Ahoj, já jsem Thomas!
Pojďme pokročit v našem
kurzu! Nyní jsme v třetí
lekci.

Vítejte v lekci 3!
MANAGEMENT NEJISTOTY

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
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Sledované dovednosti a kompetence
Po absolvování této
lekce budete
schopen/a:

●

Zjistíte, co je nejistota a jak ji zvládnout

●

Pochopíte různé úrovně nejistoty v podnikatelském
rozhodování

●

Pochopíte rozdíl mezi nejistotou a riskováním

●

Naučíte se jak zvládnout nejistotu

1. Nejistota

Nejistota [5]

Během dot-com éry
společnosti investovaly do
drahých domén, aniž by znaly
jejich hodnotu. Když bublina
nakonec praskla, několik
společností se rozpadlo a byly
propuštěny tisíce
zaměstnanců .

•

Nejistota souvisí s lidskou povahou a je nejvýznamnějším důvodem k
ekonomickému jednání [8].

•

Nejistotu nemůžete měřit, pouze ji řešit.

•

Hledáme jistotu jak jen to jde: čím jistější budou budoucí události, tím
lépe se může firma připravit.

•

Nejisté události jsou jedinečné a obtížně plánovatelné. Nepřipravené
obchodníky dostávají do nepříznivých situací.

DEFINICE
Nejistota byla
považována za
nejvýznamnější výzvu,
které po staletí čelili
podnikatelé i manažeři
[1]

“Nejistota je nedostatečná znalost informací
potřebných při kritickém rozhodování o minulých,
současných a budoucích událostech nebo o
podmínkách uvnitř organizačního systému a jeho
okolí” [1].
Z této definice je zřejmé, že nejistota závisí na různých
aspektech: např. prostředí obklopující nový podnik,
nedostatek zdrojů, technické specifikace produktu a
organizační obavy [1].

2. Různé úrovně v
podnikatelském rozhodování

Podnikatelské rozhodování čelí třem odlišným typům
nejistoty[8]
1.

Jistá situace : kdy jsou známy výsledky a všechny možné faktory, včetně jejich
dopadu na výsledky před přijetím rozhodnutí ;

2.

Nejistá situace : Kdy nejsou známy výsledky a všechny možné ovlivňující
faktory;

3.

Riskantní situace : kdy jsou tvůrci schopni určit nejistotu. Měřitelná nejistota se
vztahuje ke statistické pravděpodobnosti(z dat) , která jsou spojena se
specifickými budoucími událostmi a které se vypočítají zkoumáním existujících
informací o výskytu takových událostí.

Různé úrovně nejistoty spojené s ekonomickými rozhodnutími [8]

Nejistota spojená se
zahájením a rozvojem
podnikání je vyšší a
odlišná od nejistoty
spojené s hazardem
[8].

Lidské činy pod nejistotou [8]

Nejistota při zahájení a budování podnikání vs.
hazardní hry [8]
•

Předpokládá se, že vyšší nejistota je způsobena tím, že se vyrábí zboží a
služby , aby bylo možné získat potřebné zdroje ke spotřebě.

•

Podnikatelé se zabývají situacemi, které jsou obecně řečeno příliš
jedinečné , na to , aby jakýkoli druh statistické tabulky měl jakoukoli
hodnotu pro vedení(tj. mající objektivní měřitelnou pravděpodobnost
nebo šanci, jsou nepoužitelné).

•

Téměř všechny podnikatelská rozhodnutí čelí v mnoha případech
absolutní nejistotě, která je vyšší než hrát hazardní hry( tj. je
pravděpodobně méně riskantní sázet peníze ve hře než investovat do
podnikání nebo na burzu. Alespoň v sázení(loterii) jsou
pravděpodobnosti měřitelné pomocí frekvencí(třídní
pravděpodobnosti).

