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PROČ PŘEČÍST 
TUTO KNIHU?

V ČEM PODNIKAT



K sepsání této knihy mě přiměly zkušenosti a podněty mé 
vlastní a mých klientů, kteří zvažovali, jak dále naloží s 
pracovním životem a často řešili, zda a v čem podnikat.

Budu ráda, pokud tato kniha pomůže co nejvíce lidem. 
Šiřte ji dále. Jen, prosím, respektujte má autorská práva a 
šiřte ji pouze v této podobě. 

Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení.
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PROČ VZNIKLA TATO KNIHA?



Pro aktivní a schopné ženy a muže, kteří si chtějí život 
nastavit tak, aby je naplňoval, bavil a živil. 

 Práce (jejich zaměstnání) je již nebaví a nenaplňuje
 Nechtějí celý svůj život pracovat pro někoho…..
 Chtějí řídit svůj čas, aby např. mohli skloubit práci,  
péči o rodinu a domácnost
 Chtějí být “více svobodní” a  finančně nezávislí

Zvažují podnikání jako možnou pracovní alternativu, 

ale…  NEVÍ, V ČEM PODNIKAT
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PRO KOHO JE TATO KNIHA 
URČENA?



Osvojíte si OSVĚDČENÝ POSTUP, který vám 
pomůže

vyjasnit si V ČEM PODNIKAT, 
aby vás podnikání naplňovalo, bavilo a 

dlouhodobě vzkvétalo.

Přestanete hledat a 
UDĚLÁTE PRVNÍ KROK 
na cestě k vašemu snu! 

4

V ČEM VÁM TATO KNIHA 
POMŮŽE?
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MŮJ PŘÍBĚH

V ČEM PODNIKAT



S podnikáním jsem začala koketovat již jako zaměstnanec. Práce mě bavila, 
ale vadila mi nesvoboda a nemožnost podílet se na rozhodování v klíčových 
business otázkách. V ten moment jsem ale nevěděla, v čem bych měla začít 
podnikat.

Tak jsem brouzdala po internetu:
čekala, až objevím velkou příležitost
vyhledávala jsem zaručené tipy a rady v čem podnikat

Jenže informace, které jsem našla, byly často protichůdné... Když se stalo, 
že některé tipy zněly zajímavě, tak jsem se často v těchto oblastech vůbec 
nevyznala - byly to např. technologie či specializované finanční produkty. Tak 
jsem začala vyhledávat znovu. A tak se to opakovalo stále dokola, čas běžel a já 
jsem se nehýbala z místa, točila jsem se v bludném kruhu.

Toto točení se v bludném kruhu bylo vyčerpávající a i frustrující a vlastně 
mi bralo sílu a energii k dalším pokusům.
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JAK JSEM SE TOČILA V 
BLUDNÉM KRUHU....



V momentě, kdy už v práci bylo opravdu více toho, co mě nebavilo 
nebo nedávalo smysl, jsem si řekla, že musím udělat změnu směrem 
ke svobodnějšímu životu. 

Při hledání odpovědi na otázku v čem podnikat jsem si osvojila 
POSTUP, který mi pomohl: 

uvědomit si, že musím začít sama u sebe a ne hledat všude 
kolem

propoj i t 2 pro podnikání 
klíčové oblasti 

a tak NAJÍT MÍSTO NA TRHU, 
KDE VYUŽÍVÁM, CO UMÍM A 
KDE SE MI DAŘÍ, protože je 
zde dostatečná poptávka.
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POSTUPNĚ DOCHÁZÍ KE 
ZMĚNĚ



Dělám to, co mě baví a naplňuje, co mi energii nejen bere, ale i vrací. 
Zároveň se věnuji něčemu, co vnímám jako smysluplné.

