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SPINN vznikl jako Studie problémů s inovacemi. Chceme se v ní napříč korporáty 

a start-upy dopátrat, co inovaci a změnu zpomaluje či zastavuje. Hledáme  

negativní aspekty managementu změn. Abychom to mohli změnit k lepšímu.  

Od června 2017 se ptáme lidí z velkých společností, středních firem i rostoucích  

startupů na stejné otázky. Už po prvních týdnech výzkumu se ukázalo, že i ti  

nejodlišnější hráči můžou mít společný problém, který je brzdí. A tak zjišťujeme, 

zda je větší překážkou rychlost, peníze, vnitřní nastavení firmy nebo něco úplně 

nečekaného. 

Osm témat, která s inovací úzce souvisí 
Na úplném začátku jsme vytipovali osm základních témat: od  mise a vize  

po vyhodnocování cílů .  Věříme, že inovace můžou vznikat jen ve firmách, kde  

všechno šlape .  Kde se nezastaví o firemní kulturu ani ji nezbrzdí komplikovaná  

implementace. Kde má šanci se rozvinout díky dobře nastaveným partnerstvím  

oslovit masu lidí skrz dobře nastavený marketing dovnitř i ven. Protože je to právě 

souběh všech témat, co určuje úspěch inovace napříč trhem. 

Index zaseklosti 
U každého tématu jsme změřili index zaseklosti – subjektivní pocit, jak moc daný 

respondent právě na jedno z těchto témat naráží. Protože často není tak důležité,  

jak jste se do bláta dostali, ale to, jak hluboko v něm jste. 

Jak jsme index zaseklosti spočítali? Na škále 1–5 respondenti ohodnotili  

důležitost daného tématu a na škále 1–7 svou spokojenost se současným stavem.  

Poté jsme vypočítali jejich index zaseklosti. V podstatě znamená, že čím vyšší je  

index zaseklosti u daného tématu, tím limitovanější se v něm respondenti SPINNu 

cítí. 
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Jak index zaseklosti dopadl? 
Přestože konkrétní příběhy zoufalství mohou být v korporacích i startupech jiné, 

pocit frustrace, tedy indexy zaseklosti, jsou na obou stranách srovnatelné. I proto 

často tvrdíme, že mezi prací ve startupu a v korporátu není takový rozdíl.  
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Proč vůbec misi a vizi zkoumat v kontextu inovací? 
Mise a záměr je odpovědí, proč všechno, co děláte, dává smysl.   Je to vnitřní  

pohon vás i vaší firmy. Pojistka, že je firma v pohybu správným směrem. Ať jde 

o úřednici na přepážce nebo CMO, všichni by měli dýchat stejnou vizi a misi. Je

to  způsob, jak sjednotit různé povahy pod společnou vlajku poslání. Jak získat

motivaci a drive. Jednoduchý návod na to, jak se dennodenně rozhodnout

správně. Způsob, jak z “teď a tady” vykřesat udržitelné podnikání. Byznysově

i lidsky.

“Proč existuješ, když nevíš proč?” shrnul CEO jednoho start-upu důvod, proč jsme 

misí a vizí celý SPINN vůbec otevřeli. Poslání se totiž stalo červenou nití, která se 

táhne všemi osmi tématy, kterým se ve studii věnujeme. Základním stavebním  

kamenem, který ovlivňuje, jak se dovírají okna, i to, jestli střecha bude držet.   

Osobní zodpovědnost za misi a vizi 
Třetina korporátů s vysokým indexem zaseklosti si uvědomuje potřebu existence  

metodiky pro snadnější následování mise a vize. 48 % zástupců korporátu mluvilo 

o tom, jak se cítí osobně zodpovědní za misi firmy. I to napovídá, jak je ve velké

firmě důležité mít interního vlastníka projektu i metodiky mise a vize, aby měla

šanci stát se živoucím organismem. V okamžiku, kdy se to povede, je v

korporátech vědomé připojení zaměstnanců k záměru firmy vyšší než u startupů,

které v tomto případě zmiňovaly osobní zodpovědnost jen ve 38 %.

“Firmy by se měly zaměřit na to, proč to dělají, ne co dělají,” vyprávěl mi CEO 

jednoho startupu a já si uvědomila, jak důležité je v době, kdy není jisté vůbec nic, 

vědět, jaké je vaše vnitřní poslání. Nejen firemní, ale i vás samotných. Protože, jak 

správně glosuje produktový manažer z korporace: “Nestavíte produkt, stavíte sebe. 

Snažím se o to, aby co dělám bylo mým odrazem.”  

– Pavlína Louženská, 2FRESH 
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Na stěnu zasedačky a nikam dále 
Mnoho respondentů říkalo, že nemají jasno v tom, co jejich vize vlastně je. Mění se 

s investorem, managementem i počasím, a nemá potom šanci se propsat do  

reálných akcí. Případné připomínání a obnovování přichází často v pravidelných  

cyklech výměny CEO, což ústí v rezignaci a nezájem. Zůstává tak jen slovem bez  

významu na stěně zasedačky.   

Jen 58 % oslovených firem klade důraz na to, aby zaměstnanci znali přesné znění  

mise a vize. Přesně si ji vybaví 77 % startupů a jen 46 % zástupců korporace.  

Pětina našich respondentů mluvila o tom, jak je to v jejich firmě jen dokument, na  

který padá prach na serveru. Vzletná věta bez aktuálního dopadu, na kterou se  

snadno zapomene, bývá ještě horší variantou než misi a vizi vůbec formulovanou  

nemít. Hlavně lidé z korporací mluvili o tom, jak vizi sice mají, ale s reálnými  

rozhodnutími nemá nic společného. Pro třetinu firem s vysokým indexem  

zaseklosti mise a vize vždy ustupují byznysu. A o to víc frustrovaní jsou z toho,  

jak celkově firma funguje.  

Mise a vize není jen papír 
Mnoho startupů se proti myšlence mít jasně formulované poslání ohradilo. Ve  

světě, kde je třeba pivotovat s každým dalším investičním kolem, bývá napsaný  

závazek omezením. Ironií je, že na otázku  Proč to děláte?  sypala většina  

respondentů koherentní a jasné odpovědi. Proto dnes,  když s někým mluvíme 
o misi a vizi, nemluvíme o papíře, dokumentu a manifestu, ale o životním stylu .

Aktivitách, které každodenně naplňují naše důvody, proč vstávat z postele.

Praxe > Teorie 
Úspěšné firmy, se kterými jsme mluvili, nejsou ty, které se jednou na poslání  

dohodly. Ale ty, které ho pravidelně uvádějí do praxe. Pro 75 % nejinovativnějších 
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firem je důležité, aby se mise a vize odrážely v práci. Poslání je potom živoucím 

organismem, který dodává životní energii a smysl všem businessovým  

rozhodnutím. Firmy, které mají jasno, jaké je jejich poslání, získaly kompas.  

Jednou z největších výzev firem, které se staly součástí SPINNu, je správná  

prioritizace požadavků zákazníků i týmu. Obzvlášť potom vůči IT, které se kvůli  

nedostatku vývojářů stalo úzkým hrdlem změn. Jasně nastavená vize se tak  

společně se správně nastavenými cíli může stát majákem, který rozhodne, zda se 

daný požadavek dostane do aktuálního zadání pro vývoj 

.  

Jasná mise + šťastní zaměstnanci = VSL (čti: inovace) 
Díky jasnému kompasu získávají firmy konkurenční výhodu. Jsou rychlejší 

v rozhodnutích, čitelnější pro zákazníka, mají i  spokojenější zaměstnance . Ti 

díky  jasné misi dokáží pracovat autonomně a současně táhnout za stejný provaz 

jako  zbytek firmy. Zaměstnanci potom bývají nejen spokojení a tím pádem 

i loajální,  ale hlavně proaktivní. Sami přicházejí s návrhy na změnu, které se ale 

pohybují v  jasně vymezených hranicích poslání, a proto mají šanci na realizaci. 

Jednou z klíčových lekcí, kterou si ze SPINNu odnáším, je důležitost toho, aby si  

všichni ve firmě misi a vizi připomínali. Není to skandování na teambuildingu, ale  

moment, který se v ideálním světě vyskytne na každé schůzce, kterou v budoucnu  

povedete. Otázka “Proč zrovna tohle dává smysl právě pro nás? Odráží to naše 

poslání?”  Je to možnost, jak vzájemně propojit misi a business case, aby byly 

v synergii. Dlouhodobý cíl a aktuální profit, které jdou ruku v ruce, jsou totiž 

jedinou  cestou k udržitelnosti. 

– Pavlína Louženská, 2FRESH 
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Na co nezapomenout 
Jak resuscitovat misi a vizi u vás ve firmě? 

1. Každé rozhodnutí by mělo zaznít v kontextu mise a vize.  Jak s ní souvisí

a jak ji naplňuje. Otázka “Proč zrovna tohle dává smysl právě pro nás,

odráží to naše poslání?” by se měla stát pravidelnou součástí všech

meetingů.

2. Mise a vize není psaný dokument, ale aktivity, které každodenně naplňují

naše důvody, proč vstávat z postele.   I proto by měla být přítomná ve všem,

co se ve firmě děje.

3. Mise a vize je reflexí toho, co se ve firmě děje  a kam dlouhodobě směřuje.

Jejím nositelem by měl být každý, a hlavně potom management firmy. Ať

jde o úřednici na přepážce nebo CMO, všichni by měli dýchat pro stejnou

věc. A vědět, jak jí mohou pomoci.