3. Nejistota versus riskování

Riziko znamená
pravděpodobnost budoucích
výsledků, které jsou „známé“ ,
zatímco nejistota znamená, že
tyto pravděpodobnosti
„neznáme“[1].

Grafy jistoty, rizika a nejistoty [2].

Klíčové rozdíly mezi rizikem a nejistotou [3]
•

Riziko je definováno jako situace, kdy vyhrajete nebo prohrajete
něco hodnotného. Nejistota je stav, kdy neexistují žádné znalosti
o budoucích událostech.

•

Riziko lze měřit a kvantifikovat pomocí teoretických modelů.
Naopak nejistotu není možné kvantitativně měřit, protože
budoucí události jsou nepředvídatelné.

•

V riziku jsou potencionální výsledky známy, zatímco v případě
nejistoty zůstávají neznámé.

Nejistota je nedílnou
součástí každého
podnikání , které se
nelze vyhnout.
Podnikatel nemá
představu o tom, co se
stane dál.

Klíčové rozdíly mezi rizikem a nejistotou [3]
•

Riziko lze ovládat , pokud jsou přijata vhodná opatření k jeho
kontrole. Nejistota je mimo kontrolu osoby nebo podniku,
protože budoucnost je nejistá.

•

Minimalizaci rizika lze provést přijetím nezbytných opatření. Na
rozdíl od nejistoty, kterou minimalizovat nelze.

•

V riziku jsou pravděpodobnosti přiřazeny k souboru okolností ,
které v případě nejistoty není možné přiřadit.

Nejistota je nedílnou
součástí každého
podnikání , které se
nelze vyhnout.
Podnikatel nemá
představu o tom, co se
stane dál.

Příklady rizika a nejistoty[5]
•

Riziko je, když se obchod s oblečením rozhodne
prodat novou řadu oblečení na základě analýzy
zákazníků. Nejistota nastává, když stejný obchod
zavádí nový a nesouvisející produkt bez výzkumu
např. novou řadu nábytku.

•

Riziko je, když společnost přesune své procesy a
data do úložiště. Nejistota je, když hlavní výpadek
ovlivní více serverů v celé zemi.

•

Riziko je, když reklamní agentura otevře svou
kancelář v nové zemi. Nejistota nastává, když země
právě vstupuje do recese.

Základ pro
porovnání

RIZIKO

NEJISTOTA

Význam

Pravděpodobnost výhry nebo
ztráty něčeho hodnotného se
nazývá riziko.

Nejistota je situace, kdy nejsou
známy budoucí události.

Zjištění

Lze měřit

Nelze měřit

Výsledek

Šance na výsledky jsou známy.

Výsledek není znám.

Kontrola

Ovlivnitelný

Neovlivnitelný

Minimalizace

ANO

Ne

Pravděpodobnost

Určitelná

Neurčitelná

Porovnání rizika a nejistoty [3].

Zde vidíte
porovnání z jiného
zdroje. Obě tabulky
vyjadřují podobné
body.

NEJISTOTA

RIZIKO

Výsledky

Výsledky nejsou známy ( nebo
existuje více možných variant)

Lze definovat požadované
výsledky a určit postup jak jich
dosáhnout

Pravděpodobnost

Nelze určit jaké výsledky budou
dosaženy

Pravděpodobnost dosažení
požadovaného výsledku(úspěchu)
může být analyzována na základě
existujících údajů z předchozích
zkušeností

Měřitelnost

Existuje pravděpodobnost, že
nejistoty nelze měřit

Na základě definovaných
pravděpodobností mohou být
stanovena kritéria pro měření a
hodnocení rizik

Porovnání rizika a nejistoty [4].

4. Nejistota v praktických
otázkách souvisejících s
internacionalizací

Nejistota v praktických otázkách souvisejících s internacionalizací
•

Nejistota a riziko jsou důležité při rozhodování na různých úrovních
mezinárodní činnosti. Konkrétně v případech, kdy se podniky zabývají
novými činnostmi včetně [9]:

1.
2.
3.

