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PODNIKATELSKÉ

MYŠLENÍ

Ahoj! Jmenuji se Thomas 

a provedu Vás tímto 

kurzem.



wINGS - "Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs", je 

školení v celé EU o základních aspektech procesu internacionalizace.

wINGS kurz se skládá ze 6ti kapitol: Podnikatelské myšlení, Základní 

podnikatelské kompetence, Management nejistoty, Mezikulturní komunikace, 

Marketingové a podnikatelské dovednosti.

V průběhu naší virtuální hry se zapojíte do situací vycházejících z reálného 

podnikatelského života a získáte kompetence, které vás připraví na mezinárodní 

dobrodružství. 

wINGS byl vytvořen spoluprací 6ti organizací specializovaných na vzdělávání v 

oblasti podnikání. Pokud chcete o projektu wINGS zjistit více informací, neváhejte 

nás kontaktovat na webových stránkách https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


UČEBNÍ 

VÝSTUPY

1. Strategické myšlení

2. Podnikatelské plánování

3. Vedení

4. Poslání, vize & hodnoty

5. Motivace nechat své 

podnikání mezinárodně 

růst

6. Praktické aktivity

7. Herní scénář

V této lekci probereme:



Výsledné dovednosti a kompetence

Po absolvování této 

kapitoly budete 

schopen/a:

● Vědět, co je strategické myšlení a jak ho rozvíjet

● Uvědomovat si důležitost podnikatelského plánování

● Znát součásti podnikatelského plánování

● Rozvíjet vůdčí schopnosti

● Rozlišovat různé typy vedení

● Stanovit poslání, vizi a hodnotu svého podnikání

● Pochopit, jak podnikání roste na mezinárodní úrovni, znalost 

celého tohoto procesu až po mezinárodní úroveň

● Porovnat výhody a rizika internacionalizace



1. Strategické myšlení



Díky strategickému 

myšlení si nastavíte své 

podnikatelské cíle, 

analyzujete zdroje a 

využijete je k dosažení 

svých cílů.

DEFINICE

Strategické myšlení určuje perspektivu 

společnosti a položí základ, na kterém budou 

učiněna všechna rozhodnutí ohledně plánování. 

Zaměřuje se na procesy, které vedou k rozvoji 

poslání, vize, principů, hodnot a strategií 

společnosti. Jinými slovy, strategické myšlení je o 

předvídavosti a dlouhodobé vizi orientované na 

dosažení konkrétních cílů.



Strategické myšlení jen 

teoretické, zlepšuje se praxí

Šachy jsou skvělým příkladem 

praktického využití strategického 

myšlení.



● Víte, kam směřujete. Musí existovat jasně definovaný cíl nebo účel. Jinak jsou 

veškeré strategie bezpředmětné.

● Uvědomujete si svou výchozí pozici. Je nezbytné si uvědomit, jaká je aktuální 

situace a jak vzdálené je dosažení stanoveného cíle.

● Definujete směr, kterým se chcete ubírat. Toto je ústředním bodem strategie. 

Musíme si stanovit, jak se dostaneme tam, kam chceme.

● Se umíte ohodnotit a napravit případné chyby. Strategické myšlení vyžaduje 

flexibilitu, je potřeba neustále sledovat co se děje a případně přehodnotit 

dosavadní postup.

Využíváte strategické myšlení pokud…



1. Schopnost zbavit se prediktivních modelů. Člověk 

nemůže přijmout určití model a tvrdohlavě se ho držet. 

Strategie se musí neustále obměňovat. Musíte být 

otevřeni změnám a připraveni rychle jednat.

2. Schopnost se zeptat. Ve strategickém myšlení jsou 

mnohem důležitější otázky než odpovědi. Polovinou 

úspěchu je schopnost se správně zeptat.

3. Identifikovat klíčové body. Je důležité naučit se oddělit 

podstatné od nepodstatného. Zásadní je identifikace a 

znalost klíčových bodů a rozhodujících faktorů našeho 

podnikání. 

Strategické myšlení je 

ovlivněno mnoha 

dovednostmi. Zde jsou 

tři klíčové:



Jak rozvíjet strategické myšlení?