4. Business plán by neměl nad misí a vizí vítězit , ale naopak z ní vycházet.
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Když jsme během rozhovoru došli k otázce na důležitost lidí ve firmě, snad vždy  

zazněla odpověď: “Nejdůležitější. Šest z pěti.” Téma firemní kultury a rozvoje  

zaměstnanců bylo napříč studií považováno za vůbec nejdůležitější ze všech, na  

která jsme se ptali (69 % respondentů mu přiřadilo nejvyšší důležitost), ale  

společně se zviditelněním byl index zaseklosti napříč korporáty i startupy v této 

oblasti nejvyšší.  

Jen 23 % respondentů označilo současnou situaci u nich ve firmě za uspokojivou. 

Přestože příběhy zoufalství převyšovaly frekvencí výskytu gains, sesbírali jsme  

více než osm desítek návrhů, jak vše zlepšit. Napříč startupy i korporacemi byl  

index zaseklosti vyrovaný, mírně ve prospěch startupů, přestože problematická  

místa se lišila.   

Firemní kultura je pocit jednotlivce 
Inovace úzce souvisí s firemní kulturou.  Aby mohla být inovace úspěšná, musí  být 

zdravá celá firma.  Nestačí měnit jen věci na papíře, ale hlavně to, jak se lidé 

ve firmě cítí. Protože jen tak mohou změny uspět.  

Firemní kultura jsou nejen procesy a teambuildingy, ale i intuitivní pocit  

zaměstnanců z toho, jak firma funguje.  I proto jsou výroky o tom, že  “firemní 

kulturu ještě musíme definovat, než ji budeme mít”,  ač sdílené napříč startupy 

i korporacemi, jen iluzí. Firemní kultura je v samotné definici přítomná vždy 

v každém, kdo se ve firmě pohybuje, jen se často nedá shrnout do manuálu pro 

nově  příchozí.   

Právě proto je třeba mít na zřeteli vždy každého jednotlivého zákazníka, ale 

i každého zaměstnance. Být pečující navenek i dovnitř.  Nevnímat lidi po  

segmentech a odděleních, ale jako každý jednotlivý příběh, který je třeba rozvíjet 

od začátku do konce.  
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Když štěstí prohrává s business plánem 
V honbě za splněnými business plány je štěstí zaměstnanců v praxi často až na 

posledním místě.   (Ne)štěstí zaměstnanců se nedá změnit nákupem fatboyů 

a fotbálku. Ani v lepším případě novým Happiness Managerem.  A přitom, jak  

poznamenává produktový manažer v HR korporaci, štěstí a business spolu úzce 

souvisí: "Jediné metriky, které mě u mého týmu zajímají, jsou doručení 

byznysových cílů a štěstí týmu. Protože šťastný tým toho udělá víc." 

Hoď kamenem, kdo jsi bez viny 
HR se zdánlivě stalo nejméně populárním oddělením celé studie. Často neprávem. 

Stejně jako firemní kultura je sdíleným pocitem z běhu věcí, tak i  vzdělávání 

a osobní rozvoj jsou ovlivněné více kolegy, přímými nadřízenými a CEO, než  

personalisty. Přímí manažeři a kolegové jsou ti, kdo ovlivňují angažovanost týmu,  

nové výzvy i atmosféru v kanceláři denně. Jeden teambuilding ročně a páteční  

neformální dress code potom celé nastavení vztahů ve firmě určitě nezachrání.  

Firmám, kde manažeři nedávají od svých lidí ruce pryč, jsou logicky změny  

úspěšnější a trvalejší.   

Mise a vize jako záruka zdravé firmy 
Spokojenost s kulturou firmy velmi úzce koreluje s její misí a vizí. Ty firmy, které 

ve SPINNu zmiňovaly vysokou spokojenost s tím, jak se jim povedlo nastavit  

poslání společnosti, mají nejspokojenější zaměstnance. Naopak ty, u který  

business case vždy přepral firemní záměr, bojovaly s deziluzí a nezájmem.  

Bývá to nejasně nastavená vize nebo spíše její absence, která spokojenost ovlivní 

už na samotném začátku. Firmě bez vize se totiž nedaří lákat zaměstnance na  

vyšší smysl, než odsedět si to od devíti do pěti za co nejvyšší plat. A lidé potom  

logicky nebývají proaktivní a snadno se nechají odlákat jinam. 50 % našich  

nejméně inovativních respondentů bojuje s nezájmem vlastních zaměstnanců.  
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Nejinovativnější firmy, které si tuto korelaci uvědomily a aktivně se jí věnují: 

“Podle hodnot nabíráme lidi. Musí to být souznění. Onboarding je extrémně 

důležitý, člověk musí pochopit, proč to děláme.“  

Nábor začíná od konce 
Jeden z rychle rostoucích startupů zmiňoval, že pro nábor kvalitních lidí jsou  

důležité čtyři věci:  “1) osobní rozvoj a vzdělávání 2) firemní kultura 3) výzva 

a 4) stabilita.”  Bylo by snadné souhlasit, kdyby námluvy s firmou nezačínaly ještě  

dlouho před samotným pohovorem. Digitální manažer velké korporace zmiňoval,  

že jejich firma má “trapnou image, pokud vůbec nějakou”, a proto se jim nedaří  

nalákat nové kolegy.  

Atraktivitu zaměstnavatele ovlivňuje celé nastavení firmy a její stávající kultura. 

Reference odcházejících zaměstnanců nebo jen těch, kteří měli jakoukoliv  

interakci s HR, mohou zpomalit příliv kvalitních potenciálních zaměstnanců.   

Samotný  employer brand  bývá, ale nemusí být, odrazem vnitřní kultury firmy.  

Potkali jsme se s mnoha korporáty, které zoufale bojovaly s nezájmem kandidátů

i nižší loajalitou, přestože jejich index zaseklosti byl nízký. A současně máme 

mezi  respondenty nemálo firem, kteří navenek patří mezi lovebrandy, ale firemní 

kultura kulhá daleko za proklamovaným PR.  

Employer brand by neměl být určený jen potenciálním kandidátům, ale 

i stávajícím zaměstnancům.  Jejich hrdost na firmu potvrzená i zvnějšku rodinou 

či  přáteli se odráží ve firemní kultuře a přirozeně ji kultivuje. A navíc přitahuje ty 

správné budoucí kolegy. Ať pracovně, tak lidsky.   
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Jedním z největších překvapení pro mě byla důležitost interní komunikace. Čekali 

jsme, že bude pokulhávat v korporacích, ale že tak moc ovlivňuje běh věcí napříč 

trhem, mi vyrazilo dech. I ve firmách o deseti lidech si zaměstnanci mezi sebou 

nesdílejí informace: ze strachu ze ztráty tváře, pro osobní prospěch nebo protože 

jim chybí vhodný nástroj. A přitom je komunikace klíčovým prvkem inovativního 

prostředí, kde si lidé sdílí nápady, učí se z chyb svých i ostatních a hlavně 

kolaborují na cestě za změnou. Ať jsme narazili na jakýkoliv problém v této 

kapitole i ostatních, často bylo sdílení tím nejlepším řešením. Může ovlivnit 

rychlost dodávky i kvalitu výstupů. Ale pozor! Rozhodně to neznamená další 

schůzku do kalendáře. Může to být vhodný komunikační nástroj nebo třeba jen 

zavedení struktury do existujících schůzek jeden na jednoho, které mohou interní 

komunikaci rozhýbat. 

– Pavlína Louženská, 2FRESH 

Na co nezapomenout? 
Láska (a firemní kultura) vítězí nad lží, když... 

1. Firemní kultura jsou nejen procesy a teambuildingy, ale i intuitivní pocit

zaměstnanců z toho, jak firma funguje. Nezapomeňte se jich ptát, jak se

cítí. Špatný pocit z toho, jak firma funguje, nedoženete kampaní na zlepšení

employer brandu.

2. Se firemní hodnoty odrazí v náboru. Vybírejte nejen podle CV, ale podle

toho, jak potenciální kandidát souzní s vaší vizí a misí.

3. Věnujete pozornost tomu, jak máte nastavenou misi a vizi firmy. Větší než

nákupu fotbálku do kanceláře. Lákejte zaměstnance na smysl, proč ráno

vstávat z postele.
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4. Si uvědomíte, že náborem to nekončí. Upřímný zájem o příběh lidí ve firmě

by neměl zůstat v rukou HR, ale každého, kdo ve firmě pracuje. Liniových

manažerů i zaměstnance samotného. Dejte lidem volnost určit si, kam se

chtějí rozvíjet a zůstanou s vámi déle.

5. Víte, že interní komunikace neznamená letáky na toaletách. Je to způsob

organizace firmy, zavedení nástrojů i nastavení firemní kultury, které

umožňují volný tok informací. Umožněte ho, a tím umožníte inovaci.
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Při rozhovorech se ukázalo, že respondenti považují outsourcing za nejméně  

důležité téma napříč celou studií. Ale často jen proto, že nevědí, jak k němu  

přistupovat. Je pro ně těžké spolupráci správně nastavit, zapojit její výstupy do 

ekosystému firmy a zároveň ji efektivně vyhodnocovat. Přitom rychlost je  

považovaná za druhý největší blocker inovace a externí pomoc bývá jedním ze  

způsobů, jak vše zrychlit.  

