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Inovace (15+ let)

Produkty na rozhraní čísel a lidí

Evidence based přístup

Vzděláním sociolog + MBA

O Michalovi



Je to trend (nejen v produkt mng).

Je to rychlejší.

Je to levnější.

Lépe se to obhajuje u investora.

Proč evidence based



Arnold: From zero to hero



Arnoldova mise



Výběr z 
konceptů

Vývoj Arnolda



Výběr z konceptů

Cíl: Nestřelit úplně mimo

Nástroje:

➔Ohraničení pole
➔Discovery -

polostrukturované 
rozhovory (pain points)

➔Fake door test



Nástroj:
Ohraničení 
pole



Nástroj:
Pain points



REACTOR

Fake-door testy



Nástroj: Pain points



Analýza a srovnání



Paralýza analýzou



MVP

Výběr z 
konceptů

Vývoj Arnolda



“MVP je první 
verze produktu, 

za kterou 
už se 

nestydíte 
natolik, abyste 

ji nevzali ke 
klientům.”

“If you are not embarrassed 

by the first version of your 

product, you've launched 

too late.” 
Reid Hoffman, LinkedIn Co-founder



Moje největší naděje MVP: 

Tato fáze 
taky někdy skončí.



MVP

Výběr z 
konceptů

Product
market fit

Vývoj Arnolda



Kobereček a poslední 3 
výstřely.

- Customizace konverzací

- 2 fázové reporty

- Reseller network



Customizace konverzací



2 fázové reporty

Rozeslání  
souhrnného reportu

Sběr reakcí 
manažerů

Rozeslání 
týmových 

reportů
Sběr dat



Reseller network



Nástroj: Generátor nápadů



“Comprehensivizmus”



Nástroj:
Value / 
effort 
matrix



Value / hodnota

Evidence based peklo

- Jak měřit?

- Jak odhadovat?

- Jak porovnávat?



RICE Tool



MVP

Výběr z 
konceptů

Product 
market fit

Kick 1Povedlo se!



Fáze: Product market fit

Měli jsme poslední 3 výstřely.

- Customizace konverzací

- 2 fázové reporty

- Reseller network



Evidence based reflexe

Dalo se to odhadnout?

Dalo se střílet lépe?

Dá se z toho udělat nástroj pro 

opakované použití?





Fail early, fast and often.

Potřebujeme dělat hodně experimentů

s použitím levných prototypů, pomocí 

kterých jsou klienti schopni odhadnout 

jejich Business hodnotu (value) a tím 

nám pomoct prioritizovat vývoj.



Jak na to (Failing)

hodně experimentů

pomoct 

prioritizovat vývoj
klienti schopni 

odhadnout jejich 

Business hodnotu

s použitím levných 

prototypů



Kick 1 / slavíme úspěch

- Zdražení

- Škálování

- Nové zdroje leadů

- Už jsme na radaru investora



Nové zdroje leadů

Facebook & LinkedIn - moc $, málo ♫

Rozhovory s CEO dalších B2B CZ startupů

Webináře

Customer success



Jsme na radaru investora

- Reporting

- Integrace procesů

- “Dostávame lidi”



MVP

Výběr z 
konceptů

Kick 2

Product 
market fit

Kick 1Vývoj Arnolda



MVP

Výběr z 
konceptů

Product 
market fit

Kick 1Vývoj Arnolda spontánní 
růst



EB přístup sníží time-to-results

Jiná fáze = jiné nástroje a jiný “evidence”

EB přístup vyžaduje specifický “skill-set” 

a “mind-set”

Shrnutí



KONEC

michal@snglrt.eu


