, ktorá neexistuje. Ako najlepšia alternatíva sa javí obe tieto zamerania
vyvážiť. Keďže však jednotlivec vždy bude mať tendenciu subjektívne inklinovať
k jednému z nich, ako riešenie sa ponúka podnikateľský tím.

Dobrou správou je, že všetky uvedené komponenty je možné zdokonaľovať
prostredníctvom cvičenia a námahy. Podobne ako v iných oblastiach (napr. šport,
hudba, veda či financie), aj v schopnosti vnímať podnikateľské príležitosti možno
rozvíjať istú expertízu. Mnoho výskumov naznačuje, že táto schopnosť nie je
výsledkom geneticky daného talentu (ako by mnoho ľudí predpokladalo), ale do
veľkej miery závisí od rozvíjania cielenej praxe (angl. orig. „deliberate practice“) vysoko zameranej, snaživej, špecifickej vo vzťahu k danej oblasti. Výsledkov rozvíjania
cielenej praxe je niekoľko: získanie množstva informácií špecifických pre danú
doménu, nadobudnutie rozšírených sebaregulačných zručností (napr. sebaovládanie),
ako aj zdokonaľovanie základných kognitívnych procesov (napr. lepšie vnímanie
v príslušnej oblasti a rozpoznávanie vzorcov, zdokonalenie tzv. pracovnej pamäte,
ktorá uchováva a spracúva aktuálne zvažované informácie, lepšie prepojenie
s dlhodobou pamäťou a schopnosť v nej hľadať a získavať relevantné informácie,
a následná vyššia kapacita na usudzovanie a rozhodovanie). Tieto výsledky môžu
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zlepšiť podnikateľovu schopnosť rozpoznať príležitosti, robiť tak rýchlo a efektívne
a vybrať spomedzi viacerých príležitostí tie, ktoré ponúkajú najväčší ekonomický
potenciál.87
Avšak, podnikaví ľudia a podnikatelia, ktorí sa chcú zdokonaľovať
prostredníctvom rozvíjania cielenej praxe, tak nemôžu robiť rovnakým spôsobom ako
pri iných profesiách (nemôžu napríklad hrať stále tú istú skladbu ako hudobníci či
trénovať ten istý úder ako tenisti). Svoje úsilie a pozornosť však môžu zameriavať na
zapájanie sa do aktívneho sledovania a vyhľadávania príležitostí, identifikovania
prepojení medzi trendmi, javmi a zmenami v okolitom svete, a presné hodnotenie
potenciálnych príležitostí. Mnoho týchto benefitov môžu podnikatelia získať aj
sprostredkovaným spôsobom - pozorovaním a štúdiom skúseností iných
podnikateľov a príležitostí, ktoré títo identifikovali.88
V úvode druhej kapitoly tejto učebnice sa dočítame, že kým niektorí hovoria
o objektívnej existencii príležitostí a ich rozpoznaní, iní zastávajú názor, že
podnikateľské príležitosti sú subjektívne prepojené s osobou podnikateľa, a teda sú
vytvorené. V danej časti sa budeme venovať aj podrobnejšej diskusii o tejto
problematike. Na tomto mieste by sme však mali obe tieto perspektívy konfrontovať
s myslením a poznávaním podnikateľov. Mechanizmy a dimenzie schopnosti vnímať
podnikateľské príležitosti boli vymedzené práve z perspektívy schopnosti vnímania
podnikateľských príležitostí, ktorá vychádza z predpokladu ich objektívnej existencie.
Na druhej strane, predpokladu vytvorenia podnikateľskej príležitosti viac zodpovedá
koncept efektuálneho myslenia.
Efektuálne myslenie
Koncept efektuálneho myslenia, ktorého autorkou je S. Sarasvathy, je
významným posunom v konceptualizácii myslenia charakteristického pre
podnikavých jedincov a podnikateľov. Vysvetľuje podstatu myslenia skrytého za
improvizáciou (ako jednému z atribútov podnikateľského správania sa jej venujeme
v časti vyššie) v podmienkach neistoty a nejednoznačnosti. Efektuálne myslenie
nezačína špecifikovaným cieľom, ktorý by na nových trhoch s novými produktmi ani
nebolo možné stanoviť. Začína s množinou dostupných prostriedkov a dovoľuje, aby
ciele vznikali postupne počas interakcie. Rozhodnutia musia byť prijímané s krátkym
časom na reflexiu, s obmedzenými informáciami a v celkovo neistom prostredí.
Podnikateľ sa preto sám seba pýta: „Aké výsledky môžem dosiahnuť so zdrojmi, ktoré
mám k dispozícii?“ Kľúčové otázky, ktoré tomu predchádzajú, sú: „Kto som?“ (osobné
charakteristiky, motivácia), „Čo viem?“ (vedomosti, skúsenosti, zručnosti) a „Koho
poznám?“ (sociálne siete kontaktov). Podnikateľ po ich zodpovedaní zvažuje, aké
možné kroky môže uskutočniť (súbor imaginatívnych cieľov). Mnohé podnety pritom
získava z neustálej interakcie s inými ľuďmi. Práve prostredníctvom nej sa otvára
87
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Baron a Hmieleski, 2018
Baron a Hmieleski, 2018
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prístup k novým zdrojom, ktoré umožnia dosiahnutie väčších efektov. Výzvou je
využiť príležitosť a vytvoriť podnikateľskú organizáciu prostredníctvom skúmania
možných kombinácií a modifikácií dostupných prostriedkov. Podstatou tak nie je
predpovedať budúcnosť, ale vytvoriť ju – vďaka využitiu dostupných zdrojov
a prostriedkov na ovplyvnenie budúcich výsledkov. Podnikateľ tak neskúma, čo
existuje, ale to, čo je možné vytvoriť.
Opakom efektuálneho myslenia je myslenie kauzálne - tradičné myslenie
mnohých ľudí uplatňované pri prijímaní rozhodnutí, pripisované podľa konceptu S.
Sarasvathy najmä manažérom vo veľkých, etablovaných podnikoch. To začína
s definovaným cieľom a danými prostriedkami, pričom hľadá optimálne
(najrýchlejšie, najlacnejšie, najefektívnejšie) alternatívy na dosiahnutie daného cieľa.
Prirovnať ho možno mysleniu generála, ktorý chce dobyť určité územie, či mysleniu
človeka, ktorý sa rozhodol čo si dá na večeru, vyhľadal si recept a vyberie sa do
obchodu s nákupným zoznamom, a následne uvarí jedlo, ktoré si naplánoval. Naopak,
pri použití obdobných analógií by sme mohli efektuálne myslenie prirovnať
k mysleniu prieskumníkov nového a doposiaľ neobjaveného územia, či mysleniu
človeka, ktorý príde hladný domov z práce, otvorí chladničku a prezrie kuchynské
skrinky aby zistil, aké suroviny, riady a vybavenie má v kuchyni (t. j. dostupné zdroje
a prostriedky), a následne porozmýšľa, čo by sa z toho dalo uvariť a pripraví si večeru,
pričom recept často dolaďuje ešte počas varenia (t. j. improvizácia).89
Podľa S. Sarasvathy uplatňovanie efektuálneho myslenia vedie k nasledovným
aspektom podnikateľského správania:
x
x

x
x

Správanie podnikateľov je riadené princípom prijateľnej straty skôr než
očakávanou návratnosťou.
Podnikatelia sa usilujú skôr o formovanie strategických partnerstiev (aby
rozšírili rozsah dostupných zdrojov a teda aj dosiahnuteľných výsledkov) než
o realizáciu konkurenčných analýz.
Podnikatelia sa spoliehajú skôr na využitie nepredvídaných okolností
(nečakaných či šťastných udalostí) než na využitie existujúcich vedomostí.
Podnikatelia sa usilujú skôr o ovládanie nepredvídateľnej budúcnosti než na
predvídanie neistej budúcnosti.

Ako sme už spomenuli vyššie, ľudské poznávanie, resp. poznávacie procesy
predstavujú kapacitu človeka uvedomiť si, uchovať, zapamätať, interpretovať a využiť
informácie. Podľa Barona a Hmieleskeho90 sú vo vzťahu k podnikaniu vysoko
relevantné predovšetkým dva kognitívne procesy: pamäť a myslenie z hľadiska
jeho ovplyvnenia širokou škálou kognitívnych chýb či skreslení. Úloha pamäte,
najmä v kontexte vyššie uvedených poznatkov o rozpoznávaní vzorcov
a štrukturálnom zosúladení v rámci rozpoznania príležitosti, je nepochybná.
Z hľadiska myslenia a poznávania podnikateľov je pre nás v tejto časti relevantné
89
90

Spracované podľa Nielsen a kol., 2017; Stokes a Wilson, 2010
Baron a Hmieleski, 2018
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venovať ďalšiu pozornosť práve druhým z uvedených. Je potrebné si uvedomiť, že
poznávacie procesy človeka zďaleka nie sú dokonalé. Naopak, sú predmetom
množstva chýb, ktoré sa nazývajú aj kognitívne chyby. Ide o systematické
a opakované chyby v kognitívnych procesoch, ktoré môžu viesť k nelogickému
vyvodzovaniu úsudkov a prijímaniu rozhodnutí. Navyše, môžu negatívne vplývať na
kreativitu, azda najpodstatnejšiu podnikateľskú charakteristiku (pozri časť 1.1.1
vyššie). Spomedzi kognitívnych chýb a skreslení Baron a Hmieleski uvádzajú ako
potenciálne nebezpečné pre podnikateľov predovšetkým nasledovné91:
x

x

x

x

x

x

91

Konfirmačné skreslenie, resp. selektívne zhromažďovanie informácií (angl.
orig. confirmation bias) – Tendencia všímať si, spracovávať a uchovávať len
informácie, ktoré sú v súlade s tým, čomu práve veríme. Vo vzťahu k podnikaniu
znižuje flexibilnosť v prípade meniacej sa situácie, ako aj schopnosť reagovať na
negatívne informácie.
Heuristiky – Skratky v spracovávaní informácií, ktoré urýchľujú usudzovanie
a rozhodovanie. Vo vzťahu k podnikaniu môžu byť síce efektívne z hľadiska
znižovania potrebného úsilia na prijímanie rozhodnutí (svoje miesto teda majú
v prípadoch vysokej neistoty či nedostatku času), avšak môžu viesť k závažným
chybám v situáciách vyžadujúcich systematickú a podrobnú analýzu.
Efekt projekcie – Tendencia jednotlivca predpokladať budúci vývoj na
základe minulých skúseností a ich nevedomej projekcie do budúcnosti.
Podnikateľov môže viesť k mylnej domnienke, že nové nápady nie sú potrebné,
keďže podmienky sa nezmenia tak výrazne, aby si to vyžadovali. Čo fungovalo
a funguje predsa bude fungovať aj naďalej. Toto presvedčenie potláča kreativitu
a ochotu meniť sa a improvizovať.
Skreslenie slúžiace sebe (angl. orig. „self-serving bias“) – Tendencia
pripisovať pozitívne výsledky sebe (vlastnému talentu, úsiliu a pod.) a naopak
negatívne výsledky externým faktorom mimo vlastnej kontroly. V prípade
podnikateľov znižuje schopnosť učiť sa z vlastných chýb, keďže negatívne
výsledky sú považované za externe vyvolané. Naopak, môže tiež spôsobiť
preceňovanie vlastného prínosu pre úspech svojho podnikania. Napokon, toto
skreslenie býva často príčinou nezhôd medzi členmi zakladateľského tímu.
Efekt vlastníctva (angl. orig. „endowment effect“) – Pripisovanie vyššej
hodnoty vlastným myšlienkam alebo vlastným aktívam než je ich skutočná
hodnota. To môže viesť podnikateľov k zamilovaniu sa do svojich vlastných
nápadov či produktov. Môže tak dochádzať k rozporu s kreativitou v dôsledku
nezáujmu o iné alternatívy.
Optimistické skreslenie – Tendencia očakávať pozitívnejšie výsledky než je
racionálne odôvodnené. V prípade podnikateľov vedie k nerealisticky vysokým
cieľom a ambíciám, ako aj k podceňovaniu množstva času a úsilia potrebného
na naplnenie rôznych úloh. Spôsobuje komplikácie v plánovaní, tvorbe stratégie
či ďalších oblastiach.

Baron a Hmieleski, 2018, slovenská terminológia podľa Masaryk, 2013
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x

x

x

Efekt rýchleho myslenia – Rýchlejšie rozhodovanie vedie k vyššiemu
riskovaniu. Podnikatelia sa často musia rozhodovať extrémne rýchlo, čo môže
zvýšiť ich tendenciu predpokladať vyššie riziko.
Infúzia afektu (angl. orig. „affect infusion“) – Vplyv emócií a pocitov na
kľúčové aspekty kognitívneho procesu (napr. rozhodovanie, hodnotenie
viacerých alternatív). V prípade (nielen) podnikateľov môže vážne skresliť
úsudky a rozhodnutia v širokom rozsahu možných situácií.
Zvažovanie utopených nákladov (angl. orig. „sunk costs“) – Tendencia
dostať sa do pasce zlých rozhodnutí alebo nepriaznivého vývoja. Utopené
náklady sú vynaložené náklady, ktoré už nemôžu byť získané späť a nemali by
tak byť zahrnuté v rozhodovaní. Neschopnosť odstrihnúť sa od týchto nákladov
nám môže zabrániť vzdať sa zlého rozhodnutia či zanechať zlé smerovanie.

Po oboznámení sa s možnými kognitívnymi chybami skresľujúcimi myslenie
a poznávanie podnikateľov je samozrejme na mieste otázka, ako tieto chyby zmierniť
či úplne eliminovať. Baron a Hmieleski92 ponúkajú tiež svoje odporúčanie. Napomôcť
vyvarovať sa týchto chýb nám môže už samotné povedomie o ich existencii. Musíme
však byť ostražití a aktívne sa usilovať hľadať spôsoby myslenia, ktoré ich dopad
minimalizujú. Napríklad, môžeme aktívne vyhľadávať informácie a využívať pritom
najnovšie technológie, čo nám poskytne reálnejší obraz oproti našim súčasným
pohľadom, pripomenie nám silu našich konkurentov, zreálni pravdepodobnosť
zlyhaní v biznise či zredukuje naše optimistické ilúzie.
Zhrnutie – Ako teda myslia podnikaví ľudia a podnikatelia?
x
x
x
x
x
x
x
x

92

Sú ostražití v sledovaní a vyhľadávaní príležitostí.
Sú ostražití v asociovaní a prepájaní.
Prepájajú pozorované javy a stimuly a rozpoznávajú medzi nimi vzorce
a prepojenia.
Prepájajú nové a existujúce informácie.
Zhodnocujú a posudzujú príležitosti podľa potenciálu tvorby hodnoty.
Myslia efektuálne v podmienkach neistoty a improvizácie.
V podmienkach neistoty využívajú heuristiky.
Sú vystavovaní (podobne ako ostatní ľudia) kognitívnym chybám.

Baron a Hmieleski, 2018
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1.2 Podnikateľské zručnosti a schopnosti
V predchádzajúcej časti sme na osobu podnikateľa, resp. podnikavého jedinca
nazerali cez jeho vnútornú stránku (teda jeho charakteristiky, myslenie či správanie),
ktorá predstavuje jednu z dvoch kľúčových tém, na ktoré sa naša kniha zameriava.
Úspešné podnikanie však vyžaduje, okrem uvedených atribútov, tiež disponovanie
istými zručnosťami a schopnosťami. Aby sme teda doplnili mozaiku predpokladov pre
úspešné podnikanie, na tomto mieste stručne priblížime základné podnikateľské
zručnosti a schopnosti.
Než sa však dostaneme k ich identifikácii a charakteristike, je potrebné priblížiť
si koncept tzv. podnikateľských kompetencií a ich postavenie v ňom. Časť
individuálnych faktorov vplývajúcich na oblasť podnikania býva autormi usilujúcimi
sa o ich popísanie a pochopenia zoskupovaná do širokej kategórie tzv. vedomostí,
zručností a schopností (angl. orig. „knowledge, skills and abilities“, v skratke „KSA“),
ktoré sa spoločne nazývajú aj podnikateľské kompetencie. Vo všeobecnosti pritom
platí, že čím vyššia je úroveň týchto kompetencií, tým viac sú jednotlivci úspešní
v svojom podnikateľskom úsilí. Spomínané tri kategórie v rámci podnikateľských
kompetencií sú pomerne široké, vzájomne prepojené a prekrývajúce sa. Napríklad,
vedomosti sa zo svojej podstaty vzťahujú k zručnostiam a schopnostiam a sú na nich
závislé. Taktiež, zručnosti a schopnosti sú zo svojej podstaty vzájomne prepojené. Aj
napriek značnému prekrývaniu možno tieto kategórie ďalej jednotlivo skúmať
a rozpracovať na konkrétnejšie podkategórie relevantné pre podnikanie. 93 Ako sme už
uviedli, predmetom našej pozornosti na tomto mieste budú dve z nich podnikateľské zručnosti a schopnosti.
Zručnosti a schopnosti
V prvom rade je potrebné poznamenať, že jasné odlíšenie týchto dvoch kategórií
je veľmi náročné. Zručnosť možno definovať ako odbornosť nadobudnutú alebo
získanú vďaka tréningu či praxi, ako odbornú spôsobilosť vzťahujúcu sa k nejakým
úlohám. Schopnosť možno definovať ako obratnosť nadobudnutú alebo rozvinutú
vďaka učeniu sa a skúsenostiam, ktorá má všeobecnejší charakter, a ktorá do istej
miery predpovedá rozvoj konkrétnejších zručností. V prípade podnikania je však
takéto ohraničenie značne neostré, keďže rozvoj zručností vedie k rozvoju schopností
a naopak.94 Odhliadnuc od vyššie uvedených faktov budeme ďalej pozornosť venovať
konkrétnym podnikateľským zručnostiam a schopnostiam.
Podnikateľské zručnosti v zásade tvoria tri skupiny zručností - technické,
koncepčné a medziľudské zručnosti.

93
94

Markman, 2012
Markman, 2012
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Technické zručnosti
Technické zručnosti sú výsledkom profesionálnej praxe a ich výsledkom je
vyťaženie čo najvýraznejšieho rozvoja podnikania na základe výrobku, služby či
technológie. Medzi najdôležitejšie technické zručnosti v podnikaní patria:
x

x

x

x

x

Organizačné zručnosti95 – Podstatou organizačných zručností je nielen
organizácia práce samotného podnikateľa a organizácia zdrojov a aktivít
vykonávaných v podnikaní, ale aj neskoršie efektívne prepájanie s úlohami
a povinnosťami.
Manažérske zručnosti96 – Vzťahujú sa k manažovaniu kľúčových funkcií
podnikania tak, aby smerovali k naplneniu jeho cieľov. Vo všeobecnosti
najdôležitejšími oblasťami manažmentu sú predovšetkým marketing, financie
a ľudské zdroje (tu je prekrývanie s medziľudskými zručnosťami), ale aj predaj,
výroba a prevádzka. Najmä v počiatočných štádiách podnikania je na tieto
oblasti podnikateľ sám, preto by sa mal sústrediť na rozvoj súvisiacich zručností.
Potrebu manažérskych zručností v realizácii podnikateľských aktivít (v užšom či
širšom zmysle) zdôrazňoval aj P. Drucker97, podľa ktorého pokiaľ nový projekt
alebo aktivita nezačne byť „manažovaný“, nemá šancu prežiť bez ohľadu na
jedinečnosť podnikateľského nápadu, jeho schopnosti prilákať peniaze, kvalitu
jeho produktov či dokonca obrovský dopyt po nich.
Zručnosti týkajúce sa výrobku/služby98 – V akomkoľvek podnikaní musí
podnikateľ rozumieť svojmu produktu a poskytovať ho v podobe, o ktorú budú
mať zákazníci záujem.
Zručnosti týkajúce sa odvetvia99 – Každé odvetvie podnikania vyžaduje
pochopenie jeho špecifík a trhu a vyžaduje značne špecifické zručnosti. Aj to je
dôvodom, prečo je predchádzajúca skúsenosť s prácou v danom odvetví
užitočná.
Zručnosti v oblasti duševného vlastníctva100 – V niektorých odvetviach a
typoch podnikateľských aktivít sú relevantné zručnosti, ktoré podnikateľovi
umožnia efektívne sa pohybovať v prostredí ochrany práv duševného
vlastníctva. Podnikateľ sám zriedka môže byť expertom v tejto oblasti, ale mal
by jej v primeranej miere rozumieť, aby s ňou dokázal efektívne pracovať.

Koncepčné zručnosti
Predstavujú kognitívne zručnosti umožňujúce chápať podnikanie ako celok ako
aj vzťahy medzi jeho jednotlivými súčasťami a s vonkajším prostredím, myslieť
kreatívne, analyzovať a chápať komplikované a abstraktné myšlienky. Sú spojené so
strategickým myslením a plánovaním, kde podnikatelia musia vnímať významné
Scarborough, 2014
Stokes a Wilson, 2010; Katz a Green, 2014
97 Bjerke, 2013
98 Stokes a Wilson, 2010
99 Markman, 2012; Katz a Green, 2014; Stokes a Wilson, 2010
100 Stokes a Wilson, 2010
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96

50

prvky v danej situácii ako aj v širších súvislostiach. Medzi koncepčné zručnosti
v podnikaní patria:
x

x

x

x

x

Zručnosti súvisiace s objavením a rozpoznaním podnikateľskej
príležitosti – Zručnosti potrebné na identifikovanie a využitie prvkov
v prostredí podnikateľa, ktoré môžu viesť k udržateľným a ziskovým
podnikateľským aktivitám (v podobe poskytovania výrobkov alebo služieb).
Zručnosti súvisiace s identifikáciou a spracovaním trendov
v správaní spotrebiteľov, trhov či odvetví – Podnikateľ musí byť schopný
v primeranej podrobnosti a súčasne v celkových súvislostiach rozpoznať
relevantné trendy a zapracovať tieto poznatky do vývoja svojich podnikateľských
aktivít.
Zručnosti spojené so získavaním a alokáciou zdrojov101 –
V akomkoľvek podnikaní potrebuje podnikateľ nájsť a získať prístup k rôznym
zdrojom potrebným na jeho prevádzkovanie (čas, informácie, financie, priestor,
materiál, rozličných ľudí) a efektívne tieto zdroje alokovať v rámci produkčných
a ďalších aktivít.
Zručnosti spojené so zhodnotením a úpravou funkčných oblastí
v organizácii – Výstupy z vyššie uvedených zručností by mal podnikateľ
odzrkadliť v jednotlivých funkčných oblastiach, pričom v tomto prípade
nehovoríme o operatívnom riadení, ale skôr o ich celkovo koncepčnom
nastavení. V prípade rastu podnikania sa do popredia dostáva otázka jeho
škálovania, ktorá má komplexný dopad na všetky oblasti organizácie.
Zručnosti
spojené s plánovaním,
organizovaním,
tvorbou
podnikateľských modelov a stratégie – Výstupy získané vďaka vyššie
uvedeným zručnostiam by mal podnikateľ tiež dokázať zhodnotiť v celkových
súvislostiach a zapracovať do podnikateľského modelu svojho podnikania a
svojich plánov a stratégií (či už formalizovaných alebo nie).

Medziľudské zručnosti
Ide o zručnosti, vďaka ktorým sú podnikatelia schopní vyťažiť efekty pre svoje
podnikanie z dostupného ľudského kapitálu (zručnosti ľudí nadobudnuté vzdelaním,
praxou, pracovným tréningom a skúsenosťami) a sociálneho kapitálu (zdroje
dostupné a využiteľné prostredníctvom vzťahov s okolím). Žiadne podnikanie totiž
nemôže existovať a už vôbec nie prosperovať vo vákuu či izolácii. Potrebné sú tak
zručnosti súvisiace so zaujatím, motivovaním a udržaním kľúčových ľudí, ako aj
s vytváraním vzťahov s potenciálnymi zákazníkmi, dodávateľmi či investormi. Medzi
najdôležitejšie medziľudské zručnosti preto patria:
x

101
102

Zručnosti spojené s vedením a motivovaním ľudí102 – Rast podnikania
nemôže ostať len v rukách samotného podnikateľa, ale je spojený s angažovaním
tímu ľudí, ktorých musí efektívne viesť, motivovať, rozvíjať a delegovať na nich

Katz a Green, 2014
Stokes a Wilson, 2010
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x

x

x

kompetencie a zodpovednosti. To zahŕňa aj sféru riešenia konfliktov či
vytvárania organizačnej kultúry. Okrem vedenia svojho interného tímu však
podnikateľ musí zručnosti spojené s vedením ľudí uplatňovať aj na manažovanie
a usmerňovanie vplyvov, ktoré na podnikanie majú rôzni ľudia z externého
prostredia, ako napríklad kľúčoví zákazníci, dodávatelia, investori, ale aj rodinní
príslušníci a priatelia podnikateľa aj jeho zamestnancov.
Sociálne zručnosti103 – Ide o zručnosti dôležité na získanie vedomostí od
a ovplyvňovanie iných v rámci sociálnych a profesionálnych sietí kontaktov.
Medzi takéto zručnosti patria presnosť vo vnímaní druhých (tzv. sociálnej
percepcii), zanechávanie (cielené) pozitívneho dojmu, sociálna adaptabilita,
presvedčivé vystupovanie, a sociálna expresívnosť (schopnosť jasne vyjadriť
emócie a pocity a vyvolať entuziazmus u druhých).
Formovanie siete kontaktov (networking)104 – Kontakty nám umožňujú
prístup k zdrojom, transfer poznatkov, poskytujú príležitosti pre objavovanie
a učenie sa, umožňujú vznik nových vedomostí a podporujú schopnosť inovovať,
ale tiež podporujú predaj a marketing. Úspech v akomkoľvek sociálnom systéme
(v akom pôsobí aj podnikanie) závisí na budovaní, udržiavaní a rozširovaní
vzťahov a sietí kontaktov. Máloktorý podnikateľ totiž má sám zdroje a expertízu
potrebné na rozbehnutie a rast svojho podnikania.
Komunikačné zručnosti – Komunikácia je základom v budovaní
a udržiavaní medziľudských vzťahov tak v osobnej ako aj v profesionálnej sfére.
Aj vyššie uvedené zručnosti sú bezprostredne spojené s komunikáciou, keďže sú
v podstate vďaka nej realizované. Úroveň komunikačných zručností je tak
dôležitým predpokladom ich úspešnosti. Pri komunikácii netreba zabudnúť na
dôležitosť oboch smerov - tak vysielania informácie ako aj prijímania
prostredníctvom počúvania druhých.

Podnikateľské schopnosti sú spojené s dvoma hlavnými skupinami
schopností - schopnosťami vytrvalo sa vysporiadavať s neurčitosťou ako aj ťažkosťami
pri získavaní kapitálu, práce, materiálov, komponentov a technológií na nových ako aj
existujúcich trhoch, a prekonávať ich (inými slovami vytrvalosť) a kognitívnymi
schopnosťami (ktoré v kontexte podnikania napomáhajú podnikateľovi rozpoznať
príležitosti, zhromaždiť a zorganizovať zdroje a vytvoriť rôzne produkty, ktoré budú
prevyšovať aktuálnu ponuku na trhu). Konkrétne, za podnikateľské schopnosti
možno považovať predovšetkým nasledovné:
x
x
x
x

103
104

schopnosť vyhľadať, resp. vytvoriť príležitosť,
schopnosť rozpoznať príležitosti,
schopnosť vytrvať (vytrvalosť) - vysporiadať sa s neurčitosťou a prekonať ju,
schopnosť pospájať obmedzené zdroje (angl. orig. „bootstrapping“) potrebné pre
rozbeh podnikania,
Markman, 2012; Baron a Markman, 2000
Markman, 2012; Stokes a Wilson, 2010
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x
x
x
x

schopnosť re-alokovať zdroje v prípade dynamického vývoja okolností,
schopnosť zhromaždiť a spracovať informácie, rozpoznať ich implikácie
a kalkulovať riziko,
schopnosť zorganizovať a využiť vedomosti a prepojiť ich s príslušnými
zručnosťami a schopnosťami,
schopnosť učiť sa a realizovať kognitívne prepojenia medzi rôznymi elementmi
vedomostí.

Keď hovoríme o podnikateľských zručnostiach a schopnostiach, je potrebné
poznamenať, že aspoň rovnako ako úroveň jednotlivých zručností a schopností je
dôležitá aj ich vzájomná kombinácia s vedomosťami. Pokiaľ je táto kombinácia
hodnotná, jedinečná, prenositeľná a náročná na napodobenie či nahradenie, môže
viesť ku konkurenčnej výhode pre podnikateľa pred ostatnými. Po získaní takejto
výhody by podnikatelia naďalej mali využívať a kombinovať zručnosti, schopnosti
a vedomosti na získavanie ďalších zdrojov a udržiavanie si náskoku pred
konkurenciou.
Vyššie uvedené priblíženie zručností a schopností, ktoré prispievajú k úspechu
v podnikaní prirodzene neznamená, že úspešný podnikateľ musí disponovať všetkými
z nich. Málokedy je to vôbec možné. Každý človek však môže systematicky pracovať
na ich zdokonaľovaní (pokiaľ to uzná za potrebné a žiadúce) a/alebo ich do svojich
aktivít „doplniť“ prostredníctvom zapojenia ďalších ľudí, ktorí nimi disponujú.
Okrem toho, s vývojom podnikania sa mení aj relatívna dôležitosť zručností
a schopností. O týchto súvislostiach sa viac dozvieme v nasledujúcej podkapitole
venovanej podnikateľskému procesu.
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1.3 Podnikateľský proces
Prístup podnikateľského procesu, ako sme už uviedli vyššie, je založený na
snahe o zodpovedanie otázky „Čo podnikateľ robí?“. Odpoveďou je identifikácia
istých logicky vymedzených krokov, do ktorých je možné rozložiť proces zrodu
podnikateľskej aktivity. Prirodzene, ako pri každom procesnom pohľade na zložité
a komplexné javy ovplyvňované množstvom faktorov, ide o zjednodušenie a
o teoretickú abstrakciu. V skutočnosti je zrod podnikania procesom dynamickým,
v rámci ktorého sa jednotlivé fázy prelínajú, v individuálnych prípadoch sú nerovnako
dlhé, a sú neostro ohraničené. Na druhej strane, rozloženie na základné fázy,
samozrejme pri plnom uvedomení si limitácie takéhoto zjednodušenia, má svoj
význam a opodstatnenie. Zámerom takejto dekompozície je jednak lepšie pochopiť
tento proces ako celok a jeho jednotlivé kroky, ale aj umožniť lepšie učenie sa
podnikaniu vďaka zdokonaľovaniu sa v aktivitách spojených s príslušnými krokmi.
Taktiež, pohľad na podnikanie ako na proces nám pomôže pochopiť, že podnikanie
nie je možné vnímať ako jednu udalosť či sériu vzájomne nesúvisiacich udalostí, ale
ako plynulý, postupne sa vyvíjajúci proces zložený z krokov, ktoré na seba nadväzujú.
Rovnako aj podmienky, v ktorých vzniká nemožno chápať ako nemenné, ale ako
meniace sa spolu s rozvojom procesu v čase.
Perspektíva podnikateľského procesu je v súčasnosti presadzovaná viacerými
významnými autormi.105 Dôvodom je práve to, že podnikateľa nemožno vnímať
izolovane od krokov, ktoré vykonáva a kontextu, v ktorom tieto kroky prebiehajú.
Zároveň je dôležité, že jednotlivé kroky nepredstavujú izolované udalosti ani súbory
náhodných udalostí, ale ucelený proces logicky na sebe postavených fáz. Prirodzene,
všetci autori pripúšťajú variabilitu procesu ale aj vývoj a zmenu jeho komponentov
s postupom vývoja v čase.
Na princípe podnikateľského procesu je založená podstatná väčšina predmetov
a kurzov zameraných na podnikanie, so zámerom previesť účastníkov jeho
jednotlivými krokmi. Tým ho ako celok lepšie pochopia (vo vzájomnej súvislosti
týchto krokov) a tiež si osvoja zručnosti a techniky spojené s jednotlivými krokmi.
Tento prístup je logický a do istej miery má svoje opodstatnenie. Na druhej strane,
podľa moderných prístupov k podnikateľskému vzdelávaniu sa zameranie
vzdelávania a tréningu v podnikaní čisto na podnikateľský proces v súčasných
podmienkach vysokej neistoty nepovažuje za dostatočne realistický a najefektívnejší
prístup.106
Uvedomujúc si dôležitosť chápania podnikateľského procesu ako aj jeho
limitácie byť sám o sebe dostatočným východiskom pre vzdelávanie o podnikaní
a tréning pre podnikanie, v nasledujúcich riadkoch priblížime jeho rôzne vymedzenia
rozličnými autormi.