Vstup na nový trh
Použití různých režimů provozů
Změna mezinárodních strategií

•

“Stručně řečeno, nikdy nemůžete eliminovat riziko. Avšak stejně jako
chytří podnikatelé můžete systematicky snižovat rizika pro svůj podnik
a nechat své konkurenty, stát se hloupějšími. Je mnohem lepší být
chytrý a trochu riskovat než být hloupý hazardní hráč”. [10]

„Omezené
informace pro
lokalizaci/analýzu
zahraničních trhů,
měly největší
inhibiční účinek na
schopnost firmy
zahájit nebo rozvíjet
vývoz“ [9]”.

5. Typy zkušeností podnikatelů
s nejistotou

Typy zkušeností podnikatelů s nejistotou [10]
1.

Nejistota Trhu: Bude ještě za pár let existovat trh pro vaše produkty a
služby? Zejména pokud jste technologický podnik? I když existují,
jsou vaše předpoklady ohledně velikosti trhu přesné?

2.

Technologická nejistota: Vybrali jste si z mnoha možností správná
technologická rozhodnutí, např. technologie pro vývoj, které lze
použít pro vaše produkty a služby?

3.

Organizační nejistota: Máte správné vedení a tým, aby jste mohly
realizovat své plány. Jste dostatečně flexibilní v případě potřeby
změn (např. Různé typy dovedností a postojů).

Typy zkušeností podnikatelů s nejistotou [10]

4.

Konkurenční nejistota: Jsou vaše předpoklady ohledně trhu a
technologií správné. Dokážete při počátečním uvedení
produktu/služby na trh porazit svoje konkurenty.

5.

Finanční nejistota: Existují kapitálové potřeby, které vám pomohou
dosáhnout úspěšného obchodu? Získali jste příliš mnoho kapitálu,
což vás nutilo k předčasnému škálování? Získáváte kapitál od
„správných „ investorů a za „ správné „ náklady ?

6. Jak se podnikatelé
vyrovnávají s nejistotou

Jak zvládnout nejistotu a růst[6]
“ Nezanedbávejte,
to co je mimo vaši
kontrolu a
nesoustřeďujte se
pouze na to, co
máte pod
kontrolou[6]”.

“ Řízení nejistoty je
obtížně, ale není
nemožné.
Podnikáním těchto
kroků mohou
podnikatelé
pomoci svým
podnikům[6]”.

Jak zvládnout nejistotu a růst[6]
•

Připravte se na více výsledků. Nesnažte se hádat, co se bude dít
dál a zvažujte ty výsledky, které máte pod kontrolou(např. Jak vaši
zákazníci vnímají vaši značku, jak motivujete své zaměstnance,
kde můžete expandovat na nevyužité trhy atd.). Zaměřte se na
vylepšení vašich produktů nebo služeb, o kterých si myslíte, že
bude trh vyžadovat, experimentujte s novými marketingovými
strategiemi a stanovováním cen.

•

Upřesněte svůj obchodní plán a pokračujte v jeho revizi. Můžete
tak upravit svoji strategii, aby odpovídala aktuální situaci vaší firmy
a tím aktualizujete svoji nabídku hodnot. To pomůže zajistit, že
zůstanete na správné cestě k dosažení vašich cílů a zároveň se
vyhnete překážkám (např. začněte více mluvit se svými zákazníky,
zkoumat své konkurenty a provádět SWOT analýzy.

Jak zvládnout nejistotu a růst[6]
•

Rozpoznejte příležitost k růstu. Hledejte signály, které naznačují růst
firmy. Mohly by zahrnovat pravidelné zákazníky, kteří projevují poptávku
po vašich stávajících nebo nových službách, zvyšující se zisky, trend
naznačující obecný růst pro celý segment nebo dokonce potřebu
většího týmu či extérní výpomoci. Aby bylo možné vzít všechny tyto
signály na vědomí, je třeba neustále přehodnocovat všechny provozní
aspekty podnikání.