Outsourcing až na posledním místě 
Outsourcing často vyvolával mezi našimi respondenty negativní emoce, které  

vyplývají z nešťastného využití i nastavení tohoto způsobu práce. Více než  

jakákoliv jiná kapitola je spojený s procurementem a výběr, kde je jediným  

kritériem cena, vede logicky k nekvalitním dodavatelům. Cokoli outsourcovaného 

tak už od začátku často nese punc nízké kvality a nutného zla. Výběr i výměna  

externího dodavatele v některých firmách trvá i několik let a stává se tak zdrojem 

nucené pasivity a frustrace na obou stranách.  

Agentury podle některých našich respondentů dodávají  “teoretiky, kteří nemají 

s praxí nic společného”.  Konzultanti se často soustředí jen na specifické zadání,  

nesledují kontext firmy ani to, jak  případná změna ovlivní její fungování. 

I protože  výzkum a testování  se nedostaly do rozpočtu.  Není to proto rada, ale její 

dopad v dlouhodobém běhu, co nechává pachuť na jazyku zadavatelů.   

Outsourcing je také často až poslední prioritou manažerů, kteří mají externí  

dodavatele řídit. Místo spolupráce je to direktivní vztah bez kontextu a vzájemné 

důvěry. Na obou stranách nebývají nastavené vhodné cíle a často se jim  

nepřikládá stejná váha vyhodnocení. A navíc brief se často ztratí v překladu.  

Přitom nastavit pravidelný feedback, vhodný formát odměňování a reportingu 

i kontinuitu na obou stranách se vyplatí.  
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Ne ruce, ale mozky 
Firmy, které změnily svůj mindset a nehledají pomocí outsourcingu jen ruce, 

ale mozky, disponují ukázkovými příklady spolupráce,  kterými se lze inspirovat. 

Úspěšným modelem bývá opravdové partnerství, ve kterém nefiguruje logika 

“zákazník je pán”, ale skutečná spolupráce..  

Jedním z funkčních modelů je taková spolupráce, ve které nesou oba partneři  

kůži na trh. Jako dodávka za equitu nebo odměňováním jen v případě úspěchu  

kampaně. V té chvíli už ale často firmy změnily slovo, kterým spolupráci nazývali, 

a místo v kapitole outsourcing je zmiňovali v tématu partnerství.   

Spolupráce také přinášela vzdělání in-house týmu. Více respondentů zmiňovalo, 

že využití externistů je pro ně forma školení, která často vede k rozvoji týmu. 

Korporace bez outsourcingu ani ránu? 
V kapitole outsourcingu je mezi startupy a korporacemi jen malý rozdíl v indexu 

zaseklosti, ale důvody, které způsobují frustraci, jsou jiné. Startupy nemají  

rozpočet, aby si mohli externí pomoc dovolit. A korporace se naopak bez  

dodavatelů neobejdou, přestože na ně často pohlížejí jako na nutné zlo.  

Ve SPINNu jsme sledovali změnu tohoto zavedeného paradigmatu: korporace si  

čím dál častěji budují in-house oddělení a zbavují se externích agentur. Jako  

výhodu uvádějí udržení know-how uvnitř firmy, rychlost implementací nebo  

znalost brandu. A navíc, jak říká manažer jednoho startupu: “Mít expertízu uvnitř  

je drahé, pokud ji použiješ jen jednou.”   

Agentury, které se staly součástí SPINNu, mluvily o tom, jak se kvůli tomu pro ně  

mění trh. Místo úzce zaměřených subjektů často začaly rozšiřovat svoje portfolio

a tak i šanci získat zakázku a uživit se. Místo s ostatními agenturami se o 
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juniory perou s klientskou stranou, které častokrát nemohou finanční nabídkou 

konkurovat.  

Současně se při složité situaci na agenturním trhu a nedostatku odborníků čím 

dál častěji setkáváme s bodyshoppingem: dodávkou externistů do firmy na 

omezený čas. Pro korporace to může být cesta, jak se posunout v projektu ve 

spolupráci s odborníkem bez nutnosti najímat stálého zaměstnance. Navíc 

odpadá zpomalení dané jinou lokací dodavatelské agentury.  

Jako nadstavbu bodyshoppingu někteří respondenti zmiňovali, že sní o poolu 

ověřených externistů, ze kterého by mohli doplňovat konkrétní projekty a ne vždy 

procházet tendrem a náročným seznamováním se.  

Inovační potenciál 
Jen některé velké firmy vidí v inovačních partnerech potenciál pro svůj vlastní 

rozvoj. Manažerka velké dopravní společnosti vysvětlovala, proč se za externími 

partnery vydat: “Musíme být v kontaktu s těmi, kdo inovace vytváří. Nechceme, 

aby nám utekl trend.” Ale mezi klienty inovačních agentur se neustále opakují ta 

samá jména a ostatní zatím ostýchavě postávají v pozadí. Přitom vše nemusí být 

černobílé.  

Ve SPINNu jsme identifikovali sedm přístupů k inovaci: od akvizice startupu po 

konzultaci. Ty nejinovativnější firmy se naučily tyto inovační přístupy 

kombinovat podle toho, co zrovna pasuje do jejich firemní kultury i procesních 

možností. 
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Na co nezapomenout 
Outsourcing může být cestou do nebe, pokud... 

1. Na straně dodavatele hledáte mozky a ne jen ruce. Partnerství může

obohatit obě strany: vy se soustřeďte kromě dokončeného projektu na

rozvoj vlastních lidí i přísun nových nápadů a agentura na získání kontextu

celého segmentu i trhu.

2. Nastavíte realistické zadání metriky a dedikaci na svojí straně. Nehledáte

jak, ale nejdříve proč. A podle toho nastavujete success fee, bodyshopping

nebo jiný formát spolupráce.

3. Pravidelně si dáváte upřímnou zpětnou vazbu. Jen tak si můžete začít

důvěřovat a vytvořit partnerství.

4. Potřebujete zrychlit, načerpat inspiraci nebo získat specifické know-how.

Nehledejte jen mezi agenturami, podobně mohou fungovat i startupy nebo

školení.
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Validace, testování a prototypování 
78 % respondentů SPINNu považuje výzkum, ověřování a testování za důležité, 

ale skoro 50 % odpovědí, které jsme k tomuto tématu získali, byly problémy a 

výzvy,  kterým firmy při výzkumech čelí.  Jen málo z respondentů má jasno v tom, 

jak k  výzkumu přistoupit nebo jak přesvědčit svoje kolegy/klienty o jeho 

důležitosti.  

Z výzkumu se stalo ve firmách povinné políčko k odškrtnutí, ale často zůstává  

právě jen tím políčkem. Ve skleníku zasedacích místností nemají poznatky z  

výzkumu možnost kontrolovaně a plánovaně vyrůst do reálného produktu. A tak, 

 i přes obecně proklamovanou lásku k datům, jsou výzkumy často tím prvním, 

co se v rozpočtu škrtá. 

Focus group, persony a pravidelné výzkumy trhu přitom zmiňují respondenti  

SPINNu jako nejčastější zdroje know-how. Celkem jsme validačních technik  

napočítali 22 a nejčastěji jejich  vhodnost neurčuje kontext, ale rozpočet, který na  

testování mají.  

Výzkum totiž teprve hledá cestu, jak se stát přirozenou součástí procesu. 

A přestože nástroje už máme, celý koncept výzkumu, prototypování, ověřování 

jako  celku se zdá být ještě ve fragmentovaných plenkách. 

Inovace neexistuje bez ověř ování 
Inovace chápeme jako změny, které jsou často výletem na neprobádaná území.  

Proto ve SPINNu dostaly tak veliký prostor.  Validace, testování a prototypování  

jsou totiž základem domu, který stavíte. Pokud se mu nebudete věnovat,  nebudete 

mít jistotu, že dům nespadne.  Pokud nestavíte produkt či službu na  datech, potom 

může velmi snadno dojít k tomu, že nebude přinášet výsledky.  
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Výhodou výzkumu není jen potvrzení stávající cesty, ale nový pohled na věc. 

“Žijeme v bublině” zaznívalo opakovaně a obzvláště tehdy, pokud tým, který na 

produktu pracuje, nekoreluje s cílovou skupinou, je ověření hypotéz zásadní. 

Otázka indikuje zájem 
Citát “ptát se neznamená, že něco nevíte, ale že se doopravdy zajímáte” vystihuje 

i další důvod, proč má smysl výzkum dělat. Je to nejen ověření nápadu, orientace 

v situaci, ale i lidskost, kterou rozhovory, dotazníky a testování přináší. Skrze 

různé metodiky se učíme klást důraz na empatii, schopnost vcítit se do druhého 

člověka. Ve světě, kde efektivita a výkonnost jsou nadevše, je empatie vůči 

zákazníkovi cestou, jak si vybudovat dlouhodobý a udržitelný vztah. 

“Často, a nejen u tohoto tématu, jsme se setkávali s tím, že respondenti oceňovali   

nový pohled. Ale bylo vidět, jak těžké je zavést něco tak abstraktního jako výzkum  

do procesů. Ale jedině osobní zkušenost s tím, jak se výzkum dělá a jak se k 

výsledkům přichází, může překonat nedůvěru a skepsi a pomoci výzkum zapojit  

do firmy. Získáte pak k datům důvěru a pochopíte, jak se k nim dá dojít. Výzkum  

totiž není jen prezentace s grafy, ale propojení dvou světů, které spolu za jiných  

okolností nikdy nemusí přijít do styku, i navzdory tomu, že jeden je uživatel 

a druhý službu vyrábí.” 

– Anna Libová, 2FRESH 
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Na co nezapomenout 
Co se vyplatí ověřit: 

1. Nasloucháním se učíte. O sobě i o druhých. Ve světě, kde se pozornost

smrskla na menší, než mají zlaté rybičky, je soustředěné naslouchání ten

největší dar.