Buduji svou zahradu bohatství - pomáhám lidem a firmám růst
využívám své silné stránky: 

CO: umím pochopit podstatu problému, poté nastavit strategii a 
aktivity, které vedou k osobnímu růstu, růstu značek a tak celého 
podnikání 
JAK: daří se mi rozvíjet a vést lidi a týmy (jsem mentor, motivátor)

propojuji je se svou vášní: rozvíjení sebe sama a ostatních kolem mě 
specializuji se na to, kde věřím, že mohu být nejlepší: marketingovou 
strategii a rozvoj lidí

A tak pomáhám svým klientům rozvíjet jejich vlastní  zahradu bohatství / 
podnikání tak, aby je naplňovalo, 
živilo a dlouhodobě vzkvétalo.
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JAK JE TO NYNÍ?
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OSVĚDČENÝ 
POSTUP

V ČEM PODNIKAT



 

Představte si, když děláte to, co vás naplňuje, baví  a v čem jste dobří.  

Pak vám jde práce jakoby sama od ruky, nekoukáte na hodinky a neřešíte 
přesčasy, protože jste do práce intenzivně ponoření a přitom se cítíte naplnění.

Když jste vnitřně spokojení, tak to z vás vyzařuje i navenek, a vaše okolí si 
toho všimne. Nejen vaše rodina, kamarádi a známí. Ale i vaši zákazníci 
vnímají vaše nadšení, vidí dobře odvedenou práci a stávají se stálými 
zákazníky. Když jsou opravdu spokojeni, tak se o vás zmíní i svým známým a 
vám se tímto způsobem rozrůstá klientela.

Podnikání tedy může být velice naplňující 
a i odměňující, navíc si můžete vydělat 

více peněz než jako zaměstnanci.
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PODNIKÁNÍ MŮŽE BÝT 
ODMĚŇUJÍCÍ A NAPLŇUJÍCÍ…



Především jde o to NEČEKAT NA VELKOU PŘÍLEŽITOST. 
Velké příležitosti nejsou. Podnikatelé sami příležitosti vytváří. Když si toto 
uvědomíte, tak přestanete zoufale hledat a lovit na internetu tipy na úspěšné 
podnikání a ten čas, který takto ušetříte, můžete věnovat vytvoření příležitosti 
pro sebe sama. 

Je důležité nad rozjezdem podnikání přemýšlet a chovat se moudře. To 
znamená, že zapojíte nejen rozum a budete myslet strategicky, ale uvědomíte si, 
že své místo má i srdce.

Proč je tak důležitá strategie? Protože musíte vědět, kam kráčíte, jinými 
slovy si musíte stanovit cíle, kterých chcete dosáhnout a poté musíte najít 
způsoby, jak se k cílům dostanete.
Když zapojíte srdce, tak budete vycházet sami ze sebe, svých silných 
stránek a vášní. Práce vám tak bude energii nejen brát, ale i vracet a vy 
se budete cítit naplnění a spokojení.

Nejdůležitějším krokem je ale 
konečně ZAČÍT A PUSTIT SE 
DO TOHO, zkrátka KONAT.

11

JAK ROZJET DLOUHODOBĚ 
VZKVÉTAJÍCÍ PODNIKÁNÍ?



VYZKOUŠEJTE POSTUP, 

který i vám pomůže

vyjasnit si V ČEM PODNIKAT, 

aby vás podnikání naplňovalo, bavilo a 
dlouhodobě vzkvétalo
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JSTE ODHODLANÍ ZAČÍT A 
UDĚLAT ZMĚNU?



 

 ŽIJTE VĚDOMÝ ŽIVOT
 VYUŽIJTE SVÉ SILNÉ STRÁNKY
 STAŇTE SE SPECIALISTOU
 ZAPOJTE VÁŠEŇ
 STANOVTE METRIKU - KTERÁ 

VÁM VYDĚLÁ PENÍZE
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KROKY POSTUPU
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ŽIJTE VĚDOMÝ
ŽIVOT

1. KROK POSTUPU 



Vědomý život znamená, že víte: 
kam směřujete, jaký život chcete žít, čím chcete být a jakou roli ve 

vašem životě podnikání hraje. 