105
106

Baron, 2012
Neck a kol., 2014
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Podľa A. Hisricha107 je postupnosť pri začatí novej podnikateľskej aktivity
naznačená v podnikateľskom procese, v rámci ktorého by mal podnikateľ vyhľadať,
zhodnotiť a rozvinúť podnikateľskú príležitosť, a následne prekonať sily zabraňujúce
vytvoreniu niečoho nového. Konkrétne, tento proces pozostáva zo štyroch
nasledujúcich krokov: 1. identifikácia a zhodnotenie príležitosti, 2. vytvorenie
podnikateľského plánu, 3. určenie požadovaných zdrojov, a 4. vedenie výslednej
podnikateľskej aktivity. Tieto kroky, i keď logicky a jasne členia podnikateľský proces,
nie sú ostro ohraničené a vzájomne sa prekrývajú.
O niečo užší pohľad uplatňuje model Timmonsa108, a to prostredníctvom
vymedzenia troch základných komponentov podnikateľského procesu: 1. zhodnotenie
podnikateľskej príležitosti, 2. ovládnutie zdrojov a 3. sformovanie podnikateľského
tímu.
Podobne užší pohľad ponúkajú aj Nielsen a kol.109, ktorí vymedzujú tri hlavné
komponenty podnikateľského procesu, a to 1. vznik podnikateľskej príležitosti, 2.
zhodnotenie podnikateľskej príležitosti a 3. organizáciu podnikateľskej príležitosti.
Zdôrazňujú pritom, že tento proces nemožno chápať ako lineárny. V súlade s tým ho
aj ilustrujú v podobe špirály ako iteratívny, paralelný a prekrývajúci sa proces, kde
tieto komponenty prirodzene stavajú jeden na druhom.
B. Aulet110 zdôrazňuje vo svojom chápaní podnikateľského procesu tri kľúčové
fázy: 1. tvorba, resp. vznik (angl. orig. „nucleation“) - jednak z hľadiska kariérnej
voľby stať sa podnikateľom, ako aj z hľadiska identifikovania podnikateľského
nápadu, 2. definovanie produktu, nájdenie súladu medzi produktom a trhom,
a tvorba stratégie, a 3. rozvoj podnikateľskej aktivity (angl. orig. „venture
development“).
Napokon, Shane111 vo svojom vymedzení uvádza, že podnikateľský proces
pozostáva z nasledujúcich fáz: 1. vznik podnikateľských príležitostí (odvodených zo
zmien v ekonomických, technologických či spoločenských podmienkach), 2.
rozpoznanie týchto príležitostí konkrétnymi osobami, 3. zhodnotenie príležitostí
sprevádzané aktívnym rozhodnutím nasledovať ich, 4. zhromaždenie potrebných
zdrojov, 5. vytvorenie stratégie použitia týchto zdrojov na využitie príležitosti, 6.
samotné využívanie príležitosti.
Spomedzi agregovaných modelov podnikateľského procesu prepájajúcich
poznatky viacerých autorov je zaujímavým pohľadom model podnikateľského
procesu, ktorého autorom je K. Hindle112. Na základe svojho zhrnutia 32 rôznych
modelov podnikateľských procesov navrhol vlastný harmonizovaný model
pozostávajúci z troch kľúčových komponentov podnikateľského procesu: zhodnotenia
(preskúmania príležitosti vedúcej k životaschopnému podnikateľskému modelu),
Hisrich, 2014
Timmons, 1999
109 Nielsen a kol., 2017
110 Aulet, 2017
111 Shane, 2003, in Baron, 2012
112 Hindle, 2011
107

108
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záväzku, resp. nasadenia (k implementácii) a manažmentu, resp. vedenia (tejto
implementácie) pozostávajúceho z využitia príležitosti a následnej tvorby hodnoty.
Aj keď sa uvedené vymedzenia podnikateľského procesu viac či menej odlišujú,
majú spoločné tri atribúty113:
1. Konzistencia (v princípe) ohľadom základných fáz (v zásade vo všetkých
vymedzeniach možno identifikovať postupný posun od k inovácie cez aktívne
rozhodnutie rozbehnúť podnikanie po jeho samotnú implementáciu a následný
rast).
2. Konzistencia
ohľadom
hlavných
kategórií
faktorov
(individuálne,
interpersonálne, environmentálne / socio-ekonomické) zohrávajúcich úlohu
v jednotlivých fázach procesu.
3. Vývoj a kolísanie relatívnej dôležitosti jednotlivých faktorov postupom času
resp. prechodom medzi krokmi procesu.
Ucelený pohľad na podnikateľský proces priniesol Baron114, ktorý sa okrem
vymedzenia základných fáz procesu zameral aj na faktory, ktoré v jednotlivých fázach
ovplyvňujú aktivity vykonávané podnikateľmi a sú dôležité (na základe preukázania
výskumom) pre ich úspešnosť, a tiež na indikátory efektívnosti podnikateľov pri
vykonávaní týchto aktivít. Jeho procesný model pozostáva z troch základných fáz
a ich čiastkových segmentov v podobe pre ne typických aktivít. Konkrétne, sú to:
1. Fáza pred začatím podnikania (angl. orig. „pre-launch“) – obdobie zahrňujúce
aktivity objavujúce sa pred začatím nového podnikania, ako napríklad:
x Identifikácia príležitostí
x Počiatočné zhodnotenie príležitostí
x Zámer pokračovať ďalej
x Zhromaždenie požadovaných zdrojov
2. Fáza začatia a rozbehnutia podnikania (angl. orig. „launch / startup“) - fáza
zahŕňajúca aktivity vzťahujúce sa k samotnému začatiu nového podnikania
a obdobiu jeho počiatočnej prevádzky, ako napríklad:
x Výber právnej formy
x Ochrana nových výrobkov alebo služieb pred konkurentmi
x Vytvorenie počiatočnej stratégie a marketingových plánov
3. Fáza po začatí podnikania (angl. orig. „post-launch“) – obdobie zahŕňajúce
aktivity vyskytujúce sa po fáze začatia a rozbehu podnikania, ako napríklad:
x Riešenie konfliktov
x Vedenie rokovaní
x Prilákanie a udržanie kvalitných zamestnancov
x Vykonávanie funkcií (efektívnych) manažérov
x Plánovanie stratégie odchodu
113
114

Baron, 2012
Baron, 2012
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V predchádzajúcej časti sme pozornosť venovali podnikateľským zručnostiam
a schopnostiam. V riadkoch vyššie sme zároveň zdôraznili, že miera využitia
a dôležitosti jednotlivých zručností a schopností naprieč fázami podnikateľského
procesu je odlišná. Na tomto mieste preto pozornosť venujeme prieniku týchto oblastí
a pozrieme sa, aké podnikateľské zručnosti a schopnosti sú kľúčové pre úspešnosť
v jednotlivých fázach podnikateľského procesu. Vychádzame pritom z práce viacerých
autorov115, ktorí sa zamerali v rámci skúmania podnikateľského procesu aj na
príslušné zručnosti a schopnosti. Samozrejme, tak ako nemožno ostro a jednoznačne
ohraničiť jednotlivé fázy podnikateľského procesu, nemôžeme ani priradiť rôzne
zručnosti a schopnosti výhradne k jednej z týchto fáz. Často totiž dochádza k ich
uplatňovaniu naprieč viacerými či dokonca všetkými fázami. Preto aj nižšie uvedené
zaradenie nemá hovoriť o výhradnom, ale o prevažnom alebo kľúčovom výskyte v tejktorej fáze.
1. Zručnosti a schopnosti pred začatím podnikania
V úvodnej fáze dominujú predovšetkým činnosti spojené s príležitosťami, ich
hodnotením a pretváraním do podnikateľských konceptov. V osobnej rovine sa
formuje podnikateľský zámer jednotlivca. Už v tejto fáze sa však budúci podnikatelia
musia venovať aj získavaniu potrebných zdrojov – finančných, ľudských,
informačných či iných. Kľúčové zručnosti a schopnosti v tejto fáze sú:
x
x
x
x
x

Zručnosti a schopnosti súvisiace s vnímaním podnikateľskej príležitosti
Zručnosti súvisiace so zhodnotením podnikateľskej príležitosti
Zručnosti spojené s pochopením produktu a trhu
Tvorba podnikateľských modelov
Zručnosti spojené so získavaním zdrojov

2. Zručnosti a schopnosti pri začínaní a rozbiehaní podnikania
Po získaní potrebných zdrojov nasleduje začatie podnikania a obdobie jeho
rozbiehania. Podnikatelia musia pozornosť venovať praktickým náležitostiam štartu,
marketingovému plánovaniu a celkovej stratégii. Taktiež, musia riešiť otázku ochrany
nového produktu pred konkurentmi. Kľúčové zručnosti a schopnosti v tejto fáze sú:
x
x
x
x
x
x
x

115

Sociálne zručnosti (zručnosti napomáhajúce efektívnej interakcii s druhými)
Schopnosť budovať si dôveru u iných
Komunikačné zručnosti
Plánovacie zručnosti
Marketingové zručnosti
Predajné zručnosti
Základné zručnosti spojené s financiami

Aulet, 2017; Baron, 2012
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3. Zručnosti a schopnosti po rozbehu podnikania
V tejto fáze sa musia podnikatelia preorientovať zo zamerania predovšetkým na
nápady a plány na zameranie, ktoré sa sústreďuje na vedenie fungujúcej firmy. To
prináša komunikáciu s čoraz väčším rozsahom a množstvom ľudí (tak vnútri firmy
ako aj navonok) a narastajúcu potrebu uplatňovania interpersonálnych
manažérskych zručností. Rastúca firma vyžaduje expanziu pracovnej sily, z čoho
vyplýva potreba získavať, motivovať a udržiavať kvalitných zamestnancov.
Podnikatelia sa teda v tejto fáze musia učiť fungovať ako efektívni manažéri, čo
znamená zásadnú zmenu v ich aktivitách. Kľúčové zručnosti a schopnosti v tejto fáze
sú:
x
x
x
x
x
x
x
x

Zručnosti spojené s vedením ľudí a vytváraním organizačnej kultúry
Zručnosti spojené s riešením konfliktov
Vyjednávacie zručnosti
Zručnosti manažmentu ľudských zdrojov
Zručnosti projektového manažmentu
Škálovanie produkcie, procesov a infraštruktúry
Pokročilejšie zručnosti spojené s financiami
Manažérske zručnosti spojené s efektívnym riadením zdrojov

Nech už podnikateľský proces a jeho komponenty definujeme akokoľvek,
potrebné je predovšetkým si uvedomiť, že zrod podnikateľskej aktivity je, bez ujmy na
všeobecnosti, výsledkom istých na sebe prirodzene stavajúcich fáz. Pre každú z nich
sú charakteristické určité kroky, v ktorých zas rôznou mierou dominuje potreba
uplatňovania jednotlivých podnikateľských charakteristík, foriem podnikateľského
myslenia a prejavov podnikateľského správania a akcie, ako aj uplatňovanie
príslušných podnikateľských zručností a schopností. Porozumenie fázam
a jednotlivým krokom procesu je prospešné predovšetkým na to, aby sme pochopili,
ktoré z uvedených aspektov podnikavosti a do akej miery treba rozvíjať, aby sme
podnikateľský proces úspešne zrealizovali.
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1.4 Podnikanie ako prepojenie jednotlivca, nápadu a príležitosti
V predchádzajúcich troch častiach úvodnej kapitoly sme sa zaoberali konceptmi
súvisiacimi s osobou podnikateľa (podnikateľskými charakteristikami, myslením,
konaním a zručnosťami) ako aj s jednotlivými krokmi podnikateľskej akcie (v podobe
podnikateľského procesu) vedúcimi k vytvoreniu podnikateľskej aktivity. Posledná
časť bude omnoho stručnejšia, no hovorí o zásadnej otázke, ktorá si vďaka svojej
dôležitosti zaslúži svoju samostatnú podkapitolu. Tou otázkou je chápanie podnikania
ako prepojenia jednotlivca a jeho konania s nápadom a príležitosťou. Ide o
skutočnosť, ktorá je prirodzene pre mnohých jasná a samozrejmá. Jej explicitné
zdôrazňovanie je však potrebné, aby žiaden z týchto komponentov nebol opomínaný
či už na úrovni jednotlivca (v prípade prípravy na realizáciu vlastnej podnikateľskej
ambície), organizácií (v prípade tréningu, vzdelávania poskytovania podporných
služieb budúcim podnikateľom) alebo tvorcov politík (pri vytváraní priaznivého
rámca pre podnikanie). Koncept nápadu a príležitosti a koncept osoby jednotlivca (a
jeho konania) sú totiž dve základné východiská vedúce k vzniku a rozvoju podnikania
a podnikateľských aktivít. Nie každé prostredie poskytuje priestor a potenciál pre
rovnaké nápady a príležitosti a nie všetci jednotlivci sú rovnako vybavení
vedomosťami, zručnosťami a schopnosťami pre ich rozpoznanie, nasledovanie
a využitie, a tiež nie sú rovnako vybavení podnikateľskými charakteristikami,
myslením a správaním. Každé podnikanie v jeho konkrétnej podobe je preto
unikátnym prepojením jedinečných podôb týchto dvoch konceptov.
Jednotlivec je nositeľom podnikavosti a jednotlivých podnikateľských
charakteristík, realizátorom podnikateľského myslenia a správania, a vykonávateľom
podnikateľskej akcie. V konfrontácii s viac či menej objektívne existujúcimi nápadmi
a príležitosťami dochádza k ich objaveniu alebo vytvoreniu a nastávajúcemu
nasledovaniu, ktorého výsledkom je rozbeh podnikateľskej aktivity. Oba koncepty jednotlivec a nápad a príležitosť - sú tak nevyhnutnými predpokladmi vzniku
podnikania. Tento vzťah môžeme naznačiť jednoduchou rovnicou:
Podnikanie = nápad a príležitosť * človek * konanie
Ak by ktorákoľvek z premenných bola nulová, rovnako nulový bude aj výsledok.
Jednotlivé vzťahy v rámci tejto rovnice možno opísať nasledovne:
x

x

Bez nápadu a z neho odvodenej príležitosti nemôže jednotlivec či tím ľudí, aj
keď by oplýval akoukoľvek vôľou, začať podnikanie. Podnikaniu by totiž chýbal
akýkoľvek obsah.
Súčasne, nápady a príležitosti v skutočnosti v objektívnej podobe zvyčajne
neexistujú (pri niektorých by bolo vhodnejšie povedať, že nie sú aktualizované /
sprítomnené, teda prevedené do aktuálnej reality) pokiaľ ich niekto nevytvorí
a nedodá im svojim vkladom konkrétnu podobu.
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x

Napokon, podnikateľské aktivity v skutočnosti neexistujú, kým ich nevytvoria
ľudia svojim konaním na základe nápadov a príležitostí, teda ich prenesením do
reálneho života.

Pohľad podobný a doplňujúci k tomu nášmu priniesol aj B. Bjerke116 v rámci
svojho vymedzenia štyroch podmienok nevyhnutných pre vznik podnikania:
1. Podnikanie nie je len dôsledkom vzniku podnikateľských príležitostí, ale taktiež
môže byť výsledkom existencie podnikateľských ambícií, ktoré nevzišli
z podnikateľskej príležitosti, ale jednoducho zo záujmu jednotlivca konať
inovatívne a dosiahnuť niečo nové pre seba i ostatných.
2. Medzi ľuďmi existujú aj bez prítomnosti zjavných podnikateľských príležitostí
rozdiely v ich ochote a schopnosti vnímať a konať na základe príležitostí či v ich
všeobecnej podnikateľskej orientácii.
3. Organizácia podnikateľských aktivít (či už ako reakcia na existujúcu príležitosť,
alebo ako dôsledok záujmu jednotlivca o podnikanie bez existencie nejakej
konkrétnej príležitosti) môže mať podobu buď vytvorenia nového podniku,
obnovenia existujúceho podniku alebo rozvoja iného druhu podnikateľskej
aktivity.
4. Podnikanie znamená inováciu v podobe novej kombinácie zdrojov, ktorá nie je
dokonalou imitáciou niečoho už existujúceho, a ktorú používatelia v spoločnosti
(zákazníci, klienti či občania) vnímajú ako zmenu a niečo nové.
Na základe vzťahu vysvetleného v predchádzajúcich riadkoch je teda prirodzené,
že po osobe podnikateľa a s ňou spojených komponentoch budeme v druhej kapitole
venovať pozornosť práve konceptu podnikateľského nápadu a príležitosti. Nebudeme
však o nich hovoriť ako o izolovaných a statických prvkoch, ale pozrieme sa na ne
v kontexte aktívneho vstupu jednotlivca, ktorý dodáva procesu vzniku podnikateľskej
príležitosti nevyhnutnú dynamiku.

116

Bjerke, 2013
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Zhrnutie kľúčových myšlienok prvej kapitoly
x

x

x

x
x
x

x

x

x

Podnikanie je výsledkom prepojenia dvoch konceptov - konceptu jednotlivca
a konceptu nápadu a príležitosti, pričom kľúčovým faktorom je skutočné
konanie.
Tento vzťah môžeme naznačiť jednoduchou rovnicou: „Podnikanie = nápad a
príležitosť * človek * konanie“. Ak by ktorákoľvek z premenných bola nulová,
rovnako nulový bude aj výsledok.
Konanie je súčasťou podnikateľského správania. Rozhodnutie a schopnosť
konať, rozbiehať svoje projekty a privádzať ich do reálneho života oddelí
skutočných podnikateľov od tých, čo o podnikaní len snívajú.
V krokoch a situáciách vedúcich k vzniku podnikania a spojených s jeho
vedením je jedným z kľúčov k úspechu uplatňovanie podnikateľského myslenia.
Podnikateľské správanie a myslenie je príznačnejšie pre jedincov, ktorí
disponujú určitými črtami, nazývanými aj podnikateľské charakteristiky.
Dokážeme
identifikovať
isté
charakteristiky,
myslenie
a správanie
charakteristické pre podnikateľov a podnikavých jedincov, a tiež ich vieme
cielene rozvíjať.
Taktiež vieme identifikovať isté zručnosti a schopnosti, ktoré zvyšujú
predpoklad úspešného rozbehnutia a vedenia podnikateľskej aktivity, a cielene
sa zamerať na ich zdokonaľovanie.
Zrod podnikateľskej aktivity je plynulý, postupne sa vyvíjajúci proces, ktorý
môžeme rozdeliť do istých logicky vymedzených krokov. Hovoríme o tzv.
podnikateľskom procese.
Procesný pohľad nám pomáha lepšie pochopiť proces ako celok a jeho jednotlivé
kroky, umožňuje zdokonaľovať sa v aktivitách spojených s príslušnými krokmi
a porozumieť, ktoré zručnosti a schopnosti sú v jednotlivých krokoch kľúčové.

Zaujímavé odkazy na ďalšie čítanie
BARON, R.A. a HMIELESKI, K.M. Essentials of Entrepreneurship. Second Edition.
Changing the World, One Idea at a Time. Cheltenham: Edward Elgar, 2018.
BAUM, J.R. a kol., zost. The Psychology of Entrepreneurship. New York, NY:
Psychology Press, 2012.
BJERKE, B. About Entrepreneurship. Cheltenham: Edward Elgar, 2013.
LUKNIČ, A.S. Manažment kreativity a inovácií. Bratislava: Univerzita Komenského v
Bratislave, 2008.
NIELSEN, S.L. a kol. Entrepreneurship in Theory and Practice. Paradoxes in Play,
Second Edition. Cheltenham: Edward Elgar, 2017.
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2. Podnikateľské nápady a príležitosti
Obsah kapitoly
x
x
x
x

Čo je to podnikateľský nápad?
Kde môžem podnikateľské nápady hľadať a ako sa v tom môžem zlepšovať?
Ako sa z nápadu stáva príležitosť?
Na čo musím pamätať pri jej hodnotení?

V predchádzajúcej časti sme si priblížili koncept podnikateľského procesu, ktorý
predstavuje zjednodušený pohľad prostredníctvom krokov vedúcich k vzniku
a rozvoju podnikateľskej aktivity. V jeho úvode je identifikácia/vytvorenie
podnikateľskej príležitosti a tvorba a vznik nového podnikateľského konceptu. Pri
vzniku podnikateľskej aktivity zohrávajú kľúčovú úlohu dva prvky - nápad
a príležitosť. A práve ony sú stredobodom pozornosti druhej časti našej knihy.
Zameriame sa v nej na vysvetlenie podstaty podnikateľských nápadov a príležitostí
a ich súvislosti, zdroje podnikateľských nápadov, schopnosti a techniky tvorby
podnikateľských nápadov, atribúty podnikateľských nápadov, ich hodnotenie
a validáciu, formuláciu podnikateľských príležitostí a ich rozvoj do podnikateľských
konceptov.
Výsledky vzdelávania
Po prečítaní tejto kapitole by ste mali:
x
x
x
x
x
x
x

pochopiť podstatu podnikateľských nápadov a príležitostí a ich súvislosti,
porozumieť prístupom „objavenej“ a „vytvorenej“ príležitosti a ich prieniku,
porozumieť podstate vzniku podnikateľskej príležitosti v podobe procesného
modelu,
identifikovať možné zdroje podnikateľských nápadov,
poznať techniky tvorby podnikateľských nápadov a dokázať ich aplikovať,
poznať možnosti hodnotenia a validácie podnikateľských nápadov a dokázať ich
aplikovať,
poznať techniky rozvoja podnikateľských príležitostí do podnikateľských
konceptov a dokázať ich aplikovať.
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2.1 Podstata podnikateľských nápadov a príležitostí
Vysvetliť význam a podstatu podnikateľského nápadu a podnikateľskej
príležitosti, a najmä vzájomne tieto dva pojmy ohraničiť, nie je také jednoduché ako
by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Neprispieva k tomu ani skutočnosť, že tak v bežnom
živote ako aj v podnikateľskej a akademickej literatúre sa tieto pojmy často používajú
ako synonymá či sa prípadne zamieňajú. Samozrejme, v reálnom podnikateľskom
živote je omnoho dôležitejšie mať dobrý nápad a identifikovať či vytvoriť vhodnú
príležitosť ako dokázať ich správne definovať. Ak však chceme ako študenti vzájomné
súvislosti lepšie pochopiť, a predovšetkým zdokonaliť svoje charakteristiky
a schopnosti prichádzať s nápadmi a objavovať či vytvárať príležitosti, je vhodné sa na
celú vec pozrieť systematicky, krok po kroku.
Príležitosť objavená alebo vytvorená?
Autori, ktorí sa usilujú o pochopenie a opísanie vzniku podnikateľských
príležitostí prichádzajú v zásade s dvoma základnými perspektívami. Prvou je
perspektíva založená na presvedčení o objektívnej existencii príležitostí v okolitom
svete (v akejsi aktuálnej realite) nezávisle od jednotlivcov. Od ich konkrétnych
charakteristík (najmä znalostí a schopností) bude závisieť, či budú schopní rozpoznať
existujúce príležitosti, ktoré iní nevidia. Táto perspektíva pracuje s pojmami ako
rozpoznanie, objavenie či identifikácia príležitosti. Opakom je druhá perspektíva,
ktorá hovorí o procese vytvorenia a rozvoja podnikateľskej príležitosti. Podľa nej
príležitosti neexistujú oddelene od podnikateľov a sú to práve podnikatelia, ktorí ich
tvoria. Taktiež, vychádza z názoru, že príležitosti neexistujú v reálnom živote v úplnej
a finálnej forme, ale skôr vo veľmi nejasnej podobe (teda nie v aktuálnej, ale akejsi
hlbšej realite) vyžadujúcej výrazný príspevok jednotlivca či tímu, ktorí jej dajú finálnu
podobu.117 Tieto dva prístupy tak majú v podstate odlišné pohľady na dilemu, čo bolo
skôr - podnikateľ či príležitosť? Existujú však aj autori, ktorí sa usilujú o ich
pragmatické zblíženie a poukazujú na to, že skôr než úplné objektívne príležitosti sa
vo svete okolo nás vyskytujú tzv. „neaktualizované tendencie či inklinácie
k príležitostiam“, pre ktorých aktualizáciu a premenu na príležitosť je potrebný
zásadný subjektívny ľudský vklad.118 Azda najlepšie to vystihuje tvrdenie Sarasvathy
a kol., podľa ktorých niektoré príležitosti ležia „pochované v zemi“ a čakajú na
objavenie ostražitým a všímavým človekom, kým iné vyžadujú súhru viacerých
zúčastnených, vrátane podnikateľa či členov zakladateľského tímu, aby konali
smerom k ich vytvoreniu či uvedeniu do života v dynamickom a interaktívnom
procese nepredvídateľných skutočností, tvorenia a sociálnej interakcie.119
Podľa nášho názoru podnikanie v reálnom živote je veľmi pestré a rozmanité,
a určite prinieslo a ešte prinesie mnoho príkladov z jednej aj druhej z uvedených
Hansen, 2012
Ramoglou a Tsang, 2016
119 Sarasvathy a kol., 2002, in Nielsen a kol., 2017
117

118
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perspektív, ako aj z ich rôznych kombinácií. Rovnako si myslíme, že pre čitateľa tejto
učebnice bude užitočnejší pragmatický pohľad, v ktorom sa pokúsime uvedené dve
perspektívy podnikateľskej teórie prepojiť a ponúknuť pochopenie všetkých
potrebných hypotetických krokov, resp. fáz od zdrojov podnikateľských nápadov po
solídne definovanú podnikateľskú príležitosť, ako aj prakticky zameraný návod na ich
realizáciu, zdokonalenie či rozvoj súvisiacich zručností. Budeme pritom pracovať
s neutrálnym pojmom vznik podnikateľskej príležitosti.

