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1.1. Příležitosti: Co mě baví, v čem jsem dobrý/á       

Anotace 

Cílem pracovního listu je identifikovat silné stránky žáků a také zjistit, co rádi dělají nebo v čem jsou 

dobří. Naučí se hledat cesty, jak si ze svých zálib mohou v budoucnu vytvořit práci, která by je bavila. 

Svůj nápad zpracují formou obrázku. 

 

Rozvíjené dovednosti podle Skills Builder1  

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových 

dovedností. Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků.  

Dovednosti: Prezentační dovednosti   

                       Kreativní myšlení    

 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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1.1. Příležitosti: Co mě baví, v čem jsem dobrý/á       

 „Svoji  práci můžeš dělat dobře, pouze pokud ji miluješ.“ 

Steve Jobs2 

Úkol č. 1 

Hledání vlastní cesty  

Společně s žáky hledejte odpovědi na následující otázky: 

a. Souhlasíte s větou: „Svoji práci můžeš dělat dobře pouze v případě, že ji miluješ.“? 

b. Co rádi děláte?  

c. Na co máte talent? 

(Nápady zapisujte na tabuli. Nemusí se jednat o 

něco, na čem by se dalo vydělat, smyslem je zjistit, 

co žákům dělá radost.) 

       d. Je povolání, kde bys mohl svoje záliby a talenty   

              využít?  

(Povídejte si na toto téma s žáky, případně je nechce 

jejich vysněné povolání předvést pantomimou.) 

Příběh:  

Cílem aktivity je motivovat žáky k hledání podnikatelských 

příležitostí v rámci jejich oblíbených činností a koníčků.  

Představte žákům Arthura F. Sniegona. Pro ilustraci 

zaměření jeho aktivit lze žákům na úvod pustit video (délka 

videa 8:36). Pokud chcete, lze sledovat pouze do 3:36.      

                                                                 
2
 Steven Paul Jobs, často pouze Steve Jobs, (24. února 1955 San Francisco, USA – 5. října 2011 Palo Alto, USA) byl zakladatel, 

výkonný ředitel a předseda představenstva firmy Apple a zároveň jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu 
posledních čtyřiceti let. V roce 1976 spolu se Stevem Wozniakem založil firmu Apple, která vyvinula jedny z prvních 
úspěšných osobních počítačů, založil také firmu NeXT a pod jeho vedením se proslavila i filmová studia Pixar. (zdroj: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs 28.8.2019) 
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Odkaz na video: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavni-neznami/arthur-f-sniegon-odvazny-ochrance-africkych-slonu-237307 

Společně s žáky přečtěte příběh Arthura F. Sniegona, aby získali lepší představu, jak je možné proměnit 

zálibu ve své zaměstnání.  

Arthurova cesta ke slonům3 

Přírodu měl Arthur rád už v dětství. Zajímal se o všechna 

zvířata, která mu byla na     blízku. Nejprve to byli brouci 

v trávě, postupem času i zvířata větší, a nakonec se 

zamiloval do slonů. V šesti letech si usmyslel, že „až bude 

velký“, postaví si na Borneu v pralese dům na stromě. Od té 

doby měl snů ještě celou řadu: projet na 

hřbetu ochočeného losa celou Sibiř, přepádlovat na kajaku 

z Aljašky na Kamčatku, podniknout expedici do 

těch nejodlehlejších koutů Amazonie…   

Jeho rodiče s ním sdíleli lásku k přírodě a cestování. 

Jejich  domácnost mnohdy vypadala jako záchranná stanice 

pro divokou zvěř. Po maturitě se Arthur na rok vydal do 

západní Kanady, kde pomáhal jako dobrovolník v centru pro 

ohrožené volně žijící živočichy. Také pracoval a vydělával si na svou vysněnou cestu do divočiny, kterou 

si splnil.  