Čím je vaše představa konkrétnější, tím snadněji ji uvedete v realitu. 
Navíc pokud víte, kam směřujete, tak se snadněji rozhodujete. Z 
dostupných možností si vyberete ty, které vás k  vašemu cíli dovedou 
rychleji nebo snadněji, tak jak vy sami budete chtít.
Dalším obohacujícím přínosem vědomého života je umění říci NE. Když 
víte, co chcete, čeho chcete dosáhnout, tak také umíte říci NE věcem, 
nabídkám, záležitostem, které vás k cíli neposouvají, přestože se na první 
pohled zdají velmi lákavé.
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CO JE VĚDOMÝ ŽIVOT?



Představte si, co možná nejkonkrétněji, váš ideální život - pracovní i 
soukromý - svou představu si sepište na papír, ať ji máte stále na očích, 
případně ji můžete upravovat. 

Jak vypadá váš ideální život? Kde bydlíte? Jak trávíte volný čas? 
Kam a jak často jezdíte na dovolenou? Kdo jsou vaši kamarádi?
Jak vypadá váš ideální pracovní život? Kolik hodin denně 
pracujete? Jakou prací trávíte nejvíce času? Kdo jsou vaši klienti a 
spolupracovníci?
Jakou roli ve vašem životě hraje podnikání? Proč chcete podnikat? 
Co z podnikání chcete získat? Co chcete vybudovat, vytvořit?……

Jakmile máte jasnou představu o svém ideálním životě, je důležité 
spočítat, kolik vás bude stát takový život vybudovat a dlouhodobě 
financovat. Proč je to důležité? Abyste mohli správně nastavit svůj 
pracovní život, tak potřebujete vědět, kolik peněz cca musíte měsíčně 
vydělávat.

Proto potřebujete znát své průměrné měsíční náklady a promítnout 
do nich náklady spojené s vaším ideálním životem (dodatečné 
náklady, které nyní nemusíte mít). Divili byste se, kolik lidí nemá 
představu o svých měsíčních nákladech, neví, kolik utrácí a kolik 
potřebují vydělat. Přitom je to zcela zásadní pro vedení vědomého 
života.
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JAKÝ ŽIVOT CHCETE ŽÍT A    
KOLIK VÁS BUDE STÁT?



Posledním krokem je spočítat, kolik potřebujete měsíčně vydělávat, abyste si 
takovýto život mohli dovolit, jinými slovy, jaká má být vaše minimální hodinová 
sazba.

Proč je toto důležité? Minimální hodinová sazba vám říká, kolik si 
minimálně musíte účtovat na hodinu, abyste vybudovali a 
dlouhodobě ufinancovali svůj ideální život.
Pokud znáte tuto hodnotu, tak je pro vás snadnější nastavit cenovou 
politiku (ceny) výrobků a služeb.

 
Jak vypočítáte minimální hodinovou sazbu? 
Vydělte vaše celkové roční výdaje (měsíční výdaje x 12) počtem hodin, které 
budete moci zákazníkům účtovat.

např. budu pracovat a mohu klientům naúčtovat 4 hodiny denně, 5 dní v 
týdnu = 80 hodin měsíčně. Budu pracovat 10 měsíců v roce (zbytek 
dovolené) = 10x80= 800 hodin ročně;
mé měsíční náklady jsou 30.000Kč = 360.000Kč / rok
má minimální hodinová sazba je 360.000Kč / 800 hodin = 450Kč /hod
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KOLIK POTŘEBUJETE 
MĚSÍČNĚ VYDĚLÁVAT?
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VYUŽIJTE SVÉ
SILNÉ STRÁNKY

2. KROK POSTUPU



Protože v podnikání uspěje ten, kdo se odváží být jiný, odlišný, 
zkrátka svůj. 

Vaším cílem v podnikání je tedy být jiný než ostatní, dělat věci jinak, 
přistupovat k zákazníkům jinak,… a tato odlišnost se nazývá konkurenční 
výhoda. 
Konkurenční výhoda vám umožní odlišovat se od konkurence, být jasnou volbou 
pro vaše zákazníky, čímž mimo jiné získáte možnost účtovat vyšší ceny…

Silné stránky jsou základem konkurenční výhody vašeho podnikání.