2. Věřit neznamená vědět. To je slogan na trička i vaše nová mantra. Společně

s otázkou “A to víš jak?” 

3. Výzkum, ověřování a testování nevynechávejte. Nevyplatí se to.

4. Není to rozpočet, ale kontext, který by měl primárně určit vhodnost

výzkumného nástroje/metodiky. Není potřeba vytahovat kanón na vrabce,

když vám fake landing page nebo uzavřená facebooková skupina udělají

lepší službu.

5. Výzkum nenechávejte jen na výzkumném oddělení. Zapojte každého ve

firmě. To často zlepší povědomí/informovanost v rámci firmy o tom, kdo na

čem pracuje, protože se do jednoho týmu dostávají lidé z různých oblastí.

Aktivní naslouchání v rámci výzkumu, ověřování a testování navíc zvýší

empatii vůči zákazníkovi a tím pádem i vylepší váš produkt.
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Jak rychle je rychle? 
“Rychle” rozhodně vždy není “nejlépe”. Ale věčnost to také trvat nesmí. Firmám 

s nejnižším indexem zaseklosti ve SPINNu trvá maximálně šest měsíců, než  

vypustí MVP, polovině z nich dokonce jen tři měsíce.  Nejrychlejší startupy 

i korporace dokáží releasovat nové funkce už za pouhý týden.  

Ve skupině nejinovativnějších firem je 40 % korporací a naopak ve skupině 

s nejvyšším  indexem zaseklosti  je 40 % startupů. Metodiky dnes totiž smazávají 

rozdíly mezi velikostí firem. Velké korporace dnes dokáží být při vývoji MVP  

stejně rychlé jako startupy - díky tomu, že využívají agilní metodiku a  

transparentní systém plánování úkolů pro vývojový tým.  

Celkově startupy často dohánějí rychlost nadšením, korporace dobře nastavenými 

procesy, ale subjektivní pocit je potom ve výsledku velmi podobný. Což je příběh,  

který se opakoval u většiny kapitol, které ve SPINNu jsou.  

Rychlost se neměří v počtu dní 
Rychlost ale není definována počtem dní na výrobu MVP. Mnoho našich  

respondentů ji chápe jako veličinu, kterou, podobně jako ve fyzice, ovlivňují další  

faktory a která další faktory ovlivňuje. Pohlíží na ni proto komplexně. Kromě  

samotné rychlosti dodání je třeba brát v potaz související aktivity. Interní školení 

nebo marketingová kampaň mohou samotný dopad produktu ovlivnit více než  

rychlost při vzniku MVP.  

O rychlosti se nejčastěji mluvilo ve spojení s prioritizací a s ní souvisejícím  

nedostatkem kvalitních lidí. A logicky potom i v návaznosti na  plnění cílů . 

Ale není to rychlost, na kterou je třeba přitlačit dalšími a dalšími lidmi, ale spíš 

chytřejší přístup k řešení problému.  
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Můžeme se dívat na problém rychlosti jako na fakt, že se všechna tělesa ve 

vesmíru pohybují rovně. Jen různě uzpůsobený časoprostor způsobuje, že se 

motáme v kruhu okolo slunce – stejně tak některé nápady nikdy nedospějí ke 

konci. Musely by překonat zakřivení způsobené ohromnou energií procesů 

a osobností – a jejich zdánlivě jasná cesta k cíli, která může jinde fungovat, končí

v kruhu, ze kterého lze uniknout jen pokud rychlost doplníte správným únikovým  

směrem. 

– Adam Sobotka, 2FRESH 

Zdánlivě zrychlené inovace 
Rigidní procesy s mnoha kroky a mnoha schvalujícími osobami vytváří dojem, že  

po cestě musíte absolvovat mnoho zbytečností, které vás zpomalí. Ve studii se  

nevyskytla jediná korporace, která by problém s procesy nezmínila. I když se jim  

podařil vytvořit ostrůvek pozitivní deviace (nejčastěji inovační oddělení), bojuje se 

strukturou uvnitř.  

Specialitou inovačních oddělení velkých korporací je procesy objíždět/hackovat,  

což z nich z pohledu velké firmy dělá experty na změnu.  Daří se jim totiž dodávat  

za zlomek času, co ostatním. Zásadní změna ale není v rychlosti, nýbrž v  celkovém 

dopadu na společnost.   A co se profesionálním hackerům někdy nedaří,  je právě 

vracet inovace zpět do systému, zařadit je do procesu. V jejich DNA je  totiž procesy 

ničit. I proto jsou nejúspěšnější ty firmy, které inovaci alespoň z části  dělají 

interně. 

Rychlost není samospásná 
Během celé studie se opakovalo, že co máte vyřešené, vás netrápí. Jen polovina 

nejinovativnějších firem považovala rychlost za důležitou, ale 93 % firem s 
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nejvyšším indexem zaseklosti ji považuje za zásadní faktor. To často souvisí 

s dojmem, že rychlost by vyřešila všechny ostatní problémy, kterým firma čelí: 

od cash flow po  nábor zaměstnanců . 

Raději pomalu a pořádně 
Rychlost není klíčem k úspěchu – není to soutěž, nejrychlejší nemusí být vždy  

vítězem. Některé věci a projekty potřebují čas, než dozrají. Mít věci nejrychleji  

hotové nemusí být vždy odrazem jejich kvality. Stavět rychlost nad kvalitu  

přinese často více škody než užitku. Je to na jedné straně přesné zadání a na  

druhé straně testování, které mohou rychlost výrazně zlepšit. “Vždy měl být čas  

pořádně řešení otestovat, to by mělo být měřítko toho jestli to je rychle nebo 

pomalu. Pokud se to nestíhá testovat, tak je to moc rychle” , vyprávěl projektový  

manažer z IT firmy.   

Všichni naši respondenti se snaží hledat rovnováhu mezi “příliš rychle” a “příliš  

pomalu”. “Chceme být rychlí, ale ne dělat věci narychlo” , vysvětlovala online  

manažerka velkého mediálního domu. Základem je zmapovat si přínosy zvýšené  

rychlosti. A současně zjistit, co způsobuje zpomalení po cestě a jestli je vůbec  

možné překážky odstranit. Mnoho korporací totiž brzdí hlavně struktura, na které 

celý jejich business stojí. Navíc je potřeba brát v úvahu celkový dopad na  

zlepšen/zhoršení businessu i atmosféry ve firmě, které s sebou případná  

optimalizace na rychlost nese. Protože často může přinést víc škody než užitku.   

Flexibilita, která je zásadní pro inovaci, by měla spočívat v tom, že firma je  

schopná upravovat procesy a pravomoci danému produktu na míru, a ne je úplně  

zrušit. Jako se o to obvykle pokouší startupy. Ty kvůli absenci jasně definovaného 

postupu opakovaně vymýšlí kolo tam, kde by pod dojmem toho, že budou  

rychlejší, už mohli rovnou přejít na optimalizaci motoru. V korporacích naopak  

procesy a pravidla ovládly běh světa. A ani jedna z cest není ta jediná správná.  
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Chceme to rychleji pomaleji 
“Řekli jsme si naopak, že chceme zpomalit. Dali jsme si interní stopku, kvůli tomu, 

abychom dotáhli to, co máme teď”, vyprávěla nám manažerka velkého dopravce a 
shrnula tak pocity mnoha respondentů. Netouží často po vyšší rychlosti, ale právě 

naopak po zpomalení. Aby si mohli utřídit myšlenky, zlepšit procesy nebo ujasnit  

priority. Obzvlášť u dramaticky rostoucích firem totiž vyvolává rychlost extrémní  

frustraci, vnitřní boje a odchod do zdánlivě klidnějších vod. 

Čím rychlejší, tím šťastnější 
Index zaseklosti ukazuje na subjektivní pocit zaměstnanců, že věci jsou rychlé 

a v pohybu. Kompletace tak radikálně zvyšuje pocit uspokojení z práce – lidé vidí 

věci  hotové. I proto ti nejinovativnější dělí velké projekty na menší celky.  

V kontextu rychlosti je třeba akcentovat nejen rychlost navenek, vůči  

zákazníkovi, ale i tu dovnitř. Díky tomu, že jsou věci hotové, se na nich  

zaměstnanci mohou rychleji učit a nové znalosti použít v dalších projektech.  

Učící křivka, která přichází s postupnými rychlými iteracemi, je v dlouhodobém 

pohledu důležitější než jeden velký skok.  

Rychlost navíc stmeluje týmy. Mnoho respondentů mluvilo o tom, že zůstat přes 

noc v práci je stmelilo více než teambuilding v lanovém centru. Jen je dobré tlak 

na výkon dávkovat, mnoho z nich mluvilo také o vyčerpání, které není  

dlouhodobě udržitelné: “Únava nás brzdí” , potvrzoval spoluzakladatel  

developerské agentury.   

Rychlost tak souvisí nejen s motivací týmu, ale také se samotným náborem  

zaměstnanců. Nejsou to procesy ani odkaz korporátních struktur, co dokáže  

inovace zbrzdit tolik, jako vnitřní nastavení týmu. Motivace musí vycházet nejen 

zvnějšku skrz viditelné výsledky a odměnu, ale i zevnitř. Startupy bývají rychlé  

právě proto, že přirozeně přitahují lidi, které rychlost nabíjí.  
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Na co nezapomenout 
Na rychlost působí 

1. Štěstí týmu.   Subjektivní pocit z dokončených projektů jde v ruku v ruce

s rychlostí změn v nejinovativnějších firmách.