Po příjezdu domů si začal plnit svůj další velký sen, studium na vysoké škole v Praze. S cestováním ale 

nepřestal, naopak začal objevovat  Afriku. Zamiloval se do ní na první pohled a začal se tam pravidelně 

vracet. V kamerunských horách se Artur účastnil výzkumu šimpanzů a pomáhal při ochraně horského 

                                                                 
3
 Medailonek vychází z těchto textů a videí: https://www.save-elephants.org/ (6.8.2019); https://www.save-

elephants.org/o-mne/ (6.8.2019); https://www.televizeseznam.cz/video/slavni-neznami/arthur-f-sniegon-odvazny-

ochrance-africkych-slonu-237307 (7.8.2019) 
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mlžného lesa. Jeho další plány ovlivnila jeho láska ke slonům. Na svých cestách po Africe se na několika 

místech stal nepřímým svědkem jejich vybíjení.  Rozhodl se, že se pokusí těmto krásným zvířatům 

pomoci a začne je chránit.  

Založil společně s přáteli organizaci Save Elefants – záchrana slonů ve Střední Africe a dnes 

pomáhá chránit slony proti pytlákům v rámci osmi různých projektu.  Natáčí filmy o slonech a Afrika je 

jeho druhým domovem. 

Úkol č. 2 

Společně s žáky hledejte odpověď na následující otázky: 

a. Jakou zálibu měl Arthur, když byl malý? 

            (Měl rád zvířata.) 

b. Jak proměnil svoji zálibu na své povolání? 

(Stal se ochráncem slonů. Na podporu svých aktivit 

založil organizaci, která se zabývá ochranou slonů.) 

Úkol č. 3   

Cílem aktivity je motivovat žáky k hledání podnikatelských 

příležitostí v rámci svých oblíbených činností. 

1. Zadejte žákům úkol zpracovat obrázek na téma, jak 

si představují, že by mohli svoje záliby proměnit ve 

své povolání či postavit na nich své podnikání.  

Na přípravě mohou žáci pracovat ve škole nebo doma, dle konkrétních možností.  

2. Uspořádejte výstavu obrázků a všechny žáky nechte stručně prezentovat své představy o 

budoucím zaměstnání či podnikání.  

Pro doplnění a rozšíření lze využít pracovní list vytvořený pro průřezové téma Etická výchova: Můj 

talent (http://www.etickavychova.cz/ucebnice/R02L14M.pdf) 
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1.2. Příležitosti: Jak vznikají podnikatelské nápady?      

Anotace 

Žáci si pomocí interaktivního cvičení vyzkoušejí, jak se rodí podnikatelské nápady a kde lze čerpat 

inspiraci pro vlastní podnikání. Aktivity jsou zaměřeny na procvičení dovedností v oblasti komunikace a 

práce ve skupině, jasné formulování vlastních myšlenek, sladění svých nápadů s nápady ostatních členů 

týmu a naslouchání myšlenkám druhých. Žáci získají základní představu o tom, co je podnikání a jak 

vznikají nápady pro založení vlastního podnikání. 

Rozvíjené dovednosti podle Skills Builder1  

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

 

 

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových 

dovedností. Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků.  

Dovednosti: Schopnost naslouchat 

                       Prezentační dovednosti   

                       Kreativní myšlení 

           Týmová práce    

 

 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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1.2. Příležitosti: Jak vznikají podnikatelské nápady?      

 „Všechny sny se mohou stát skutečností, když sebereme odvahu je následovat.”  

Walt Disney2 

Hledání podnikatelských příležitostí 

Úkol č. 1 

Zamyslete se společně s žáky nad odpovědí na otázky: 

      a. Co si představuješ pod slovem podnikání? 

          (založit podnik, firmu; zaměstnávat sama sebe) 

      b. Myslíš si, že je podnikání spojeno se sny a odvahou? 

          (Dobré podnikatelské nápady vycházejí z přání, zálib  a    

           snů  podnikatelů,  kteří  mají  odvahu je realizovat.) 

Příběh: 

Společně s žáky přečtěte medailonek ilustrátorky Adély 

Rúčkové Moravcové, aby získali lepší představu o tom, jak je 

možné proměnit své záliby v podnikání.  

Cesta ilustrátorky Adély Rúčkové Moravcové k podnikání3 

Jak to se mnou celé bylo? 