Príklady objavenej/identifikovanej podnikateľskej príležitosti:
Predaj reflexných viest po ich zavedení do povinnej výbavy vozidiel zo zákona
alebo predaj tričiek s nápismi reagujúcimi na aktuálne udalosti (napr. „Je suis
Charlie“ – vyjadrenie sympatii a podpory z redakciou časopisu, ktorý sa stal obeťou
teroristického útoku; alebo „Na pláž!“ – ironizácia pozdravu používaného
pravicovými extrémistami). Takéto príležitosti možno považovať za objektívne
existujúce bez osobného „vkladu“ viazaného na konkrétneho človeka či tím ľudí.
Príklady vytvorenej podnikateľskej príležitosti:
Vytvorenie konceptu a technológie mobilných platieb VIAMO ako reakcia na
potrebu ľudí realizovať medzi sebou (ale čoraz viac aj v prospech obchodníkov
a inštitúcií) malé platby v presnej výške rýchlo, jednoducho a bez potreby hotovosti.
Prípadne vytvorenie aplikácie Virtual Medicine na inovatívnu výučbu budúcich
lekárov prostredníctvom virtuálnej reality (VR), kde študenti s nasadenými VR
okuliarmi môžu priamo pred sebou vidieť a študovať ľudské telo. Obe spomenuté
príležitosti by vo svojej konkrétnej podobe nevznikli bez zásadného prispenia ich
tvorcov, ktorí prepojili vnímané potreby, nedostatky či priestor na zlepšenie s novými
technologickými možnosťami a vytvorili inovatívny produkt a s ním spojený
podnikateľský koncept.
Čo bolo skôr: nápad a vznik príležitosti alebo rozhodnutie stať sa
podnikateľom?
Ako prezentujeme naprieč celou touto učebnicou, podnikanie je výsledkom
vzájomnej súhry dvoch konceptov - osobnosti jednotlivca, a nápadu a príležitosti.
Otázka, ktorá sa môže prirodzene objaviť, znie: „Čo bolo skôr?“. Odpoveď nie je
jednoznačná, keďže vzťah rozhodnutia stať sa podnikateľom (teda zásadné
rozhodnutie jednotlivca do tejto interakcie vstúpiť a rozvíjať ju) a procesu vzniku
podnikateľskej príležitosti (či už objavením alebo vytvorením, tak ako ho popíšeme
nižšie) môže byť dvojaký:
a) Rozhodnutie stať sa podnikateľom príde skôr než vznik konkrétnej potenciálnej
príležitosti. Človek, ktorý už vie, že sa chce stať podnikateľom, následne vhodnú
príležitosť hľadá.
b) Rozhodnutie začať podnikať príde až po tom, čo človek identifikuje problém
alebo potrebu a príde s riešením v podobe sformulovanej potenciálnej
podnikateľskej príležitosti.
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Procesný model podnikateľskej príležitosti
Vznik podnikateľskej príležitosti možno tiež zjednodušene vnímať ako
proces, keďže pozostáva z viacerých prvkov, ktoré spolu vzájomne súvisia a na seba
nadväzujú. Podobne ako v prípade podnikateľského procesu, aj tu ide o značné
zovšeobecnenie, ktoré nám však umožňuje lepšie pochopiť jednotlivé komponenty
a identifikovať oblasti, na ktorých je možné stavať, resp. v ktorých je potrebné sa
zdokonaliť. Vo všeobecnosti možno povedať, že to prečo, kedy a ako sú v jednotlivých
prípadoch rozpoznávané resp. vytvárané podnikateľské príležitosti je výsledkom
vzájomného pôsobenia dvoch skupín faktorov:
a) charakteristík jednotlivých komponentov tohto procesu, a
b) charakteristík človeka - jednotlivca, u ktorého tento proces prebieha.
Na základe prác viacerých autorov sme sa pokúsili zostaviť ucelený
konceptuálny procesný model podnikateľskej príležitosti (obrázok 2),

Komponenty procesu

Zdroj
nápadu

Reálne
podmienky

Zhodnotenie
nápadu

Nápad

Príležitosť

Vnímanie
príležitostí

Podnikateľská
kreativita

Charakteristiky jednotlivca

Zanechanie
nápadu

Podnikateľský koncept

Obrázok 2: Konceptuálny procesný model podnikateľskej príležitosti

Osobnostné
charakteristiky

Sieť
kontaktov

Znalosti a
skúsenosti

Konceptuálny procesný model podnikateľskej príležitosti prepája uvedené dve
skupiny faktorov a načrtáva tak vzájomné súvislosti medzi nimi, ako aj medzi ich
čiastkovými prvkami. Nie je pritom nevyhnutné dodržať lineárny charakter procesu.
Dôležitejšia je prítomnosť a súhra jednotlivých súčastí a pochopenie ich významu a
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úlohy. Časť modelu zameraná na komponenty procesu vzniku príležitosti vychádza zo
syntézy viacerých modelov a procesných pohľadom na podnikanie120, kým časť
zameraná na charakteristiky jednotlivca je adaptáciou modelu Ardichviliho a kol.121
v konfrontácii s ďalšími autormi122. Model rovnako vychádza z prác ďalších autorov
venujúcich sa nápadom a príležitostiam.123
Na začiatku uceleného procesného modelu podnikateľskej príležitosti vystupujú
zdroje podnikateľských nápadov. Jednoducho povedané, ide o prvotné podnety
pre podnikateľa, ktoré ho vedú k sformulovaniu nápadu. Ich povaha môže byť
rôznorodá, podrobnejšie sa im budeme venovať v ďalšej časti. Už v tomto mieste sú
dôležité charakteristiky jednotlivca (človeka resp. tímu), a to hneď v dvoch
rovinách. Prvou je to, že nositeľmi časti zdrojov nápadu sú práve ľudia, ktorých
sa týka. Druhá je zas spojená so schopnosťou rozpoznávania problémov,
nedostatkov či potrieb a existencie priestoru pre ich lepšie riešenie, ako aj
generovania možných spôsobov riešenia. Prirodzene, nie všetci ľudia reagujú po
vystavení rovnakým podnetom (teda zdrojom nápadov) objavením, resp. vytvorením
nejakého nápadu, a taktiež rôzni ľudia môžu na základe rovnakých podnetov prísť
k iným nápadom či ich odlišným podobám.
Ďalším komponentom modelu je teda prvotný podnikateľský nápad. Ten
môžeme chápať ako prvotný nápad ako vytvoriť niečo nové, zlepšiť existujúce, lepšie
riešiť problém alebo potrebu spôsobom, ktorý bude vytvárať hodnotu pre užívateľov
a môže viesť k založeniu podnikateľskej aktivity. Nasledujúcim krokom procesného
modelu podnikateľskej príležitosti je zhodnotenie nápadu (môžeme ho tiež nazvať
ako zhodnotenie potenciálnej príležitosti). Vo fáze zhodnotenia je nápad
konfrontovaný (štruktúrovane alebo neštruktúrovane) s realitou a podmienkami
prostredia, pričom významnú úlohu tu zohrávajú charakteristiky jednotlivca a
predovšetkým podnikateľská kreativita (o ktorej sme hovorili v predchádzajúcej
kapitole). Aj v tejto fáze rôzna úroveň podnikateľskej kreativity jednotlivca či členov
zakladateľského tímu môže viesť k rozličným záverom zhodnotenia prvotného
nápadu.
Výsledkom zhodnotenia je buď zanechanie nápadu (pokiaľ jeho nositeľ nie je
presvedčený, že povedie k životaschopnej príležitosti), alebo jeho rozvinutie do
potenciálnej podnikateľskej príležitosti. Tú možno stručne charakterizovať ako
zhodnotený a rozpracovaný nápad pri ktorom sa domnievame (správne alebo
nesprávne, čo v danej chvíli nemožno posúdiť), že ho možno potenciálne premeniť na
vytvorenie životaschopnej podnikateľskej aktivity, ktorá bude reflektovať existujúcu
alebo možnú budúcu potrebu či riešiť problém zákazníkov na trhu.
Vstup charakteristík jednotlivca do jednotlivých komponentov procesu sme
už zdôraznili pri ich vymenovaní. Druhá súčasť modelu objasňuje, aké faktory stoja za
úrovňou celkovej schopnosti vnímať potenciálne podnikateľské príležitosti (angl.
Gaglio a Taub, 1992; Singh a kol., 1999; Lumpkin a kol., 2004; Nielsen a kol., 2017
Ardichvili a kol., 2003
122 Baron a Hmieleski, 2018
123 Hisrich, 2014; Timmons, 1999
120
121
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orig. „entrepreneurial alertness“) (pozri časť 1.1.3 vyššie). Tá predstavuje špecifický
súbor pozorovacích zručností a spôsobov myslenia, ktoré napomáhajú identifikovať
dobré potenciálne príležitosti, všímať si inak prehliadané veci a súvislosti, a to
s prirodzenou motiváciou a bez potreby formálne zahájiť vyhľadávanie príležitostí124.
Na výšku schopnosti vnímať potenciálne podnikateľské príležitosti vplýva pôsobenie
viacerých faktorov. Prvými z nich sú osobnostné charakteristiky, z ktorých
kľúčová v tomto prípade je najmä kreativita a inovatívnosť.125 Ďalšími faktormi sú
relevantné znalosti a skúsenosti, a to jednak z nejakej oblasti, o ktorú sa človek
špeciálne (osobne či profesionálne) zaujíma, ako aj z konkrétneho odvetvia či typu
biznisu, v ktorom človek pozná charakter produktu, trhu, problémov zákazníkov
a spôsobov, akými sú riešené. Vplyv na schopnosť vnímať príležitosti je pritom vyšší
pri vzájomnej konvergencii uvedených dvoch domén. Napokon, úlohu zohráva sieť
kontaktov, pričom čím viac relevantných kontaktov má človek vytvorených, tým je
jeho schopnosť vnímať potenciálne úspešné podnikateľské príležitosti vyššia.
Samozrejme, čo sa bude diať s výslednou potenciálnou podnikateľskou
príležitosťou je opäť v rukách jednotlivca, resp. tímu ľudí. Príležitosť môže nechať
(dočasne) nevyužitú, alebo sa môže rozhodnúť nasledovať ju a konať na základe nej
rozbehnutím rodiacej sa podnikateľskej aktivity.
V predchádzajúcich riadkoch sme hovorili o podnikateľskom nápade
a podnikateľskej príležitosti z perspektívy nového podnikania, kde je často nositeľom
jednotlivec prípadne neformálny tím ľudí. Veľmi podobne však môže vyzerať aj
„intrapodnikateľský“ proces rozpoznávania príležitosti - teda rozpoznávanie nových
príležitostí v už rozbehnutom podnikaní v kontexte existujúcej organizácie. Ten môže
viesť k identifikácii príležitosti pre nové smerovania a rozvoj súčasných aktivít, ale aj
príležitostí pre úplne nové podnikateľské aktivity.
V ďalších častiach tejto kapitoly nadviažeme na jednotlivé súčasti uceleného
konceptuálneho procesného modelu podnikateľskej príležitosti a zameriame sa na ich
praktickú realizáciu.

124
125

Katz a Green, 2014
Viac o podnikateľských charakteristikách v časti 1.1.1
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Príklady z výskumu:
GEM a vývoj vnímania podnikateľských príležitostí
Najväčšia svetová akademická štúdia o podnikaní, ktorú Fakulta managementu
UK na Slovensku realizuje už od roku 2011, sa v rámci skúmania podnikateľskej
dynamiky zameriava aj na celkovú mieru vnímania dobrých príležitostí na začatie
podnikania v dospelej populácii. Ide o akúsi celkovú úroveň schopnosti vnímať
podnikateľské príležitosti, v ktorej sa spája agregovaná úroveň charakteristík
jednotlivcov a ich sentimentu s objektívnou úrovňou príležitostí v ekonomike126.
Tabuľka: Vnímanie podnikateľských príležitostí na Slovensku a v Európe, 2013 – 17
2013
2014
2015
2016
2017
Slovensko
16,1 %
23,5 %
26,4 %
23,0 %
25,8 %
Európa
30,4 %
36,4 %
36,7 %
36,5 %
41,4 %
Zdroj: GEM 2013 až 2017, vlastné spracovanie

Vnímanie dobrých príležitostí na podnikanie na Slovensku deklaruje približne
štvrtina dospelej populácie. Kým v rokoch 2013 až 2015 bol trend priaznivo stúpajúci,
v roku 2016 hodnota mierne poklesla kým v roku 2017 znova o takmer rovnakú
hodnotu mierne narástla. V Európe však nepatríme vo vnímaní príležitostí k špičke,
keďže pod priemernou hodnotou vnímania dobrých príležitostí v rámci európskych
krajín stabilne a pomerne výrazne zaostávame. Pre zaujímavosť, v roku 2017
vykazovalo spomedzi krajín Európy najvyššiu mieru vnímania príležitostí Švédsko
(79,5%), kým najnižšiu naopak Bosna a Hercegovina (13,4%).
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2.2 Zdroje podnikateľských nápadov
Zdroje podnikateľských nápadov predstavujú z pohľadu jednotlivca, tímu či
organizácie prvky externého a interného prostredia (často vo vzájomnej interakcii),
z ktorých môžu vzísť prvotné podnety pre podnikateľa vedúce k sformulovaniu
nápadu na potenciálne podnikanie.
Ako sme už uviedli, časť ľudí túži stať sa podnikateľmi ešte pred tým, než majú
konkrétny podnikateľský nápad či sú si vedomí konkrétnej príležitosti, teda pred
začiatkom toho, čomu hovoríme proces rozpoznania, resp. vytvorenia podnikateľskej
príležitosti. Práve oni sa najčastejšie pýtajú, kde nájsť dobrý podnikateľský nápad.
Odpoveď na túto otázku dáva vymenovanie možných zdrojov podnikateľských
nápadov, ktoré prinášame nižšie.
Pracovná skúsenosť
Viacerí úspešní podnikatelia pred založením vlastného podnikania strávili
nejaký čas (niekedy roky) prácou v pozícii zamestnanca a vo svojej profesii získali
cenné skúsenosti a odbornosť, ako aj predstavu ako možno niektoré veci robiť inak.
Vďaka práci v nejakom odvetví človek získava lepší prehľad o fungovaní trhu
a odvetvia, vnútornom fungovaní biznisu v tomto odvetví, dodávateľskoodberateľských vzťahoch a pod. Samozrejme, záleží na kvalitách a charakteristikách
jednotlivca, ako si bude skúsenosti a poznatky nadobudnuté v pozícii zamestnanca
interpretovať, resp. či ich bude alebo nebude vnímať zo svojej perspektívy skreslene.
Načúvanie zákazníkom
Častým podnetom ako robiť veci inak, s ktorým sa človek stretne najmä v rámci
svojej pracovnej skúsenosti, býva nespokojnosť zákazníkov s aktuálnym riešením ich
problémov či potrieb. Načúvaním zákazníkom (či už prirodzene a neformálne alebo
s využívaním systematických a formalizovaných techník a postupov), správnym
pochopením ich problémov a potrieb, a hľadaním inovatívnych riešení možno prísť
k cenným podnikateľským nápadom.
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Príbehy z praxe:
Alexander Cimbaľák (ACE enterprise Slovakia) - Keď na problém
zákazníkov nájdete naozaj inovatívne riešenie127
Alexander od skončenia školy pracoval ako integračný softvérový špecialista pre
jednu z väčších slovenských IT spoločností. Po niekoľkých rokoch práce na
projektoch pre zákazníkov si uvedomil, že viacero projektov vedie k dodaniu
integračných riešení s nedostatkami, nespokojnosti zákazníkov a frustrácii väčšiny
zúčastnených na strane zákazníka aj dodávateľa. Prišiel preto s nápadom, ako
navrhovanie integračných riešení uchopiť inovatívnym spôsobom - jednoduchým
modelovaním vo vizuálnom rozhraní. Zákazníci prejavovali spokojnosť s prototypom
riešenia a výsledkami, ktoré sa vďaka nemu darilo dosiahnuť. Firma, v ktorej
Alexander pracoval sa však nechcela púšťať do vývoja vlastného riešenia. Cítil preto,
že sa musí posunúť niekam ďalej. Kamarát s viacerými podnikateľskými
skúsenosťami ho presvedčil na spoločné podnikanie. Podarilo sa im získať zákazku,
vďaka ktorej zarobili prostriedky potrebné na ukončenie vývoja produktu. Svoje
vlastné integračné riešenie sa im podarilo presadiť vďaka inovatívnej a netradičnej
komunikácii, vysokému predajnému úsiliu, no najmä vďaka unikátnosti samotného
produktu ako súčasť dodávok veľkých softvérových dodávateľov, ako aj vo vlastných
integračných riešeniach. Dnes ho možno nájsť v informačných systémoch zákazníkov
po celom svete.
Zdroje nápadu: Pracovná skúsenosť a načúvanie zákazníkom
Zákaznícka skúsenosť
Osobná zákaznícka skúsenosť, najčastejšie v podobe frustrácie z toho, že človek
nevie nájsť na trhu presne to, čo ako zákazník očakáva, resp. že jeho problémy
a potreby nedokážu existujúce alternatívy uspokojivo vyriešiť je ďalším častým
impulzom pre podnikateľský nápad. Takýto nápad býva založený na vytvorení
riešenia, ako robiť niečo inak alebo lepšie než doposiaľ.
Podobné podnikanie, nápad či produkt
Ďalším zdrojom nápadu je, aj bez priamej pracovnej skúsenosti, inšpirácia už
existujúcim podnikaním v oblasti alebo s produktom, ktoré nás zaujmú, prípadne kde
vidíme rastúci trh, z ktorého by sme si vedeli „ukrojiť“ svoj podiel. Takéto formy
vstupu do biznisu môžu zahŕňať napríklad prinesenie biznisu fungujúceho v zahraničí
na domáci trh, kde ešte podobné riešenie nie je, alebo napríklad franchising či
imitáciu.
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Príbehy z praxe:
Martin Guttman (Tuli.sk) - Priniesť si z dovolenky ozajstný biznis128
Martin vždy podnikanie považoval za atraktívne a ako študent plánoval viacero
projektov, z ktorých nakoniec jeden (internetový portál o umení) aj rozbehol. Po čase
ho však ukončil, keďže internetový trh bol v tom čase veľmi malý a on sa zameriaval
na veľmi špecifický produkt. Jeho súčasný podnikateľský príbeh sa začal v roku 2006
na dovolenke v Thajsku. Večer v bare si sadol na niečo mäkké, pohodlné a
prispôsobivé, s čím sa doteraz nestretol - na sedací vak. Najprv to chcel mať len tak
doma, no po čase zistil, že na Slovensku ani v okolí nič podobné v tom čase
neexistovalo. Rozhodol sa, že s lokálne unikátnym produktom to skúsi. Začal vyberať
látky, skúšať dodávateľov a vyrábať prvé prototypy na testovanie. Po skvelej spätnej
väzbe pokračoval ďalej v práci a už v to leto mali ľudia na hudobnom festivale
možnosť sedieť na jeho „tuli vakoch“. Koncom roka prišli prvé objednávky a po
ďalšom pol roku plnenia ušitých vakov polystyrénovými guličkami do noci v garáži sa
Martin do podnikania pustil naplno. Zvyšok príbehu je už známy. Martinovi sa
podarilo dosiahnuť, že produkt, ktorý na Slovensko priniesol nazývame jeho značkou
- sedaciemu vaku málokto povie inak ako „tuli vak“.
Zdroj nápadu: Podobné podnikanie v zahraničí
Hobby alebo osobný záujem
Viacero ľudí postupne nájde spôsob, ako svoje hobby alebo osobný záujem, pre
ktoré majú vášeň a v ktorých sa chcú realizovať, premeniť na podnikanie. Pokiaľ sa
človek v nejakej oblasti dlho a so záujmom pohybuje, získava množstvo skúseností,
vedomostí, expertízu a tiež kontakty na podobne zameraných ľudí. V dôsledku toho
môže časom prísť podnet k nápadu na možné podnikanie.
Zhoda okolností alebo šťastná náhoda
V spojení s charakteristikami ľudí s vysokou schopnosťou identifikovať
podnikateľské príležitosti môže ako zdroj podnetu k nápadu na možné podnikanie
zafungovať aj nečakaná zhoda okolností či náhoda. Niektorí to pripisujú zhode
okolností „byť v pravej chvíli na pravom mieste“ alebo jednoducho šťastiu. My sme
však presvedčení, že vo väčšine prípadov ide o dôsledok schopnosti pozorovať dianie
okolo seba optikou a využitím charakteristík, o ktorých sme písali vyššie. Tak či tak,
niekedy nápady prichádzajú neočakávane.
Rodina, priatelia a známi
Ďalším zdrojom nápadov môžu byť rozhovory s príbuznými, priateľmi alebo
známymi, pri ktorých zo vzájomnej interakcie ohľadom nápadov, problémov, potrieb,
skúseností, riešení či postrehov môže vzísť nápad na možné podnikanie. Nápady na
nové riešenia existujúcich problémov pritom často vznikajú najmä v prípadoch, keď
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sú v konfrontácii ľudia s rôznymi skúsenosťami a profesijným či vzdelanostným
profilom. Dochádza totiž k spojeniu dovtedy neprepojených perspektív.

Príbehy z praxe:
Ján Lunter st. (ALFA BIO - Lunter) - Vytvorenie príležitosti zo svojej
záľuby129
Keď pred takmer štyridsiatimi rokmi mama Jána Luntera st. ochorela, rozhodol
sa jej pomôcť aj zmenou stravovania, ktorého súčasťou sa stalo tofu. To vtedy varil
doma, študoval o tom knihy a skúsenosti čerpal od známych. Keď videl, že zdravšie
stravovanie členom jeho rodiny prospieva, rozmýšľal, ako by svoje skúsenosti
posunul ďalej. Po roku 1989 a umožnení podnikania sa venoval viacerým činnostiam,
a po krátkom čase sa vrátil aj k svojej vášni pre tofu a alternatívne zdravšie
stravovanie. Po tom, čo si uvedomil ekonomický potenciál, zrodil sa jeho
podnikateľský nápad a jeho víziou sa stalo posúvať ďalej skúsenosti s tofu a zdravou
stravou. Vo svojom dome podomácky a s využitím prostriedkov získaných z prvých
podnikateľských aktivít vyrobil s bratom prvé technológie a začal experimentovať s
výrobnými postupmi. Od podnikania s tofu ešte nakrátko odišiel, aby sa k nemu s
novým spoločníkom čoskoro vrátil, keď otvorili vegetariánsku predajňu a obchod s
ovocím a zeleninou, a stále plánovali rozvíjať aj vlastnú výrobu tofu. Biznis
naštartovala veľká objednávka od francúzskej firmy, neskôr sa produkty z tofu
presadili aj v obchodných reťazcoch a stali sa bežnou súčasťou stravovacích návykov
na Slovensku. Spoločnosť, ktorú Ján Lunter st. vytvoril postupne rástla, presťahovala
sa do vlastných výrobných priestorov, a zažila viaceré dobré aj horšie chvíle. Stále je
výraznou súčasťou nášho trhu a už štvrťstoročie sa venuje výrobe sójových potravín,
teraz už pod značkou Lunter.
Zdroj nápadu: Osobný záujem a Vášeň pre nejakú oblasť
Škola
Pre tých, ktorí ešte majú to šťastie a chodia do školy, je táto ďalším zo zdrojov
nápadov na možné podnikanie. V škole sú študenti veľmi často v interakcii so
spolužiakmi a ďalšími ľuďmi, od ktorých môžu vzísť podnety a inšpirácie na
podnikanie (z ich potrieb, problémov či postrehov). Tie možno získať aj zo zadaní či
projektov, na ktorých pracujú. V škole tiež študenti prichádzajú do kontaktu
s najnovšími poznatkami a problémami, a tiež s odborníkmi z praxe a zo školy,
a riešia reálne a aktuálne problémy v oblasti, ktorú študujú. Môžu tak objaviť nové
riešenia či poznatky, ktoré sa dajú premeniť na podnikanie.
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Príbehy z praxe:
Dominika Podolanová (WAKIVAKY) - Od školského projektu k
reálnemu podnikaniu130
Dominika v druhom ročníku na vysokej škole na voliteľnom predmete pracovala
v tíme, kde mali za úlohu spolu so seniormi vytvoriť a zrealizovať podnikateľský
nápad. Prišli s nápadom, ktorý prepájal zručnosti oboch generácií - výrobou vakov na
chrbát z recyklovaných látok. Po ukončení predmetu pri nápade ako jediná zotrvala
Dominika, ktorá ho ďalej rozvíjala, až sa z neho stával koncept reálneho podnikania.
Zohnala človeka na šitie vakov, vytvorila e-shop, a keďže na všetko bola sama,
postupne si vytvorila okruh ľudí, s ktorými si navzájom pomáhali. Dnes sa spolieha
na kvalitu, individuálny prístup a referencie. Rovnaký prístup jej zostal až dodnes,
keď už nie je študentkou a svoje podnikanie naďalej rozvíja. Základná filozofia ostala
rovnaká - prinášať netradičné a kvalitné ručne šité vaky na chrbát a iné festivalové
doplnky, vyrábané recykláciou alebo tzv. „upcykláciou“. Dominika rozvíja mnoho
partnerstiev a stále prináša niečo nové. Je zapojená v hnutí Fashion Revolution,
venuje sa mnohým spoločensky prospešným aktivitám a snaží sa teda podnikať tak,
aby prinášala úžitok aj svojmu okoliu. Navyše, pri ručnej výrobe vakov stále dáva
zákazky viacerým krajčírkam - seniorkám, čím ostáva verná začiatkom svojho
podnikateľského nápadu.
Zdroj nápadu: Zadanie v škole a Hobby alebo osobný záujem
Vzdelanie a expertíza
Vlastné vzdelanie a expertízu možno niekedy taktiež premeniť na znalosti
a zručnosti, ktoré možno „predať“, čo býva tiež východiskom pre podnikateľský
nápad. Často totiž na trhu existujú subjekty, ktoré potrebujú poradenstvo či expertízu
v rôznych oblastiach. Nezávislí experti či konzultanti, ktorí sa rozhodnú pôsobiť
samostatne alebo si založiť vlastný poradenský biznis, hľadajú často väčšiu
nezávislosť alebo veria, že takým spôsobom dokážu lepšie uplatniť a rozvíjať svoj
talent.
Stránky s podnikateľskými nápadmi
Na internete možno nájsť niekoľko (predovšetkým zahraničných) stránok, kde
ľudia zverejňujú svoje podnikateľské nápady (ktoré z rôznych dôvodov nechcú alebo
nevedia sami realizovať, prípadne pre ne hľadajú investorov) alebo nápady na
produkty či služby, ktoré by radi na trhu videli. Zaujímavým zdrojom inšpirácie tiež
môžu byť crowdfundingové stránky, kde navyše podľa úspešnosti jednotlivých
projektov v získavaní zdrojov možno sledovať aj reakciu potenciálnych zákazníkov.
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Média
Ako zdroj nápadu na možné podnikanie môžu poslúžiť aj rôzne mediálne
výstupy, v rámci ktorých zaujať môžu príbehy iných podnikateľov, nové nápady,
riešenia či technológie, problémy zákazníkov či riešenia existujúce v iných oblastiach
alebo fungujúce v iných krajinách, ktoré by bolo možné preniesť do nového
podnikania.
Nová technológia
Môže ísť o zásadný technologický objav ale aj menšie zlepšenie existujúceho
riešenia. Podstata nápadu založeného na technológii často spočíva v tom, že umožní
riešiť doposiaľ neriešiteľné problémy a požiadavky, alebo umožní nahradiť doterajšie
riešenia efektívnejšou, rýchlejšou či kvalitnejšou alternatívou. Ďalšou možnosťou je
prenesenie existujúcich technológií a ich využitie v nových oblastiach.
Výsledky výskumu a vývoja
Špeciálnou kategóriou zdrojov nápadov sú výsledky výskumu a vývoja. Vo
výskumných tímoch v komerčnej no najmä vo verejnej sfére vzniká množstvo
výstupov, z ktorých niektoré majú aj potenciál komerčného využitia. Niekedy sa
výskumníci alebo inštitúcie pokúšajú o ich využitie vlastnými silami, no tiež ich
komercializujú spoluprácou s externými subjektmi.
Regulácie a legislatíva
Nápady na možné podnikanie môžu vzniknúť aj ako reakcia na nové regulácie či
legislatívne požiadavky (napríklad na vybavenie prevádzky, vypracovanie smerníc
a postupov, školenie pracovníkov a pod.). Subjekty, ktorých sa to týka, často
potrebujú na splnenie regulačných či legislatívnych požiadaviek využiť produkty
a služby dodávateľov, čím sa otvára nový a navyše (v danom čase) garantovaný trh.
Dodávatelia alebo odberatelia
V prípade už fungujúceho podnikania sú zdrojom nápadov na vylepšenie
existujúcich produktov či úplne nové podnikateľské aktivity aj existujúci dodávatelia
a odberatelia (teda niečo podobné, ako zákazníci v prípade jednotlivcov, o ktorých
sme písali vyššie). Odberatelia ako obchodní partneri môžu tiež sprostredkovať
podnety od konečných spotrebiteľov.
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Príklady z výskumu:
Zdroje podnikateľských nápadov študentov (GUESSS)
Predmetom skúmania v medzinárodnom výskumnom projekte Global
University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey (GUESSS), ktorý prebiehal aj
medzi slovenskými študentmi vysokých škôl, bol aj zdroj podnikateľského nápadu
tých študentov, ktorí rozbiehali svoje vlastné podnikanie. Študenti mali možnosť
označiť aj viac zdrojov súčasne.131
Tabuľka: Zdroje podnikateľských nápadov študentov u nás a v Európe
Zdroj podnikateľského nápadu
Slovensko
Európa
Vysokoškolské štúdium
25,7 %
35,8 %
Výskumný projekt na univerzite
7,1 %
8,9 %
Diskusia s ostatnými študentmi
13,4 %
17,4 %
Pracovná aktivita mimo univerzity
35,4 %
27,8 %
Iné / predchádzajúce podnikanie
1,3 %
7,2 %
Priatelia mimo univerzity
24,9 %
18,9 %
Členovia rodiny
20,6 %
20,5 %
Hobby alebo voľnočasové aktivity
52,9 %
39,7 %
Médiá (televízia, internet, a pod.)
15,4 %
14,8 %
Ostatné
14,3 %
14,5 %
Zdroj: GUESSS 2016, vlastné spracovanie

Najčastejším zdrojom nápadu (v prípade až vyše polovice študentov) bolo hobby
alebo voľnočasová aktivita. Na druhom mieste s vyše tretinou odpovedí bola práca
popri štúdiu mimo univerzity. Zhodne po približne štvrtine študentov uviedlo, že
zdrojom nápadu bolo vysokoškolské štúdium a priatelia mimo univerzity. V radoch
európskych študentov - začínajúcich podnikateľov celkovo medzi zdrojmi nápadov
vedie tiež hobby, no s oveľa nižším podielom, a na druhom mieste s neveľkým
zaostávaním je vysokoškolské štúdium, a až potom nasleduje práca popri škole.