2. Dlouhodobý přínosem.   Zdržení na testování má často v dlouhém pohledu

o mnoho lepší výsledek. “Když jsme moc rychlí, tak jsme prostě pomalí”,

shrnula celou diskusi o udržitelné rychlosti manažerka velkého dopravce.

Mezi našimi respondenty jsou firmy, kde MVP trvalo rok, ale výsledek byl

přelomový formátem i zpracováním. To co byste měli měřit, je dlouhodobý 

dopad na obchod i konkurenceschopnost firmy.

3. Flexibilita .  Firma by měla být schopná procesy zachovat a jen je upravit

danému produktu na míru.

4. Peníze.  Tlak na rychlost je často ve startupech větší, protože na rozdíl od 

korporací, které vždy podrží léty nastavená struktura, je pro ně pohyb vpřed

otázkou přežití. Rychlost je důležitá jen v momentě, kdy je konkurenční

výhodou.

5. Láska.   Ve výsledku nezáleží na tom, jestli jste měsíc napřed nebo pozadu,

ale na tom, jestli váš produkt nebo službu zákazník koupí. Zákazník

málokdy dokáže ocenit dodání do týdne, pokud není výsledek takový, jaký

čekal. Místo MVP tak v odpovědích těch nejinovativnějších firem zazníval

fokus na MLP (Minimum Lovable Product). Maximální láska od zákazníků 

(a businessový přínos) za minimální snahu při vývoji.
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Zviditelnit náš 
produkt nebo 
službu 
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Téma zviditelnění získalo ve SPINNu nejvyšší index zaseklosti ze všech témat.  

Nebyla to ale důležitost tématu, která index zaseklosti tak dramaticky zvýšila,  

nýbrž spokojenost s aktuální situací. Pouze necelá šestina respondentů vyjádřila 

vysokou spokojenost s aktuální situací, jinak se zoufalství propisovalo všemi  

příběhy, se kterými jsme se setkali. Zviditelnění je současně jedním z nejméně  

abstraktních témat ve SPINNu, i proto “jinak a lépe” zaznívalo často. 

Rozdíl mezi indexy zaseklosti u startupů a korporátů je minimální. U startupů  

často hrají v příbězích zoufalství roli nižší rozpočty, které na propagaci mají, 

a současně absence lidí dedikovaných na marketing. V korporacích je to naopak 

komplexita sdělení a počet lidí, kteří se k němu chtějí detailně vyjádřit.   

Změna ekosystému, ve kterém se pohybujeme

Je přirozené, že propagace se dostává do středu zájmu. Je to totiž změna celého  

ekosystému, která postavila propagaci do samého středu potravinového žebříčku. 

Od technologického a produktového rizika jsme se za poslední roky posunuli.  

Nyní se potýkáme s distribučním rizikem. Skvěle vyladěný produkt je  

samozřejmost a místo toho je důležitější příběh, který kolem něho vznikl, stejně  

jako distribuční kanály, díky kterým si najde zákazníka. Ve světě, kde na  

potenciální zákazníky ve stejnou chvíli útočí miliony zpráv, je třeba zaujmout na   

správném místě, ve správný čas, se správnou zprávou.   

Na marketing má názor každý
U některých témat SPINNu respondenti váhali, zda mají dostatečné know-how se  

k němu vyjádřit, ale u tématu zviditelnění se podobné zdráhání neobjevilo.  

Přestože mezi našimi respondenty je pouze část marketingových a PR  

profesionálů, každý měl ve studii názor na to, jak byla měla propagace jejich  

značky/firmy vypadat. I když si každý z respondentů pod propagací firmy  

představoval něco jiného.  
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Nespokojenost s výstupy marketingu je často spojená s  nastavením a  

vyhodnocením cílů . V okamžiku, kdy jde o  big picture  strategii, se firma často  

shodne, ale když dojde na sledování konkrétních metrik vytržených z kontextu,  

dochází k okamžitým rozporům. Mluvili jsme i s firmami, pro které je zásadní  

budovat lovebrand, ale všechny metriky mají nastavené na výkon. Potom není  

divu, že dochází k rozporům. I k bojům o rozpočty dedikované na propagaci firmy. 

Ztraceno v překladu 
Marketing je jedním z témat, které vyvolává frustraci na obou stranách barikády.  

U pracovníků oddělení marketingu i jejich kolegů a nadřízených. Je to často  

bazírování na detailech, ale současně neschopnost si všechny detaily představit,  

co způsobuje ztrátu všech diskusí v překladu. 

Na jedné straně marketingová oddělení volají po reflexi komplexity jednotlivých  

projektů a kampaní ze strany zbytku firmy. CMO jednoho retailového hráče  

popisovala situaci: “K marketingu se všichni vyjadřují, všechny zajímají výstupy.  

Řeším propad konverzního poměru, ale co se děje mezi tím, nikoho nezajímá.”  

Na druhé straně je zklamání z toho, že kampaň nevychází/vypadá přesně, jak si  

všichni z firmy představovali. Produktový manažer v korporaci nám vyprávěl, jak  

“plán schválí, ale potom není spokojený s exekucí”. Důvody zklamání bývají potom  

různé, od detailů až po to, že to “nemá koule”. 

Dlouhodobý výhled i tým 
Velikou roli potom hraje systémový, dlouhodobý přístup k budování značky, který  

ovlivňují personální změny v boardu i v samotném oddělení.  “Lidé musí mít čas  

nasát hodnoty, naši značku”,  vysvětloval nutnost věnovat se  rozvoji týmu  

a současně kontinuitě vedení manažer velké korporace.  
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Při absenci týmu i dlouhodobé strategie, je oddělení propagace potom taženo ode  

zdi ke zdi byznysovým plánem či aktuálním nápadem a nevěnuje se věcem  

rovnoměrně a udržitelnou perspektivou. “Prioritou je všechno”, vystihl to  

pracovník jedné marketingové agentury. Jsou to firmy bojující s vysokým  

indexem zaseklosti v nastavení  záměru , které nejvíce hledají kompas, který jim  

ukáže, jakým projektům věnovat energii.  

V tomto kontextu často padaly nářky nad absencí interní komunikace. “Nevíme,  

co děláme/dělají a proč” , zaznívalo napříč startupy i korporacemi. A s ním se nám  

znovu objevovalo téma důležitosti silného CEO, který nese prapor samotné  

značky.  

Marketing nesmí být oddělený od zbytku firmy
Propast mezi manickou kontrolou výstupů marketingu/PR/sales/agentury 

a důvěrou, která vyústí v  “něco, co jsem si nepředstavoval” , pramenila ale často  

jinde. Vylepšit kampaň či web je často jen záplatou na děravé koleno. Někteří  

respondenti bojují s nekvalitními produkty, u kterých doufají, že jim marketing  

pomůže k zákazníkovi a okouzlí ho natolik, že se stane loajálním. Jiné firmy řeší  

kulhající  firemní kulturu , kterou by měl spravit magický termín “employer  

branding”. Pro jiné je pochroumaná image firmy navenek úkolem pro PR, 

ale nikoho jiného. Jsou to často umyté ruce nad tématem, které bolí, či naopak 

jeho  zařazení do chybné kolonky v kontextu celé firmy.  

Index zaseklosti je u zviditelnění dvakrát vyšší než u tématu s nejnižším indexem  

zaseklosti,  outsourcingem. Přestože spolu úzce souvisí. Stejně jako s ostatními  

aspekty fungování firem, které ve SPINNu zkoumáme. Jen namátkou: 

V okamžiku, kdy má firma jasně nastavený záměr, je schopnější si formulovat  

brand i cílovou skupinu. Pokud má firma dobře  nastavené cíle i jejich  

vyhodnocování , minimalizuje vzájemnou frustraci mezi oddělením marketingu a 

zbytkem firmy. Zdravá firemní kultura a interní komunikace napomáhají PR 

a employer brandingu.  Ověřování a testování  přináší detailnější data o 
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zákaznickém chování. A samozřejmě pozornost zaměřená na outsourcing může 

často pomoci s rychlostí i plněním cílů při propagaci značky.  

Marketing je cokoliv, co děláte 
Marketing je podobný jako inovace – ve chvíli, kdy je firma nastavená správně, 

může i propagace fungovat velmi přirozeně. Ve chvíli, kdy je produkt kvalitní, je 

radost ho propagovat. Když se ve firmě zaměstnancům líbí, není potřeba vytvářet 

masivní náborové kampaně.  

I proto mnoho inovativních firem, se kterými jsme mluvili, nezmiňovalo 

marketing jako samostatné oddělení, ale přirozenou součást produktu či chodu 

firmy. Padaly termíny jako “growth hacking”, “engineering as marketing” nebo 

“každý zaměstnanec i zákazník je ambasador”, které zodpovědnost za propagaci 

posouvají daleko za dveře marketingového oddělení. Ambicí je potom “přemýšlet 

nad celým funnelem”, dát firmě hodnotu, která se propisuje dovnitř i navenek. 

Výsledkem potom není fokus na jediný kanál, či kampaň, ale “milion malých věcí, 

které tvoří jednu velkou”. 

Na co nezapomenout 
Být vidět a neztratit sám sebe po cestě znamená uvědomit si, že… 

1. Skvělá technologie a vyladěný produkt jsou základ, než se pustíte do

vyprávění příběhů. Marketing by se měl stát přirozenou součástí celého

funnelu a nikoliv jen doháněním nedokonalosti. Marketing není záplatou

na děravá kolena. Hledejte chyby tam, kde jsou.