V dětství jsem ráda malovala. Říkali mi, že mám výtvarný talent a měla bych jej rozvíjet. Jenže ve mně 

převládla láska k přírodě. Vystudovala jsem vysokou školu, kde jsem se učila o přírodě a jejích 

tajemstvích. Sama jsem si po ukončení studia zvolila jako povolání zkoumání přírody. Malování obrázků  

                                                                 

2 Walter Elias „Walt“ Disney (1901 - 1966) byl americký filmový producent, režisér, scénárista, dabér, animátor, podnikatel, 
a filantrop. Znám je jako filmový producent a bavič, zároveň však také jako inovátor animovaného filmu a zábavních parků. 
Společně se zaměstnanci společnosti vytvořil řadu světově známých postaviček včetně Mickey Mouse, kterému Disney 
propůjčil i vlastní hlas. (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney 28.8.2019) 

 
3
 Medailonek vychází z textů na webových stránkách autorky: http://www.ilustratorka.cz/o-mne/ (cit. 6.8.2019) 
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mě ale stále přitahovalo. Několik let jsem se rozhodovala, 

zda vykročit na dráhu ilustrátorky. Až jednou jsem se 

zatajeným dechem zrušila pracovní cestu do Londýna a 

začala postupně kreslit „na plný úvazek“. Teď dělám to, co 

mám ráda. Začala jsem tvořit přírodovědné naučné knížky 

pro děti. V knížkách spojuji vše, co mě v životě těší – 

přírodní vědy, dobrodružství, kreslení a psaní. 

Úkol č. 2 

Společně s žáky hledejte odpověď na následující otázky:  

a. Proč se vydala Adéla na dráhu ilustrátorky a    

podnikatelky?  

             (Touha živit se tím, co ji      baví již od dětství.)  

      b.   Kdo je její nadřízený? 

             (Ona sama je svým nadřízeným.) 

Úkol č. 3  

Cílem aktivity je motivovat žáky k hledání podnikatelských 

příležitostí v rámci svých oblíbených činností 

a spolupracovat při hledání příležitostí se svými spolužáky.  

1. Rozdělte žáky do skupin po 4-5 členech. Nechte je se 

zamyslet pár minut nad tím, co je zajímá, baví a 

inspiruje. Motivujte všechny žáky, aby v rámci svých 

skupin sdíleli, co mají rádi nebo co rádi dělají. Každý 

žák by měl dostat prostor se projevit. 
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Každá ze skupin by měla dojít v rámci diskuse k 

návrhu společné podnikatelské aktivity, která 

vychází ze zájmů členů skupiny. Podpořte žáky v 

kreativitě. Celý proces by měl být pro žáky zábavou. 

Smyslem aktivity je hledání inspirace a její propojení 

s podnikáním. 

2. Po uplynutí stanoveného času pro aktivitu dostane 

každá skupina prostor během 5 minut představit 

svůj podnikatelský nápad ostatním žákům.  

3. Po  ukončení  aktivity  je  přínosné  s  žáky  zhodnotit       

       aktivitu prostřednictvím otázek: 

a. Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu? 

b. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy?  

    Jaké? Jak jste je řešili? 

c. Naučili jste se během práce na aktivitě něco nového? 

    Co?  
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      Prostor na poznámky: 

 

1.3. Příležitosti: Znám podnikatele ve svém okolí?             

Anotace 

Žáci získají informace o podnikání a podnikavosti na základě rozhovorů s lokálními podnikateli dle 

vlastního výběru a na základě sdílení nových poznatků se svými spolužáky. Aktivity vedou k procvičení a 

zdokonalení komunikačních a vyjadřovacích dovedností, schopnosti samostatné práce a prezentace 

získaných poznatků. 

 

 Rozvíjené dovednosti podle Skills Builder1  

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping  

(cit.17.8.2018) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových 

dovedností. Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků.  

Dovednosti: Schopnost naslouchat 

                       Prezentační dovednosti   

 

 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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1.3 Příležitosti: Znám podnikatele ve svém okolí?         

“Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu.” 

Henry Ford2 

Promluvme si s podnikavými lidmi 

Úkol č. 1 

Učitel se společně s žáky zamyslí nad významem uvedeného citátu. 

a.   Co podle tebe znamená „být připraven“? 

b.   Souhlasíte s citátem? Pokud ano, proč? Pokud ne, proč? 

Cílem aktivity je zaměřit se na význam „přípravy“ před 

samotným začátkem nejen podnikání, ale jakékoliv 

komplexnější činnosti. Podle úspěšných podnikavých lidí je 

velice důležité se poučit z chyb i úspěchu druhých. Příprava 

tak může znamenat zeptat se ostatních na jejich zkušenosti. 