Zaujímavý a inšpiratívny pohľad na možné zdroje podnikateľských
nápadov a následných potenciálnych príležitostí ponúka britská NCEE vo svojom
zozname 32 možných konkrétne a prakticky sformulovaných spôsobov ako vstúpiť
do podnikania132 (angl. orig. „ways into business“). Zoznam zahŕňa skutočne
rôznorodé spôsoby, preto by sme ho nemali vnímať ako systematickú klasifikáciu, ale
skôr súbor inšpiratívnych príkladov. Možnými spôsobmi ako vstúpiť do podnikania
sú:
1. Licencovanie – Umožní získať licenciu na predaj výrobkov či poskytovanie
služieb, napríklad aj výhradné práva pre špecifickú oblasť či trh. Na základe
licencie možno predávať napríklad software či rôzne spotrebiteľské produkty,
prípadne vyrábať zahraničné produkty na domácom trhu. Alebo naopak,
licenciu na svoj produkt možno predať niekomu inému.
131
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2. Franchising – Umožní rozbehnúť fungujúce podnikateľské koncepty vrátane
značky, know-how, prevádzkovej podpory či dodávateľských vstupov. Cez
franchise si možno ľahko otvoriť napríklad prevádzku fast-food, kaviarne,
fitness centrum, stánok s dopekanými koláčikmi či lokálnu pobočku upratovacej
služby alebo jazykovej školy.
3. Prerábanie a upravovanie existujúcich výrobkov – Práca s výrobkami na
hranici životnosti a ich obnova či pretvorenie na iný výrobok. Takýmto
spôsobom možno napríklad reštaurovať a repasovať starý nábytok na dizajnové
kúsky, prerábať staré televízory na domáce minibary, či predávať očistené staré
tehly. Známym príkladom je aj repasovanie starých tonerov do tlačiarní.
4. Nákup a montáž pre iných – Základom je nájsť výrobky, ktoré sa prepravujú
rozložené a ich montáž je komplikovaná a drahá. Prípadne, ponúknuť možno
riešenie dopravy v rozloženom stave a montáže na mieste. Alebo, z čiastkových
dielcov možno vytvárať kompletné riešenia (napríklad budovanie street workout
ihrísk zo štandardne dostupných dielov).
5. Nahradenie importu – Podstatou je identifikovať výrobok alebo službu, ktoré
sa dovážajú, a hľadať možnosti nahradiť ich podobnými produktmi vyrábanými
lokálne.
6. Dodávateľ iného výrobcu – Základom je zamerať sa na výrobky alebo
služby, ktoré potrebuje niekto iný v rámci svojej produkcie. Jedna z možností je
identifikovať problémy alebo príležitosti v súčasných dodávkach pre existujúcich
výrobcov alebo poskytovateľov služieb. Taktiež, niekedy môžu výrobcovia hľadať
alternatívnych dodávateľov pre zníženie rizika dodávok.
7. Získanie malého podielu na veľkom trhu – Stabilne veľký či rastúci trh
ponúka možnosť na „ukrojenie si“ svojho podielu. Trh by mal byť dostatočne
veľký, aby aj malý podiel priniesol profitabilitu. Môže ísť o predaj výrobkov
(napr. oblečenie, drogéria, kvety) či ponúkanie služieb (napr. kaderníctvo,
tvorba web stránok, účtovníctvo, pneuservis, fast food).
8. Zameranie sa na zanechané trhy či segmenty – Veľké spoločnosti
niekedy zanechajú určité trhy z rôznych dôvodov. Napríklad, menia svoje
produkty v súlade s najnovšou technológiou a na trhu často ostanú prázdne
miesta pre využitie starších technológií, alebo sú príliš veľké aby sa zameriavali
na zákazky v malých množstvách, či expandovali na príliš mnoho trhov aby ich
dostatočne obslúžili. Napríklad, veľký výber gramofónov dnes nenájdete vo
veľkých elektro predajniach, ale v špecializovaných obchodoch. Alebo, stavebné
firmy zamerané na asfaltovanie často neprijímajú zákazky na plochy menšie ako
500 m2.
9. Pridanie hodnoty existujúcim produktom – Jednou z možností je
zamerať sa na existujúce produkty a hľadať možnosti, ako ich robiť lepšie.
Podstatou je nákup výrobkov a služieb, ich ďalšie spracovanie a predaj
v zmenenej forme, ktorá pridáva hodnotu. Pridať hodnotu možno napríklad
pridaním nových prvkov, skombinovaním rôznych produktov, ale aj
kvalitnejším zákazníckym servisom či distribúciou.
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10. Nahradenie materiálu v existujúcom produkte – Niektoré materiály sa
postupne budú meniť napríklad kvôli technologickému pokroku či
environmentálnej preferencii zákazníkov, prípadne kvôli záujmu o ľahšie,
pevnejšie, flexibilnejšie či lacnejšie alternatívy. Zaujímavými príkladmi sú
drevené zubné kefky, alebo stavebné izolácie z ovčej vlny či slamy.
11. Využitie zdrojov v podobe nedostatočne využitých ľudí – Podstatou je
zamerať na identifikáciu a využitie zručností, talentu a energie nedostatočne
využitých ľudí, ktorí môžu poskytnúť užitočnú službu a privyrobiť si tak.
Napríklad, jeden podnikateľský nápad spájal ľudí s pekným písmom s firmami,
ktorí chceli svojim dôležitým zákazníkom poslať rukou písané listy či
blahoželania.
12. Skombinovanie dvoch alebo viacerých prvkov do jedného – Vytvorenie
novej ponuky na základe kombinácie dvoch alebo viacerých výrobkov a služieb,
kde ich interakcia v ideálnom prípade vytvorí niečo nové, lepšie uplatniteľné na
trhu. Napríklad, stretávame sa so zriaďovaním kaviarní v kníhkupectvách či
firmami zabezpečujúcimi komplexnú starostlivosť o domácnosť.
13. Využitie zmien na trhu – Kľúčom je sledovať zmeny v správaní či
preferenciách zákazníkov smerom k iným podobám produktov, či nové
vznikajúce produkty. Dobrým príkladom sú školy varenia, špecializovaná strava
pre bežcov či nosiče na bicykle pre malé automobily.
14. Balenie produktov – Na trhu existujú produkty, ktoré sa nebalia, balia len vo
veľkých množstvách, prípadne sa balia nevhodným (neatraktívnym,
nepraktickým, nedostatočne chrániacim) či environmentálne neprijateľným
spôsobom. Dobrým príkladom sú bezobalové obchody, ale napríklad aj balenie
potravín do balíčkov podľa receptov.
15. Využitie príležitosti módneho trendu – Podstatou je priniesť produkt,
ktorý sa orientuje na aktuálny alebo prevažujúci štýl v obliekaní alebo správaní.
Okrem módnych trendov sa možno zamerať aj na tzv. výstrelky, ktoré sú
intenzívnejšie no trvajú kratšie a vyžadujú rýchlejšiu odozvu. Príkladom
módneho trendu by mohli byť vaky na šnúrkach, príkladom výstrelku napríklad
hračky ako tzv. „fidget spinner“.
16. Využitie rastového trendu – Ponúkanie výrobku alebo služby v odvetví
alebo oblasti do ktorých sa zapája čoraz viac ľudí. Napríklad, stále viac ľudí má
záujem o cestovanie s individuálnym a na mieru zostaveným programom či
alternatívne individuálne ubytovanie, čo vytvára priestor pre cestovateľských
poradcov, lokálnych sprievodcov a ponuky ubytovania v súkromí či
krátkodobého prenájmu svojej nehnuteľnosti cestovateľom.
17. Druhý pokus – Existuje viacero príkladov dobrých ale neúspešných produktov
a služieb, ktoré z rôznych dôvodov zlyhali. Možno skúmať príčiny ich
neúspechu, pričom z niektorých sa dá poučiť a skúsiť uvedené produkty a služby
urobiť lepšie. Príkladom môže byť niekoľko neúspešných pokusov o uplatnenie
sa na trhu s internetovou bankou.
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18. Imitovanie úspešných produktov – Podstatou je hľadať výrobky a služby,
ktoré sa dobre predávajú, sú napodobiteľné a na danom trhu ešte pre ne existuje
miesto. Svojich imitátorov si našli napríklad müsli na mieru.
19. Zlepšovanie existujúceho výrobku alebo služby – Základom je zamerať
sa na produkt, ktorý už na trhu existuje, ale možno ho vylepšiť prostredníctvom
zvýšenia kvality, zníženia nákladov na jeho výrobu alebo poskytovanie, zlepšenia
používateľskej dostupnosti, rozšírenia funkcionality, zníženia nákladov na
používanie, zlepšenia výkonu či životnosti. Jedno alebo viacero vylepšení tak
odlíši nový produkt od jeho predchodcu. Vhodné je zamerať sa na známe
produkty a rozmýšľať, ktoré problémy či potreby zákazníkov by mohli byť
riešené lepšie.
20. Identifikovanie medzier na trhu a ich vyplnenie – Na trhu existujú
situácie, keď zákazníci chcú určitý výrobok alebo službu no nikto v ich okolí ich
neponúka, resp. ich nevedia dostať v dostatočnom množstve.
21. Vynájdenie nového produktu – Podnikanie možno založiť aj na základe
vytvorenia inovatívneho výrobku alebo služby zameraných na uspokojenie
potreby na trhu. Prípadne, vynálezcovia s patentovateľnými nápadmi či
vynálezmi si môžu svoj patent registrovať a ďalej ho predávať. Dobrým
príkladom vynájdenia nového produktu je včelí úľ pre amatérskych hobby
včelárov, z ktorého možno med jednoducho vypustiť cez kohútik po otočení
kľukou. Patentovateľný vynález však nemusí byť nič zložité, príkladmi sú
jednorazové papierové držiaky pohárov či inovatívne tvarované gumené zarážky
do dverí.
22. Prenášanie úspešných konceptov z iného odvetvia – Zdrojom nápadov
sú tiež riešenia niektorých podobných problémov, ktoré už existujú v inom
odvetví a dajú sa preniesť inde. Napríklad, ak cez automat možno predávať
sladkosti, prečo tak nepredávať písacie potreby či ponožky.
23. Predaj a marketing produktov niekoho iného – Podstatou je nájsť
produkt vyrábaný niekým iným a prevziať všetky marketingové aktivity. Možno
napríklad začať predávať výrobky či služby producenta, ktorý nemá dostatočné
marketingové kapacity alebo využíva externú obchodnú sieť. V druhom prípade
ide o rôzne typy maloobchodu či špecializovaný predaj produktov (napr. žalúzie
a tieniaca technika, stavebné materiály).
24. Vyhľadanie patentovej príležitosti – Zdrojom nápadu môže byť aj
vyhľadanie patentu na vhodný na výrobok či službu, ktorý má komerčný
potenciál, no nikdy nebol premenený na produkt resp. nebol úspešne
predávaný. Potenciálnym zdrojom sú aj patenty po vypršaní patentovej ochrany,
ktoré následne možno voľne duplikovať.
25. Distribúcia alebo obchodné zastúpenie produktu niekoho iného –
Možno sa stať distribútorom napríklad v určitom regióne a nakupovať a ďalej
predávať výrobky či služby iných producentov pre maloobchod, výrobu, iných
podnikateľov či priamo spotrebiteľom.
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26. Obchodné zastúpenie – Taktiež existuje možnosť stať sa obchodným
zástupcom pre iného výrobcu alebo distribútora a predávať ich výrobky alebo
služby za poplatok alebo províziu.
27. Distribútor v exporte – Prípadne, zamerať sa možno aj na distribúciu
a sprostredkovanie v exporte. Základom je vyhľadať výrobky domácich
výrobcov, ktoré majú potenciál presadiť sa na zahraničných trhoch. Možno tiež
zoskupovať produkty viacerých domácich výrobcov a ponúkať ich odberateľom
v zahraničí.
28. Distribútor v importe alebo import agent – Podstatou je vyhľadať
zahraničných producentov a stať sa distribútormi alebo predajcami ich
produktov na domácom trhu. Vyhľadávať možno zahraničné produkty, ktoré sa
na domácom trhu nepredávajú, prípadne dostupnejšie alternatívy drahých
produktov. Kým distribútori nakupujú a predávajú, agenti pracujú na báze
provízie za sprostredkovanie predaja.
29. Vytvorenie špecifického produktu pre úzku medzeru na trhu – Pokiaľ
existuje na trhu špecifický a malý segment s nedostatočne uspokojenými
potrebami či iným nevyriešeným problémom, možno sa pokúsiť postaviť biznis
na tomto segmente. Zamerať sa dá na úpravu existujúcich produktov pre
potreby špecifickej cieľovej skupiny, ako aj na výrobu nových produktov.
Dobrým príkladom je špeciálny mechanizmus na upínanie rukavíc potápačov vo
veľkých hĺbkach.
30. Prinesenie existujúceho lokálneho produktu na nový trh – V inom
regióne či zahraničí možno nájsť produkty, ktoré tam majú svojich zákazníkov
a mohli by ich mať aj na lokálnom trhu, no zatiaľ na ňom nie sú dostupné.
Rovnako to platí naopak - možno hľadať lokálne výrobky s potenciálom
uplatnenia na širšom trhu.
31. Plánovanie a propagácia podujatí – Podnikať možno aj v oblasti
plánovania, organizovania a propagácie špeciálnych podujatí. Môže ísť
o zábavné alebo vzdelávacie podujatia či špeciálne stretnutia. Zaujímavým
príkladom je organizácia konferencií pre fanúšikov žánrov sci-fi a fantasy.
32. Vyhľadávanie a predaj zľavnených tovarov – Podstatou je vyhľadávať
ponuky na lacné odkúpenie rôznych tovarov, napríklad od krachujúcich
spoločností alebo firiem či výrobcov zbavujúcich sa nadmerných zásob. Okrem
obchodovania s takýmto tovarom sa možno dostať k aktívam, ktoré sa dajú
využiť v novom podnikaní. Dobrým príkladom, navyše so spoločensky
prospešným dopadom, je odkúpenie potravín tesne pred dátumom spotreby
a ich predaj sociálne slabším zákazníkom.
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2.3 Techniky a schopnosti tvorby nápadov
Medzi zdrojmi podnikateľských nápadov a vytvorením či objavením
konkrétneho nápadu je vždy ľudský element - jednotlivec či tím ľudí. Kde jedni vidia
prevratný podnikateľský nápad, iní nemusia spozorovať nič. Dôležitú úlohu tu
zohráva fenomén schopnosti identifikovať podnikateľské príležitosti (tzv.
„entrepreneurial allertness“), ktorý predstavuje špecifický súbor pozorovacích
zručností a spôsobov myslenia napomáhajúcich identifikovať dobré podnikateľské
nápady a príležitosti. Vplývajú naň osobnostné charakteristiky, vedomosti, zručnosti
a schopnosti a tiež externý sociálny kapitál v podobe siete kontaktov.
Ako odpoveď na častú otázku „Ako sa môžem zlepšovať v hľadaní
podnikateľských nápadov?“ ponúkame niekoľko odpovedí v podobe
odporúčaní, rád, postupov a techník. Tie pomôžu jednak rozvíjať schopnosti
prichádzať s podnikateľskými nápadmi (na tomto mieste sa zameriame na prvotný
podnikateľský nápad), ale tiež čo najviac vyťažiť zo súčasnej úrovne resp. stavu
týchto schopností.
Ako sa teda zlepšiť v hľadaní podnikateľských nápadov?
x
x
x
x
x

Buďte podnikateľsky vnímavejší.
Rozcvičujte sa v hľadaní nápadov.
Hľadajte nápady systematicky.
Hľadajte najprv „doma“.
Využívajte cielené techniky.

Odpoveď číslo 1: Buďte podnikateľsky vnímavejší
Prvou odpoveďou je súbor odporúčaní vedúcich k zlepšeniu podnikateľskej
vnímavosti, ktoré môže pomôcť zlepšiť schopnosť nachádzať a prinášať podnikateľské
nápady:
x
x

x

x

Nikdy sa neprestaňte učiť – neustále sa vzdelávajte, sledujte čo je vo vašej
oblasti nové a aké nové poznatky v nej vznikajú.
Buďte zvedaví – zaujímajte sa a pýtajte sa ako veci fungujú a prečo je to tak.
Zisťujte ako je to naozaj, nie „ako si myslíte, že ostatní hovoria, že to tak je“.
Opýtajte sa aj päťkrát po sebe „prečo?“.
Buďte empatickí – zaujímajte sa o druhých ľudí a ich problémy, potreby
a pocity. Snažte sa vcítiť do vašich (budúcich potenciálnych) zákazníkov,
spolupracovníkov, dodávateľov či konkurentov. Za všetkými rozhodnutiami
stoja ľudia.
Neprestávajte sledovať, čo sa deje okolo vás – často sa nechávame pohltiť
prácou a každodennými povinnosťami natoľko, že si nenecháme čas na
sledovanie zmien a prestávame sa zaujímať o nové príležitosti či hľadanie novej
inšpirácie.
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x

x

x

Udržiavajte a rozširujte svoju sieť kontaktov – ľudia v našej sieti
kontaktov sú cenným zdrojom inšpirácií, poznatkov, skúseností, rád, či
podnetov o potrebách a problémoch prípadne ich možných riešeniach. Sú tiež
dobrým komplementárnym zdrojom vlastností a zručností, ktoré nie sú našou
silnou stránkou.
Precvičujte nové spôsoby myslenia – spôsoby myslenia vedúce ku
kreatívnym riešeniam je možné posilňovať a precvičovať, a každý môže svoju
súčasnú úroveň kreativity do istej miery zdokonaliť - základom je (podobne ako
pri všetkom, čo chceme zlepšiť) cielený tréning.
Využívajte cielené techniky – väčšinou sa snažíme o efektívne využívanie
finančných a materiálnych zdrojov či času, no zabúdame, že aj naša myseľ
a naše kognitívne schopnosti sú tiež cenným „zdrojom“. Existujú techniky, ktoré
nám pomáhajú tento zdroj efektívne využívať a vyťažiť ho želaným spôsobom v tomto prípade na identifikáciu nových nápadov.

Odpoveď číslo 2: Rozcvičujte sa v hľadaní nápadov
Ak chceme byť v niečom dobrí, musíme cielene trénovať a zdokonaľovať sa. Ak
vychádzame z predpokladu, že podnikateľské charakteristiky možno vždy do istej
miery rozvíjať (o čom sme písali v predchádzajúcej kapitole), potom aj úsilie
posilňovať charakteristiky a schopnosti spojené s hľadaním, rozpoznávaním
a vytváraním podnikateľských nápadov má význam. Na cielený rozvoj takýchto
charakteristík poslúžia napríklad nasledovné techniky či cvičenia:
1 Technika: Myslite ako cestovatelia
Väčšina z nás sa pri cestovaní a spoznávaní nových a neznámych miest správa
inak ako zvyčajne. Často opakované tvrdenie, že cestovanie zväčšuje rozhľad je
skutočne pravdivé. Keď sme na novom mieste, všetko okolo nás je neznáme a často aj
iné, než sme zvyknutí. Pozorne sledujeme prostredie okolo nás a zameriavame sa aj
na bežné detaily, ako sú napríklad spôsob obliekania ľudí, ich komunikácia, tabule
s názvami ulíc či spôsob platenia v reštaurácii - teda myslíme ako cestovatelia133. Na
cestách sa takýmto spôsobom veľa učíme a nový obraz sveta si postupne skladáme
z našich nových poznatkov, keďže žiadnu predchádzajúcu skúsenosť s týmto svetom
nemáme. Nedeje sa tak ale preto, že by sme boli pri cestovaní múdrejší, ale preto, že
sme výrazne pozornejší. V porovnaní s tým v našom každodennom prostredí často
fungujeme ako na „autopilota“ a nevšímame si, čo sa okolo nás deje. Obraz sveta už
máme vytvorený z predchádzajúcich skúseností. Veci okolo nás vnímame len
povrchne a zaraďujeme si ich do našej existujúcej šablóny. Aby sme však tento spôsob
vnímania prekonali, všimli si rôzne nezrovnalosti a uvedomili si menšie či väčšie
problémy - teda identifikovali priestor, kde sa dá niečo robiť lepšie, mali by sme sa na
svet okolo nás pozerať novými očami - očami cestovateľa. Pokiaľ tak budeme robiť,
133

Pozn.: autorom konceptu „Think like a traveller“ je Tom Kelley
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naša pozornosť bude výraznejšie vyššia než u ostatných ľudí okolo nás a všimneme si
viac podnetov k novým podnikateľským nápadom.
Keď chceme myslieť a vnímať ako cestovatelia, je potrebné zapamätať si tri veci:
1. Venujte pozornosť aj najmenším detailom. Čo všetko vidíte, čo ste si predtým
nevšimli?
2. K vašim výletom pristupujte ako k experimentom. Aj keď hovoríme o roli
cestovateľa, nebojte sa robiť „pokusy“ ako v laboratóriu a skúšať cestou nové
veci. Môžete ísť o maličkosti ako pozorovanie rôznych javov a situácií okolo vás
alebo pýtanie sa na to, ako rôzne veci fungujú. Prostredníctvom takýchto malých
objavov sa vám otvorí nový spôsob nazerania na veci, ktoré sú každodenne
okolo vás. Nič nie je správne alebo nesprávne. Tak vznikajú nápady.
3. Každý z nás je vo svojom vnútri tak trocha cestovateľ. Neváhajte zavolať na vaše
cesty aj ďalších ľudí. Ak máte po boku niekoho, s kým môžete zdieľať vaše
objavy, spoločne dokážete vytvárať väčšie myšlienky a skúsenosti.
Ak nechceme o podnety získané očami cestovateľov a z nich odvodené prípadné
nápady prísť, môže nám pomôcť napríklad nasledovná technika.
2 Technika: Zapisujte si každý nápad
Každý nápad, aj ten najmenší alebo zdanlivo najnezmyselnejší, môže byť cenný.
Zvyknite si zapisovať si do poznámok každý potenciálny podnikateľský nápad, ktorý
kedy dostanete. Okrem písania vyskúšajte aj kreslenie - hovorí sa tomu aj „vizuálne
myslenie“ a pomáha to rýchlo a intuitívne objavovať a rozvíjať nápady. Vždy majte
tieto poznámky pri sebe (napríklad v smartfóne), keďže nikdy neviete, kedy vás môže
niečo inšpirovať. Najlepšie je mať nastavené aj on-line zálohovanie. Takto budete mať
všetky nápady pokope na jednom vhodnom mieste. Pravidelne sa k nápadom vracajte
a prechádzajte ich, možno niečo doplníte a rozšírite, alebo sa dostanete k nápadu,
ktorý budete chcieť ďalej rozpracovať.
3 Cvičenie: Vymysli podnikanie s ...
Jednoduché cvičenie „Vymysli podnikanie s ...“134 nám pomáha rozvíjať
myslenie vedúce ku generovaniu množstva myšlienok a ich spájaniu do
podnikateľských nápadov. Dôležitá v tejto fáze je kvantita nápadov a nie ich
uskutočniteľnosť v reálnom „biznisovom“ svete. Posilníme si tak schopnosť prinášať
nové nápady. Navyše, aj niektoré zdanlivo nezmyselné nápady môžu byť neskôr
podnetom pre ďalšie myšlienky, ktoré na ne budú nadväzovať.

Pozn.: autor učebnice s týmto cvičením prišiel do kontaktu počas diskusie o podnikateľskom
vzdelávaní v inkubátore xPort na VŠE v Prahe, ktorá sa konala ako súčasť konferencie IMECS 2016.
Autor cvičenia je neznámy.
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Úvod:

Cvičenie „Vymysli podnikanie s ...“ môžeme realizovať kedykoľvek sami,
v skupine jednotlivcov (kde každý bude pracovať sám) alebo v tímoch.
Stačí nám čokoľvek, kde si môžeme zapisovať alebo kresliť nápady.

Postup:

Krok 1: Vyberte si akýkoľvek objekt, zviera alebo vec. Malo by ísť o niečo
„obyčajné“ čo každý pozná.
Krok 2: Vymyslite podnikanie s vybraným objektom. Vytvorte stručný
nápad, v ktorom popíšete, ako by podnikanie malo vyzerať.

Príklad:

Dobrý príklad objektu je „krava“. Napríklad, kravy, ktoré sa len tak pasú
v ohrade pri ceste možno využiť ako reklamné nosiče. Alebo na vidieku,
kde nie je dobré internetové pripojenie by na kravách mohli byť
umiestnené mobilné modemy a výkonné Wi-Fi antény, ktoré by šírili Wi-Fi
signál.

4 Cvičenie: Zlaté stránky
Cvičenie „Zlaté stránky“135 nám pomáha rozvíjať schopnosť prepájať viaceré aj
zdanlivo nesúvisiace alebo nespojiteľné prvky do nových podnikateľských nápadov.
Podmienkou nie je uskutočniteľnosť, ale množstvo nápadov a tvorivé nové prepojenia
rôznych aktivít. Veď aj v reálnom živote často nové úspešné nápady prichádzajú
spojením doposiaľ nespojených vecí, či prenesením inde etablovaných riešení do
nových oblastí.
Úvod:

Cvičenie „Zlaté stránky“ môžeme realizovať kedykoľvek sami, v skupine
jednotlivcov (kde každý bude pracovať sám) alebo v tímoch. Potrebujeme
jeden telefónny zoznam firiem (tzv. Zlaté stránky) alebo podobný rozsiahly
katalóg. Nahradiť ho môžeme napríklad zoznamom profesií alebo odvetví
v Exceli, kde vieme zadať funkciu náhodného výberu.

Postup:

Krok 1: Náhodným otvorením Zlatých stránok alebo náhodným výberom
zo zoznamu v počítači vyberte tri rozličné oblasti podnikania.
Krok 2: Vašou úlohou je vytvoriť podnikateľský nápad, ktorý bude
predstavovať kombináciu týchto troch oblastí podnikania. Nápad by mal
byť aspoň trocha uskutočniteľný (v zmysle fyzických a morálnych
obmedzení), iné obmedzenia nie sú. Musí však v ňom byť plnohodnotne
zapracovaná každá z troch oblastí.

Príklad:

Po vyžrebovaní taxislužby, pekárne a strihania psov by sme napríklad
mohli prísť s nápadom mobilného salóna pre psov, ktorý by popri odvoze
zákazníka napríklad do práce ostrihal alebo okúpal jeho psa, a zákazník si
pri tom môže dať koláčik či kúpiť chlieb alebo pečivo, ktoré pečieme v peci,
kde spaľujeme ostrihané psie chlpy. Veď prečo nie.

Pozn.: autor učebnice s týmto cvičením prišiel do kontaktu ako účastník vzdelávacieho programu
„European Entrepreneurship Educators Programme - 3EP“ v roku 2012, ktorý sa konal v Osijeku,
Chorvátsko. Autor cvičenia je neznámy.
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5 Cvičenie: Streetcombing (prečesávanie ulíc)
Cvičenie „Streetcombing“136 je zamerané na hľadanie podnikateľských nápadov
presne tam, kde sa to všetko odohráva - vonku „v uliciach“. V každodennom živote
okolo môžeme natrafiť na mnoho udalostí, objektov, ľudí či problémov, ktoré môžu
byť inšpiráciou pre nové podnikateľské nápady.
Úvod:

Cvičenie „Streetcombing“ môžeme realizovať kedykoľvek sami, v skupine
jednotlivcov (kde každý bude pracovať sám) alebo v tímoch. Každý
účastník potrebuje smartfón s fotoaparátom alebo digitálny fotoaparát.
V každom tíme je vhodné mať jeden počítač.

Postup:

Krok 1: Vyrazte do ulíc a „prečesávajte“ ich - pozerajte sa okolo seba, hore
aj dole, a nezabúdajte sa otáčať. Jednoducho sa pozerajte všade. Buďte
zvedaví ako deti. Pokiaľ vás niečo zaujme, preskúmajte to bližšie. Nebojte
sa opýtať ľudí, ak sa chcete dozvedieť viac. Majte pri sebe svoj smartfón
alebo fotoaparát a foťte si všetko na čo natrafíte a čo vás zaujme. Venujte
„prečesávaniu“ ulíc aspoň hodinu.
Krok 2: Dajte dokopy všetky fotografie (ak ste boli v tíme, zoberte
fotografie každého z členov), postupne si ich prezerajte a hľadajte, čo vás
zaujme. Pamätajte, že hľadáte podnikateľský nápad. Snažte sa pracovať
s viacerými vstupmi a nápadmi. Na základe toho, čo ste videli v uliciach
vytvorte aspoň dva až tri nápady.

Príklady: Neseparovaný odpad v kontajneroch a rozhádzaný po ich okolí viedol
k vytvoreniu nápadu na inteligentné kontajnery na separovaný odpad,
ktoré by pri odovzdaní príslušného druhu odpadu vytlačili poukaz na zľavu
na verejné služby, napríklad hromadnú dopravu. Alebo, odtekajúca voda
do kanálov na kraji ciest počas dažďa viedla k nápadu inštalovať do nich
vodné turbíny, ktoré by odtekajúcu vodu využívali na výrobu elektriny pre
pouličné osvetlenie. Odtiaľ bol len krok k nápadu na inštaláciu takých
turbín do kanalizácie.
Odpoveď číslo 3: Hľadajte nápady systematicky
Okrem cvičení zameraných na rozvoj charakteristík a schopností spojených s
hľadaním, rozpoznávaním a vytváraním podnikateľských nápadov, existujú aj
konkrétnejšie zamerané systematické metódy hľadania nápadov na možné
podnikanie, ktoré možno rozvinúť do podnikateľských príležitostí. Ich prehľad
ponúka napríklad R. D. Hisrich137, podľa ktorého môžeme využiť tri všeobecné
metódy:

Pozn.: autor učebnice s týmto cvičením prišiel do kontaktu ako účastník vzdelávacieho programu
„Educating Entrepreneurship Educators - Coneeect“ v roku 2015, ktorý sa konal v Lisabone,
Portugalsko. Autor cvičenia je neznámy.
137 Hisrich, 2014
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x
x
x

Analýzu trendov
Demografickú analýzu
Analýzu medzery (tzv. gap analysis)

Analýza trendov
Trendy, najmä tie nové, často predstavujú jeden z najlepších zdrojov
podnikateľských nápadov, najmä ak človek vystihne úplný začiatok trendu, ktorý
potrvá dostatočný čas na rozpoznanie príležitosti a jej premenenie na vytvorenie
podnikania, jeho rozvoj a presadenie na trhu. Možnými trendmi, na ktoré sa oplatí
zamerať sú napríklad:
x
x
x
x
x

Energetické trendy – najmä úspora energií, čisté energie a pod.
Certifikácia organického pôvodu jedla a iných výrobkov, špeciálne výrobky pre
rôzne intolerancie a alergie, a pod.
Zelené trendy – napríklad úspora a opätovné využívanie vody, recyklovateľné
a recyklované výrobky, zhodnocovanie odpadov a pod.
Spoločenské trendy a web – sociálne médiá, digitalizácia obsahu, on-line
distribúcia, komunikácia a nákup a pod.
Starostlivosť o zdravie – v spojení so starnúcou populáciou, v podobe napríklad
zdravotnej starostlivosti, nových diagnostických metód, on-line komunikácie,
fitness a zdravotných centier a pod.

Demografická analýza
Sledovanie výrazných zmien v demografii, ako napríklad:
x

x
x

x

Zvyšujúce sa pracovné vyťaženie – vedie napríklad k výrobkom a službám
šetriacim čas na prácach v domácnosti, donáškam jedál a potravín (napríklad aj
ingrediencií podľa receptov)
Starnúca populácia – vedie k riešeniam napríklad v oblastiach dopravy
a cestovania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, asistovaného bývania a pod.
Zvyšujúca sa mobilita – vedie napríklad k záujmu o služby súvisiace so
sťahovaním, flexibilitou vo využívané nehnuteľností na bývanie či vlastníctve
aktív a pod.
Rozličné typy zamestnaní – flexibilné formy zamestnaní vedú napríklad
k zvýšeniu disponibilného voľného času a záujmu o súvisiace produkty a služby.

Analýza medzery (tzv. „gap analysis“)
Ide o metódu zameranú na identifikáciu nápadov na možné podnikanie
odhaľovaním medzier (inými slovami nedostatkov, nesúladu alebo nepokrytých
miest) na trhu, ktoré predstavujú priestor pre vstup s novými alebo zlepšenými
výrobkami a službami. Medzery môžeme pritom nachádzať v:
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x
x
x
x

Produktových líniách – medzery vo veľkostiach, výbere, štýle, forme, kvalite,
cene, značke a pod.
Distribúcii – medzery v pokrytí, intenzite, viditeľnosti distribúcie.
Využívaní – medzery v podobe zákazníkov, ktorí produkt nevyužívajú alebo ho
využívajú málo.
Konkurencii – medzera v neexistujúcej alebo nedostatočnej konkurencii.