2. Budovat lovebrand a mít cíle nastavené na výkon je dvojsečná zbraň, která

se velmi snadno obrátí proti vám.

3. Dlouhodobá mise a vize by se měla promítnout v plánu propagace vaší

značky i prioritizace aktivit.
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4. Marketing není záležitostí jediného oddělení, ale každého ve firmě.

Obzvláště potom managementu.  A všichni by měli značku táhnout jedním

směrem.

5. Říct si o pomoc je cesta kupředu. Pomůže vám to sledovat vše, co se na trhu

děje.
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Partnerství je druh spolupráce mezi firmami různých oblastí, které umožňuje 

každému zapojenému subjektu zaměřovat se do hloubky pouze na svoji expertízu 

a přitom přicházet společně s novými službami, produkty či funkcemi. Obzvláště 

u korporací jsme podobnou symbiózu viděli častěji než u startupů, které se

primárně soustředí na to, aby vyladily svůj vlastní produkt.

Přitom partnerství nemusí být jen o vzniku nového produktu, ale i o distribučních 

kanálech nebo uvedení nového kontextu. Firmy partnerství vítají i proto, že vidí  

přidanou hodnotu v tom, že mají možnost dostat se na jiný trh a získat zcela nové  

zákazníky.  

Partnerství jako produkt 
V oblasti partnerství však panuje mezi firmami nedůvěra. Nad výhodami jako je  

úspora času nebo sdílené know-how převládá strach z konkurence nebo 

z protichůdných očekávání. Často mluví o nedotažených realizacích, které přišly 

po  dlouhých optimistických námluvách.  

Kromě toho firmy postrádají systematické vyhledávání relevantních  

potenciálních partnerství. Někteří respondenti mluvili o platformách, které jim 

pomáhají vytipovat podnikatelské příležitosti. I proto, že je pro ně totiž těžké  

orientovat se napříč celým trhem i mimo jejich oblast působení.  

Startup jako partner 
Samostatnou kapitolou v pokusech o navázání partnerství jsou pokusy propojit  

startupy a korporace. Doufat ve vysvobození externí firmou/startupem je  

inovační verze pohádky o princi na bílém koni. Pasivní čekání na zázrak je příběh 

o závislosti na externích okolnostech, který vůbec nemusí končit šťastně. Protože

stejně jako ve skutečnosti nekončí všechny příběhy o princeznách svatbou,

partnerství podpisem smlouvy teprve začíná.
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A není to jen odlišný jazyk, ale i rozdílný kontext, kde může inovace dodaná  

startupem do korporace zkrachnovat. Od vyjednávání o akvizici, kde narazíte na  

rozdílné vnímání peněz i času – pro startup může být šest měsíců otázka přežití,  

pro korporaci doba, za kterou se dvakrát sešel board – po samotné fungování 

v rámci firmy. Na první pohled se to zdá jako detaily, ale Macbook, home-office 

a Trello jsou jen špičkou ledovce. Je to celý ekosystém nástrojů, ve kterém je 

startup  zvyklý fungovat a ve kterém často naráží na procesy nové mateřské lodi. 

To, co reálně pomáhá, je symbióza. Propojení jednotlivců přináší významnou 

konkurenční výhodu v byznysu jako v přírodě. Mým oblíbeným druhém symbiózy  

potom je koevoluce, při které se oba biologické druhy navzájem vyvíjejí 

a z koexistence získávají převahu nad soupeři ve svém ekosystému. PS: Hledejte 

spolupráci, při které spolu chcete trávit i volný čas (nebo aspoň o tom, co vás baví,  

vzájemně víte). 

– Adam Sobotka, 2FRESH 

Na co nezapomenout 
Co hledáte, když hledáte partnera? 

1. Rozhlédněte se po partnerech tam, kde byste je na první pohled nehledali.

Startupy mohou přinést nový impuls. Korporace z jiného oboru společně

potom nový produkt, ale i distribuční síť.

2. Partnerství může mít mnoho podob. Možná se můžete “jen” vzájemně

vzdělávat, nebo si otevírat oči.

3. Hledejte partnera, který s vámi souzní nejen businessově, ale i svojí

firemní kulturou. Bude to potom udržitelnější a dlouhodobější.
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“Cíle jsou důležité”,  byla jediná jasná věc, na které se respondenti napříč SPINNem 

k tématu Nastavení a vyhodnocování cílů shodli. Ale dál už se rozcházeli. Včetně 

toho, jestli je třeba je dodržovat. Téma, které se na první pohled zdálo jako 

zásadní,  se na první pohled ztratilo v šedém průměru  indexu zaseklosti  napříč 

tématy.  Index zaseklosti je čtvrtý nejnižší (34 %), důležitost je pátá nejnižší (80 %), 

spokojenost je třetí nejnižší (56 %). 

Korporace a startupy se v této kapitole rozchází jen minimálně. Startupy jsou o 4  

% méně spokojené, ale jejich menší spokojenost je trendem ve všech tématech. I  

protože na sebe často bývají kvůli tlaku nejistého výhledu do budoucnosti tvrdší. 

Cíle jsou ve všem. Jako inovace 
Je těžké oddělovat nastavení a vyhodnocování cílů od ostatních témat SPINNu.  

Cíle se propisují do firemní kultury ve formě společných oslav jejich splnění, ale 

i do motivace a vzdělávání zaměstnanců.  Stejně jako inovace by se měly cíle stát 

přirozenou součástí procesu a ne oddělenou kapitolou. 

Cíle bez cíle 
Respondenti se dělili na dvě skupiny. Jedna, pro kterou jsou cíle hlavně vstupem  

pro diskusi, něco od čeho se odpíchnou, ale potom už není tak důležité je dodržet. 

Sledují hlavně kontext, trend a vývoj. I protože u komplexních procesů je těžké  

vyhodnotit jejich úspěch. Jak říká jeden z našich retailových respondentů: 

“Nakupovali, protože to byla skvělá nabídka, nebo jen venku pršelo?”  

Pro druhou skupinu respondentů SPINNu byly cíle nábožným rozhodovatelem  

všeho. Často cíle pokrývaly pouze finanční metriky. Jen se pak stávalo, že co se  

do cílů nevešlo, se neřeší, nebo to není součástí priorit. Což diskvalifikuje všechny 

disciplíny, které se těžko popisují čísly. Jako  firemní kultura  nebo rozvoj  

zaměstnanců. Potkali jsme se s několika respondenty, kteří působí ve firmách, 

42 



AS A A O   S P I N N . S T U D Y  

kde fascinace cílem často eskaluje do nesmyslných metrik, které nepostihují 

komplexitu procesu nebo ve výsledku nic nepřináší.  

Nastavení cílů: dvojí metr 
Cíle se často řeší pouze na kvartální/roční bázi a potom se už cokoliv, co potřebuje 

více dlouhodobé péče nedostane do priorit. Jako lobbying nebo změna firemní  

kultury.  

Inovace si z podobných důvodů zasloužily v mnoha firmách zvláštní kolonku.  

Jejich dlouhodobý, často těžko předvídatelný přínos, znamená, že jedinou cestou 

jsou potom jiné metriky pro inovační tým než pro zbytek firmy. “Ne všechny 

inovace se musí povést” , vysvětloval nastavení cílů pro inovační oddělení  

manažer jedné fin-tech korporace. Což ale vyvolává frustrace u kmenových  

zaměstnanců firmy.  “Inovace mají pocitové metriky” , komentoval to 

s povzdechem jiný korporátní manažer tlačený tvrdými cíli shora.  

Motivace za všechny peníze 
Názory na individuální cíle se rozchází, ty nejinovativnější firmy ve SPINNu je  

neaplikují, ale současně i přiznávají, že nemají čas se jimi zabývat, nastavovat je 

ani vyhodnocovat. Ti, kteří je mají, je zmiňují jako nástroj motivace, který má  

zvýšit individuální zodpovědnost za aktivity. Pro jejich nadřízené už z hlediska 

v celkového dopadu na firmu ale není tak zásadní, aby je zaměstnanci plnili. 

Diskuse o tom, zda si mají zaměstnanci cíle nastavovat sami, u většiny firem  

chybí. Už proto, že to hlavní je číslo obratu/zisku, které určil board. Lidé tak  

dostávají jen omezený manévrovací prostor, ale často už nemají možnost  

rozporovat vzdálenost hlavního cíle.  

Málokdo si uvědomuje, že u komplexních projektů, obzvláště v korporacích, je  

těžké spojit odpovědnost za cíle s možností jejich splnění ovlivnit. I proto bývá 

43 



AS A A O   S P I N N . S T U D Y  

vyhodnocování zdrojem vzájemné frustrace, jak mezi manažery a zaměstnanci, 

tak mezi jednotlivými odděleními.  

Štěstí daného respondenta nikdy nezáviselo na celkové (ne)zaseklosti firmy, ale  

na tom, jak si dokázal sám uspořádat své priority. Pochopil, jak je důležité věci  

mentálně dokončovat, slavit, i bez nastavených cílů v tabulce. Ti nejšťastnější lidé  

nejsou ti s nejlepším platem, ale ti, co se naučili dělit svůj den na malá vítězství.  

Nachází je ve všem a nezapomínají je oslavit. Ve chvíli, kdy se firmy naučí 

podporovat zaměstnance, aby nacházeli štěstí v plnění závazků vůči sobě, bude 

i plnění externích cílů o hodně jednodušší.  