•

Mějte řádnou kontrolu kvality. Kontrola kvality je považována za jeden z
nejdůležitějších aspektů podnikání. Musí být prováděna po celou dobu
podnikání, zejména pak v době nejistoty a růstu. Přestože se liší podle
druhů podnikání, existuje několik společných přístupů, které by mohly
být použity k zajištění stálé kvality vašich produktů nebo služeb. Jedním
z nich je proškolovat své zaměstnance.

Jak zvládnout nejistotu a růst[6]
•

Důkladná kontrola kvality ( cnt.). „Kvalitní“ proto musí být definováno v
rámci vašeho podnikání. Zaměstnancům by navíc měly být poskytovány
informace a nástroje, které potřebují k řádné práci. Další přístupem je
pravidelné organizování schůzek týmu za účelem posouzení pokroku a
určení oblastí zlepšení. Lidé, kteří se podílejí na každodenním řízení mají
obvykle mnoho návrhů. Dalším přístupem je prozkoumat některá tvrdá
čísla s týmem pro kontrolu kvality, jako je Net Promoter Score, které
pomáhá měřit spokojenost zákazníků. Snažte se mít kontrolu nad
shromažďováním zpětné vazby od zákazníků (např. Zasílání průzkumů
reprezentativní skupině zákazníků každých 6 měsíců).

Jak zvládnout nejistotu a růst[6]
•

Poznejte svá čísla. Je třeba pochopit a dobře
sledovat klíčová finanční čísla a další KPI. Pomáhá
to při rychlém zavádění změn. Měli by jste být
informováni o číslech, jako jsou potenciální
zákazníci, přepočítávací koeficienty, transakce,
které tým zpracovává ve specifickém časovém
rámci a průměrná velikost těchto transakcí. Kromě
toho je nutná každodenní komunikace s prodejci,
která pomůže určit „vedoucí“ a „zaostávající“
ukazatele a najít mezi nimi rovnováhu.

Jak zvládnout nejistotu a růst[6]

•

Obnovujte své produkty a služby. Bez ohledu na to, zda
poskytujete službu nebo produkt, přemýšlejte, jak můžete svým
zákazníkům nabídnout další služby, které doplňují to co v
současné době nabízíte. Mezi příklady otázek, které vám
pomohou při rozhodování patří: “Jaké cílové segmenty vy a
vaši konkurenti zanedbáváte?“; „ Jaký provozní model by těmto
zákazníkům nejlépe sloužil při zvyšování zisku?“; „Investovali
by jste do rozšiřování nebo představili druhou produktovou
řadu?“. Promluvte si se zákazníky a týmem a zjistěte a
vyzkoušejte nové možnosti. Je nutné zůstat v souladu s
poselstvím vaší značky a zároveň uspokojovat ostatní potřeby
zákazníků, což otevírá oboustranně výhodnou situaci.

Jak zvládnout nejistotu a růst[6]
•

Získejte kontrolu na svým časem. Chcete-li se nadále soustřeďovat na růst vaší
firmy, sledujte, jak vy a váš tým trávíte čas. To udržuje vaše podnikání pod
kontrolou. Ano, jde o organizaci času! Navíc neustálé přepínání mezi úkoly vede k
používání různých částí mozku a snížení těchto přepínačů v mozku vám pomůže
pracovat rychleji. Jako podnikatelé byste měli co nejvíce automatizovat a delegovat.
Mezi úkoly, které lze automatizovat, patří např. příspěvky na sociální sítě a
opakovaná fakturace. Úkoly, kde potřebujete vytvořit obsah nebo tvorbu
zákaznických služeb můžete delegovat na zaměstnance nebo nechat zpracovat
exteerně. To vám umožní soustředit se na důležitější úkoly, jako je řízení nejistoty a
růst vašeho podnikání.