➔ Prozkoumat procesy a činnosti, které jsou vyvíjeny vaší společností, s 

cílem provést příslušné úpravy pro větší efektivitu

➔ Je důležité mít globální vizi společnosti a nezaměřovat se jen na 

konkrétní oblast

➔ Věnujte pozornost tomu, co se děje na trhu, nebo těm faktorům, které 

mohou ovlivňovat vývoj Vaší činnosti

➔ Shromažďujte všechna data o své společnosti a sektoru a naučte se v 

nich číst

➔ Kromě toho se vývoj strategického myšlení implementovaného jako 

metodologie v mnoha organizacích postupně získává, jakmile jsou 

vytvářeny obchodní plány 



Strategické myšlení není to stejné jako strategické

plánování. První je intelektuální dovednost, která je

usměrňována. Druhým je aplikace této dovednosti na konkrétní

aspekt nebo situaci.

STRATEGICKÉ MYŠLENÍ VS. 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Sledujte!



2. Podnikatelské plánování



Podnikatelský plán sestává z 

dokumentu, který prezentuje 

hodnotu společnosti.
Definice

Podnikatelský plán je dokument, který popisuje 

a vysvětluje podnikatelský záměr a jeho různé 

aspekty, které s ním souvisejí, jako jsou cíle, 

strategie, které mají být použity k dosažení 

těchto cílů, výrobní proces, požadovaná 

investice a očekávaná ziskovost.



1. Umožňuje nám zjistit životaschopnost a ziskovost podniku

před jeho založením, a tím například ušetřit čas a peníze, 

pokud by původně zamýšlený podnikatelský záměr nebyl 

životaschopný či rentabilní.

2. Slouží jako průvodce pro zahájení podnikání a jeho 

provoz během prvních několika měsíců fungování. 

3. Získání financování, jelikož obchodní plán nám umožňuje 

prokázat třetím stranám životaschopnost a atraktivitu 

podniku, čímž nám pomáhá dosáhnout stanoveného cíle 

Zde jsou 3 hlavní 

důvody, proč je 

dobré vytvořit 

podnikatelský plán:

Proč je důležité vytvořit si podnikatelský plán?



KROKY PODIKATELSKÉHO PLÁNU

Tento plán rozvíjí každou oblast společnosti a zároveň stanoví strategie potřebné 

k dosažení cíle. Je však vhodné věnovat pozornost různým oblastem a rozvíjet 

všechny kroky, které podnikatelský plán potřebuje

1. Shrnutí: V této části podnikatelského plánu musíme stanovit potřeby naší 

společnosti, a to jak z hlediska kapitálu a financování, tak z hlediska 

materiálních a lidských zdrojů a cílů, kterých chceme dosáhnout: trh, 

zákazníci, prodej, zisky, potenciál ... Přestože by to mělo být na prvním 

místě, je vhodné jej dokončit na konci, když jsme analyzovali a dokončili 

zbytek obchodního plánu

2. Popis podnikání: by měl zahrnovat popis aktivit podnikání, našich produktů 

nebo služeb, až po současnou pozici v daném odvětví, včetně predikce do 

budoucna



3. Průzkum trhu: musíme analyzovat cílový trh a další podniky v tomto 

odvětví, abychom věděli, v čem vynikáme a čím se lišíme. Stejně jako tržní 

strategie, které budeme muset promyslet, abychom oslovili naše cílové 

publikum

4. Analýza konkurence: identifikovat silné a slabé stránky našich hlavních 

konkurentů s cílem vyvinout výhodné strategie pro naše podnikání a odhalit 

slabiny, které nám mohou stát v cestě. 

5. Prodejní a marketingové strategie: propagační akce budou klíčové pro 

zvýšení poptávky po našem sortimentu a oslovení potenciálních zákazníků. 

Pokud chceme produkt prodat, musí o naší firmě zákazník mít nějaké 

povědomí, znát ji. K dosažení těchto cílů bude nezbytné převést všechna 

tato rozhodnutí do marketingového plánu. 



6. Financování společnosti: je obsaženo v 

poslední části obchodního plánu, ale 

má zásadní význam pro 

životaschopnost společnosti. V této 

části musíme zahrnout počáteční a fixní 

náklady, výrobní náklady a přibližný 

odhad příjmů podle ceny produktu nebo 

služby a stanoveného cílového objemu 

prodeje. Musíme se také zeptat sami 

sebe, zda potřebujeme externí 

financování, což bude znamenat 

přesvědčování investorů, a vypracování 
strategií k jeho dosažení.



Podnikatelský plán 

potřebujeme pokud…

Podnikatelský plán by měl být:

● Sugestivní. Jak zvenku (čistý obal, 

kvalitní papír, atraktivní design...) tak 

uvnitř (shrnutí, stať, přílohy).

● Lákavý. Napsaný tak, aby čtenáře zaujal 

a donutil ho zamyslet se nad možným 

vstupem do firmy.

● Kreativní a dynamický. Musíte být 

kreativní, ale s mírou.