– Pavlína Louženská, 2FRESH 

Společně a proti sobě zároveň 
I kvůli tomu, že cíle má často každé oddělení nastavené zvlášť, se stává, že si   

vzájemně odporují. Ty nejinovativnější firmy ve SPINNu se pravidelně potkávají 

napříč firmou a cíle nastavují dohromady, právě kvůli tomu, aby se vyhnuli  

střetům po zbytek nastaveného období.   

Ale “priority a cíle splývají” , vysvětloval marketingový manažer agentury častý 

zdroj frustrace mezi odděleními. Prioritizace se stala ve SPINNu zaklínadlem,  

řešením na všechno. Jen obvykle je od cílů oddělená. A obzvlášť od těch   

dlouhodobých.  

Jak na to? 
Mezi použitými metodikami se objevovaly Objectives and Key Results,   

šestitýdenní sprinty s daným cílem i týdenní standupy, ale nikdo z respondentů 

nemá pocit, že objevil Svatý grál toho, jak je nastavit správně.  Podobně jako u 
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výzkumu a ověřování se nám nepodařilo najít nikoho, kdo by našel tu správnou 

cestu, ale existují ty, které se objevovaly napříč těmi nejinovativnějšími  

respondenty.  

Na co nezapomenout 
Jak dojít do cíle? 

1. Hledejte téma, které spojuje celou firmu,  a odráží se ve všech cílech. Cíle

nastavujte všichni společně, abyste se vyhnuli rozporům. Inspirací mohou

být OKRs.

2. Kombinace lokálních a globálních metrik  umožňuje firmám nelpět

na jednotlivostech.

3. Kratší období pro vyhodnocení cílů  umožňuje firmám rychleji se poučit

z nezdarů a vyvarovat se dalekosáhlých dopadů špatných rozhodnutí.

4. Osobní závazek  v kontextu mise a vize firmy zajišťuje proaktivitu týmu,

který táhne za jeden provaz.
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SPINN vznikl jako Studie problémů s inovacemi. Hledali jsme, co inovaci a změnu  

zpomaluje či zastavuje. Napříč korporacemi i startupy. Naší hypotézou bylo, že i ti  

nejodlišnější hráči mohou mít společný problém, který je brzdí. 

Lidé jako klíč k inovacím 
39 % respondentů na dotaz:  “Co podle vás nejvíce blokuje inovace?”   bez  

rozmyšlení odpovídalo, že lidé.  Nic nebylo ve studii považované za větší brzdu  

pokroku než rozvoj, mindset a kultura lidí ve firmách. Kapitola o firemní kultuře 

o rozvoji lidé ve firmě se i kvůli tomu stala kapitolou, na kterou jsme při čtení

nejčastěji odkazovali.

V detailu to bylo ego, strach, či absence vizionářského myšlení, které zmiňovali 

naši respondenti. Ale když jsme se ptali na to, jak firmy pomáhají podobné  

neduhy odstranit, přicházely častěji jednorázová řešení jako školení než  

systémová změna ve firmě.  

Čas byl druhým nejčastěji zmiňovaným zpomalovačem inovace. A s rozvojem lidí  

úzce souvisel. Mnoho respondentů zmiňovalo, že jsou zasekaní procesy a  

operativní činností, že již nezbývá čas na vzdělávání, objevování a kreativní  

myšlení, které je pro inovaci zásadní. O to lepší bylo potkat ve SPINNu firmy, které

inovaci zařadily do přirozeného běhu firmy. Například globální IT firma vymezila  

20 % času zaměstnanců na rozvoj dle jejich zvážení. 

Peníze zazněly jako problém pouze okrajově. Souvisí to s ekonomickou situací 

i startupovým boomem.  Najít investora či partnera, zdá se, není takový problém,  

jako najít skvělé lidi a udržet je.  

Všechno souvisí se vším, a tak ty nejinovativnější firmy ve SPINNu šlapou ve 

všech aspektech. Protože je to právě souběh všech témat, co určuje úspěch  

inovace napříč trhem.  
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Inovační ekosystém 
Během  SPINNu  si klademe otázku nejen na výsledek inovace, ale i na ekosystém, 

který celý běh ovlivňuje. A pokud moje oblíbená glosa mluví o inovacích jako 

o pivě, které často protéká zrezivělými trubkami firmy na cestě k zákazníkovi, tak

inovační přístupy jsou chmelem, ze kterého se pivo vaří. Jeho kvalita ovlivňuje 

samotný produkt.

Během rozhovorů se start-upy a korporacemi jsme narazili na sedm typů  

inovačních přístupů. Spoiler na začátek: Ani jeden z nich není ten nejlepší 

(či nejhorší). Protože i když budete mít výborný chmel, před plísní v trubkách vás 

to  neochrání.  Ani to nejlepší inovační centrum není univerzálním receptem na  

inovaci, pokud není celá firma nastavená správně. Pokud nefunguje mise a vize,  

firemní kultura i nastavování cílů, rozpočet vyhrazený na nákup start-upů se  

dlouhodobě nevyplatí. 

Sedm přístupů jsme seřadili od těch externích po interní. Přístupy 1-4 se primárně 

soustředí na nové revenue streams, 5-7 na zlepšení aktuálního stavu/procesu.  

1. Akvizice inovace

2. Externí outsourcing inovace

3. Kooperace s externí inovační agenturou

4. Interní inovační centrum

5. Interní inovační pankáč

6. Interní produktový vývoj

7. Nákup kompetence nebo technologie

Pět varování před ukvapenými závěry 

Externí inovace = rychlá inovace 
Čím nižší číslo (a externější inovace), tím se přístup zdá na první pohled jako 

rychlejší, ale v pohledu přirozeného zařazení do běhu firmy, se rychlost akvizice 
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externí inovace může srovnat i s interním produktovým vývojem na druhé straně 

barikády. Jako bajka o závodě mezi zajícem a želvou. Zajíc velmi rychle vyběhne,  

ale potom si dá na trati šlofíka. Želva, která neúnavně postupuje dopředu, sice  

pomalu, ale neustále, ho může předhonit a celý závod vyhrát.   

Úspěšní inovátoři ve SPINNu si uvědomili, že rychlost není jen o řádcích kódu  

napsaných za hodinu, ale také jejich dopadu, výsledku. 

A proto v bajce vezme zajíc želvu na hřbet a do cíle doběhnou společně. Berou 

v úvahu firemní kulturu a v plánech myslí nejen na dodávku, ale vztahy. Tak může 

být inovace nejen  poměrně rychlá, ale i propsaná do vnitřního fungování a tím 

pádem udržitelná.  

Externí inovace = žádná vnitrofiremní politika 
Jedním z největších zpomalovačů inovace je interní komunikace. Nedostatek  

vzájemného sdílení vede k politickým bojům a celkovému zpomalení firmy.  

Vyvést inovaci (částečně) mimo firmu se může zdát jako ideální zkratka. Ale  

stejně jako mentální zkratky vedou k ukvapeným závěrům, i nedostatek kontextu 

vnitřního fungování firmy a absence doménové znalosti, může vést nejen ke  

zpomalení procesu, ale úplnému zastavení inovace a odporu ke konceptu změn 

ve firmě.   

Bez špíny a potu pyramidy nevznikly, a tak s sebou inovace nese tlak na sdílení. 

Není to jen externí propagace, ale interní marketing vůči zaměstnancům,  

kolegům. Výhody pro inovační centrum/externí agenturu se mohou zdát jako  

dobrou pobídkou, ale výsledkem je komentář je jednoho z našich respondentů: 

“Inovaci, kterou udělal někdo mimo nás, nepřijmu. Naopak to budu blokovat.”  

Není to ego, ale lidskost, která by v inovacích neměla chybět.   
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Inovace může vznikat jen v chráněném prostoru 

centra/agentury/start-upu 
“Nejsme inovativní, protože nemáme inovační oddělení,” zaznívalo a my marně  

hledáme logiku v tomto výroku. Mezi respondenty jsou firmy, které nastavily  

celkové fungování tak dobře, že se inovace přirozeně děje uvnitř ní. Včetně  

velkých změn. A navíc ne všechno, co je inovativní, musí mít samolepku inovace. 

Fokus na kvalitu produktu, zamilovanost do problému často nese ovoce v podobě  

inkrementálních inovací.  

Klíčem k interní inovaci je nehledat nejdříve řešení, ale samotný problém a na něj 

potom reagovat. Dát lidem ve firmě prostor růst a sdílet. A vytvořit kulturu, kde je  

posun a změna přirozenou součástí všeho, co se děje.   

Inovace nikdy v inovačním centru nevznikne 
“Ukažte mi jediné inovační centrum, které něco dokázalo vypustit,”  zněla obvyklá 

odpověď na otázku  “Co si chcete ve SPINN přečíst?”   Zlomená hůl nad inovátory  

zaznívala z úst zástupců oddělení, které si prošly dopady špatně vedených  

projektů či se na ně nedostalo při každoročním porcování medvěda. Ale byl to 

i upřímný zájem od firem, které něco podobného zvažují. Bylo by jednoduché 

hodit  všechny inovační centra a pankáče do jednoho pytle. Už protože každý 

vznikl s  jiným záměrem, jinými cíly. Jsou mezi nimi ty, které jsou hlavně PR 

aktivitou  velké korporace, která chce ukázat, že běží s dobou. A ty jsou často 

velmi úspěšná  v plnění KPIs. Na počty mediálních výstupů a bean bagů. I kvůli 

nim koluje trhem  na začátku zmíněná otázka.  