Jak zvládnout nejistotu a růst[6]
•

Video YouTube [7] ukazuje jak vám Znalost vašich čísel může
pomoci vyřešit nejistotu. Přednášející zde také mluví o své strategii
finančního zabezpečení, která mu pomáhá vyrovnat se s nejistotou:
https://www.youtube.com/watch?v=VATw0RIgPJo

7. Osvědčené postupy vedoucí
ke snížení vlastních nejistot

Osvědčené postupy vedoucí ke snížení vlastních
nejistot[10]
1.

•

•
•

Vybere si příležitost s asymetrickými překážkami vstupu.
Nenásledujte většinu, protože to vypadá jako dobrá příležitost pro
všechny. Hledejte příležitost s nízkými překážkami pro vás, ale
vysokými pro ostatní:
Možná budete mít jedinečný a včasný náhled na tržní příležitosti
(např. Facebook).
Můžete mít jedinečné technologické možnosti (např. Google).
Možná budete mít výhodu předčasného tahu, která vám umožní zvýšit
měřítko rychleji než ti, kteří po vás vstoupí na trh (např. Amazon).

Osvědčené postupy vedoucí ke snížení vlastních
nejistot[10]
2.

•

V raných fázích minimalizujte složitost. Zaměřte se na pečlivě
vybraný výsledek a udržujte počáteční obchodní model jednoduchý.
Zároveň se vyhněte příliš složitému obchodnímu modelu. Nedostatek
zdrojů a manažerských zkušeností je v počátcích běžný:
Jeff Bezos řekl, že název “Amazon“ vybral proto, že chtěl prodávat
všemožné zboží. Přesto se soustředil pouze na prodej knih; vybral si
nejméně složitý obchodní model eCommerce

Osvědčené postupy vedoucí ke snížení vlastních
nejistot[10]
3.

Nikdy neignorujte ekonomickou analýzu vašeho obchodního modelu.
Od začátku by měla být zajištěna určitá jasnost na vaší cestě k
ziskovosti. Faktory, které určují vaši cenu, strukturu nákladů a
návratnost investice, jsou jen některé z těchto úvah:

4.

Při dotazování generální ředitel společnosti Silicon Valley
poznamenal, že k tomu, aby mohl začít vytvářet zisky, potřeboval
pouze 10% podílu na trhu ve svém cílovém segmentu. To co
přehlédl, bylo, že jeho konkurenti s 30-60% podílem na trhu, měli
větší rozsah a nižší strukturu nákladů než jeho společnost. V
takovém měřítku řízeného podnikání je šance společnosti s 10%
tržním podílem na ziskovém přežití nulová.

Osvědčené postupy vedoucí ke snížení vlastních
nejistot[10]
4.

Získejte předpojatost pro zavádění několika levných experimentů.
Jednou z nejrychlejších cest k dosažení větší srozumitelnosti je
provádění několika levných experimentů, ideálně paralelně:

•
•

Zákaznickou základnu byste mohli geograficky či jinak segmentovat.
V každém segmentu můžete experimentovat s různými funkcemi
produktu/služby, různými strukturami cen, atd.
Takové experimentování je v souladu s hlavní myšlenkou konceptu
„lean startups”:

•
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5.

Snižte výdej hotovosti, aniž byste zpomalili podnikání. Vždy hledejte
nabídky, které vám ušetří peníze:

•

“Nikdy nekupujte nové zboží, pokud můžete koupit použité; to platí
pro všechno - od počítačů po nábytek“.
Nikdy nekupujte něco, co si můžete pronajmout.
Nikdy nepodepisujte dlouhodobý pronájem, pokud máte možnost
krátkodobého pronájmu.
Nikdy si nepronajímejte něco, co si můžete půjčit.
Měla by větší společnost mít prostor, který by vám mohla propůjčit,
alespoň krátkodobě?
A co vědecké parky?
A především, nikdy si nepůjčujte něco, co můžete někde zajistit
zdarma či za levno. Není ve vašem okolí nějaká společnost, která se
snaží zbavit přebytečných věcí?”