Úkol č. 2 

Společně s žáky se zamyslete nad jmény místních 

podnikatelů nebo podnikavých lidí, které znají a mohou být 

pro žáky inspirací. Může se jednat například o příbuzné či 

známé, dobrým zdrojem mohou být také úspěšní absolventi 

Vaší základní školy. Návrhy zapište na tabuli a společně 

s žáky vyberte jednoho kandidáta, kterého oslovíte a 

pozvete na besedu s žáky do školy. 

 

                                                                 
2
 Henry Martin Ford (30. července 1863 – 7. dubna 1947) byl americký podnikatel, průkopník automobilového průmyslu. 

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford 28.8.2019) 
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Úkol č. 3 

Rozdejte žákům pracovní list se základními otázkami pro besedu s vybraným podnikavým člověkem. 

Společně s žáky se na besedu připravte. Pročtěte si společně otázky, vysvětlete případné nejasnosti. 

Otázky z listu pro žáky:   

1.    Čím se ve Vašem podnikání zabýváte?  

2.     Jak dlouho podnikáte? 

3.     Co Vás vedlo k tomu, že jste začal podnikat? 

4.     Jakou radu byste dal začínajícímu podnikateli? 

Motivujte žáky k doplnění 1-2 vlastních otázek nad rámec 

otázek základních. 

Po besedě si s žáky shrňte stručně odpovědi na jednotlivé 

otázky a povídejte si o tom, co se dozvěděli nového, co je 

zaujalo či překvapilo během besedy s podnikavým člověkem.  

 

Doplňková aktivita 

Tvorba medailonku podnikatele 

Žáci na základě informací získaných na besedě napíší krátký medailonek o vybraném podnikavém 

člověku v rozsahu jedné A4 (1-2 normostrany – 1 normostrana je 1800 znaků s mezerami). Žáci v rámci 

medailonku stručně shrnou zjištění z jednotlivých otázek z rozhovoru a případných dalších zdrojů.  

Varianta: Medailonek může mít podobu krátkého videa v rozsahu 3 – 4 minut.  
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Dovednosti: Schopnost naslouchat 

                       Prezentační dovednosti   

 

1.4. Příležitosti: Kdo je podnikavý člověk? Jaké má vlastnosti?             

Anotace 

Na základě příběhu mladého aktivního chlapce získají žáci představu o kvalitách a vlastnostech 

podnikavých lidí. Cílem listu je inspirovat žáky, aby si uvědomili, že i v jejich věku mohou být podnikaví 

a nemusí to nutně být spojeno s vyděláváním peněz. 

 

 Rozvíjené dovednosti podle Skills Builder1  

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových 

dovedností. Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků. 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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1.4. Příležitosti: Kdo je podnikavý člověk? Jaké má vlastnosti?                   

„Pochopil jsem, že když člověk miluje svou práci, je to ten nejsladší pocit.“ 

Vladyslav Ryasnyy2 

Podnikavý člověk  

Úkol č. 1 

Cílem aktivity je společně s žáky definovat, kdo je podnikavý člověk a jaké má vlastnosti.  

Zamyslete se společně s žáky nad odpovědí na otázky: 

a. Kdo je podnikavý člověk? 

(Podnikavý člověk aktivně hledá příležitosti a umí je využít (nikoli zneužít).3 V rámci projektu 

chápeme podnikavého člověka jako toho, kdo vidí ve svém okolí příležitosti užívat svá nadání ve 

prospěch svůj i druhých a má schopnosti tyto 

příležitosti proměnit kreativním a inovativním 

způsobem.) 

b. Jaké má takový člověk podle vás vlastnosti? 

(Nápady žáků zapisujte na tabuli. Jako inspirace pro 

rozšíření počtu vlastností může posloužit příloha 

k tomuto pracovnímu listu.)  

Příběh 

Cílem aktivity je inspirovat žáky, aby si uvědomili, že i v jejich 

věku je možné hledat si vlastní cestu a jaké vlastnosti jsou 

klíčové pro podnikavé lidi.  

Společně s žáky přečtěte příběh Vladyslava Ryasnyyho, aby 

                                                                 
2
 Úspěšný mladý český cukrář z medailonku v rámci tohoto pracovního listu. 