Odpoveď číslo 4: Hľadajte najprv „doma“
Už vyššie sme uviedli, že rozhodnutie stať sa podnikateľom môže prísť ešte pred
tým, než máme podnikateľský nápad a rozpoznáme konkrétnu príležitosť. Často ľudia
vedia (alebo si to aspoň myslia), že podnikať jednoducho chcú, a vhodný nápad
hľadajú. Aj pre takýto prípad prinášame postup Billa Auleta138, autora metodiky
Disciplined entrepreneurship. Byť lepšie pripravený identifikovať dobré
podnikateľské nápady môžeme vďaka tomu, že si uvedomíme čo máme „doma“ - teda
aké sú naše osobné záujmy, zručnosti či silné stránky. Túto techniku môže využiť
jednotlivec samostatne, ale poslúži aj tímu potenciálnych spolu-zakladateľov.
Kontrolný zoznam vlastných charakteristík je nasledovný:
x
x
x
x
x
x
x
x

Vedomosti – Aké je zameranie Vášho vzdelania či profesionálnej kariéry?
Schopnosti – V čom ste najlepší?
Prepojenia – Koho s expertízou v rôznych odvetviach poznáte? Poznáte iných
podnikateľov?
Finančné aktíva – Máte prístup k väčšiemu finančnému kapitálu, alebo budete
chcieť začať s vlastnými skromnými úsporami?
Uznanie – Ste vy a vaši partneri pre niečo dobre známi? Pre nejaké zručnosti
alebo vedomosti?
Predchádzajúca pracovná skúsenosť – Aká neefektívnosť alebo neriešené
nedostatky existovali vo vašich predchádzajúcich prácach?
Vášeň pre konkrétny trh – Máte špeciálnu vášeň alebo záujem o konkrétne
odvetvie?
Oddanosť a záväzok – Máte potrebný čas a úsilie venovať sa podnikaniu? Ste
pripravení primárne sa zameriavať na Vaše nové podnikanie?

Odpoveď číslo 5: Využívajte cielené techniky
Napokon, súbor odpovedí na otázku „Ako sa môžem zlepšovať v hľadaní
podnikateľských nápadov?“ zakončíme predstavením viacerých cielených techník. Tie
sú špeciálne vhodné na využitie v podnikateľskom kontexte na usmernenie myslenia
smerom k identifikovaniu konkrétnych podnikateľských nápadov. Sú založené na
systematickom uchopení potenciálnych zdrojov nápadov a následných postupoch,
ktoré pomáhajú tieto zdroje využiť. Tu je ich výber:
138

Aulet, 2013
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Brainstorming
Brainstorming je jednou u najznámejších a najpoužívanejších metód
intuitívneho tvorivého myslenia. Je to skupinová aktivita, ktorej zmyslom je
v obmedzenom čase získať čo najviac myšlienok od účastníkov, ktorých stimuluje ku
kreativite prostredníctvom organizovanej skupinovej interakcie. Účastníci počujú
a vidia nápady ostatných a môžu sa nimi inšpirovať a nadväzovať na ne. Kombináciou
znalostí, skúseností a názorov jednotlivých účastníkov tak vznikajú nápady, ktoré by
sami nevymysleli. Aj keď väčšina z vygenerovaných nápadov nevyústi do ich ďalšieho
rozvíjania, mnohokrát sa počas brainstormingu objavia dobré nápady. So
špecifickejším zameraním brainstormingu (napr. na konkrétny problém, produkt
alebo odvetvie) zvyčajne narastá užitočnosť získaných nápadov.139
Úvod:

Brainstorming je vo svojej podstate skupinová aktivita. Optimálny počet
účastníkov je 10 až 15. Samozrejme, ak je to potrebné, brainstorming môže
prebiehať aj v užšom kruhu (napr. zakladateľskom tíme, medzi kolegami,
zákazníkmi a pod.). Je vhodné účastníkov dopredu informovať o téme, aby
ich zaujala a premýšľali nad ňou, no neodporúča sa hlbšie študovať rôzne
zdroje, keďže by to mohlo zúžiť rozsah nápadov. Ďalej je potrebné, aby
proces brainstormingu mal svojho moderátora, ktorý facilituje priebeh,
tvorivo zasahuje, pomáha vytvárať priaznivú atmosféru, a predovšetkým
dohliada
na
dodržiavanie
pravidiel.
Základnými
pravidlami
brainstormingu sú:
x

x

x

x

139

Zákaz kritiky - nie je dovolené kritizovať alebo negatívne komentovať
nápady druhých. Podstatou je jednak interne oddeliť tvorivé myslenie od
kritického, ale aj zabrániť, aby sa účastníci báli alebo hanbili svoje
myšlienky prezentovať.
Fantázia - je žiadúce prichádzať s odvážnymi, niekedy až „šialenými“
nápadmi a dočasne potlačiť tzv. „zdravý úsudok“. Podnecuje to
generovanie čo najnezvyčajnejších a najneočakávanejších nápadov, ktoré
síce samy o sebe môžu byť nezmyselné, no môžu byť zárodkom nového
revolučného riešenia.
Inšpirácia - je žiadúce inšpirovať sa už prezentovanými nápadmi iných
účastníkov, nadväzovať na ne, kombinovať ich či vylepšovať. V optimálnom
prípade sa účastníci nechávajú strhnúť kreativitou skupiny, zabúdajú na
svoju dôležitosť, aktívne počúvajú nápady ostatných a nechávajú sa nimi
inšpirovať.
Kvantita - potrebný je čo najväčší počet nápadov. Účastníkom treba
zdôrazniť, že čím viac námetov, tým lepšie. Keď sa sústredia na kvantitu,
nebudú sa príliš zväzovať premýšľaním nad nápadmi a podelia sa aj o tie
odvážnejšie. Tieto inšpirujú ostatných a povedú k tzv. reťazovým
asociáciám, čím sa podporí celková kreatívna atmosféra.

Spracované podľa Luknič, 2008; Hisrich, 2014; Svobodová a Andera, 2017
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x

Pohoda - Na začiatku ako aj v celom priebehu brainstormingu je potrebné
udržiavať pohodovú atmosféru, v ktorej sa budú účastníci cítiť príjemne,
tvorivo a nebudú sa báť prezentovať svoje myšlienky
K brainstormingu postačí niečo (napríklad tabuľa alebo flipchart), kde
moderátor môže zapisovať nápady členov skupiny tak, aby boli viditeľné
pre všetkých. Postačí aj stena a lepiace bločky. Tie dokonca môžete po
skončení štrukturovať a spájať na základe spoločných znakov. Ďalej,
optimálne je sedenie usporiadať do kruhu, aby na seba všetci účastníci
videli.

Postup:

Krok 1: Rozcvička - tento krok je nepovinný, ale pomáha prekonať
počiatočné napätie, odviesť pozornosť účastníkov od ich problémov
a pripraviť ich na divergentný spôsob myslenia. Vhodným zadaním je
hľadať čo najviac námetov možného využitia známeho predmetu (napr.
stoličky, tabule, fľaše a pod.). Trvanie rozcvičky by malo byť približne 5
minút.
Krok 2: Generovanie nápadov - účastníci v tomto kroku prichádzajú
s rôznymi myšlienkami a nápadmi na stanovené zadanie. Hovoria ich
spontánne a nahlas pred celou skupinou. Moderátor nápady spisuje tak,
aby ich všetci videli. Účastníkov v prípade potreby povzbudzuje k ďalším
nápadom, nadväzovaniu na predchádzajúce myšlienky a k netradičným a
odvážnym nápadom. Optimálne trvanie tohto kroku je približne 20 minút.
Krok 3: Záverečné zhodnotenie - tento krok môžu realizovať účastníci
sami, ale môže sa tiež posunúť užšej expertnej skupine. Nápady sa
hodnotia z aplikačného a ekonomického hľadiska či z hľadiska praktickej
realizovateľnosti. V prvej fáze sa vylúčia nereálne nápady. Následne sa
riešenie na zadaný problém alebo tému hľadá spomedzi námetov reálnych.

Reverzný brainstorming
Reverzný brainstorming je modifikáciou brainstormingu, ktorá sa usiluje
o posilnenie kreativity vygenerovaných nápadov a riešení podnietením opačného
myslenia, než sme zvyknutí. Namiesto hľadania riešení zadefinovaného problému
upriamuje pozornosť na hľadanie príčin problému alebo hľadanie spôsobov, ako
dosiahnuť opačný efekt, než je ten želaný (teda ako problém ešte zhoršiť). Tento
prístup môžete použiť napríklad v situácii, keď je priame hľadanie riešení problému
náročné, resp. keď neprináša kreatívne riešenia.140
Úvod:

V prípade reverzného brainstormingu dodržiavame rovnaké zásady ako pri
tradičnom brainstormingu. Modifikácia spočíva v tom, že obrátime

Spracované podľa www.mindtools.com; dux.typepad.com; www.creatingminds.org;
www.designorate.com
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perspektívu na zadaný problém a po získaní opačných nápadov tieto znova
obrátime, aby zodpovedali pôvodnému cieľu.
Postup:

Krok 1: Problém - jasne vymedzte problém, na ktorý je potrebné nájsť
riešenie. Napríklad, „Ako môžeme motivovať ľudí, aby častejšie chodili do
kaviarne?“.
Krok 2: Obrátenie - obráťte pohľad na hľadanie riešenia oproti tomu, čo je
očakávané. Položte otázky typu „Ako by sme mohli tento problém ešte
zhoršiť?“ alebo „Ako by sme mohli spôsobiť tento problém?“. Napríklad,
„Ako odradiť ľudí, aby chodili do kaviarne?“.
Krok 3: Generovanie nápadov - prebieha rovnako ako pri brainstormingu
(pozri vyššie), s tým, že sa zameriavame na hľadanie obrátených nápadov.
Krok 4: Obrátenie - získané nápady v tomto kroku obráťte na riešenia
pôvodne (v kroku 1) vymedzeného problému.
Krok 5: Zhodnotenie - zhodnoťte získané nápady a hľadajte medzi nimi
riešenie alebo jeho čiastkové atribúty.

Brainwriting
Brainwriting možno charakterizovať ako generovanie nápadov písomne
a v tichosti v rámci skupiny ľudí. Ide v podstate o písomnú modifikáciu
brainstormingu, ktorá účastníkom dáva viac času na zamyslenie a formulovanie
svojich nápadov. Taktiež, brainwriting môžu realizovať aj účastníci, ktorí nie sú
fyzicky na jednom mieste.141
Úvod:

Brainwriting je skupinová aktivita, pričom optimálny počet účastníkov je
približne 5 až 8. Túto aktivitu realizuje skupina spoločne, ale s využitím
elektronickej komunikácie alebo špeciálnych online nástrojov je možné ju
realizovať aj ak jeden alebo viacerí členovia sú fyzicky na inom mieste. Je
vhodné, ak má skupina svojho moderátora, ktorý dohliada na dodržiavanie
postupu a času, a v prípade potreby jednotlivé časové úseky upravuje. Pre
realizáciu brainwritingu potrebujeme pre každého účastníka papier
a písacie potreby. Najlepšie je, keď všetci účastníci sedia spoločne za
jedným stolom. V prípade brainwritingu „na diaľku“ je potrebné dohodnúť
spôsob komunikácie a komunikačný nástroj, prípadne využiť niektorý
z dostupných online nástrojov.

Postup:

Krok 1: Každý z účastníkov napíše na papier alebo kartu svoje nápady
k zadanej téme, problematike alebo otázke. Vopred určený je počet
nápadov (napríklad 3) ako aj časový interval (napríklad 5 minút).
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Krok 2: Účastníci si posunú alebo vymenia papiere s nápadmi - môžete
všetky papiere umiestniť na kopu uprostred stola, z ktorej si potom každý
vyberie jeden papier, prípadne jednoducho posúvať svoj papier vždy
účastníkovi vedľa vás.
Krok 3: Účastníci si prečítajú nápady na papieri, ktorý sa k nim dostal.
Nechajú sa nimi stimulovať, pokúsia sa na ne nadviazať a napísať svoje
nové nápady. Počet nápadov aj časový interval sa nemení (v prípade
potreby môže moderátor čas predĺžiť alebo skrátiť).
Krok 4: Výmenu (krok 2) a nové generovanie nápadov (krok 3) možno
opakovať toľkokrát, aký je počet účastníkov brainwritingu.
Painstorming
Painstorming je jednoduchá úprava brainstormingu, ktorá má potenciál priniesť
dobré podnikateľské nápady. Miesto toho, aby sme sa vrhli na brainstorming riešení
(čo je typická chybná stratégia pri hľadaní podnikateľských nápadov), pozornosť
zameriame ešte o krok dozadu - na problémy našich potenciálnych zákazníkov
(„pain“ v doslovnom preklade znamená bolesť, no používa sa aj na označenie
problému resp. nedostatku, ktorý človeku spôsobuje trápenie). Môžeme byť totiž
dobrí vo vytváraní riešení, avšak každému riešeniu predchádza identifikovanie a
správne pochopenie problému. Painstorming nám pomôže generovať definície
problémov na základe skutočných frustrácií a vnímaných nedostatkov medzi
zákazníkmi. Kým klasický brainstorming môže viesť ku generovaniu množstva
myšlienok, nemáme pri nich žiadnu záruku, že predstavujú dobré východisko pre
úspešné podnikanie. Počas neho sa totiž môže stratiť prepojenie na zákazníkov,
konkrétne na nimi vnímanú hodnotu nápadov. V konečnom dôsledku sú to však
práve zákazníci, kto rozhodne o úspechu podnikania, keďže úspešné podnikanie je
zamerané na riešenie potreby či problému zákazníkov.142
Úvod:

Painstorming môžete realizovať sami alebo v tímoch. Budete potrebovať
niečo, kde si môžete zapisovať alebo kresliť nápady, a tiež zariadenie na
nahrávanie videa (postačí aj kamera vo fotoaparáte alebo v telefóne)
a prípadne zariadenie na jeho prehrávanie.

Postup:

Krok 1: Zvoľte si odvetvie alebo oblasť, v ktorých by ste mali záujem
rozvíjať vaše podnikanie. Prípadne, skúste porozmýšľať, či váš výber viete
zúžiť na prípadné potenciálne cieľové skupiny.
Krok 2: Strávte niekoľko dní pozorovaním problémov ľudí v danom
odvetví či oblasti. Pozorujte prípadne sa rozprávajte s ľuďmi pri bežných

Spracované podľa materiálov vzdelávacieho programu „Educating Entrepreneurship Educators Coneeect“; materiálov dostupných na epicenter.stanford.edu, ktorých autorom je Jonathan Weaver;
a materiálov projektu „Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience - SUPER" na www.superproject.eu

142

91

aktivitách a zamerajte sa na ich problémy alebo frustrácie. Ak je to možné,
snažte sa zaznamenať ich aj na video.
Krok 3: Prechádzajte si vaše poznámky a natočené videá a spisujte zoznam
potenciálnych nápadov, kde by inovatívne riešenie mohlo priniesť hodnotu
zákazníkom. Taktiež, snažte sa identifikovať neoptimálne spôsoby, ktorými
ľudia vykonávajú rôzne aktivity bez toho, aby si vôbec uvedomili, že nie sú
optimálne. Spíšte si všetky problémy, frustrácie alebo sub-optimálne
postupy. Pokiaľ pracujete v tíme, určite sa na tomto kroku podieľajte všetci
spoločne - ostatní členovia si mohli všimnúť niečo, čo iní prehliadli.
Krok 4: Výsledky vášho pozorovania (založené na situáciách z reálneho
života) môžete použiť ako základ pre brainstorming riešení. Problémy,
riešenia a ich benefity sú základnými súčasťami každého podnikateľského
nápadu.
Príklady: Pre Painstorming si môžeme uviesť nasledovný príklad. Predstavte si, že
vás zaujíma odvetvie fyzioterapie a rehabilitácie, konkrétne rehabilitácie
pre ľudí s problémami chrbtice spojenými s nezdravým sedením. Môžete
niekoľko dní pozorovať priebeh rehabilitačných cvičení, jednotlivé cviky
a najčastejšie chyby ľudí, ktoré pri nich robia, ako aj mieru ich dôslednosti
pri dodržiavaní odporúčaných cvičení doma či počas sedenia v práci. Keď
sa zameriame na spojenie týchto problémov, výsledkom môže byť nápad
na online službu, ktorá bude ponúkať návody na cvičenia pri sedení za
počítačom, vrátane snímania cvičiaceho cez webkameru a automatického
upozorňovania na neoptimálne držanie tela či chyby pri cvičení.
Focus groups (môžeme sa stretnúť s prekladom „fokusové skupiny“)
Metóda focus group má svoje korene v kvalitatívnom výskume
a v podnikateľskom kontexte sa najviac využíva v marketingu, najmä pri tvorbe a
testovaní nových produktov. Práve v tom spočíva jej vhodnosť využitia na
generovanie nových podnikateľských nápadov. Napriek jednoduchej podstate sa za
technikou focus groups skrýva množstvo poznatkov, ktorých hlbšie štúdium vám
môže pomôcť vyťažiť z nej čo najviac a vyhnúť sa prípadným chybám.143
Úvod:

143

Focus group je skupinová aktivita, pričom skupinu (najčastejšie 8 až 14
účastníkov) tvoria účastníci z relevantnej cieľovej skupiny (napríklad
predstavitelia budúceho zákazníckeho segmentu), ktorí boli o zameraní
stretnutia vopred informovaní. Pre prácu skupiny potrebujete miestnosť,
kde môžu všetci účastníci spoločne sedieť (špecializované agentúry
využívajú miestnosti s jednostranne priehľadným sklom, za ktorým sedia
pozorovatelia) ako aj nahrávacie zariadenie na zachytenie zvukového aj
obrazového záznamu. Dôležitú úlohu zohráva moderátor, ktorý vedie
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skupinu k otvorenej a hĺbkovej diskusii a moderuje jej smerovanie (ak je to
vzhľadom na riešenú otázku žiaduce).
Postup:

Krok 1: Príprava osnovy - ešte pred samotným stretnutím skupiny si
vymedzte tematickú perspektívu a základné a doplňujúce otázky, ktoré
plánujete použiť. Pripravte sa na diskusiu tak, aby ste ju dokázali viesť ako
otvorenú
a dostatočne
hĺbkovú,
nie
v štýle
otázka-odpoveď
(predpokladáme, že budete zastávať rolu moderátora).
Krok 2: Zostavenie skupiny - zostavenie skupiny musí podliehať cieľu,
ktorý realizáciou focus group nasledujete. Ak hľadáte nový podnikateľský
nápad v danej oblasti, skupinu môžete zostaviť napríklad so zákazníkov
z relevantného segmentu. Vzhľadom na charakter segmentu a oblasti
podnikania sa musíte rozhodnúť, či skupina bude homogénna alebo
naopak rôznorodá (s rovnakým zastúpením sledovaných charakteristík,
kde žiadna nebude dominantná).
Krok 3: Realizácia focus group - samotná realizácia má charakter
stretnutia všetkých účastníkov v jednej miestnosti, počas ktorého
moderátor vedie diskusiu podľa pripravenej osnovy. Diskusia by,
vzhľadom na charakter problému a účastníkov, mala trvať od 30 minút až
hodiny po 90 minút až niekoľko hodín. Vhodné je ukončiť ju vtedy, keď
kvalita odpovedí a zaujatie účastníkov klesne pod určitú úroveň. Je
vhodné, keď máte k dispozícii pozorovateľa, ktorý priebeh diskusie sleduje
a zaznamenáva získané nápady a stanoviská, a tiež je dobré priebeh
diskusie nahrávať.
Krok 4: Vyhodnotenie - najnáročnejšia úloha je spracovať, analyzovať
a interpretovať získané informácie. Skutočne podrobná analýza zahŕňa
opakované prehrávanie záznamu a podrobné posudzovanie obsahu slov
ako aj prejavu účastníkov.

Problem inventory analysis (PIA)
Technika Problem inventory analysis (PIA, môžeme ju voľne preložiť ako
analýza zoznamu problémov) sa využíva na získavanie nápadov v procese tvorby
nových produktov. Zdrojom nápadov je identifikácia existujúcich problémov
zákazníkov s konkrétnymi produktmi, pričom sa zameriavame na hľadanie
problémov, ktoré majú trhový potenciál a možno ich využiť na vytvorenie nových
produktov. PIA predkladá zákazníkom (samozrejme, v zameraní na konkrétne
odvetvie či trh) zoznam problémov, pričom pre každý z nich majú uviesť produkt,
ktorý si s daným problémom spájajú (teda nejakú konkrétnu formu daného
problému). PIA môže pomôcť identifikovať problémy s trhovým potenciálom, avšak
jej zistenia by mali byť brané skôr ako podnety pre ďalšie, hlbšie skúmanie. Taktiež,
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po identifikácii problému môžeme uplatniť ďalšie techniky zamerané na generovanie
nápadov a riešení tohto problému.144
Úvod:

Technika PIA je založená na dopytovaní sa zákazníkov z konkrétnej
cieľovej skupiny. Na jej realizáciu potrebujete jednak zostaviť prieskumnú
vzorku, a tiež potrebujete postup alebo nástroj, ktorým budete zoznam
problémov (v podstate v podobe dotazníka) medzi respondentov
distribuovať - do úvahy prichádza viacero možností, od klasických
tlačených dotazníkov po rôzne online nástroje (mnohé z nich sú dostupné
zdarma).

Postup:

Krok 1: Zostavenie zoznamu problémov - zostavte zoznam problémov,
ktoré najčastejšie zvyknú uvádzať zákazníci z vašej cieľovej skupiny.
Môžete tiež identifikovať hlavné kategórie problémov (napr. „veľkosť“)
a v rámci nich konkrétne problémy (napr. „nezmestí sa do kufra auta“,
„nedá sa držať jednou rukou“ a pod.).
Krok 2: Zostavenie dotazníka - spracujte identifikované problémy
(nemusíte použiť všetky, usilujte sa vybrať tie najčastejšie, resp. také, kde
očakávate najväčší potenciál na trhu) do podoby dotazníka s otázkami
zameranými na doplnenie viet. Vety zostavte tak, že na vynechané miesta
majú zákazníci doplniť mená konkrétnych produktov (napr. „nikdy
nemôžem rýchlo nájsť ________ keď ho potrebujem“ alebo „________
nikdy nedokážem naliať bez toho, aby zvyšné kvapky nestekali po fľaši“).
Krok 3: Realizácia dotazníkového prieskumu - distribuujte dotazník medzi
respondentmi z vašej cieľovej skupiny. Aby ste získali relevantné výsledky,
potrebujete dosiahnuť primeranú kvalitu ako aj kvantitu vzorky.
Krok 4: Vyhodnotenie výsledkov prieskumu - zamerajte sa na opakujúce sa
problémy, ktoré by mohli mať trhový potenciál. Napríklad, ak veľká časť
odpovedí hovorí, že nejaký výrobok nemožno plnohodnotne obsluhovať
jednou rukou (napr. detskú autosedačku), môže to naznačovať existenciu
potenciálneho priestoru na trhu na napravenie tohto nedostatku.
Pamätajte však na to, že okrem početnosti výskytu problému je potrebné
brať do úvahy aj jeho relatívnu dôležitosť pre zákazníkov.

Technika 6_8_5
Technika 6_8_5 je technikou zameranou na tvorbu nápadov na nové
podnikanie. Ako jej názov napovedá, cieľom je vymyslieť 6 až 8 nápadov za 5 minút.
Generovanie nápadov prebieha individuálne, pričom účastníci jednotlivé nápady
nespisujú, ale kreslia. Tento netradičný prístup aktivuje kreativitu a narúša tradičné
vzorce myslenia založené na písaní. Technika 6_8_5 taktiež eliminuje hlavné
144
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nevýhody brainstormingu, ktorými sú obavy zo zahanbenia pri prezentácii „príliš
netradičných a odvážnych“ nápadov vedúce k ich podvedomej filtrácii, obavy
z potreby verejne sa prezentovať pri introvertnejších ľuďoch či nedostatok času
a pokoja na premýšľanie. Po individuálnej generácii nápadov nasleduje ich
prezentovanie pred ostatnými účastníkmi a skupinová diskusia, čím sa využíva
potenciál skupiny. Navyše, kreslenie a prezentovanie možno zopakovať vo viacerých
kolách, čím sa podporí stimulácia predchádzajúcimi nápadmi a nadväzovanie na
ne.145
Úvod:

Technika 6_8_5 je predovšetkým určená na prácu v skupinách, avšak
môžete ju realizovať aj individuálne (keď sa vynechá prezentácia nápadov).
Každý účastník potrebuje niekoľko čistých papierov A4 (podľa počtu
opakovaní, aspoň 2) a najlepšie ceruzku alebo fixku na kreslenie. Tiež
potrebujete stopky na meranie času.

Postup:

Krok 1: Každý účastník svoj papier A4 rozdelí nakreslením jednej
vodorovnej a dvoch zvislých čiar na 6 okienok.
Krok 2: Generovanie nápadov (tzv. „nápadový šprint“) - úlohou je načrtnúť
6 až 8 nápadov na podnikanie (jedno okienko = jeden nápad, ak je
nápadov viac ako 6, kreslíme ich na zadnú stranu papiera) v časovom
limite 5 minút. Pracujte v tichosti a samostatne.
Krok 3: Prezentovanie nápadov - každý účastník predstaví svoje obrázky
a popíše vytvorené nápady. Všetci sa môžu pýtať doplňujúce otázky
prípadne hovoriť svoje komentáre. Kritika je v tejto fáze (podobne ako pri
brainstormingu) zakázaná. Dôležité je na prezentáciu vytvoriť pozitívnu
atmosféru. Papiere s prezentovanými nápadmi umiestnime na viditeľné
miesto.
Krok 4: Na prvé kolo generovania a prezentovania nápadov nadviažeme
ďalším kolom a rovnakým postupom, ako v predchádzajúcich dvoch
krokoch. Cieľom je inšpirovať sa predchádzajúcimi nápadmi ostatných ako
aj rozvíjanie ďalších vlastných nápadov. Môžete uskutočniť viacero
opakovaní, pokiaľ účastníci ešte majú energiu a baví ich to.

Disruptive thinking
Cieľom techniky „Disruptive thinking“ (čo možno voľne preložiť ako disruptívne
resp. nabúravajúce myslenie) je zamerať pozornosť na konštruktívne spochybňovanie
a nabúravanie zaužívaných prístupov k tomu „ako sa veci robia“. Zmena etablovaných
spôsobov je náročná, obzvlášť keď fungujú. Avšak, práve nadviazanie na zaužívané
prístupy nás obmedzuje v tom, aby sme sa niečo pokúsili zmeniť (a napríklad tak
identifikovať podnet na podnikateľský nápad). Na prelomenie tohto nastavenia mysle
145
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je možné použiť prístup Disruptive thinking. Tradičný prístup k vytváraniu nového
podnikania na základe existujúcich produktov či podnikateľských nápadov je
založený na hľadaní toho, čo dobre funguje, prípadne čo možno vylepšiť. Takýto
prístup však vedie zvyčajne len k malým, inkrementálnym zmenám. Prevratnejšie
nápady zvyčajne vyžadujú zamerať sa na úplné protiklady tradičných produktov
a postupov.146
Úvod:

Techniku „Disruptive thinking“ môžete realizovať kedykoľvek sami,
v skupine jednotlivcov (kde každý bude pracovať sám) alebo v tímoch.
Stačí vám čokoľvek, kde si môžete zapisovať alebo kresliť nápady.

Postup:

Krok 1: Zvoľte si odvetvie, oblasť alebo typ podnikania, kde chcete hľadať
priestor pre zmenu a inovácie.
Krok 2: Pokúste sa identifikovať tradičné základné predpoklady (tzv. klišé),
na ktorých sú dané podnikanie alebo produkt založené. Ide o to nájsť ako
veci fungujú, vyzerajú či robia sa aktuálne, pričom to považujeme za
samozrejmé a dané.
Krok 3: Teraz prichádza čas na Disruptive thinking prístup. Obráťte každé
z identifikovaných klišé naruby, teda nájdite jeho presný opak (pozri
príklady nižšie).
Krok 4: Prezrite si výsledky a pokiaľ pracujete s touto technikou viacerí
alebo v tímoch, prediskutujte ich. Hľadajte na základe nich nové podnety
či podnikateľské nápady.

Príklady: Príkladov uplatnenia Disruptive thinking možno nájsť niekoľko.
Napríklad, v prípade kaviarní platí klišé, že prídete do kaviarne, usadíte sa,
objednáte si a pred odchodom platíte za nápoje či jedlo, ktoré ste
skonzumovali. Čo však, keby ste v kaviarni platili za strávený čas, kým
všetko ostatné by bolo „v cene“. Takéto kaviarne už existujú. Prípadne, pri
ručičkových náramkových hodinkách platí klišé, že majú dve či tri ručičky
a ciferník s 12 hodinami. Čo keby však mali iba jednu ručičku? Aj takýchto
hodiniek už existuje niekoľko. Alebo, predstavte si predaj obuvi či
ponožiek. Tu je zásadné klišé, že topánky či ponožky sa predávajú
v pároch. Čo však obrátiť to naruby a predávať ich po jednej?

Pozn.: autor učebnice s touto technikou prišiel do kontaktu ako účastník vzdelávacieho programu
„Educating Entrepreneurship Educators - Coneeect“ v roku 2015, ktorý sa konal v Lisabone,
Portugalsko. Autorstvo konceptu „Disruptive thinking“ je pripisované L. Williamsovi (2010).
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Design thinking (môžeme sa stretnúť aj s prekladom „Dizajnové myslenie“)
Design thinking je metóda zameraná na systematické riešenie komplexných
problémov a generovanie inovatívnych nápadov, v biznisovom kontexte etablovaná
firmou IDEO. Je to prístup k inováciám zacielený na človeka a inšpirovaný nástrojmi,
ktoré využívajú dizajnéri, prepájajúci potreby ľudí, technologické možnosti
a požiadavky na podnikateľskú úspešnosť. Cieľom je prinášať praktické a kreatívne
riešenia. Obľúbenosť tohto prístupu v poslednom čase výrazne narástla. Design
thinking využíva rozsiahly prieskum potenciálnych používateľov (najmä v podobe
kvalitatívnych pozorovaní a rozhovorov) na identifikáciu ich problémov a potrieb.
Len interakcia s používateľmi a zákazníkmi a získanie empatie a porozumenia nám
umožnia vytvoriť pre nich zodpovedajúce riešenia. V praxi má design thinking
podobu iteratívneho procesu pozostávajúceho zo šiestich krokov, v ktorých sa
striedajú tri základné aktivity: sledovanie, porozumenie a tvorenie. Zaujímavým je
práve prepínanie medzi rôznymi „režimami“ myslenia na tímovej úrovni –
divergentným (napríklad pri brainstormovaní alternatív a tvorbe rozličných riešení)
a konvergentným (využitie vedomostí a skúseností riešenie problémov redukovaním
možností až po voľbu jedného unikátneho riešenia). 147
Úvod:

Aplikáciu metódy design thinking začíname už v nejakej konkrétnej
oblasti, odvetví či cieľovej skupine. Úspešné uplatnenie tejto metódy
vyžaduje naplnenie niekoľkých predpokladov. Po prvé, proces by ste mali
realizovať pokiaľ možno v interdisciplinárnych tímoch, keďže ľudia
s rôznym profesionálnym pozadím dokážu vytvoriť viac a rozmanitejších
nápadov. Po druhé, počas procesu je nevyhnutná nepretržitá interakcia
a získavanie spätnej väzby medzi vašim tímom a cieľovou skupinou.