Ale potkali jsme se s mnoha inovačními uskupeními, kterým se podařilo nejen  

spustit novou úspěšnou službu, ale i měnit mindset ve firmě. Co měli společného 

byl odhodlaný rebelující tým, který byl kombinací externích a interních lidí, 

a silnou účast/podporu ve vedení firmy. Nemuseli čekat na schválení, které trvá  

měsíce, ale získali volnou ruku a porci důvěry dávat věci do pohybu. A s nimi i 
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KPIs, které reflektují povahu podobného úkolu. Těmi se ale nenechali ukolébat 

a rozdělili projekty na menší celky, které mají do firmy i týmu viditelné výsledky. 

Externí inovace = instantní záchrana 
Pasivní čekání na zázrak je příběh o závislosti na externích okolnostech, který 

vůbec nemusí končit šťastně. Protože stejně jako doopravdy nekončí příběh 

o princezně svatbou, tak nekončí sňatek s externí agenturou dodaným MVP.

Partnerství na celý život (nebo MVP)
Stejně jako vám babička říkala, že nejbližší pomocnou ruku najdete na konci  

svého ramene a že dva jsou víc než jeden, tak se začněte aktivní podpoře  

inovačního ekosystému uvnitř firmy věnovat sami a pečlivě vybírejte kdo vám  

pomůže. A protože už nevěříte na Ježíška, nevěřte na zázraky ani tady. Hledejte  

partnera, se kterým vám bude v dobrém i zlém a vyrostete vedle sebe a ne on na 

vás. To platí o interních i externích týmech. Protože je to ve výsledku o lidech,   

kterými se obklopíte, ne technologiích, na které máte.  

Napište nám 
Příběhy a závěry, které zmiňujeme, vycházejí ze skoro stovky rozhovorů se  

zástupci start-upů a korporací a jsou proto subjektivní a fragmentem celé pravdy.  

Budeme rádi, pokud nám napíšete na  spinn@2fresh.cz  a svěříte se svým  

příběhem, pohledem na věc. Hledáme akvizice, které se povedly, firmy, kterým se  

podařilo dobře nastavit celou kulturu i služby, které mění zákaznickou zkušenost, 

a vznikly ve spolupráci s externím dodavatelem. Protože příběhů o inovacích,  

které jsou prý jen buzzword, jsme četli mnoho. 

Děkujeme všem respondentům, kteří do nás vložili důvěru a umožnili nám  

SPINN rozvíjet. Bez vás by to nešlo.  
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Nejčastější otázky ke SPINNu 

Co je to ta inovace? 

● Jeden z našich respondentů z velké korporace říká, že “inovace je jakákoliv

změna.” A my s ním souhlasíme. Ve světě, kde se budoucnost jen těžko

předvídá, je firma, která je otevřená změnám, otevřená i inovacím. Ať už

přijdou odkudkoliv.

Proč SPINN píšete? 

● Na začátku byl průzkum mezi našimi klienty a kamarády, kterým jsme

chtěli být lepším partnerem při řešení problémů. A rozhovory byly tak

zajímavé, že by bylo škoda tutlat je za zavřenými dveřmi. Tak dáváme

kompletní SPINN k dispozici.

A co dále? 
● Na začátku roku 2018 najdete na webu  SPINN.study  konkrétní příběhy

z firem, jejich problémy i řešení. Ty budeme pravidelně aktualizovat, jak

nám budou přibývat respondenti. A také přidáme další data, která by vás

mohla zajímat. Chcete vědět více? Nebo hledáte něco konkrétního?  Napište

nám.

Mohu se ještě stát respondentem? 

● Ano. Hledáme startupy i korporace. Mluvíme obvykle se zakladateli, CEO,

boardem, produktovými manažery nebo šéfy inovačních center. I pokud už

máme jednoho respondenta z firmy, rádi uslyšíme jiný pohled na věc.
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Co za účást ve SPINN získám? 

● Osobní vyhodnocení a srovnání s trhem. Každé firmě ukážeme reálné

možnosti, jak inovovat konkrétní oblasti a přiblížit se k žádoucím změnám.

A nabídneme případné propojení s dalšími respondenty.

Proč necitujete Harvard Business Review a další odborné tituly? 

● Nechceme citovat ani komentovat, co jsme si nezažili a neviděli. Hledáme

reálné příběhy a ne PR zprávy, za které nedokážeme dát ruku do ohně.

Cílem je zmapovat český trh. Proto naše analýza vychází pouze z rozhovorů

s respondenty, které máme ke konci roku 2017 k dispozici.
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Jak jsme došli k těmto výsledkům? 

Metodologie použitá ve SPINN 

Na začátku SPINNu jsme si vytyčili osm nejdůležitějších témat, která spolu tvoří  

inovační kulturu ve firmě. Dohromady těchto osm témat definuje podhoubí, které 

ve firmě dává prostor změnám a umožňuje firmě posouvat se dopředu. 

V hloubkových rozhovorech, které zpravidla netrvaly méně než hodinu a půl, 

jsme  se v každém tématu ptali na kvalitativní a kvantitativní hodnocení stavu, 

ve  kterém se momentálně firma nachází.  

Kvalitativní otázky byly čtyři – respondentů jsme se ptali, jaký je současný stav  

(actions), jaké jsou největší překážky, se kterými se setkávají (pains), co se jim 

v daném tématu daří (gains) a o co usilují (jobs).  

Kvantitativní čast rozhovoru sestávala ze dvou škál. Na škále 1–5 respondenti  

ohodnotili důležitost daného tématu a na škále 1–7 svou spokojenost se  

současným stavem. Přes kvantitativní hodnocení respondentů jsme vypočítali 

jejich  index zaseklosti . Ten se vypočítá jako: 

.00  1{ 5−1
důležitost − 1 * ( − 7−1

spokojenost − 1} * 1  

Index zaseklosti tedy nabírá percentuální hodnoty a v podstatě znamená, že čím 

je pro někoho důležitější téma, se kterým je málo spokojený, tím vyšší má index 

zaseklosti, a tedy větší příležitost inovovat v daném tématu. 
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Hloubkové rozhovory 
Aktuální verze studie vychází z rozhovorů, které jsme vedli od června 2017 do 

prosince 2017. Ke dni prvního vydání SPINNu jsme vyzpovídali 87 respondentů. 

Odpovědi jsme rozdělovali podle typu otázky (výše zmiňované akce, joby, painy, 

gainy). V některých případech odpověď obsahovala jednu nebo více myšlenek, 

které bylo potřeba od sebe oddělit.  U každého tématu jsme vytvořili několik tagů, 

kterými jsme označovali výroky. Ze 2 622 oddělených výroků tak v každém z osmi 

témat vznikly asi dvě desítky skupin výroků, které spojovala stejná myšlenka.  

Anonymita 
Anonymita byla jedním z hlavních příslibů účasti na rozhovoru, a proto jsou 

výroky ve studii uvedeny bez jejich autora. I protože pro nás byla zásadní 

autenticita příběhů, které jsme sbírali.  

Segmentace respondentů 
Mimo kvantitativních a kvalitativních otázek ke každému tématu jsme se 

respondentů ptali také na charakteristiky firem, ve kterých pracují. Mezi 
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segmentační otázky patřil věk společnosti, počet zaměstnanců, odvětví, typ  

obchodního vztahu, počet uživatelů za měsíc a roční obrat. Tyto otázky potom 

používáme k detailnějšímu pohledu na inovace.  

Firmy ve studii dělíme na startupy a korporace. Pokud má firma méně než 100  

zaměstnanců a zároveň funguje méně než 5 let, je ve SPINNu považována za  

startup. Ve všech ostatních případech jde o korporaci. I přes to, že zní takové  

rozdělení až příliš jednoduše, nejhlavnější rozdíl mezi startupy a korporacemi to 

podle našich zkušeností reflektuje dostatečně. Ve studii máme 59 respondentů 

z korporací a 28 startupistů.  

Subjektivita studie 
Často jsme s respondenty řešili otázku subjektivity jejich vyprávění. Záměrně   

jsme si vybírali na rozhovor respondenty s takovým postavením ve firmě, aby o ní 

měli co největší přehled. Našimi nejčastějšími respondenty tak byli zakladatelé  

firmy, CEO, inovační a produktoví manažeři.  
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Příběhy zoufalství 
U každého tématu jsme proto vytipovali nejčastější příběhy zoufalství. Ty, co se  

nejčastěji opakovaly napříč korporáty i startupy. A k nim jsme hledali řešení: inspiraci  

z českých firem (a českých poboček globálních firem) různé velikosti i stáří. 

P rotože přestože se ve SPINNu snažíme najít univerzální zprávu o české inovaci,  

uvědomujeme si více než kdy jindy, že každá firma je jiná. A tím pádem se liší i návod 

na to, jak z bláta ven.  

Na začátku roku 2018 najdete na webu SPINN.study konkrétní příběhy z firem,  

jejich problémy i řešení. Ty budeme pravidelně aktualizovat, jak nám budou  

přibývat respondenti. A také přidáme další data, která by vás mohla zajímat.  

Chcete vědět více? Nebo hledáte něco konkrétního? Napište nám na 

spinn@2fresh.cz. 
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Segmenty a jejich indexy zaseklosti 
Není to jen velikost firmy, která ovlivňuje index zaseklosti, ale často je to segment, 

ve kterém daný subjekt operuje, který určuje, jak moc jsou spokojení respondenti  

SPINNu jsou. Obory jako Telco nebo Energetika jsou ve své podstatě pomalejší a  

rozvážnější než E-commerce, kde je exrémní tlak na výkon. Pro detailní report

k vašemu oboru nám napište na  spinn@2fresh.cz.
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