•
•
•
•
•
•
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6.

Převeďte fixní náklady na variabilní. Vašim cílem by mělo být udržení
flexibility v případě, že narazíte na finanční potíže, nebo potřebujete
změnit obchodní model. Variabilní náklady vám pomohou rychleji než
pevné:

•

Je lepší spoléhat se spíše na subdodavatelskou výrobu než na
budování vlastního závodu. Dokud nebudete mít trakce a větší
důvěru ve váš obchodní model.
Namísto vytváření vlastní prodejní síly může být moudřejší
spolehnout se na nezávislé obchodní zástupce.

•
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7.

Vybudujte vyvážený tým doplňujících se lidí. Ve vašem vedoucím
týmu jsou žádoucí různé a doplňkové dovednosti. „Jack of all trades“
bude obtížné vyniknout ve všech důležitých a rozmanitých úkolech.
Pokud existuje více lidí, kteří vynikají v podobných oblastech, budou
v jiných oblastech slepá místa.

•
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Např. v případě technologických podniků to často zahrnuje:
Technologický rozvoj
Operace
Marketing a prodej
Finance a účetnictví
Vedení lidí

Osvědčené postupy vedoucí ke snížení vlastních
nejistot[10]
8.

•
•

Využijte vybraných zákazníků, dodavatelů a doplňků. Bude tak
existovat širší ekosystém, do kterého bude vaše firma začleněna:

“ Můžete určit, kteří zákazníci, dodavatelé a technologičtí partneři
budou mít z vašeho úspěchu prospěch?
Stejně jako u zaměstnanců, kteří vlastní akcie, mají i tyto společnosti
podíl na tom, aby vám pomohly uspět. Díky tomu jsou dnes vašimi
„přirozenými“ partnery. Přemýšlejte o tom, jak je můžete využít k
získání včasné zpětné vazby o různých aspektech obchodního
modelu, poskytnout vám podporu, snížit náklady a výdaje“.
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9.

Zaměřte se spíš na „chytré“ finance než jen finance (nebo hůř,
,,dumb money‘‘, což jsou finance bez přidané hodnoty). Při získávání
kapitálu nebuďte ani příliš lakomí, ani nenasytní.

•

Výsledkem včasného získání velkého kapitálu by mohlo být rozšíření
podniku před vyřešením klíčových nejistot v obchodním modelu nebo
vybudováním klíčových schopností.
Na základě výzkumu bylo předčasné škálování zdůrazněno jako
jeden z největších faktorů selhání technologických podniků
podporovaných VC.
Pokuste se vyhnout financím bez přidané hodnoty, např.:financování
od investorů, kteří budou příliš zasahovat do podnikání a poskytovat
špatné rady .

•
•

Praktické aktivity

1. Určete, zda jsou následují tvrzení pravda (P) či lež (L):
•

Výsledky a možné ovlivňující faktory nejsou známy v nejistých situacích.

•

Příkladem nejistoty je situace, kdy hlavní výpadek ovlivní více serverů v celé zemi.

•

Nedostatek zdrojů je příkladem jednoho aspektu, který může vést k nejistotě.

•

Nejistota souvisí s lidskou povahou a je to nejvýznamnější důvod pro sociální
jednání.

2. Doplňte následující věty:
a) Riziko zahrnuje pravděpodobnost budoucích výstupů, které jsou ---------- zatímco
nejistota znamená, že tyto pravděpodobnosti jsou-----------.
b) ---------- je, když reklamní agentura otevře kancelář v nové zemi. -----------a země
právě vstupuje do recese.

c) --------- je považován za jeden z nejdůležitějších aspektů podnikání.
d) Riziko může být ----------- a kvantifikováno prostřednictvím teoretických modelů.
e) Téměř všichni podnikatelé---------- čelí případům a absolutní nejistotě, která je --------než hazardní hry.

Popis herního scénáře
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