Postup:

Krok 1: Pochopenie - na začiatku sa usilujte porozumieť všetkým aspektom
oblasti, na ktorú sa zameriavate. Pracujte so sekundárnymi zdrojmi, teda
existujúcimi dátami ako sú štatistiky, existujúce riešenia v zahraničí,
existujúce vyjadrenia či spätná väzba potenciálnych zákazníkov a pod.
Krok 2: Pozorovanie - zamerajte sa na interakciu s reálnymi potenciálnymi
zákazníkmi a vytváranie vlastných primárnych dát s použitím napríklad
rozhovorov, pozorovaní či tzv. etnografického výskumu.
Krok 3: Syntéza a voľba uhla pohľadu - po zozbieraní všetkých dát je
ďalším krokom ich spracovanie a následné zadefinovanie výzvy pre náš
tím. Malo by ísť o jednu až niekoľko viet, ktoré vysvetlia, čo chceme
dosiahnuť. Môže ísť napríklad o vety typu „Ako by sme mohli ...“ (napr.
„Ako by sme mohli on-line nakupovanie urobiť prístupnejším pre starých
ľudí“).

Spracované podľa materiálov projektu „Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience SUPER" na www.super-project.eu; materiálov vzdelávacieho kurzu ZGI:kompakt; a podľa Brown
(2008)
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Krok 4: Tvorba ideí - v tejto fáze môžete využiť techniku brainstormingu
(pozri vyššie). Usilujte sa prísť s čo najviac riešeniami na vašu výzvu
zadefinovanú v predchádzajúcom kroku. Zvyčajne je v tejto aktivite
zapojený celý tím. Po brainstormingu ideí nasleduje výber najsľubnejších
z nich. Členovia tímu by mali o jednotlivých ideách diskutovať, pričom
následný výber môže mať formu napríklad tajného hlasovania s lístkami.
Krok 5: Prototypovanie - po výbere niekoľkých uskutočniteľných ideí
postúpte ďalej k vytvoreniu prototypov - prvých konkrétnych,
hmatateľných a viditeľných riešení. Môžu mať aj zjednodušenú podobu ak pracujete na výrobku, zákazníkom môžete dať do rúk jeho model
(napríklad z 3D tlačiarne); ak pracujete na službe, vytvorte scenár jej
poskytovania, ktorý pomôže Vašim potenciálnym zákazníkom predstaviť
si, akú zákaznícku skúsenosť zamýšľate poskytnúť.
Krok 6: Testovanie - vytvorené prototypy otestujte (z fyzického aj
emocionálneho hľadiska) na vašej cieľovej skupine. V tomto kroku nie je
podstatný váš produkt, ale spätná väzba, ktorú získate. Pozorujte ako Vaši
zákazníci používajú Váš produkt a pýtajte si spätnú väzbu.
Poznámka:
Design thinking je iteratívna metóda, čo znamená, že sa v prípade potreby
môžete plynule pohybovať medzi jednotlivými krokmi. Napríklad, na
základe testovania môžete zistiť, že potrebujete brainstormovať nové idey.
Alebo, možno počas tvorby prototypu zistíte, že je potrebné korigovať váš
uhol pohľadu.
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2.4 Podnikateľský nápad
Výsledkom úspešného využitia zdrojov podnikateľských nápadov a schopnosti
identifikovať dobré podnikateľské nápady je samotný podnikateľský nápad. Aj keď
pocitovo zrejme každý dokáže povedať, čo to vlastne je a aký by mal byť, určite je
vhodné venovať trocha pozornosti jeho charakteristike. V rámci nej sa napríklad
optikou metodiky „Lean startup“ sa pozrieme na základné súčasti podnikateľského
nápadu, ďalej na rady aký by mal byť „dobrý“ nápad, a tiež na mýty často
sprevádzajúce tento fenomén.
Čo je to podnikateľský nápad?
Podnikateľský nápad môžeme definovať ako prvotný nápad ako vytvoriť niečo
nové, zlepšiť existujúce, lepšie riešiť problém alebo potrebu spôsobom, ktorý bude
vytvárať hodnotu pre užívateľov a môže viesť k založeniu podnikateľskej aktivity.
Inými slovami, je to základný dôvod založenia podnikania a odrazový mostík vedúci
k vzniku podnikateľskej príležitosti. Aby sme nápad mohli označiť za podnikateľský,
musí spĺňať dve požiadavky148:
x
x

musí viesť k vytvoreniu niečoho uskutočniteľného (výrobok, služba, spôsob
výroby a pod.), a
musí existovať dostatočný dopyt po kúpe vytvoreného produktu.

Aké sú jeho základné súčasti?
Jadrom každého podnikateľského nápadu je problém, ktorý sa snaží vyriešiť.
Ide o pociťovanú (ale niekedy aj neuvedomovanú) potrebu či nedostatok, ktorých
riešenie predstavuje pre zákazníka určitú hodnotu. Nemusí nevyhnutne ísť o problém
v negatívnom slova zmysle - chápeme ho aj ako priestor pre nahradenie existujúcich
riešení lepšími. Náš nápad istotne získa dôveryhodnejší obraz ak problém dokážeme
kvantifikovať. Taktiež, je dobré sa zamyslieť či sa naozaj zameriavame na podstatu
problému - v samotnom jadre problému totiž môže byť ešte väčšia príležitosť.
Napokon, problémov môže náš nápad riešiť niekoľko, no je ideálne ak aspoň jeden
z nich spadá do kategórie „závažných problémov“ (teda nie medzi „bolo by pekné mať
ich vyriešené“).
Druhou súčasťou podnikateľského nápadu, ktorá bezprostredne súvisí
s problémom, je riešenie. Je viac než pravdepodobné, že konečná verzia riešenia sa
bude postupne výrazne vyvíjať, avšak princíp riešenia je dôležitým komponentom už
počiatočnej verzie nápadu. Pri riešení potrebujeme vedieť, či ide o výrobok alebo
službu, či je to nová alebo inovatívna ponuka (oproti existujúcim riešeniam, ktoré
zákazníci využívajú), a pokiaľ áno, tak v čom pozostáva jej inovatívnosť.
Najdôležitejšie je však vedieť, aké benefity riešenie prinesie zákazníkom.
148

Baron a Hmieleski, 2018
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Benefity pre zákazníkov sú treťou súčasťou nápadu. Je dôležité vedieť, ako
nápad rieši problémy zákazníkov a aké to prináša benefity, teda výhody pre
zákazníka. Častou chybou je, že formuláciu výhod opomenieme a namiesto toho sa
zameriame na popis technických parametrov či funkcionality. Benefity sa vždy
vzťahujú špecificky ku konkrétnemu problému a teda neexistujú univerzálne
kategórie. Ako príklad môžu poslúžiť nasledovné: šetrenie času, zníženie počtu
potrebných predmetov/krokov, zníženie stresu, robenie „dobrého“ namiesto „zlého“,
zvyšovanie hodnoty alebo uchovávanie hodnoty, uľahčovanie vecí. Je potrebné mať
na pamäti, že benefity vždy formulujeme z pohľadu zákazníka. Napokon, keď
hovoríme o benefitoch nášho riešenia, môžeme využiť analógiu, teda prirovnanie
k niečomu, čo zákazník pozná. Napríklad, naša aplikácia upozorňujúca na voľné
parkovacie miesta je ako GPS navigácia na parkovisku.
Obrázok 3: Základné súčasti podnikateľského nápadu

Riešenie
Problém

Benefity

Podnikateľský nápad

Aký by mal byť „dobrý“ podnikateľský nápad?
Táto otázka asi napadne každému, kto sa zaujíma o podnikanie a hľadá (alebo si
myslí, že našiel) „dobrý podnikateľský nápad“. Aj preto na ňu existuje množstvo
odpovedí, najmä od podnikateľov, konzultantov, mentorov, investorov a mnohých
iných, ktorí v rôznych podobách prichádzajú do kontaktu s podnikateľskými nápadmi
či dokonca ich hodnotením. Ich odpovede sú založené na ich konkrétnych, často
veľmi bohatých skúsenostiach, ale sú podmienené ich individuálnymi a situačnými
faktormi. Treba ich tak brať ako expertné subjektívne názory, teda s určitou
(nemalou) váhou a odporúčacím charakterom, ale nie ako záväzné, nemenné
a univerzálne platné. Vždy totiž bude platiť povestné biznisové „to záleží“.
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Čo sú teda najčastejšie znaky dobrého podnikateľského nápadu:149
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Je založený na osobnej skúsenosti.
Vychádza z nadšenia/vášne a zároveň osobnej expertízy v danom biznise.
Vieme presne a jednoducho sformulovať „prečo“ je to dobrý nápad.
Je reálne možné dostať ho na trh k cieľovým zákazníkom.
Existuje preň dostatočne veľký trh.
Týka sa „zdravého“ trhu (teda ak rastie či ponúka priestor na expanziu), alebo
aspoň ak sa netýka trhu „nezdravého“.
Uľahčuje veci alebo rieši problém (ideálne „must“ a nie „nice-to-have“ problém).
Prekonáva súčasné neefektívne prvky (napríklad sprostredkovateľov alebo
kroky v procese) alebo ich úplne nahrádza.
Ľudia sú zaň ochotní a schopní zaplatiť.
Je udržateľný a dokáže generovať zisk.
Je otestovaný.
Jeho autor je otvorený zmenám alebo úpravám a načúva radám zvonka.
Je realistický a drží sa pri zemi (čo nemusí platiť pri odvážnych a vizionárskych
nápadoch, ktoré však tvoria len zlomok všetkých podnikateľských nápadov).
Je škálovateľný.
Nie je ľahko napodobniteľný.

Aké sú najčastejšie mýty o podnikateľskom nápade?
x

x

Na začatie podnikania potrebujem skvelý nápad – Skvelý a jedinečný
nápad je samozrejme dobrá vec, a pokiaľ taký naozaj je, je to dobré východisko
pre úspešné rozbehnutie podnikania. Samozrejme, existujú a každoročne
pribúdajú tisícky podnikateľských aktivít, ktoré nie sú založené na špeciálnom
nápade. Hovoríme o etablovaných podnikateľských aktivitách, ktoré vidíme na
každom kroku okolo nás. Samozrejme, každá z nich sa môže od ostatných
v niečom odlišovať, ale len málo ich asi má nápad úplne jedinečný pre svoje
odvetvie. Napriek tomu mnoho z nich funguje a vytvorilo udržateľné
podnikanie.
Nápad je to najcennejšie, čo mám – Pomerne veľa ľudí má silno
zakorenenú predstavu, že nápad je najcennejším či dokonca všetkým, na čom
stojí úspešný začiatok podnikania. Mnoho ľudí od štartu podnikania odrádza
čakanie na skvelý nápad, ktorý stále neprichádza. Pravdou však je, že od nápadu
k formulácii solídneho podnikateľského konceptu je pomerne náročná cesta,
dôležité je premyslieť množstvo aspektov. A predovšetkým, nápad je potrebné
uchopiť a preniesť ho do života. Pokiaľ totiž ostáva len v hlave a nie je na trhu,
ako by neexistoval. Veľkú úlohu tu zohrávajú práve podnikateľské
charakteristiky a schopnosť myslieť a najmä konať ako podnikateľ. Aj mnohí

149 Tento zoznam bol vytvorený na základe článkov, príspevkov, blogov a ďalších predovšetkým on-line
materiálov, bez toho že by jeden či viacero zdrojov v ňom výraznejšie dominovali
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x

x

investori hovoria, že neinvestujú do nápadu, ale do človeka či tímu ľudí,
a rozhodujúcimi sú práve referencie o schopnosti zrealizovať nápady a preniesť
ich do reálneho života.
Každý naokolo mi môj nápad chce ukradnúť – Potenciálni ale aj súčasní
podnikatelia sa často najviac boja, že im niekto nový podnikateľský nápad
ukradne. Nemožno to síce vylúčiť, ale väčšina obáv je značne prehnaná. Úlohu
tu zohráva hneď niekoľko faktov. Po prvé, ak niekto pozná váš nápad,
neznamená to ešte, že ho dokáže aj zrealizovať. Čím zložitejší a inovatívnejší je
nápad a čím špecifickejšie znalosti a zručnosti sú potrebné na jeho
uskutočnenie, tým je menšia pravdepodobnosť, že niekto bude schopný ho
prevziať a úspešne uskutočniť, a vôbec že niekto bude mať o to záujem. Po
druhé, od nápadu k skutočnému biznisu je pomerne ďaleko a vyžaduje to často
obrovské úsilie, nasadenie, energiu a zdroje. Len málokto má toto všetko
v zálohe a čaká len na váš nápad. Po tretie, ako sme už hovorili, nápad je len
zlomok úspechu - ak dvaja začnú s tým istým nápadom, je málo pravdepodobné
že vytvoria rovnaký biznis. Napokon, po štvrté, pokiaľ nemáte skutočne
unikátny nápad, pravdepodobnosť, že ste s nim prišli jediní, je takmer nulová.
O úspešnej realizácii rozhodnú faktory súvisiace s vašimi podnikateľskými
charakteristikami ako aj faktory prostredia a trhu.
Dobrý nápad mi automaticky zaručí úspech – Ako sme už spomínali pri
vyvracaní predchádzajúcich mýtov, od nápadu k úspechu je cesta skutočne dlhá.
Kľúčom je schopnosť nápad domyslieť a predovšetkým implementovať, teda
priviesť ho do života a premeniť na reálne podnikanie. Pokiaľ nemáte schopnosť
urobiť to, alebo nemáte vo svojom tíme ľudí, ktorí to dokážu, úspech
v podnikaní pravdepodobne nedosiahnete, keďže podnikanie ani nebude
existovať. Celé to má navyše ešte jeden háčik - či je nápad dobrý alebo nie si na
začiatku môžeme len myslieť alebo tomu veriť. Bez jeho uskutočnenia sa to
nikdy nedozvieme.
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2.5 Hodnotenie a validácia nápadov
V procese vzniku podnikateľskej príležitosti je dôležitým krokom zhodnotenie
prvotného nápadu, z ktorého vyplynie buď rozvinutie príležitosti, alebo jeho
zanechanie ako nápadu, ktorý nemá potenciál pre budúce podnikanie. V tomto kroku
je nápad konfrontovaný s realitou a podmienkami prostredia (hovoríme o hodnotení
uskutočniteľnosti). Dôležitú úlohu tu zohráva tzv. podnikateľská kreativita ako
charakteristika jednotlivca či tímu, keďže z tvorivosti, predstavivosti a schopnosti
prinášať nové riešenia a alternatívy v kontraste s realitou vyplynú zvažované podoby
nápadu. Rôzna úroveň podnikateľskej kreativity tak môže viesť k rozličným záverom
zhodnotenia prvotného nápadu. Napokon, súčasťou zhodnotenia uskutočniteľnosti by
mala byť špeciálne aj validácia problému a riešenia na reálnom trhu s reálnymi
zákazníkmi (môže byť chápaná aj ako súčasť hodnotenia uskutočniteľnosti, no pre jej
dôležitosť ju vyzdvihujeme samostatne). Jednotlivec či tím budúcich potenciálnych
podnikateľov veľmi zriedka sami dokážu reálne odhadnúť reakciu skutočných
potenciálnych zákazníkov. V prípade nevhodného odhadu často plytváme zdrojmi na
budovanie niečoho, čo v konečnom dôsledku nebude úspešné. V súlade s prístupom
„Lean startup150“ či ďalšími modernými konceptmi zdôrazňujúcimi potrebu neustálej
validácie s reálnymi zákazníkmi je preto nevyhnutné do hodnotenia prvotného
nápadu zakomponovať aj testovanie v podobe validácie na trhu.
Pomerne jasne a stručne o nápade, jeho hodnotení a vzniku podnikateľskej
príležitosti hovorí definícia, podľa ktorej podnikateľská príležitosť je nápadom
zhodnoteným z hľadiska toho, či dokáže vytvárať hodnotu pre iných a byť realizovaný
na trhu. Kritériá na hodnotenie pritom sú, či nápad:
x
x
x
x

súvisí s produktom či skúsenosťou, ktoré vytvárajú hodnotu pre iných ľudí,
sú títo ľudia ochotní zaplatiť za hodnotu, ktorú daný nápad predstavuje,
je v správnom čase na správnom mieste, teda či je prostredie pripravené
akceptovať podnikateľa a jeho nápad,
je realizovateľný, teda či je ho možné prakticky uskutočniť.151

Zhodnotenie môže mať samozrejme aj neštruktúrovanú a neformálnu podobu
(teda prebieha prirodzene v hlave jednotlivca či v diskusiách v rámci tímu, bez toho
aby nasledovalo systematické kroky či formálne postupy). Existujú však odporúčania
a postupy, ktoré možno nasledovať, aby sme dokázali náš potenciál pri hodnotení
podnikateľského nápadu vhodne usmerniť, efektívne využiť a nezabudnúť zvážiť
všetky potrebné atribúty. Rozdelíme ich na tri už spomínané súčasti (sú však
vzájomne úzko prepojené a simultánne), a to:
x
x
x
150
151

Hodnotenie uskutočniteľnosti v reálnych podmienkach prostredia
Uplatnenie podnikateľskej kreativity
Validácia na trhu

Ries, 2011
Nielsen a kol., 2017
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Hodnotenie uskutočniteľnosti v reálnych podmienkach prostredia
Obsahom prvotného hodnotenia uskutočniteľnosti podnikateľského nápadu je
jeho konfrontácia s realitou, teda s podmienkami externého prostredia, ako aj
s internými charakteristikami. V rámci nej je potrebné zvážiť všetky dôležité
súvislosti, preto je vhodné nasledovať systematický prístup. Nejde pritom o nič
komplikované, nástroje, ktoré je možné na to použiť majú podobu kontrolných
zoznamov otázok, ktoré nám pomôžu na nič pri hodnotení nápadu nezabudnúť. Na
základe spojenia viacerých takýchto zoznamov152 sme zostavili kontrolný list pre
zhodnotenie
podnikateľského
nápadu
(potenciálnej
podnikateľskej
príležitosti).
Kontrolný list pre zhodnotenie podnikateľského nápadu
1. Aký je váš produkt alebo nápad? Popíšte ho jednoducho a netechnicky, aby to
pochopil každý.
2. Komu budete váš produkt ponúkať a aké konkrétne potreby alebo problémy
zákazníkov tým budete riešiť?
3. Čim je lepší? Vysvetlite, v čom je lepší (výkonnejší, inovatívnejší, lacnejší a pod.)
ako existujúce alternatívy a čo bude jeho jedinečným predajným argumentom.
4. Ako by ste čo najlepšie charakterizovali vašich prvých zákazníkov? Kto budú
úplne prví zákazníci (jednotlivci, firmy, organizácie) ktorí si kúpia váš produkt?
5. Prečo si kúpia práve váš produkt? Prečo uprednostnia váš produkt oproti
konkurencii?
6. Kto sú vaši konkurenti? Popíšte konkurentov na domácom a zahraničnom trhu
a čím sa od nich odlišujete.
7. Popíšte ako vytvárate hodnotu pre vašich zákazníkov. Akú hodnotu (nad rámec
základného úžitku) prináša zákazníkom využívanie vášho produktu?
8. Aký je váš trh a jeho veľkosť? Aká je jeho približná veľkosť? Sú k dispozícii
nejaké dáta? Aké sú trendy na trhu? Je trh vo fáze rastu?
9. Akým spôsobom viete ochrániť váš nápad? Ako sa viete brániť voči skopírovaniu
nápadu pred konkurenciou a imitátormi?
10. Kto sú ľudia, ktorí stoja za týmto nápadom? Má osoba či tím predpoklady nápad
zrealizovať a premeniť ho na podnikanie? Aké sú ich silné stránky? Prečo majú
nadšenie pre tento nápad? Ako zodpovedá nápad ich profilu a skúsenostiam?
Aké podnikateľské schopnosti máte a aké vám chýbajú? Poznáte niekoho, kto
ich má?
11. Aké zdroje sú potrebné, aby sa nápad uskutočnil a začali ste predávať? Okrem
peňazí, aké ďalšie zdroje (materiál a zariadenie, informácie, distribučné kanály,
kontakty, ľudia a ich úsilie) potrebujete na zrealizovanie nápadu?

Spracované podľa Katz a Green, 2014; Hisrich, 2014; materiálov projektu „Start-Up Promotion for
Entrepreneurial Resilience - SUPER" na www.super-project.eu
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12. Aké kroky sú potrebné na vytvorenie fungujúceho podnikania? Aké bude ich
poradie a čo je ich obsahom? Koľko času a peňazí budete potrebovať na tieto
kroky a celkovo? Odkiaľ získate potrebné peniaze?
13. Dokáže nápad generovať dostatočný zisk? Aký je očakávaný objem predaja
(konzervatívny odhad)? Aké sú náklady (vrátane vášho času)? Ako je možné
tržby zvyšovať?
14. Aké sú možné riziká? Ako ich viete riadiť?
Pokiaľ viete vo fáze hodnotenia podnikateľského nápadu nájsť alebo vytvoriť
zmysluplnú odpoveď na každú z vyššie uvedených otázok, môžete predpokladať, že na
základe tohto nápadu existuje potenciálna podnikateľská príležitosť. Veľmi
pravdepodobne nebude váš nápad vynikajúci vo všetkých aspektoch hneď od
začiatku. Dôležité je pozrieť na silné stránky. Ak sú atraktívne, má zmysel vynakladať
úsilie na vylepšenie tých slabých. Popri vyššie uvedenom sofistikovanom prístupe tiež
môžeme hodnotenie podnikateľského nápadu obohatiť o aplikáciu jednoduchej, no
zaujímavej a účinnej techniky s názvom „kill-thrill“.
Kill-trhill technika
Technika „kill-thrill“153 (nepriamo to možno obrátene preložiť ako „pre-proti“) je
jednoduchou no vcelku účinnou aktivitou, ktorá nám pomôže štruktúrovane sa
kriticky zamyslieť nad podnikateľským nápadom a posúdiť jeho fundamentálnu
hodnotu. Jej podstata spočíva v zacielení myslenia na dve kľúčové otázky - pozitíva
(resp. silné stránky) a negatíva (resp. slabé stránky, nedostatky).
Úvod:

Techniku „kill-thrill“ možno aplikovať samostatne, vo dvojici alebo v tíme.
Samozrejme, čím viac zapojených ľudí, tým viac nápadov a argumentov sa
podarí v rámci tejto aktivity vygenerovať. Prirodzene, veľkosť skupiny je
obmedzená jej schopnosťou efektívne spolupracovať a komunikovať.
V prípade ak máme k dispozícii väčšiu skupinu či obecenstvo, môžeme ich
potenciál využiť touto technikou tak, že skupinu rozdelíme a kroky 2 a 3
(pozri nižšie) prebiehajú paralelne. V tomto prípade potrebujeme aj
niekoho, kto bude nápady dvoch skupín zaznamenávať. Inak na realizáciu
techniky „kill-thrill“ postačí miesto, kde sa môžu účastníci stretnúť, a niečo
na zaznamenávanie podnetov/nápadov (počítač, tablet, papier, tabuľa
a pod.).

Postup:

Krok 1: Na úvod je potrebné, aby boli všetci účastníci oboznámení
s podnikateľským nápadom. Ak aktivitu realizuje len podnikateľ sám alebo
členovia zakladateľského tímu, tento krok možno vynechať. Prezentácia

Pozn.: autor učebnice s touto technikou prišiel do kontaktu ako účastník vzdelávacieho programu
„European Entrepreneurship Educators Programme - 3EP“ v roku 2012, ktorý sa konal v Osijeku,
Chorvátsko. Autor techniky je neznámy.

153
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nápadu nemusí (ani by nemala) byť príliš podrobná, postačí predstavenie
jeho základných súčastí - problém, riešenie a benefity.
Krok 2: V tomto kroku je úlohou všetkých účastníkov hľadať čo najviac
dôvodov, prečo nápad nebude fungovať (tzv. „kill“ pohľad). Generovanie
nápadov prebieha podobne ako pri brainstormingu (pozri vyššie), dôležitá
je kvantita a nie je prípustné nápady kritizovať, prípadne proti nim
argumentovať. Táto časť môže trvať od 5 do 20 minút, v závislosti od počtu
účastníkov a tiež dokým nápady prichádzajú v potrebnej kvantite a kvalite.
Krok 3: V ďalšom kroku účastníci uplatňujú opačný pohľad a ich úlohou je
hľadať čo najviac argumentov, prečo nápad určite fungovať bude a prečo je
vynikajúci (tzv. „thrill“ pohľad). Pravidlá sú opäť rovnaké (teda ako pri
brainstormingu) a trvanie sa tiež prispôsobí počtu účastníkov a schopnosti
udržať kvalitu a kvantitu nápadov.
Krok 4: Posledným krokom je vyhodnotenie získaných nápadov
a argumentov. Zvážte, či medzi nimi sú postrehy, ktoré vám doposiaľ
nenapadli. Ak áno, je užitočné, možné či potrebné ich do nápadu
zapracovať? Ide o argumenty, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho
úspech či neúspech? Pokiaľ aj výsledkom nebudú podnety, vďaka ktorým
sa nápad upraví či doladí, vždy môžete všetky vygenerované postrehy
chápať ako možné pozitívne či negatívne reakcie budúcich stakeholderov
(napr. zákazníkov či partnerov) a lepšie sa na ne pripraviť. Rovnako si
môžete pri tejto technike otestovať (najmä ak máte účastníkov, ktorí váš
nápad doposiaľ podrobne nepoznali), či vašej prezentácii nápadu ľudia
rozumejú tak, ako si to predstavujete.
Pri predchádzajúcich dvoch technikách ide o hodnotenie „od stola“ ktoré je
potrebné doplniť o validáciu podstaty nápadu (teda problému a riešenia) na trhu.
Tejto sa venujeme nižšie. Taktiež, sľubne vyzerajúce odpovede na predchádzajúce
otázky ešte nie sú zárukou, že sa podarí vybudovať úspešné podnikanie. Sú len
jedným z argumentov prečo posunúť úvahy o potenciálnej podnikateľskej príležitosti
do ďalšej fázy na ceste k rozbehnutiu podnikateľskej aktivity.
Uplatnenie podnikateľskej kreativity
Účelom využitia podnikateľskej kreativity pri hodnotení nápadu a potenciálnej
podnikateľskej príležitosti je dokázať ju uplatniť na rozvinutie nápadu do miery
detailu potrebnej pre jeho konfrontáciu s realitou. V zmysle techniky predstavenej
v predchádzajúcom kroku by sme mohli povedať, že ide o hľadanie kreatívnych
riešení v rozvíjaní nápadu pri odpovedaní na otázky uvedene v kontrolnom liste.
Podnikateľská kreativita je súčasťou charakteristík jednotlivca či tvoriaceho sa
zakladateľského tímu. O význame kreativity v podnikaní sme písali v predchádzajúcej
kapitole. V súvislosti s touto konkrétnou situáciou je kreativita kľúčová. Práve od nej
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totiž závisí, do akej podoby bude podnikateľský nápad rozvinutý a k akým záverom
povedie jeho zhodnotenie. Preto je kreativita jednou z kľúčových príčin, prečo
rovnaký počiatočný podnikateľský nápad hodnotený a rozvíjaný do podnikateľskej
príležitosti dvoma ľuďmi či tímami nikdy nebude mať identickú podobu. Okrem
podstaty a významu kreativity sme sa v predchádzajúcej časti zaoberali aj
možnosťami jej zdokonaľovania a využitia. Návod na jej cielené využitie a usmernenie
pri rozvíjaní podnikateľských nápadov smerom k rozpoznaniu podnikateľských
príležitostí uvádzajú Katz a Green154 v adaptácii techniky SCAMPER, ktorej autorom
je A. Osborne.
SCAMPER
Názov techniky SCAMPER je akronymom súboru stimulov, ktoré môžu
podnietiť kreativitu v rozvoji nových podnikateľských nápadov. Táto technika je
účinnou metódou ako prichádzať s alternatívnymi riešeniami a príležitosťami, keďže
nás núti vymknúť sa zo zvyčajného spôsobu riešenia problémov či nazerania na
príležitosti. Využíva podnety, ktoré nás vedú k uvažovaniu mimo zaužívaného rámca
našich znalostí a skúseností, aby sme skúšali niečo nové. Vedie nás ku kladeniu
množstva otázok, čo je jednou z charakteristík kreativity.
Podstatou techniky SCAMPER je aplikácia súboru nasledovných podnetov na
hodnotený a rozvíjaný podnikateľský nápad:
x

x

x

x

x
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S (Substitute) = Nahradiť: Pri formovaní nápadu uvažujte nad tým, aké
prvky možno nahradiť. Môže ísť aj o zdanlivo malé prvky, kroky v procese a pod.
Nebojte sa rozmýšľať netradične. Spomeňte si na množstvo príležitostí
založených na nahradení niečoho predchádzajúceho či tradičného.
C (Combine) = Kombinovať: Uvažujte nad rôznymi kombináciami, ktoré
môžu viesť k vytvoreniu niečoho nového. Rozmýšľajte, ktoré samostatné
výrobky, služby či celé biznisy možno skombinovať a vytvoriť tak ďalšie
samostatné podnikanie.
A (Adapt) = Prevziať: Čo je možné prevziať z už existujúcich výrobkov
a služieb a prispôsobiť to v novom nápade. Prevzatie už fungujúcich myšlienok
je jednoduchšie a často funguje lepšie ako radikálna inovácia. Uvažujte čo by ste
mohli prevziať z iných odvetví alebo oblastí do vášho podnikateľského nápadu.
M (Magnify, minimize of modify) = Zväčšiť, zmenšiť alebo upraviť:
Môžete zmeniť vzhľad a veľkosť existujúceho výrobku alebo mu pridať prvky či
funkcie, prípadne môžete upraviť rozsah a prvky služby či zmeniť komunikáciu
produktu. Uvažujte, čo môžete urobiť inak, viditeľnejšie či dramatickejšie než
konkurencia. Zákazníkov nemusí osloviť len produkt, ale napríklad aj marketing
či zákaznícky servis.
P (Put to other uses) = Využiť novými spôsobmi: Rozmýšľajte nad
novými možnosťami využitia vášho produktu nad rámec jeho tradičného

Katz a Green, 2014
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použitia, čo môže otvoriť množstvo nových príležitostí. Predstavte si, že všetky
tradičné využitia vášho produktu zrazu zmizli a vy máte sklad plný zásob. Aké
ďalšie možnosti využitia by mohol mať? Zamerajte sa na kvantitu
a neodsudzujte žiaden nápad. Nikdy neviete, ktorý z nich sa ujme alebo podnieti
ďalší nápad.
E (Eliminate) = Odstrániť: Pokiaľ sa niečoho zbavíme alebo prestaneme
niečo robiť, môžu z toho vzísť nové príležitosti. Uvažujte, čoho by ste sa mohli
zbaviť alebo to zredukovať, aby to viedlo k eliminovaniu niečoho čo musia robiť
vaši zákazníci. Tí tak môžu získať viac než očakávali.
R (Rearrange or reverse) - Preusporiadať alebo prevrátiť: Uvažujte nad
opačnými či paradoxnými postupmi a spochybňujte tak tradičné spôsoby
myslenia. Pouvažujte, čo by ste mohli preusporiadať alebo obrátiť naruby v tom,
ako vyzerá váš výrobok či služba, prípadne v tom, akú podobu zvyčajne majú
podnikateľské aktivity vo vašom odvetví, ako sú vybavené či kde sú umiestnené.