● Precizní a explicitní. Je nezbytně nutné, 

aby plán obsahoval veškeré potřebné a 

důležité informace.



Podnikatelský plán



3. Vedení



Vedení je definováno jako „soubor manažerských 

dovedností, kdy jednotlivec musí pozitivně ovlivňovat 

způsob, jakým lidé či skupina lidí pracuje na dosažení 

stanovených cílů.“ Z tohoto důvodu je vedení jednou z 

nejdůležitějších manažerských kompetencí. Je 

zajímavé, že strategie nefungují jen tak ze dne na den, 

ale je potřeba vynaložit úsilí a dát čas procesu jejich 

získávání. Zkušenost je klíčovým prvkem školení 

dobrých podnikatelských leaderů. 

Manažeři, kteří jsou v konečném 

důsledku odpovědní za organizace 

dosahující úspěchu, musí mít 

schopnost obchodního vedení.

Co znamená podnikatelské vedení, proč a k 

čemu je důležité?



Manažerské dovednosti jsou dovednosti a znalosti, které musí mít každá správný 

leader, čímž přispívá ke správnému vývoji společnosti, podporuje tím úsilí svého týmu 

a potřebu neustálého zdokonalování. Tyto dovednosti dělíme na dvě kategorie:

● Tvrdé dovednosti či technické dovednosti, jak by název mohl naznačovat, jsou 

založeny na znalostech a profesionálních zkušenostech specifických funkcí a 

interních firemních procesů.

● Měkké dovednosti či vůdčí dovednosti jsou více průřezové a díky nim bude 

leader více či méně úspěšný. Tyto dovednosti zahrnují například verbální a 

neverbální komunikaci, charisma, schopnost vyjednávat a přesvědčovat. Na 

základě těchto dovedností definujeme různé typy vedení.

Jaké jsou druhy řídících dovedností?



● Dobré komunikační dovednosti

● Schopnost motivovat tým

● Charisma

● Nadšení pro práci

● Rozhodování

● Organizace a kapacita pro 

správu zdrojů

● Vize do budoucnosti

CHARAKTERISTIKY VEDENÍ

● Schopnost vyjednávat

● Kreativita

● Disciplína

● Naslouchání

● Upřímnost

● Strategie

● Schopnost rozhodovat se

● Reprezentativní vystupování a 

vzhled

V závislosti na typu 

dané společnosti jsou 

některé dovednosti 

důležitější než jiné.



Typy vedení

Charismatické vedení→ V tomto typu vedení je kladen důraz zejména na 

komunikační dovednosti, nadšení, energii a dychtivost, což každý projekt 

potřebuje. 

Autokratické vedení→ Znamená mít absolutní moc nad svým týmem a nad 

projektem. Je to velmi restriktivní způsob vedení, obvykle nefunguje příliš dobře 

když stojíme před týmem, jehož členové mají vysokou kvalifikaci. 

Demokratické vedení→  Přestože vůdce je stále ten, kdo má poslední slovo nebo 

rozhodnutí, je zohledněn názor všech členů týmu, což vede k motivaci 

zaměstnanců, čímž se zvyšuje jejich ziskovost a produktivita. 



Vedení „Laissez-faire“ (udělej nebo nech být) → Aniž by byla opomíjena kontrola a 

monitorování členů projektu, leader převádí na zaměstnance odpovědnost a 

schopnost svobodně a nezávisle rozhodovat

Přirozené vedení→ Tito leadři mají v podstatě přirozenou autoritu a zaměstnanci je 

berou jako příklad, který mají následovat. 

Transformační vedení→ Jednoznačně jedno z nejkomplexnějších exitujících 

vedení. Co se rozhodování týče, je demokratické. Chápe autonomii jako klíčový 

faktor v profesním rozvoji zaměstnanců, to však za předpokladu soustavné 

kontroly v návaznosti na strategii a stanovené cíle. Vylučuje přirozenost, 

upřímnost, důvěru, charisma a další základní vlastnosti vůdce.



4. Poslání, vize & hodnoty



Tato tři slova hrají 

zásadní roli ve vašem 

podnikání. Jsou 

strategickými, 

organizačními a 

psychologickými faktory 

vaší obchodní strategie. 

Co z hlediska podnikání znamenají slova poslání, vize & 

hodnoty?

Prvním krokem ve vaší společnosti je definovat zcela jasně, jaké 

je vaše poslání, vize a jaké jsou vaše hodnoty.

Tyto tři koncepty se prolínají a jsou propojené za jediným 

účelem: dosažení stanoveného cíle.