Tento bod celého postupu bych řekla, že je pro většinu klientů 
nejprůlomovější. 
Začínající podnikatelé si totiž uvědomí, že:

nemá smysl hledat díru na trhu 
nebo čekat na nejlepší příležitosti k podnikání
či kopírovat co dělají ostatní

ale aby byli v podnikání úspěšní, tak musí vycházet z toho, co umí a co 
chtějí dále rozvíjet – tedy ze svých silných stránek.
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PROČ POTŘEBUJETE VYUŽÍT 
SVÉ SILNÉ STRÁNKY?



využijete svůj talent a schopnosti, v nichž jste lepší a odlišní než 
ostaní (vaši konkurenti), a tím si zajistíte odlišné postavení na trhu

vaše silné stránky vám také umožní zjistit, jakou práci 
máte dělat sám a co máte delegovat na ostatní

je vhodné soustředit se na to, v čem jste nejlepší a 
vše osta tn í se pokusí te de legovat nebo 
outsourcovat

zároveň vás přinutí zamyslet se nad tím, jak naložíte 
se svými slabými stránkami 

slabé stránky nesmíte ignorovat, ale nedává smysl soustředit 
veškerou energii a iniciativu na jejich vylepšení
je důležité uvědomit, jaké slabiny mohou “ohrozit” dosažení vašeho 
ideálního života a ty pak musíte nějak kompenzovat
např. najít si někoho, pro koho budou silnými stránkami, a s ním 
vytvoříte tým, ve kterém se každý budete soustředit na to, v čem jste 
nejlepší.
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CO VÁM UMOŽNÍ SILNÉ 
STRÁNKY?



Doporučuji vám udělat 2 základní kroky:
Sami se zamyslete nad tím, v čem jste dobří. 

Co vám jde jakoby samo od sebe? 
Kde nemusíte vynakládat tolik úsilí jako ostatní, abyste dosáhli stejného 
výsledku? 
V čem se snadno zlepšujete? 
Všechny tyto otázky vám pomohou najít vaše silné stránky.

Porovnejte svůj názor s názorem vašeho okolí. 
Poproste své přátele, kolegy a známé, aby vám řekli, co pokládají za 
vaše silné stránky. Tím se ujistíte, zda se vaše uvažování ubírá tím 
správným směrem.: 

Jaké jsou mé silné stránky, které využívám v podnikání?

CO: umím porozumět a pochopit podstatu problému a poté nastavit 
strategie a aktivity, které nastartují růst značek a tak celého podnikání 
JAK to dělám: specifickým způsobem vedení lidí, kdy funguji jako 
inspirátor, motivátor a mentor
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JAK POZNÁTE SILNÉ 
STRÁNKY?



Ukázky využití silných stránek

např. pokud máte skvělé organizační schopnosti a jste systematik, tak 
se to nejen hodí pro vaše vlastní podnikání, ale tuto svou silnou stránku 
můžete nabízet i dalším - např. být sekretářkou pro více podnikatelů, 
organizovat aktivity pro někoho (typ aktivit také záleží na tom, co vás 
baví, co znáte, v čem jste dobří)

pokud fotografujete a umíte vyprávět příběhy - můžete fotit fotopříběhy 
událostí, lidí, ….

pokud je vaši vášní cestování a vaši silnou stránkou je komunikace s 
lidmi, tak tyto schopnosti můžete využít v cestovním ruchu…

Při přemýšlení nad silnými stránkami se soustřeďte na ty, které vám umožní 
využít váš potenciál na maximum, abyste se mohli pustit do svého velkého 
projektu - vysněného podnikání. Zároveň přitom ale sledujte, zda a jak vám 
vybrané silné stránky umožní být užiteční potenciálním zákazníkům. Protože 
jen tak, bude vaše podnikání vydělávat.
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JAK VYUŽÍT SILNÉ STRÁNKY 
VE SVŮJ PROSPĚCH? 
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STAŇTE SE
SPECIALISTOU

3. KROK POSTUPU



Největší problém dnešní doby je nadbytek informací. 