Podnikateľská kreativita je úspešná vtedy, ak nie je samoúčelná, ale niečo
užitočné vytvára. O užitočnosti nášho podnikateľského nápadu z pohľadu problému,
na ktorý sa zameriava, a riešenia, ktoré prináša, nám najlepšie napovedia tí, ktorých
sa to týka najviac, teda zákazníci. Na spoznanie ich názoru môžeme využiť
jednoduchý princíp validácie problému a riešenia na trhu.
Validácia problému a riešenia na trhu
Špeciálne dôležitou súčasťou prvotného hodnotenia nápadov a príležitostí je
validácia problému a riešenia na reálnom trhu s reálnymi zákazníkmi. Postup, ktorý
prinášame je založený na prístupe „Lean startup“ a bol spracovaný ako súčasť
tréningového nástroja.
Interakcia s potenciálnymi zákazníkmi už v takto skorom štádiu umožní získať
cenné poznatky a znížiť riziko nesprávnych úsudkov pri hodnotení nápadu
a príležitosti (napr. nadhodnotenie množstva zákazníkov, ktorí majú daný problém,
nepochopenie skutočnej potreby zákazníkov a pod.). Nejde pritom o nič zložité ani
neprirodzené, veď snažiť sa zistiť či idem správnym smerom nám káže aj zdravý
„sedliacky“ rozum. Postup je nasledovný:
Krok 1:

Nájdite vhodných ľudí. Možno ste na nich už natrafili pri zdroji vášho
nápadu. Hľadajte reálnych zákazníkov, nie náhodne hocikoho. Snažte sa
vyhnúť ľuďom, ktorých poznáte, nemuseli by byť úprimní a objektívni.

Krok 2:

Oslovte ich (ideálne) v čase, kedy majú vami definovaný problém, prípadne
tesne potom (ak by to počas problému bolo pre nich nevhodné či
stresujúce). Snažte sa osloviť ich v ich každodennom živote a byť pri tom
skôr neformálni.

Krok 3:

Snažte sa dozvedieť čo najviac o ich probléme. Pamätajte, že ešte
nepredávate vaše riešenie. Vašim zámerom je zistiť, či problém skutočne
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rezonuje v dostatočnom množstve zákazníkov a či si myslia, že vaše
riešenie je pre nich užitočné. Nehovorte hneď od začiatku o vašom nápade
či riešení. Nechajte zákazníkov rozprávať a rozvíjať svoje myšlienky. Možno
na niečo zaujímavé natrafíte.
1. Prečítajte im váš opis problému a nechajte ich vyjadriť sa, aby potvrdili že
ho skutočne majú.
2. Opýtajte sa ich, ako riešia tento problém teraz a čo to pre nich znamená.
Požiadajte ich, aby vám porozprávali o poslednej situácii, kedy daný
problém mali.
3. Snažte sa preniknúť čo najhlbšie. Pýtajte sa na problémy, ktoré mohli
vyústiť do daného problému, ako aj na to, prečo ešte neboli schopní
problém vyriešiť.
Krok 4:

Opíšte potenciálnym zákazníkom vaše riešenie a opýtajte sa, čo si o ňom
myslia. Pýtajte sa, prečo by im to mohlo pomôcť vyriešiť problém, ktorý
majú. Nepredávajte ani nepresviedčajte zákazníkov o jeho výhodách.
Snažte sa poznamenať si ich pripomienky a podnety. Položte aj otázky
kritické smerom k vášmu riešeniu, napríklad smerované na aktuálne
prístupné riešenia, a či im tieto nepostačujú.

Príklady otázok, ktorým sa odporúčame vyhnúť:
x
x
x

Nemyslíte si, že je to dobrý nápad?
Kúpili by ste si výrobok, ktorý by robil toto..?
Koľko by ste zaplatili za ..?
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2.6 Podnikateľská príležitosť
Ďalším krokom, ktorý prirodzene nasleduje po zhodnotení podnikateľského
nápadu je buď jeho zanechanie (pokiaľ nositeľ nápadu nie je presvedčený, že povedie
k životaschopnej príležitosti), alebo jeho rozvinutie do podnikateľskej príležitosti.
Čo je to podnikateľská príležitosť?
Už v prvej časti tejto kapitoly sme uviedli, že vo vzťahu k podnikateľskej
príležitosti poznáme dve základné perspektívy - vnímanie príležitostí ako objektívne
existujúcich a objavených, resp. identifikovaných podnikateľom, a vnímanie
príležitostí ako subjektívnych, vytvorených podnikateľom. Práve z rozdielnosti
prístupu týchto dvoch perspektív pramenia rozdiely v definíciách, s ktorými sa máme
možnosť stretnúť.
A. Príklad prístupu „príležitosti sú objavené a identifikované“
Podľa tohto prístupu existujú podnikateľské príležitosti objektívne aj bez
konania podnikateľa, a rozhodujúce pre ich premenu na úspešné podnikanie je,
či ich človek dokáže identifikovať, zhodnotiť, a na základe nich vhodným
spôsobom konať. Najznámejšou a v podstate klasickou v rámci tohto prístupu je
charakteristika, ktorú zaviedli Shane and Venkataraman155. Podľa nich
podnikateľský fenomén predstavuje „objavenie a využitie ziskových príležitostí“,
pričom podnikateľské príležitosti vnímajú ako „situácie, v ktorých nové tovary,
služby, surové materiály či metódy organizácie môžu byť uvedené na trh
a predané vo vyššej cene než sú náklady ich produkcie“. Kľúčovým prvkom
odlišujúcim podnikateľské príležitosti od „všeobecných“ ziskových príležitostí je
novosť. Kým všeobecne zisková príležitosť sa vzťahuje k tvorbe hodnoty
zvyšovaním efektívnosti produkcie existujúcich tovarov, služieb či procesov,
podnikateľská príležitosť sa vzťahuje k tvorbe hodnoty prostredníctvom
zamerania sa na podstatu rámca prostriedkov a výstupov (teda hľadanie nových
prostriedkov, nových výstupov či nových kombinácií prostriedkov a výstupov,
alebo inými slovami hľadanie nových, lepších alternatív k aktuálne dostupným
možnostiam).
B. Príklad prístupu „príležitosti sú vytvorené“
Podľa tohto prístupu, ktorého zastúpenie v podobe kritiky princípu objavovania
príležitostí je stále výraznejšie, podnikateľské príležitosti majú subjektívnu
povahu a nemožno ich oddeliť od podnikateľa.156 Znamená to, že sú endogénne
vytvorené akciami, reakciami a aktivitou jednotlivcov skúmajúcich spôsoby ako
155
156

Shane a Venkataraman, 2000
Ramoglou a Tsang, 2016
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vytvárať nové produkty a služby. Bez konania jednotlivca tak neexistujú
v konkrétnej objektívnej podobe, ale len v tzv. nepozorovateľnej rovine reality,
teda vo veľmi obmedzenej a čiastkovej podobe.157 Podnikateľské príležitosti
v súlade s týmto prístupom možno chápať ako sociálne vytvorené entity zamerané na prinášanie nových produktov a služieb (často takých, ktoré sú
inovatívne, zákazníci ich doposiaľ nepoznajú, nevedia si ich stotožniť
s existujúcimi alternatívami či spôsobmi uvažovania, a je potrebné ich k nim
viesť a vzdelávať ich v ich využívaní). Zároveň tieto entity neexistujú nezávisle
od spôsobu, ako nad nimi (budúci) podnikatelia uvažujú. Príležitostiam
nemožno porozumieť kým neexistujú, no zároveň existujú len po tom, čo sú
vytvorené v rámci iteratívneho procesu akcií a reakcií.
C. Príklad prístupu prepájajúceho uvedené dva pohľady
Napokon, ako sme uviedli, niektorí autori sa snažia o pragmatické prepojenie
prístupov objavenia a vytvorenia príležitostí, keďže na oboch stranách existujú
argumenty spochybňujúce daný prístup, a najmä reálny život ponúka viacero
príkladov zapadajúcich do oboch uvedených prístupov či ich kombinácií
v rozličných mierach. Príkladom je práca, ktorej autormi sú Ramoglou
a Tsang158. Tí definujú podnikateľskú príležitosť ako „tendenciu resp. inklináciu
(angl. orig. „propensity“) dopytu na trhu (pozn. tu vidíme prvok objektívnej
existencie príležitosti) pre jeho realizáciu (angl. orig. „actualization“) v
profitabilných aktivitách (pozn. tu vidíme prvok subjektívnej činnosti a vplyvu
človeka) prostredníctvom uvádzania nových výrobkov alebo služieb“.
Keďže aj podľa nášho názoru reálny podnikateľský svet ponúka množstvo
príkladov objavených aj vytvorených príležitostí, naše vymedzenie podnikateľskej
príležitosti (v súlade s vyššie uvedeným konceptuálnym procesným modelom
podnikateľskej príležitosti) sa prikláňa skôr k neutrálnemu a prepojenému prístupu,
pričom si uvedomujeme dôležitosť a význam oboch perspektív. Aj v našej definícii tak
ide skôr ide o ohraničenie z procesného pohľadu než z pohľadu, ktorý by principiálne
vymedzoval prístup vytvorenia či objavenia. Podnikateľskú príležitosť stručne
definujeme ako zhodnotený a rozpracovaný nápad, pri ktorom sa domnievame, že ho
možno premeniť na vytvorenie životaschopnej podnikateľskej aktivity, ktorá bude
reflektovať existujúcu alebo potenciálnu potrebu či riešiť problém zákazníkov na trhu.
Ako sformulovať podnikateľskú príležitosť?
Bez ohľadu na to, či podnikateľská príležitosť bola viac objavená alebo viac
vytvorená, v praktickom živote nás bude zaujímať, aké všetky atribúty by mala spĺňať
dobre (v zmysle jasne, relevantne, zrozumiteľne) sformulovaná podnikateľská
157
158

Alvarez a Barney, 2007
Ramoglou a Tsang, 2016
111

príležitosť. Prinášame niekoľko tipov z pohľadu podnikateľov a praktikov venujúcich
sa podnikaniu:159
x

x
x
x
x
x
x
x

Jasné vymedzenie a podloženie, ako výrobok alebo služba zodpovedajú
potrebám konkrétneho segmentu zákazníkov, prípadne v čom ich riešia lepšie
ako existujúce konkurenčné alternatívy.
Existencia dostatočne veľkého trhu pripraveného akceptovať výrobok alebo
službu.
Podloženie výberu lokality podnikania existenciou dostatočne veľkého
skutočného dopytu a ekonomickou situáciou v regióne.
Disponovanie zdrojmi potrebnými pre úspešnú realizáciu príležitosti (vrátane
vlastných schopností a kompetencií podnikateľa alebo zakladateľského tímu).
Schopnosť umiestniť výrobok alebo službu na trh v správnej cene.
Dostatočná ziskovosť podnikateľskej príležitosti (vzhľadom na riziko a
existujúce alternatívy).
Správne načasovanie z hľadiska trhu, lokality a zdrojov.
Súlad medzi príležitosťou a podnikateľom ako osobou (z hľadiska znalostí,
nadšenia/vášne, cieľov, životného štýlu).

Aké sú paradoxy podnikateľských príležitostí?
Na záver časti venovanej formulácii podnikateľských príležitostí uvádzame
niekoľko paradoxov, ktoré sú s nimi spojené:
x

x

Podnikateľské príležitosti sú nejasné pokiaľ sa nestanú
zrealizovanými - aj v prípade najsľubnejšie vyzerajúcej príležitosti založenej
na kvalitne zhodnotenom a validovanom nápade nikdy nemožno s určitosťou
vopred povedať, že ide o príležitosť jednoznačne vedúcu k úspešnému
podnikaniu. Všetko ukáže až jej realizácia v danom čase a danom trhovom
a konkurenčnom prostredí. Navyše, ani v prípade úspechu či neúspechu
nemožno hovoriť, či je príčina v príležitosti samotnej, keďže úlohu vždy bude
zohrávať aj spôsob jej realizácie, teda ľudský faktor konkrétneho jednotlivca či
tímu.
Na potvrdenie, či ide o skutočnú príležitosť je potrebný istý čas na
reflexiu a skúmanie - v nadväznosti na predchádzajúci paradox je tiež
potrebné poznamenať, že ani v samotnom čase realizácie príležitosti ešte
nevieme zhodnotiť jej charakter, resp. charakter podnikateľskej aktivity na nej
založenej. Na takéto zhodnotenie sa síce dokážeme pozrieť optikou konkrétneho
podnikania, ktoré za do istej miery úspešné môžeme považovať už v prípade, ak
je v danom čase ekonomicky udržateľné. Nemáme však ešte dostupné
informácie jednak v širšom kontexte (napríklad o iných možnostiach,
konkurencii a pod.) ako ani v dlhodobejšom časovom horizonte. To všetko

159 Tento zoznam bol vytvorený na základe článkov, príspevkov, blogov a ďalších predovšetkým on-line
materiálov, bez toho že by jeden či viacero zdrojov v ňom výraznejšie dominovalo
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x

prichádza až s časovým odstupom a nadhľadom. Keď sa hovorí, že „po vojne
býva každý generálom“, veľmi dobre to platí aj v prípade podnikateľských
príležitostí.
Začínajúce podnikateľské aktivity majú k dispozícii veľmi
obmedzené zdroje a musia minimalizovať riziko z neistoty - v kontexte
vyššie uvedených paradoxov ešte alarmujúcejšie vyznieva skutočnosť, že
v prípade rozbehu nových projektov alebo aktivít sú zdroje (peniaze, čas, vlastná
kapacita a pod.) výrazne obmedzené a nie je priestor pre ich vynakladanie na
realizáciu „nesprávnych“ príležitostí. Pod nesprávnymi myslíme v zásade také
alternatívy, ktoré nepovedú k vytvoreniu životaschopnej podnikateľskej aktivity.
Samozrejme, nikdy nebude jasné, v akej miere je príčina v samotnej príležitosti
a jej parametroch (ktoré sú aj tak do výraznej miery individuálne a formuje ich
konkrétny človek či tím ľudí) alebo v spôsobe jej realizácie. Každopádne, riziko
z neistoty, ktoré je implicitne súčasťou každej aktivity, je vhodné do najväčšej
možnej miery eliminovať. V tejto súvislosti úlohu zohrávajú predovšetkým
možnosti hodnotenia podnikateľských nápadov (predchádzajúca časť 2.5) a tiež
techniky rozvoja príležitostí do podnikateľských konceptov (ktorým sa
venujeme v ďalšej časti 2.7). Obe ponúkajú štruktúrované návody a postupy,
ktoré sa v čo najvyššej možnej miere usilujú previesť budúceho podnikateľa
hodnotením a rozvojom príležitostí a pomôcť mu zvážiť a premyslieť všetko
potrebné.
Každodenná rutina vlastníkov-manažérov je natoľko vyťažujúca, že
sa stávajú čisto interne zameraní - pozornosť novým podnikateľským
príležitostiam (či už hľadaniu alebo vytváraniu) je celkom nesprávne
pripisovaná, ale predovšetkým v praxi venovaná len vo fázach spojených so
začiatkom podnikania. Po rozhodnutí rozvinúť zvolenú príležitosť do
podnikateľského konceptu a ten realizovať v podobe konkrétnej podnikateľskej
aktivity sa často podnikateľ či zakladateľský tím nechajú naplno pohltiť novým
podnikaním. Je to celkom pochopiteľné, keďže v začiatkoch sú odkázaní
predovšetkým sami na seba a zodpovedajú za úplne všetky otázky ich biznisu, od
zásadných koncepčných vecí až po každodenné detaily. Žiaľ, v takejto pozícii sa
celkom prirodzene nechajú pohltiť každodennou rutinou a zamerajú sa čisto
interne len na svoje podnikanie. Súčasne prestávajú pozornosť venovať
sledovaniu diania okolo seba a hľadaniu nových príležitostí. Voľba nasledovania
jednej príležitosti tak nielen eliminuje možnosť venovať sa iným príležitostiam
v danom okamihu, ale vo všeobecnosti nepriaznivo vplýva na kapacitu a vôľu
zamerať sa na ďalšie príležitosti aj z dlhodobejšieho hľadiska. Ďalším
paradoxom tak je, že ignorovaním potreby sledovať nové príležitosti sa zväčšujú
príležitosti pre nových hráčov.
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2.7 Techniky rozvoja príležitostí do podnikateľských konceptov
Po rozpoznaní podnikateľskej príležitosti je už na jednotlivcovi alebo
formujúcom sa zakladateľskom tíme, či sa rozhodne pokúsiť sa o jej využitie v podobe
rozbehnutia nového podnikania. Na rad tak prichádza úplne nový súbor
podnikateľských
charakteristík,
zručností
a schopností,
a predovšetkým
podnikateľská akcia ako kľúčová súčasť podnikateľského konania a správania. Kroky
spojené s rozbiehaním nových podnikateľských aktivít sú však už nad rámec tejto
učebnice a nebudeme sa nimi zaoberať. Na záver však pozornosť venujeme dvom
dôležitým technikám rozvíjania podnikateľských príležitostí do podnikateľských
konceptov pripravených na realizáciu, a tými sú analýza uskutočniteľnosti
podnikateľskej príležitosti a validácia podnikateľskej príležitosti. Práve tieto dve
techniky sa navzájom dobre dopĺňajú, keďže prvá predstavuje systematické a ucelené
zhodnotenie biznisovej uskutočniteľnosti príležitosti, kým druhá zahŕňa testovanie
a validáciu kľúčových predpokladov, na ktorých príležitosť stojí a padá, v reálnom
svete. Podstatou oboch techník je podrobiť podnikateľskú príležitosť kritickému
pohľadu a identifikovať prípadné nezrovnalosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv
na úspešnosť podnikateľskej aktivity, skôr než zakladateľ či zakladateľský tím
premrhajú čas, úsilie, peniaze a ďalšie zdroje na jej rozbeh. Obe techniky teda majú
svoje miesto pred rozhodnutím podnikateľa venovať nasadenie a zdroje novému
podnikaniu.
Analýza uskutočniteľnosti160
Uskutočniteľnosť podnikateľskej príležitosti znamená rozsah do akého môže byť
na základe nej vytvorené podnikanie životaschopné a reálne, a aké rôzne interné
(vzťahujúce sa k danému podnikaniu) a externé sily (pôsobiace napr. z odvetvia, trhu,
legislatívneho prostredia a pod.) by mohli toto podnikanie ovplyvňovať. Cieľom je
zhodnotiť, či možno podnikateľskú príležitosť realizovať na trhu ziskovým spôsobom,
a na základe toho sa rozhodnúť, či ju nasledovať.
Aj keď analýza uskutočniteľnosti sama o sebe v žiadnom prípade nedokáže
garantovať úspešnosť podnikania založeného na realizácii danej príležitosti, jej
spracovanie znižuje pravdepodobnosť, že zakladatelia premárnia čas a zdroje
rozbiehaním podnikania, ktorého uskutočniteľnosť bude z rôznych dôvodov
problematická.

160

Spracované podľa Katz a Green, 2014; Scarborough, 2014
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Analýzy (používa sa tiež pojem „štúdie“) uskutočniteľnosti pozostávajú
z dôkladného zváženia predovšetkým piatich primárnych oblastí, pri ktorých
skúmame silné a slabé stránky (resp. výhody a nevýhody) podnikateľskej príležitosti.
Sú to:
x
x
x
x
x

Celkový podnikateľský koncept
Produkt (výrobok alebo služba)
Odvetvie a trh
Finančné projekcie (ziskovosť)
Plán budúcich aktivít

Pomerne podrobný návod na realizáciu analýzy uskutočniteľnosti
podnikateľskej príležitosti je rozpracovaný v nasledovných bodoch:
1. Celkový podnikateľský koncept
x Opis vášho podnikania – O aké podnikanie skutočne pôjde? Opíšte ho čo
najstručnejšie ako viete, no uvažujte nad rámec charakteristík vášho
produktu, na úrovni skúsenosti a zážitku zákazníkov, ktoré im má nákup
a používanie vášho produktu sprostredkovať.
x Vy, vaše podnikanie a vzájomný súlad – Čo zo seba prinášate do tohto
podnikania? Ako dobre produkt zodpovedá vašim vedomostiam,
zručnostiam, schopnostiam, sieti kontaktov alebo skúsenostiam? Do akej
miery ste odhodlaní priniesť váš produkt na trh? Ak už podnikáte, ako táto
príležitosť zapadá do kontextu ostatných produktov, ktoré ponúkate?
2. Produkt (výrobok alebo služba)
x Unikátne prvky: výhody – Aké sú unikátne prvky vášho produktu? Ako
tieto zodpovedajú potrebám alebo preferenciám vašich zákazníkov? Sú
zákazníci ochotní ho kupovať? Aké sú jeho výhody v porovnaní
s produktmi konkurencie? Jednoducho opíšte váš produkt, využite pritom
fotografie či nákresy.
x Unikátne prvky: obmedzenia – Aké sú špecifické nevýhody vášho
produktu? Môže čoskoro zastarať? Môže sa rýchlo pokaziť, je náročný na
inštaláciu a používanie, alebo sa naň vzťahujú legislatívne obmedzenia?
Extrémne dôležité je, aby zhodnotenie vášho produktu bolo čestné – ak
popierate alebo prehliadate jeho nevýhody pred začatím podnikania, nijak
si tým nepomáhate. Ich rozpoznanie vám lepšie pomôže ich vyriešiť alebo
minimalizovať.
x Štádium vývoja – Je produkt stále v štádiu vývoja, alebo už existuje model
či fungujúci prototyp? Boli vyrobené nejaké vzorky? Prípadne, ak je stále
v štádiu myšlienky či prototypu, koľko času potrebujete na prípravu jeho
produkcie? Predtým než sa však pustíte do produkcie či tvorby prototypu,
venujte pozornosť testovaniu a validácii, o ktorých píšeme nižšie.
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x

x

x

x

Legislatívne obmedzenia a práva – Ak existujú a sú relevantné možnosti
ochrany duševného vlastníctva, spíšte si ich. V prípade potreby vyhľadajte
expertnú pomoc alebo poradenstvo. Prípadne, ak vaše podnikanie
znamená vstup do rôznych právnych vzťahov (napr. v prípade
franchisingu, distribúcie a pod.), na tomto mieste ich treba uviesť a
zanalyzovať. Taktiež, spíšte všetky legislatívne požiadavky a predpisy, ktoré
sa vzťahujú k vašej oblasti podnikania. Preverte tiež požiadavky
a obmedzenia na miesto a priestory realizácie podnikania.
Požiadavky na poistenie – Pokiaľ je s vašim produktom spojená nejaká
zodpovednosť voči tretím stranám, mali by ste kontaktovať špecialistu
a prebrať s tým spojené otázky adekvátnej ochrany vášho podnikania.
Všetko samozrejme závisí od povahy vášho plánovaného podnikania.
Súvisiace trendy – Aké sú trendy v oblasti vášho produktu a ako ich budete
schopní sledovať? Napríklad, aké zmeny sa pravdepodobne môžu v
budúcnosti objaviť v spôsobe používania vášho produktu alebo jeho
vlastnostiach?
Náklady na výrobu alebo dodanie služby – Budete váš produkt priamo
vytvárať, alebo zabezpečíte jeho výrobu či poskytovanie prostredníctvom
subdodávateľov? Dokážete produkt umiestniť na trhu so ziskom?
Zosumarizujte si všetky náklady spojené s produkciou, vrátane práce,
materiálu, dopravy, údržby a opráv a pod.

3. Odvetvie a trh
x Súčasný stav – Opíšte vaše odvetvie čo najkonkrétnejšie ako len viete.
Využite externé zdroje informácií o veľkosti odvetvia, jeho rozmiestnení,
priemerných tržbách, maržiach a ziskovosti.
x Trhový potenciál tohto odvetvia – Je odvetvie v období poklesu, nárastu
alebo stability? Aký je predpoklad vývoja dopytu na trhu v najbližších
rokoch? Rozprávajte sa s ľuďmi z odvetvia ako aj so potenciálnymi
zákazníkmi o ich predstavách o smerovaní odvetvia. Zvážte vplyv
technológií a globálneho ekonomického vývoja na trhový potenciál vášho
podnikania. Preskúmajte trendy v odvetví. Zistite, aké sú najvýznamnejšie
hrozby pre firmy v tomto odvetví, a naopak aké sú najväčšie príležitosti.
x Konkurencia – Kto sú vaši hlavní konkurenti a aké sú ich odlišujúce
výhody a nevýhody? Je potrebné zvážiť nielen priamych konkurentov, ale
aj nepriamych, ktorí by mohli predávať substitúty vášho produktu alebo
viazať váš produkt ako súčasť niečoho iného, čo poskytujú. Do akej miery
je vaše odvetvie „preplnené“ a aká je intenzita konkurencie?
x Zákazníci – Kto sú vaši zákazníci? Aké sú ich demografické charakteristiky
– kde žijú, aký je príjem ich domácností, koľko detí majú a pod.? Aké sú
ich preferencie, hodnoty či postoje vo vzťahu k vášmu podnikaniu?
Nakoľko sú pre nich vaše produkty nevyhnutné? Ako zistíte, čo si vaši
zákazníci myslia alebo čo sa chystajú kúpiť, aké majú problémy, čo chcú
alebo čo potrebujú také, čo ešte nepoznajú? Snažte sa uplatniť čo najviac
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x

kreativity aby ste sa o vašich zákazníkoch dozvedeli čo najviac informácií.
Ak máte viac zákazníckych segmentov, musíte preskúmať každý z nich –
pre každý segment môže mať váš produkt iné benefity či obmedzenia.
Vstup na trh – Akým spôsobom dosiahnete vaše zákaznícke segmenty? Aké
formy distribúcie a predaja plánujete zvoliť? Ako sa vaši potenciálni
zákazníci dozvedia o vašom produkte? Aké formy marketingovej
komunikácie zvolíte?

4. Finančné projekcie
x Cenotvorba – Aká bude cena vášho produktu? Spracujte si analýzu bodu
zvratu (objem predaja, pri ktorom tržby pokryjú náklady) a zosumarizujte
všetky predpoklady, na ktorých je postavená vaša cenotvorba.
x Odhad tržieb – Aký objem predaja vášho produktu očakávate? Aké budú
vaše hrubé príjmy? Dosiahnutie akého podielu na trhu očakávate po
prvom roku a po troch rokoch? Pokúste sa o reálny a podložený odhad.
x Odhad nákladov – Koľko stojí výroba, distribúcia, dodanie vášho
produktu? Špecifické druhy nákladov budú pri vlastnej výrobe výrobkov,
iné ak budete len obchodovať, a iné pri poskytovaní služieb.
x Hrubá marža – Teda vaše tržby z predaja mínus náklady na predaný tovar.
Spracujte takýto odhad pre každý produkt a porovnajte ich s odvetvovými
štandardmi.
x Prevádzkové náklady – Aké marketingové (napr. inzercia a pod.),
administratívne a všeobecné režijné náklady predpokladáte vo vašom
podnikaní. Všetky údaje je potrebné podložiť hodnovernými podkladmi.
x Ziskovosť – Aký očakávate čistý zisk vášho podnikania?
5. Plán ďalších krokov
x Štartovací kapitál – Koľko peňazí je potrebných na rozbehnutie vášho
podnikania? Okrem nákladov na materiál na výrobu či nákladov na
predaný tovar a marketingových a administratívnych nákladov je tiež
potrebné započítať všetky ďalšie náklady, napríklad na prenájom, energie,
mzdy, dodávateľské služby a pod.
x Zdroje štartovacieho kapitálu – Odkiaľ viete získať peniaze potrebné na
začatie podnikania? Zvážte všetky dostupné zdroje, ako sú osobné úspory,
rodina a priatelia, bankové financovanie, investori a pod.
x Ďalšie potrebné informácie – V čom nemáte jasno? Zvážte koho by ste sa
mohli opýtať alebo kde je možné nájsť potrebné informácie. Vaša analýza
nie je úplná pokiaľ nezvažujete čo je to, čo ešte neviete.
x Písanie podnikateľského plánu – Analýza uskutočniteľnosti vytvára dobrý
základ pre písanie podnikateľského plánu. Na jej základe máte mnoho
informácií, napríklad o konkurenčných výhodách a nevýhodách vášho
podnikania, či stratégiách na dosiahnutie vašich cieľov.
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Potreba podpory a pomoci – Spracujte si zoznam ľudí alebo tímov, ktoré
by ste mohli požiadať o radu. Vytvorte si okruh ľudí so skúsenosťou vo
vašom odvetví a profesionálov z iných oblastí, napríklad marketingu.
Pravdepodobne tiež budete potrebovať rady právnika, účtovníka prípadne
webového dizajnéra. Spracujte si zoznam, ku ktorému sa budete môcť
v budúcnosti vrátiť.