3
 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání (online) http://www.nuv.cz/p-kap/vychova-k-podnikavosti-2 (cit. 28.8.2019) 
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 získali lepší představu, jak mohou být podnikaví a jaké kvality takový člověk má. 

Věda a experimentování v kuchyni4 

K smrti rád jedl sladkosti. Jenomže Vladovi brzy obyčejné zákusky přestaly chutnat. Rozhodl se, 

že bude péct vlastní. Proto si nakoupil       knížky, zaplatil on-line kurzy a začal se po večerech učit 

chemii.  „Novodobá cukrařina není až taková lehká sranda, jak si každý myslí. Jedná se o studium 

chemických reakcí za použití těch nejzajímavějších technologií,“ popisuje. Díky svému zapálení pro 

sladké získal od sponzorů peníze, aby se mohl vydat učit do Barcelony od mistrů v oboru. Dnes sám 

vede cukrářské kurzy a plánuje si otevřít vlastní cukrárnu.  

Rodiče ale nebyli od začátku jeho nadšení pro cukrařinu nakloněni. Přáli si, aby nastoupil na 

gymnázium, věnoval se jazykům a později studoval práva. 

„Měl jsem jasno. Nic jiného jsem dělat nechtěl,“      

vzpomíná Vlado, jak si hned po základní škole vynutil 

přihlášku na gastronomickou školu. Postupně svým 

nadšením nakazil i rodiče.  

Každé odpoledne po příchodu ze školy letí taška do 

kouta a Vlado zapíná troubu. V kuchyni tráví hodně času, je 

to pro něho místo velkých dobrodružství. Stále 

experimentuje a vymýšlí nové recepty. Velice rád pracuje 

s čokoládou, protože má podle Vlada skvělé vlastnosti. 

Donekonečna ho baví rozebírat, jak se chová, s čím ji 

kombinovat a jak je možné ji tvarovat. Potřebuje pouze 

trochu fantazie a hodně znalostí.  „Když se mi nějaký 

zákusek nepovede, nekompromisně letí do koše. Aniž by ho 

                                                                 
4 Medailonek úzce vychází a využívá části z těchto textů: Michaela Černá, iDNES.cz 30.3.2017: V osmnácti dělá světovou 
cukrařinu. Zákazníci ho našli na instagramu. (online) https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vladimir-vlado-ryasnyy-cukrar-
cesty-vzhruru.A170301_124648_domaci_mcn (cit. 28.8.2019); Český rozhlas, Region. Český zákusek jen tak někdo nevytlačí, 
říká Vladyslav Ryasnyy (online) https://region.rozhlas.cz/cesky-zakusek-jen-tak-nekdo-nevytlaci-rika-cukrar-vladyslav-
ryasnyy-7553347 (cit. 28.8.2019); Česká spořitelna, Blog. (online) https://www.csas.cz/cs/blog/clanky/uz-vim-250-000-kc-

na-splneni-snu (cit. 28.8.2019); Ministerstvo zemědělství, Zprávy z Ministerstva zemědělství listopad 2018: Češi jsou 

konzervativní, ale moderní zákusky začínají milovat. (online) 
http://eagri.cz/public/web/file/608628/Zpravy_z_MZe_11_2018.pdf (cit. 28.8.2019) 
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https://region.rozhlas.cz/cesky-zakusek-jen-tak-nekdo-nevytlaci-rika-cukrar-vladyslav-ryasnyy-7553347
https://www.csas.cz/cs/blog/clanky/uz-vim-250-000-kc-na-splneni-snu
https://www.csas.cz/cs/blog/clanky/uz-vim-250-000-kc-na-splneni-snu
http://eagri.cz/public/web/file/608628/Zpravy_z_MZe_11_2018.pdf
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kdokoliv viděl nebo ochutnal. A zkouším ho dál. Jinak. Do té doby, než bude perfektní, abych se za něj 

nemusel stydět,“ říká Vlado o způsobu hledání nových cest. Jeho dorty jsou směsicí mnoha doplňujících 

se chutí a dokonalých tvarů.  

Se svou cílevědomostí, houževnatostí a snahou o neustálé zdokonalování slaví Vlado úspěchy. 

V osmnácti letech sbírá Vlado jednu cenu za druhou a reprezentuje Česko v Juniorském národním týmu 

Asociace kuchařů a cukrářů. Když ale mluví, uslyšíte čas od času slabý přízvuk. Jeho maminka je ze 

Sibiře, tatínek se narodil na Ukrajině. On však žije v Praze od svých tří let a cítí se být Čech. V Česku 

plánuje zůstat.  