Je důležité, aby vaše společnost měla dané poslání, vizi a 

hodnoty v písemné a veřejné podobě, aby všichni členové vaší 

společnosti věděli:

- Kdo jsou

- Kým chtějí být v budoucnosti

- Znali hodnoty, kterých je třeba se držet na cestě k 

dosažení vytyčeného cíle.



POSLÁNÍ je důvodem, proč jste společnost založili.

● Proč jste založil/a vaši společnost?

● Kam směřuje vaše společnost?

Poslání je cesta, kterou bude vaše podnikání následovat, aby se vaše vize stala 

skutečností. To znamená, že poslání je současnost a vize je budoucnost. 

Příklady:

- Ikea: Nabídnout široké spektrum designových, funkčních domácích dekorací za 

přijatelné ceny dostupné pro všechny.

- Coca cola: Osvěžte svět, inspirujte okamžiky optimismu a štěstí a vytvořte 

hodnotu změnou.



VIZE je vaše vize do budoucna, to, jak si představujete vaši společnost z 

dlouhodobého hlediska. Vize popisuje směr vašeho podnikání.

● Čím se v budoucnosti stane vaše společnost?

● Kde vidíte svou společnost za pár let?

Vize musí být reálná, ale také ambiciózní, snová. Její funkcí je vést a motivovat celý 

váš tým.

Příklady:

- Ikea: Zlepšit každodenní život mnoha lidí.

- Coca Cola: Je třeba dosáhnout maximální udržitelnosti, kvality a růstu v 

různých oblastech: lidé, partneři, planeta, profit, produktivita a nápoje.



HODNOTY spočívají ve stanovení priorit, principů, limitů a etických a morálních 

kritérií, která budou řídit vaši každodenní práci. Jedná se o soubor zásad, které 

regulují kodex chování vaší společnosti a určují, co jste ochotni udělat a co nejste 

ochotni udělat pro dosažení vašich cílů.

Příklady:

● Ikea: Pokora a vůle, odvaha být jiný/á, jednota a nadšení, povědomí o 

nákladech, neustálá touha obnovit, přijmout a delegovat odpovědnosti.

● Coca Cola: Vedení, spolupráce, integrita, odpovědnost, vášeň, rozmanitost, 

kvalita.



5. Motivace nechat své 

podnikání mezinárodně růst



Je to proces, kterým 

společnost provádí 

část svých činností v 

jiné zemi, než ve své 

vlasti. 

Internacionalizace podnikání

● Je dlouhodobý proces, který není statický. Neskládá se z jednoho 

kroku v daný moment, ale obsahuje několik různých částí.

● Má významný vliv na činnost podnikatelské organizace. Výstup z 

Má za následek řadu změn v provozu, struktuře a způsobu 

podnikání

● Znamená to rozvoj úkolů mimo domovskou zemi společnosti. 

Internacionalizace znamená překračovat hranice a provádět řadu 

činností různých typů, jako je nákup materiálů, investování, 

získávání produktů na různých trzích.



Fáze procesu internacionalizace

1. Příležitostný export Společnost exportuje produkci 

sporadicky, na základě objednávek ze zahraničí. 

Společnost obvykle využívá místní zprostředkovatele a 

nemá kontrolu nad uváděním na zahraniční trh

2. Experimentální export Společnosti se rozhodnou zahájit 

proces internacionalizace hledáním trhů, bez závislosti na 

příležitostných objednávkách. Společnost prodává své 

výrobky nebo služby dovozcům na zahraničním trhu, které 

chtějí oslovit, ale bez kontroly konečné prodejní ceny

Zatímco export spočívá v 

prodeji produktů nebo služeb 

mimo vaši zemi, a to buď 

pravidelně, nebo jednou za 

čas, internacionalizace je širší 

a dlouhodobý proces, který 

zahrnuje přímou participaci v 

jiných zemích. 



3. Pravidelný export Společnosti již mají stabilní klientelu a obvykle 

pracují s agenty na různých trzích. Kromě toho mají tendenci vytvářet 

exportní oddělení a otevírat kontaktní kanceláře na zahraničním trhu, 

kontrolovat marketingové a cenové proměnné. .

4. Založení dceřiných společností Společnosti konsolidují vývozní trh. Tento 

krok představuje velkou investici do materiálních a lidských zdrojů. Kromě 

toho společnosti přebírají obchodní funkce dříve vyvíjené třetími stranami. .

5. Založení výrobních dceřiných společností Je to poslední fáze 

internacionalizace, jinými slovy založení nadnárodní společnosti. 