Výsledkom zhodnotenia v analýze uskutočniteľnosti je buď rozhodnutie
pokračovať v nasledovaní podnikateľskej príležitosti (v pôvodnej prípadne
v modifikovanej podobe), počkať s takýmto krokom na lepšie načasovanie (napr.
v lepšej ekonomickej situácii či po dozretí trhu), prípadne príležitosť zanechať ako
neuskutočniteľnú a zamerať sa na hľadanie niečoho iného.
Validácia podnikateľskej príležitosti
Testovanie a validáciu podnikateľských nápadov, príležitostí a konceptov
preslávil najmä prístup Lean startup161. Vhodné slovo je „preslávil“ a nie „vynašiel“,
pretože v podstate adaptoval logiku, ktorá existovala v rôznych čiastkových podobách
a najmä v „zdravom sedliackom rozume“, a dokázal ju vhodne uchopiť a aplikovať do
uceleného prístupu, ktorý sa stal fenoménom vo sfére vývoja nových podnikateľských
aktivít. Túto metodiku určite odporúčame spoznať a nasledovať. Testovanie
a validácia je rovnako súčasťou metodiky „Disciplined entrepreneurship“ 162, čo len
zdôrazňuje jeho dôležitosť a opodstatnenosť. Pokúsime sa o zhrnutie inštrukcií
k testovaniu a validácii. Skôr než sa však k tomu dostaneme, pozrieme sa na
zaujímavý uhol pohľadu na validáciu podnikateľských príležitostí, ktorý prináša
koncept „Pretotyping“ od A. Savoia163.
Pretotyping je prístup s heslom „uistite sa, že budujete správne „to“ skôr, než
„to“ začnete budovať“. Mnoho ľudí totiž verí v úspech podnikateľskej príležitosti,
ktorú sa im podarilo identifikovať či vytvoriť, a vrhne sa do jej nasledovania
a rozbiehania nového podnikania celým srdcom, dušou, nádejami, snami, energiou,
časom a peniazmi. Prirodzene, nie vždy to skončí úspechom. Zvyčajne však nie preto,
že by nedokázali vytvoriť čo si zaumienia, ale preto, že vytvárali nesprávny produkt,
ktorý nikto nechce. Je preto rozumné pokúsiť sa predísť takémuto plytvaniu. Jedným
z riešení je vytvorenie prototypu, ktoré je však často náročné, nákladné a dlho trvá.
Pomôže síce naraziť na neúspech rýchlejšie, ale stále nie dosť rýchlo a nenákladne.
Ešte predtým, niekde medzi myšlienkami v hlave a ozajstným prototypom má svoje
miesto tzv. „pretotype“. Koncept „pretotypingu“ nám pomáha získať cenné dáta od
používateľov a z trhu - teda či budujeme správne „to“, a pomôže nám rozhodnúť sa, či
pokračovať v úsilí o vytvorenie podnikateľskej aktivity. Inými slovami, pomôže nám
validovať podnikateľskú príležitosť.
Ries, 2011
Aulet, 2013
163 Savoia, 2011
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Pretotyping je teda spôsob ako rýchlo a nenákladne validovať podnikateľskú
príležitosť vytvorením extrémne zjednodušených, falošných alebo virtuálnych verzií
produktu, a otestovaním otázky, či po tom, čo produkt vytvoríme, ho budú naši
zákazníci používať. Alebo, formálnejšia definícia hovorí o testovaní počiatočnej
atraktívnosti a skutočného používania nového produktu simulovaním skúsenosti
s jeho podstatou, s čo najmenším množstvom vynaložených peňazí a času.
Každopádne, najdôležitejšie sú techniky validácie, ktoré pretotyping rozpracoval
asi najrozsiahlejšie spomedzi už spomínaných metodík a prístupov. V pretotypingu sú
rozpracované nasledovné techniky validácie (v originálnom pomenovaní):
x

x

x

x

„The Mechanical Turk“ – Nahradenie nákladnej, komplexnej alebo ešte
nevyvinutej technológie skrytým ľudským elementom, ktorý simuluje funkcie
testovanej technológie. Zákazník je konfrontovaný s plnohodnotnou
používateľskou skúsenosťou bez toho, aby vedel, že v jej pozadí nie je vyvinutá
finálna technológia, ale človek. Napríklad, namiesto investovania do prototypu
aplikácie zasielajúcej módne tipy podľa aktuálneho počasia a preferencie
zákazníčky môžeme testovacej skupine zákazníčok posielať tipy ručne.
Sprostredkujeme im tak používateľskú skúsenosť, môžeme sledovať využívanie
a jeho vývoj v čase, či získať cennú spätnú väzbu bez veľkej počiatočnej
investície. Túto techniku v iných prístupoch nájdeme aj pod označeniami
„manual-first MVP“, „Flintstone MVP“ alebo „Wizard of Oz MVP“.
„The Pinocchio“ – Simulované používanie „neživého“ modelu produktu
v jeho tvare, veľkosti, váhe, skladnosti a pod., vďaka ktorému sa vieme vžiť do
budúceho používateľa. Napríklad, pokiaľ vyvíjame pre nevidiacich zariadenie
upevnené na zápästie, ktoré ich upozorní na prekážky pred nimi, môžeme ich
požiadať o nosenie makety, zisťovať ich skúsenosť a zbierať prípadne podnety,
sťažnosti a nápady.
„The Minimum Viable Product (MVP)“ – Vytvorenie samotného produktu
avšak v jeho najjednoduchšej a najzákladnejšej forme, ktorý spĺňa základnú
funkcionalitu a možno ho ukázať prvým zákazníkom. Napríklad, ak chcete
vytvoriť e-learningový nástroj umožňujúci študentom kolaboratívne pracovať na
podnikateľských modeloch pre svoje projekty a zdieľať ich s učiteľom, nie je
potrebné hneď programovať vlastnú platformu. Obsah v základnej podobe
možno umiestniť na existujúcu fungujúcu platformu, ktorá je zadarmo (napr.
Google Spreadheet). Používatelia môžu začať s produktom pracovať a vy získate
spätnú väzbu.
„The Provincial“ – Vytvorenie pretotypu poskytujúceho podstatné funkcie
plánovaného produktu, ale v obmedzenom rozsahu na malom lokálnom trhu. Je
to vhodné riešenie pre prípady, kedy najväčšie náklady nie sú spojené
s vytvorením základnej funkcionality, ale škálovaním pre veľké množstvo
používateľov. Napríklad, ak plánujeme mobilnú aplikáciu, ktorá pomáha
vyhľadávať reštaurácie s organickým jedlom, miesto jej napĺňania množstvom
dát z celej krajiny a ich aktualizáciou sa môžeme zamerať na malý lokálny trh
(mesto alebo okres) a testovať produkt na lokálnych zákazníkoch.
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x

x

„The Fake Door“ – Vytvorenie vstupného bodu pre budúci produkt, ktorý
ešte vôbec nemusí existovať. Napríklad v prostredí internetu to znamená
fiktívny inzerát alebo landing page, na ktorých sledujeme kliknutia a registrácie
záujemcov o budúci produkt. Ak chceme povedzme predávať skútre a uvažujeme
o koncepte „prenajmi si na skúšku a ak sa ti bude páčiť, kúp za zvýhodnenú
cenu“, záujem môžeme zistiť fiktívnou landing page s nízkym rozpočtom na online reklamu, kde budeme sledovať predbežné registrácie.
„The Pretend-to-Own“ – V prípade ak budúce potenciálne podnikanie
vyžaduje veľké investície do nákupu aktív, na jeho testovanie je dobré si drahé
aktíva požičať alebo prenajať. Napríklad, ak si chcete otvoriť požičovňu s čisto
ekologickými autami, skôr než nakúpiť flotilu elektromobilov by bolo vhodnejšie
niekoľko si ich na pár týždňov či mesiacov prenajať . Alebo, skôr než si otvoríte
kamennú predajňu, môžete vyskúšať zriadiť na nejakom podujatí alebo vo
voľnom verejnom priestore tzv. pop-up store (krátkodobý predajný priestor).

Okrem techník validácie, ktoré uvádza pretotyping, existujú aj ďalšie techniky
validácie, resp. ich modifikácie alebo konkretizácie:
x

x

x

x
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Prezentácia („Pitch“) – Ide o techniku validácie založenej na krátkej
prezentácii (napr. v podobe tzv. „elevator pitch“) a bezprostrednom získaní
spätnej väzby. V podstate ide o krátky primárny prieskum. Samozrejme,
prezentácia sa odohráva v reálnom svete a oslovujeme ľudí z našej cieľovej
skupiny v ich reálnom prostredí. Táto technika je jednoduchá, rýchla
a nenáročná, no má aj obmedzenú vypovedaciu schopnosť, keďže sa
pohybujeme len v hypotetickej rovine. Svoj nápad či produkt „iba“ prezentujeme
a zákazníka nekonfrontujeme s konkrétnou ponukou, ktorá by od neho
vyžadovala konanie či dokonca nákup. Preto je vhodná na krátku a rýchlu
priebežnú validáciu, avšak nemala by byť jediným podkladom pre finálne
rozhodnutie.164
Piecemeal MVP – Podstatou tejto modifikácie techniky Minimum Viable
Product je využitie existujúcich nástrojov a riešení ako čiastkových
komponentov, z ktorých vyskladáme základnú podobu nášho produktu. Môžete
využívať rôzne existujúce online platformy na umiestnenie či komunikáciu
vášho projektu, voľne dostupné softvéry na tvorbu dokumentov a ich distribúciu
alebo komunikáciu so zákazníkmi.165
Concierge MVP – Táto technika je podobná technike „The Mechanical Turk“
(nahradenie technológie ľudským prvkom a sprostredkovanie plnohodnotnej
zákazníckej skúsenosti - pozri vyššie), avšak v tomto prípade je ľudský prvok na
pozadí priznaný.
Demo video („Explainer Video“) – Podstatou tejto techniky je špecifická
forma prezentácie – spracovanie krátkeho prezentačného videa. Video by malo

Spracované podľa metodiky „Validation Board“
Spracované podľa www.rubygarage.orgt
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demonštrovať podstatu produktu, jeho používanie a benefity, ktoré prináša.
Vhodné je zacieliť ho na predpokladaný zákaznícky segment (čo sa nám vďaka
online prostrediu môže podariť ľahšie). Pokiaľ do videa umiestnime link na
predbežnú registráciu, dokážeme tak otestovať skutočný záujem potenciálnych
budúcich zákazníkov.166
Blog alebo profil/skupina na sociálnej sieti – Viacero úspešných
podnikateľských projektov vzniklo z blogov alebo profilov či skupín na
sociálnych sieťach. Ich autori si jednak postupne budovali svoj profil v danej
oblasti ako aj povedomie a skupinu svojich nasledovateľov. Avšak, rovnako
dôležité je, že mali možnosť spoznávať svojich budúcich zákazníkov, sledovať ich
odozvy na svoje myšlienky a učiť sa z toho, ako aj testovať veľkosť svojho
zákazníckeho segmentu. Keď po čase na základe interakcie so svojou cieľovou
skupinou alebo prípadne aj širšej odozvy zistili, že ich aktivita vyústila do
potenciálne úspešnej podnikateľskej príležitosti, rozhodli sa ju nasledovať.
Takže napríklad, ak vás baví zdravá výživa, nemusíte hneď investovať do výroby
vlastnej série produktov. Začnite sa v tejto oblasti zviditeľňovať, prezentujte
svoje myšlienky a sledujte odozvu potenciálnych zákazníkov. Ak sa bude záujem
o vás stále zvyšovať, môžete začať uvažovať nad rozbehnutím ozajstného
biznisu.167
Crowdfunding – Crowdfunding je primárne alternatívna forma financovania
(okrem iného aj) podnikateľských projektov, ktoré sa prezentujú na online
platformách a získavajú podporu v rôznych formách (napr. dary, predobjednávky, nákup podielu v spoločnosti) od individuálnych podporovateľov.
Okrem samotného získania financií na rozbeh či rozvoj svojho projektu
crowdfunding výborne poslúži aj na jeho validáciu. Pokiaľ projekt dokáže osloviť
dostatočné množstvo podporovateľov a prípadne získať stanovené množstvo
pred-objednávok od budúcich zákazníkov z relevantnej cieľovej skupiny, je to
potvrdením pozitívnej odozvy na prezentovanú ponuku a existencie
dostatočného dopytu. Prirodzene, aj táto technika validácie má svoje
obmedzenia. Úspech v nezanedbateľnej miere závisí, okrem samotnej podstaty
projektu, aj v jeho prezentácii a komunikácii (ako tomu napokon je aj
v samotnom biznise), čo je náročné na nasadenie a zdroje. Taktiež, nie všetky
zákaznícke segmenty sú prostredníctvom crowdfundingu zastihnuteľné, keďže
ho nepoznajú alebo nepoužívajú. Napokon, treba si uvedomiť, že v našich
podmienkach je crowdfundingový trh pomerne mladý a jeho veľkosť je
obmedzená.168
Priamy predpredaj – Podstata tejto modifikácie techniky validácie spočíva
v priamom predaji. Podobne ako pri technikách „The Fake Door“ či
crowdfundingu sa usilujeme prezentovať budúci produkt a získať naň predobjednávky ešte než ho začneme reálne vyrábať či poskytovať, pričom náš
(ne)úspech naznačí, aká je odozva našich budúcich zákazníkov. Pri tejto
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modifikácii však ideme doslova „medzi ľudí“ a oslovujeme ich priamo a osobne,
rozprávame sa s nimi, prezentujeme im náš produkt a získavame naň spätnú
väzbu. Takýto prístup je síce pomerne náročný na čas a nasadenie, avšak pri
niektorých produktoch či zákazníckych segmentoch (napr. pri B2B segmente) je
nevyhnutný. Navyše, umožní nám cenný bezprostredný kontakt s budúcimi
zákazníkmi.169
Postup validácie. Okrem samotných techník validácie uvedených
v predchádzajúcich bodoch potrebujeme tiež vedieť, ako ich použiť. Testovanie a
validáciu môžeme uskutočniť v nasledujúcich krokoch:
1. Identifikujte kľúčové predpoklady, na ktorých je budúce podnikanie
postavené. Ide o všetky skutočnosti predpokladané pri formulovaní
podnikateľskej príležitosti, ktoré ak sa ukážu ako nepravdivé, môžu spôsobiť
zlyhanie podnikania. Snažte sa predpoklady rozložiť na základné časti v podobe
konkrétnych a úzko vymedzených tvrdení, ktoré možno empiricky otestovať.
Najčastejšie sa predpoklady týkajú priorít zákazníkov, ochoty platiť za rôzne
elementy ponuky, ochoty osvojiť si produkt do svojho bežného používania, ale
tiež nákladov alebo výnosov.
2. Zvoľte si vhodnú metódu testovania v reálnom živote a nastavte
kritériá testovania. Dobrú inšpiráciu ponúkajú techniky pretotypingu a ďalšie
techniky validácie, o ktorých sme písali vyššie. Je dobré, ak si zvolíme techniku,
ktorá nás čo najviac priblíži k reálnym potenciálnym zákazníkom, a bude
vhodná na testovanie zvoleného predpokladu ako aj vzhľadom na charakter
nášho produktu ako taký. Merateľné kritériá testovania sú potrebné, aby sme
dokázali zhodnotiť jeho úspešnosť. Samozrejme, budú vychádzať zo zvolenej
metódy testovania. Môžeme napríklad sledovať počet reakcií na fiktívny inzerát
či registrácií na landing page, no v prípade poskytovania prvej verzie produktu
už aj počiatočnú konverziu, resp. úroveň záujmu (počet tých čo produkt začali
využívať/počet oslovených) či udržateľnosť, prípadne pokračujúcu úroveň
záujmu (percento tých, čo produkt stále využívajú, resp. ak sa jedná
o jednorazové využitie, tak počet nových zákazníkov po určenom časovom
úseku).
3. Zrealizujte testovanie v reálnom živote. Podstatou je testovať predpoklady
na reálnych potenciálnych zákazníkoch. Nejde len o náhodné oslovovanie
akýchkoľvek respondentov za účelom čo najrýchlejšieho zozbierania dát, ale
získanie pochopenia, ako veci budú alebo nebudú fungovať v reálnom živote.
Zabudnite na testovanie na kamarátoch alebo príbuzných, ktorí sú voči vám
pozitívne zaujatí a nie vždy vám preto povedia pravdu. Pri voľbe cieľovej
skupiny na testovanie pamätajte, že chcete získať čo najreálnejšiu spätnú väzbu.
4. Vyhodnoťte výsledok testovania. Ak sa testovaný kľúčový predpoklad
potvrdil, je to dobrá správa. Môžete sa pustiť do testovania ďalších
predpokladov, pokým nevalidujete všetky z nich (kroky pri testovaní každého
169
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z nich budú pritom rovnaké, avšak ich konkrétna podoba musí byť prispôsobená
danému predpokladu). Naopak, ak predpoklad validovaný nebol, je potrebné ho
prehodnotiť a prípadne zmeniť. Samozrejme, je nevyhnutné zohľadniť dopad
takejto zmeny na ostatné prvky rodiaceho sa podnikateľského konceptu. Po
zmene je tiež potrebné modifikovaný predpoklad znova otestovať.
Testovanie a validácia podnikateľských príležitostí nie je nič zložité, postačí pri
ňom „zdravý sedliacky rozum“. A ten tiež hovorí, že skôr než sa do niečoho pustím,
mal by som si byť istý, či to má význam, či o to bude záujem a či existuje predpoklad,
že budem úspešný.
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Zhrnutie kľúčových myšlienok druhej kapitoly
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

Podnikateľské príležitosti niektorí považujú za objavené (teda existujúce
a čakajúce na objavenie), kým iní hovoria o potrebe príležitosť vytvoriť (teda bez
konania podnikateľa by táto neexistovala).
Podnikanie v reálnom živote je veľmi pestré a rozmanité, a prináša mnoho
príkladov z jednej aj druhej z uvedených perspektív, ako aj z ich rôznych
kombinácií. Preto sa nemožno bez výhrad prikloniť ani k jednému z uvedených
pohľadov a pravda býva zvyčajne uprostred.
Pre vznik podnikania v podobe prenesenia nápadu a príležitosti do konkrétnej
podnikateľskej aktivity je však vždy potrebný vstup človeka a jeho konanie.
Vzťah jednotlivých krokov a aktivít vedúcich od nápadu k príležitosti možno
ilustrovať pomocou procesného modelu podnikateľskej príležitosti.
Na začiatku tohto modelu sú zdroje podnikateľských nápadov. Ide o prvky
externého a interného prostredia (často vo vzájomnej interakcii), z ktorých
môžu vzísť prvotné podnety pre podnikateľa vedúce k sformulovaniu nápadu na
potenciálne podnikanie. Sú pomerne rôznorodé a veľká časť z nich priamo alebo
nepriamo súvisí s konkrétnym jednotlivcom či tímom.
Medzi zdrojmi podnikateľských nápadov a vytvorením či objavením
konkrétneho nápadu úlohu vždy zohráva ľudský element - jednotlivec či tím
ľudí. Zlepšovať sa v hľadaní podnikateľských nápadov nám môžu pomôcť rôzne
odporúčania, rady, postupy a techniky, ktoré pomáhajú rozvíjať schopnosti
prichádzať s podnikateľskými nápadmi ale tiež čo najviac vyťažiť z ich súčasnej
úrovne.
Podnikateľský nápad je prvotný nápad ako vytvoriť niečo nové, zlepšiť
existujúce, lepšie riešiť problém alebo potrebu spôsobom, ktorý bude vytvárať
hodnotu pre užívateľov a môže viesť k založeniu podnikateľskej aktivity. Je to
základný dôvod založenia podnikania a odrazový mostík vedúci k vzniku
podnikateľskej príležitosti. Podnikateľský nápad má tri základné súčasti problém, riešenie a benefity pre zákazníkov.
V procese vzniku podnikateľskej príležitosti je dôležitým krokom zhodnotenie
prvotného nápadu, z ktorého vyplynie buď rozvinutie príležitosti, alebo jeho
zanechanie. Nápad je konfrontovaný s realitou a podmienkami prostredia.
Zameriavame sa na komplexnejšie hodnotenie uskutočniteľnosti ako aj na
validáciu problému a riešenia (ako jadra nápadu) na reálnom trhu s reálnymi
potenciálnymi zákazníkmi.
Podnikateľská príležitosť je zhodnotený a rozpracovaný nápad, pri ktorom sa
domnievame, že ho možno premeniť na vytvorenie životaschopnej
podnikateľskej aktivity, ktorá bude reflektovať existujúcu alebo potenciálnu
potrebu či riešiť problém zákazníkov na trhu.
Pred rozbehnutím reálnej podnikateľskej aktivity na základe podnikateľskej
príležitosti nám pomôžu analýza uskutočniteľnosti podnikateľskej príležitosti
(systematické a ucelené zhodnotenie biznisovej uskutočniteľnosti) a validácia
124

podnikateľskej príležitosti (validácia kľúčových predpokladov, na ktorých
príležitosť stojí a padá, v reálnom svete). Ich podstatou je podrobiť
podnikateľskú príležitosť kritickému pohľadu a identifikovať prípadné
nezrovnalosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na úspešnosť podnikateľskej
aktivity, skôr než zakladateľ či zakladateľský tím premrhajú čas, úsilie, peniaze a
ďalšie zdroje na jej rozbeh.
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Moja cesta k podnikateľskému nápadu a príležitosti

1

Preskúmajte možné zdroje podnikateľských nápadov vo vašom okolí
a v sebe samom.
x
x
x

Zdroje podnikateľských nápadov (s. 70)
„Ways into business“ (s. 76)
Kontrolný zoznam vlastných charakteristík (s. 87)

Zapojte svoje podnikateľské myslenie a vnímavosť, používajte cielené
formy myslenia a techniky, zapojte svoju kreativitu.

2

x
x
x
x

3

4

5

6

7

Techniky na rozcvičovanie hľadania podnikateľských nápadov (s. 82)
Techniky (s. 87) a analýzy (s. 85) systematického a cieleného hľadania
podnikateľských nápadov
Schopnosť vnímať podnikateľské príležitosti (s. 43)
Kognitívne chyby a skreslenia (s. 47)

Definujte problém, na ktorý sa váš nápad zameriava, riešenie, ktoré
prinášate a jeho benefity pre vašich cieľových zákazníkov.
x
x

Problém, riešenie, benefity (s. 99)
Znaky „dobrého“ podnikateľského nápadu (s. 100)

Validujte správnosť vášho chápania problému a riešenia v reálnom
živote na skutočných cieľových zákazníkoch. Ak je to potrebné, nápad
korigujte.
x
x
x

Validácia problému a riešenia na trhu (s. 108)
SCAMPER (s. 107)
„Kill-thrill“ (s. 105)

Sformulujte vašu podnikateľskú príležitosť.
x

Ako sformulovať podnikateľskú príležitosť? (s. 111)

Zanalyzujte uskutočniteľnosť vašej podnikateľskej príležitosti
a validujte kľúčové predpoklady, na ktorých je založená.
x
x
x

Analýza uskutočniteľnosti (s. 114)
Pretotyping (s. 118)
Postup validácie (s. 122)

Pustite sa do realizácie vašej podnikateľskej aktivity! Aj tá najlepšia
podnikateľská príležitosť nie je ničím, pokiaľ nie je uvedená do života.
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Záver
Našim zámerom v tejto učebnici bolo osloviť čo najširší okruh čitateľov – nielen
potenciálnych záujemcov o vlastné podnikanie v bližšej či vzdialenej budúcnosti, ale
tiež každého, kto má záujem dozvedieť sa viac o podnikavosti a podnikateľských
charakteristikách,
myslení
a správaní
podnikavých
jednotlivcov.
Našim
východiskovým predpokladom, ktorý sme sa usilovali uplatniť naprieč celou
učebnicou totiž je, že podnikavosť a podnikanie sú v dnešnej dobe potrebné
a užitočné v každej profesijnej či životnej dráhe. Prirodzene, jadrom podnikania vždy
ostane tradičné, ziskovo orientované (biznisové) podnikanie. Základné princípy,
postupy a prístupy súvisiace s podnikavosťou, ktoré sú často uplatňované v takomto
podnikaní, sú však prenositeľné všade tam, kde existujú problémy, výzvy, príležitosti
či priestor na zlepšenie.
Ďalším východiskovým predpokladom, na ktorom je založená štruktúra a obsah
tejto učebnice je, že vznik a rozvoj podnikania je výsledkom vzájomného pôsobenia
dvoch konceptov – konceptu osobnosti jednotlivca a konceptu nápadu a príležitosti.
Z tohto dôvodu sme sa v prvej kapitole zamerali na objasnenie podstaty atribútov
súvisiacich s podnikavým jednotlivcom a podnikateľom, teda na podnikateľské
charakteristiky, myslenie, správanie, zručnosti a schopnosti, ako aj na objasnenie
podnikateľského procesu. V druhej kapitole sme následne pozornosť venovali
vysvetleniu vzniku podnikateľskej príležitosti prostredníctvom nami vytvoreného
procesného modelu, ako aj zdôrazneniu úlohy charakteristík jednotlivca v tomto
procese. V nadväznosti na to podstatu druhej kapitoly tvorili prakticky orientované
odporúčania a predovšetkým aktivity, techniky a metódy, ktoré súvisia s jednotlivými
krokmi procesu vzniku podnikateľskej príležitosti. Našou ambíciou bolo zostaviť ich
súbor tak, aby obsahoval aktivity, techniky a metódy využiteľné predovšetkým
v podnikateľskom vzdelávaní študentov, ale tiež v podnikateľskom tréningu budúcich
a začínajúcich podnikateľov, ako aj také techniky a metódy, ktoré môžu využiť
samotní začínajúci podnikatelia a podnikaví jednotlivci, ktorí plánujú alebo realizujú
rozbeh svojej vlastnej podnikateľskej aktivity či projektu v akomkoľvek kontexte.
Na tomto mieste považujeme za potrebné zdôrazniť, že spomínaný súbor aktivít,
techník a metód, hoci bol zostavený po dôkladnom uvážení a na základe štúdia
množstva zdrojov, nie je a ani nemôže byť definitívny. Vždy totiž budú pribúdať nové
poznatky a z nich odvodené postupy a techniky. Aj preto by mali podnikatelia a všetci
so záujmom o zdokonalenie svojej podnikavosti pravidelne sledovať dianie okolo seba
a vznikajúce nové koncepty alebo prístupy, a osvojovať si nové aktivity, techniky
a metódy. Rovnako dôležité je však podľa nás poznamenať, že netreba zabúdať, že
techniky a metódy sú tu preto, aby slúžili nám, a nie naopak. Nie je vhodné nechať sa
nimi priveľmi pohltiť ani k nim pristupovať príliš technokraticky. Je potrebné
zachovať si „zdravý“ nadhľad a odstup, a predovšetkým „obyčajný sedliacky“
biznisový rozum. Na ňom sú totiž založené všetky koncepcie, metódy či techniky,
ktoré popisujú zákonitosti v podnikaní a ponúkajú odporúčania ako postupovať pri
plánovaní, rozbiehaní a vedení vlastných podnikateľských aktivít.
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Napokon, v závere by sme radi vyjadrili presvedčenie, že táto učebnica umožnila
všetkým čitateľom dozvedieť sa viac o podnikaní, podnikavosti a s ňou spojených
podnikateľských charakteristikách, správaní a konaní. Našim zámerom v žiadnom
prípade nebolo „vyrobiť“ viac podnikateľov či presvedčiť čitateľov o výhodách vstupu
na podnikateľskú dráhu. Sme však presvedčení, že pre každého z nás, bez ohľadu na
budúce profesijné či osobné smerovanie, je rozvoj podnikavosti cestou, ktorá nám
umožní úspešnejšie a plnohodnotnejšie sa realizovať v akejkoľvek oblasti.
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Prílohy
Zoznam techník a aktivít
V tabuľke nižšie uvádzame zhrnutie aktivít, techník a metód obsiahnutých
v tejto učebnici. Pri každej z nich sme označili naše odporúčanie, pre akú cieľovú
skupinu je daná aktivita, technika či metóda vhodná a užitočná. Rozlišujeme pritom
medzi:
x
x
x
x

študentmi v procese podnikateľského vzdelávania (ktorí sa učia „o podnikaní“),
záujemcami o podnikavosť (ktorých zaujíma rozvoj vlastnej podnikavosti),
potenciálnymi budúcimi a začínajúcimi podnikateľmi (ktorých zaujíma tréning
„pre podnikanie“), a napokon
aktívnymi podnikateľmi (pre ktorých je dôležitý tréning „v podnikaní“).

Strana

Študenti

Záujemcovia o rozvoj
podnikavosti

Potenciálni a začínajúci
podnikatelia

Aktívni podnikatelia

Tabuľka: Zoznam aktivít, techník a metód a ich cieľové skupiny

Odporúčania „Ako zlepšiť svoju
podnikateľskú vnímavosť“

s. 81

x

x

x

x

„Think like a traveller“

s. 82

x

x

x

Zapisujte si každý nápad

s. 83

x

x

x

Vymysli podnikanie s..

s. 83

x

x

Zlaté stránky

s. 84

x

x

x

Streetcombing

s. 85

x

x

x

Analýza trendov

s. 86

x

x

Demografická analýza

s. 86

x

x

Analýza medzery (Gap analysis)

s. 86

x

x

Kontrolný zoznam vlastných charakteristík

s. 87

x

x

x

Disruptive thinking

s. 95

x

x

x

x

Painstorming

s. 91

x

x

x

Brainstorming

s. 88

x

x

x

Reverzný brainstorming

s. 89

x

x

x

Aktivita/technika/metóda
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Záujemcovia o rozvoj
podnikavosti

Potenciálni a začínajúci
podnikatelia

Aktívni podnikatelia
x

s. 92

x

x

Problem inventory analysis

s. 93

x

x

Technika 6_8_5

s. 94

x

x

Kontrolný list pre zhodnotenie
podnikateľského nápadu

s. 104

x

x

„Kill-thrill“ technika

s. 105

x

x

x

SCAMPER

s. 107

x

x

x

Validácia problému a riešenia na trhu

s. 108

x

x

x

x

Analýza uskutočniteľnosti

s. 114

x

x

x

Pretotyping a validácia podnikateľskej
príležitosti

s. 118

x

x

x

Študenti

x

Strana

x

Design thinking

s. 90

x

Focus groups

Aktivita/technika/metóda

x

x

x

x

Zdroj: vlastné spracovanie

Zoznam príbehov
Kapitola 2:
x
x
x
x

Alexander Cimbaľák (ACE enterprise Slovakia) - Keď na problém zákazníkov
nájdete naozaj inovatívne riešenie
Martin Guttman (Tuli.sk) - Priniesť si z dovolenky ozajstný biznis
Ján Lunter st. (ALFA BIO - Lunter) - Vytvorenie príležitosti zo svojej záľuby
Dominika Podolanová (WAKIVAKY) - Od školského projektu k reálnemu
podnikaniu
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