Informace na nás padají doslova ze všech stran a my se v  nich těžko 
orientujeme. Proto se ve všech oborech začínáme spoléhat na 
specialisty, věříme, že oni jsou v dané činnosti opravdu nejlepší. 

Neustálou specializací navíc dochází ke štěpení trhů a tak vznikají 
neustále nové a nové pracovní příležitosti. Štepení trhů je tak hnací silou 
podnikání.

Dobrým příkladem mohou být zubaři: dříve jsem se všemi zubními 
problémy chodili k zubaři, kdežto dnes běžnou prevenci zajišťuje zubař, o 
čistotu zubů se stará zubní hygienistka, pokud potřebujeme rovnátka 
jdeme za ortodentistou.
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PROČ JE DŮLEŽITÉ STÁT SE 
SPECIALISTOU?

NEDOSTATEK 
POZORNOSTI!!!!



 Abyste byli v podnikání úspěšní, tak:
 musíte najít místo na trhu, kde využijete své silné stránky 
 a zároveň budete vnímáni jako specialisté. 

Jde o to soustředit se na tu část trhu, kde můžete být nejlepší (nemusíte tam 
dneska nutně již být), ale musíte chtít se tam dostat.

Tato část trhu musí být:
 dostatečně veliká, aby vás uživila. To znamená, že je zde dostatek 
zákazníků, kteří vaše služby mohou využívat či vaše zboží nakupovat a 
to ideálně opakovaně. 
 zároveň však musí být dostatečně úzká, abyste stáli byli vnímáni 
jako specialisté.
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V ČEM MŮŽETE BÝT 
SPECIALISTOU?



Nejprve se zamyslete nad možnými subsegmenty:
vypište si všechny oblasti, ve kterých jste opravdu dobří – jsou vašimi 
silnými stránkami či vaší vášní

Krok, který následuje, je zúžení možného výběru:
vyberte cca 3-5 možných subsegmentů dle doporučení, která jsme 
prošli na předešlé stránce

Dalším krokem v pořadí je odhad potenciálu těchto vybraných 
subsegmentů:

Dobrým nástrojem je internet, kde si můžete ověřit vyhledávanost 
subsegmentů

Posledním krokem je výběr vašeho subsegmentu:
na základě odhadu potenciálu a vaší vnitřní preference

Jaká je má část trhu, na kterou se zaměřuji a ve které chci být nejlepší? 
Je to „firemní strategie a marketing pro vzkvétající podnikání“.
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JAK SE STÁT SPECIALISTOU?



Dobré je dívat se na specializaci očima zákazníků. Vaším cílem je, aby vás 
vaši potenciální zákazníci vnímali jako specialistu na danou oblast, a 
nakoupili vaše zboží či využili vaše služby. Jako specialista nebudete přitažlivý 
pro všechny zákazníky, ale jen pro onu vybranou skupinu a o to právě jde - to je 
vaším cílem. Pokud si vybudujete pozici specialisty na konkrétní oblast, tak si 
budete moci účtovat vyšší ceny.

např. online marketing - ještě před 6 lety byl jeden člověk specialistou na 
celý online. Nyní jsou specialisté na obsahový marketing, na vyhledávání, 
na sociální sítě, na emailový marketing,… A tato fragmentace bude dále 
pokračovat.
Obchod s oblečením: toto je velice široké. Abyste se stali specialisty, 
můžete se soustředit např. věkově na oblečení pro děti do 3 let, oblečení 
pro školáky,.. Můžete si vybrat i vám blízký styl a v něm nabízet oblečení 
pro ženy i muže. Nebo jen jeden druh sortimentu: ponožky, spodní 
prádlo, kravaty,…

Ujistěte se však, že v oblasti, kde chcete podnikat, je dostatek zákazníků 
pro vaše zboží: např. obchůdek s ponožkami dává smysl ve větší spádové 
oblasti než na malé vesnici.
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UKÁZKY SPECIALIZACÍ
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ZAPOJTE 
VÁŠEŇ

4. KROK POSTUPU 



Dalším podstatným bodem celého postupu je zapojení vášně. Proč potřebujete 
zapojit vášeň? 