Společnosti obvykle činí tento krok až když existuje potenciální trh; cla 

nebo jiná omezení ztěžují vývoz; když místní vláda nabízí pobídky k 

investování v zemi, nebo v případě, že v cizí zemi existují produktivní 

zdroje, díky nimž je investice rentabilní, například nízké mzdové náklady.



Výhody internacionalizace

Zvýšení obratů: Zaměřením i na jiné trhy se rozšíří portfolio zákazníků, což 

zlepší prodeje. 

Finanční úspora: se zvýšenou poptávkou roste také výroba, což vede ke 

snížení jednotkových nákladů.

Diverzifikace rizika: Snižuje to jeho závislost na domácím trhu.

Nové podnikatelské příležitosti: Potřeby se v jednotlivých zemích liší. Klesající 

produkt proto může uspokojit potřeby jiného trhu a zaměřit se na nové stadium 

růstu.

Reputace značky: Internacionalizace poskytne společností lepší image na 

světovém trhu.



Rizika internacionalizace

Komplikovaný proces: Není snadné vkročit na zahraniční trh, proto je vhodné 

spolehnout se na profesionály a jejich pomoc a zkušenosti. 

Nedostatek předchozího vzdělání: Před vstupem do jiné země je nezbytné znát 

řadu klíčových prvků, jako je způsob práce, postupy, daně, které musí podnikání 

podporovat. 

Kulturní a jazyková bariéra: Toto je třeba brát v potaz. Je možné, že produkty, které 

mají velký úspěch na jednom trhu, na jiném trhu úspěšné být vůbec nemusí.

Vzdálenost může být problém: pokud mluvíme o distribuci produktu, stejně jako o 

větších nákladech na dovoz.



PRAKTICKÉ 

AKTIVITY



1. Rozhodněte, zda se jedná o PRAVDU(P) nebo LEŽ(L):

__ Strategické myšlení určuje budoucí perspektivu společnosti a položí základ, na 

kterém budou učiněna všechna rozhodnutí o plánování.

__ Když vytváříme podnikatelský plán, je vhodné na začátku vyplnit shrnutí, které je jeho 

první částí.

__ Jemné dovednosti jsou založeny na znalostech a odborných zkušenostech se 

specifickými funkcemi společnosti.

__ Poslání podnikání je dlouhodobým obrazem, který o své společnosti máte. 

__ Internacionalizace a vývoz jsou různé způsoby, jak se dostat na zahraniční trhy.



2. Doplňte následující věty:

a) _________ není něco teoretického, ale je učeno a posilováno praxí.

a) _________ umožňuje znát životaschopnost a ziskovost podniku před jeho 

zahájením.

a) Přestože leader je stále ten, kdo má poslední slovo nebo rozhodnutí, je v EU 

zohledněn názor všech členů týmu_________.

a) Prvním krokem ve vaší společnosti je velmi jasným způsobem definovat, co je 

vaše ______________________________.

a) V___________ fázi internacionalizace mají společnosti již jistou klientskou 

základnu.



POPIS HERNÍHO SCÉNÁŘE





ZDROJE

- https://www.kuhnel.es/blog/pensamiento-estrategico-caracteristicas-y-beneficios-para-la-

gestion-empresarial

- https://lamenteesmaravillosa.com/pensamiento-estrategico-caracteristicas-y-ejercicios-

para-fomentarlo/

- https://www.emprendepyme.net/plan-de-negocio

- https://www.crecenegocios.com/plan-de-negocios/#b

- https://fococonsultores.es/liderazgo-empresarial-guia-practica-para-desarrollar-las-

habilidades-directivas/

- https://anatrenza.com/mision-vision-y-valores-de-una-empresa-definicion-y-ejemplos/

- https://www.emprendepyme.net/que-es-la-internacionalizacion-de-las-empresas.html

- https://www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/cinco-etapas-de-la-internacionalizacion

https://www.kuhnel.es/blog/pensamiento-estrategico-caracteristicas-y-beneficios-para-la-gestion-empresarial
https://lamenteesmaravillosa.com/pensamiento-estrategico-caracteristicas-y-ejercicios-para-fomentarlo/
https://www.emprendepyme.net/plan-de-negocio
https://www.crecenegocios.com/plan-de-negocios/
https://fococonsultores.es/liderazgo-empresarial-guia-practica-para-desarrollar-las-habilidades-directivas/
https://anatrenza.com/mision-vision-y-valores-de-una-empresa-definicion-y-ejemplos/
https://www.emprendepyme.net/que-es-la-internacionalizacion-de-las-empresas.html
https://www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/cinco-etapas-de-la-internacionalizacion