Protože vášeň je váš vnitřní hnací motor, a pokud byste ji nezapojili, tak 
byste stěží hledali energii a odvahu v  obtížných momentech a možná 
byste se časem cítili demotivovaní a vyhořelí.

Vášeň je magnet na klienty: vzpomeňte si, kdy jste naposledy někde 
utratili mnohem více než jste plánovali… s velikou pravděpodobností jste 
narazili na zapáleného prodavače, který vám vše prodal zcela 
nenásilně. Vy jste z nečekaného nákupu navíc měli dobrý pocit a máte 
chuť se zase vrátit a klidně utratit další peníze.

Pokud zapojíte vášeň, tak jste celkově spokojenější, radostnější a méně 
vystresovaní a tak vnímáte i celý svůj život. To je dost dobrý důvod na zapojení 

vášně do práce, nemyslíte?
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PROČ JE DŮLEŽITÉ ZAPOJIT 
VÁŠEŇ?



Zamyslete se nad činnostmi, při kterých zapojujete:

mozek: tedy vytváříte nějakou přidanou hodnotu; děláte něco, co dává 
smysl

srdce: práce vás baví a naplňuje; vychází z vás, děláte ji opravdově a s 
láskou

pocity: takže se při vykonávání těchto činností cítíte výtečně

Co je mou vášní, kterou využívám při 
podnikání? 

Je to rozvíjení sebe sama a všech kolem 
mne, a tak učením, porozuměním a 
vzděláváním věcí posouváme věci 

dopředu k vytyčeným cílům
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JAK ROZPOZNÁTE VÁŠEŇ?
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STANOVTE 
METRIKU

5. KROK POSTUPU



Posledním krokem tohoto postupu je identifikovat metriku neboli 
nejdůležitější ukazatel výkonnosti vašeho podnikání tedy to, co vám 
vydělává peníze a nejvíce tak ovlivňuje výsledek vašeho podnikání.

Proč je důležité stanovit metriky pro měření úspěchu?

Aby bylo vaše podnikání úspěšné, tak musí někam směřovat, mít jasně 
stanovené cíle a to se váže k bodu 1 celého postupu (k odpovědím na 
otázky, proč podnikáte a co chcete ze svého podnikání mít).

Pokud nemáte cíle, tak své podnikání neřídíte!!! 
Nevíte, jak se rozhodovat, jakou variantu vybrat, ani nemáte vodítko, 
podle kterého byste poznali, jak se vám daří.  
Pak vše řešíte náhodně  a čekáte, jak dopadnete….
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CO VÁM VYDĚLÁ PENÍZE?



Mezi metriky mohou patřit:

tržby
ziskovost
výnosnost investice
tempo růstu
počet zákazníků
kvalita zákaznického servisu,...

Zvolte takovou metriku, která nejlépe prokáže, zda se posouváte k cíli 
svého podnikání - tedy důvodu, proč podnikáte.

                    Mou nejdůležitější metrikou je:  
    počet zákazníků, kteří si ode mne koupí kurz, nebo si 

mě najmou na konzultaci.
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MOŽNÉ METRIKY



Tak neváhejte a vyzkoušejte jej také!

UDĚLEJTE PRVNÍ KROK A 
ZAMYSLETE SE NAD TÍM, V ČEM PODNIKAT!!!

Chce to odhodlání, odvahu jít do hloubky a poznávat. Podařilo 
se to mně, daří se to mým klientům, 

určitě to ZVLÁDNETE I VY!!! 
Držím vám palce!
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ZAUJAL VÁS TENTO POSTUP?



DĚKUJI, že jste mi věnovali tolik drahocenného času.
Pokud máte jakékoli otázky, podněty, nápady nebo připomínky, napište mi 
na lucie@luciehejhalova.cz

Pokud se vám kniha líbila a máte kolem sebe lidi, kteří také přemýšlí nad 
podnikáním, ale neví, v čem by měli podnikat, udělejte jim laskovat a 
nasdílejte s nimi tuto e-knihu.

      Těším se na další setkání. 
    Lucie Hejhalová  
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DOČETLI JSTE AŽ SEM?
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