Úspěch má však i své stinné stránky. Na rozdíl od svých vrstevníků je většinu času sám a 

pracuje. S nikým nechodí a občas nemá čas ani na kamarády. I přesto by svou volbu nezměnil. Jak sám 

říká „Cukrařina je pro mě na prvním místě. Nedovedu si představit, že bych dělal něco jiného.“ 

Úkol č. 2 

Společně s žáky hledejte v textu odpověď na následující 
otázky:  

1. Jaké vlastnosti byly důležité pro Vladův úspěch? 

(Cílevědomost, houževnatost, snaha o neustálé 

zdokonalování, pracovitost, pečlivost) 

2. Jaké povolání pro Vlada vybrali jeho rodiče? 

(Měl se stát právníkem.)  

3. Jaké znalosti jsou pro Vlada a jeho práci obzvláště 

důležité? 

(Velice důležitá je znalost chemie.) 

4. Jaká úskalí jsou spojená s Vladovým úspěchem? 

(Pracuje hodně času sám, s nikým nechodí a občas 

nemá čas ani na kamarády.) 
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Úkol č. 3 

„Křeslo pro hosta“ 

Cílem aktivity je motivovat žáky, aby hledali inspirativní, podnikavé lidi ve svém okolí a zjistili, jaké mají 

vlastnosti, které jim pomohly k úspěchu, jaké k tomu potřebovali znalosti a co je na cestě motivovalo. 

 

1. Vyzvěte žáky, aby si ze svého středu zvolili spolužáka, který je podle jejich názoru 

zajímavý/inspirativní/ podnikavý.  

2. Tohoto žáka pozvěte do „křesla pro hosta“.  

3. Ostatní žáci poté napíší na papírky své otázky a vybraný žák na ně odpovídá a vypráví o svých 

aktivitách.  

4. Na závěr aktivity nechte žáky zamyslet se a stručně odpovědět na následující otázky: 

a. Čeho bych chtěl dosáhnout? 

b. Co pro to musím udělat? 

Prostor na poznámky: 
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Příloha č. 1 

Seznam vlastností úspěšného podnikatele 

1.    Zdravé sebevědomí: víra v sebe samého 

2.    Ochota vzít na sebe riziko: schopnost přijmout skutečnost, že se věci nemusí podařit 

3.     Cílevědomost: tvrdě pracovat bez toho, aby nás nutil někdo jiný 

4.     Vytrvalost: zkoušet znovu a znovu to, co se nedaří 

5.     Umění spolupracovat: schopnost najít a získat spolupracovníky s potřebnými dovednostmi 

6.     Trpělivost: schopnost počkat si na úspěch 

7.     Nadšení/vášeň: schopnost nadchnout se a milovat to, co dělám 

8.     Soustředěnost: schopnost zaměřit se na dosažení vytyčeného cíle  

9.     Flexibilita: schopnost naučit se nové dovednosti a reagovat na nové výzvy  

10.   Vynalézavost: schopnost nalézat nová řešení a využívat nejnovější poznatky 

11.   Otevřenost: schopnost hledat nové možnosti 

12.   Nezávislost: schopnost samostatně hledat cesty k úspěchu 

13.   Informovanost: schopnost vyhledávat užitečné informace 

14.  Propagace: soustavné informování a propagování svého podnikání všemi dostupnými prostředky 

15.   Síťování: schopnost hledat důležité kontakty pro rozvoj podnikání      
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      Prostor na poznámky: 

 

2.1. Potřeby klientů: Co klient potřebuje?   

Anotace 

Žáci prostřednictvím příběhu mladých podnikavých lidí získají lepší představu o možnosti, jak začít 

s podnikáním. Pomocí skupinové aktivity si žáci vymyslí a vyzkoušejí připravit svou vlastní originální 

zdravou svačinku do školy.  

 

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1  

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

Hájková, Petra, Veselý, Jan. LEAN CANVAS – ONLINE KURZ [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/ 

(cit.13.9.2019) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

  

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových 

dovedností. Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků. 

Dovednosti: Schopnost naslouchat 

                       Prezentační dovednosti   

           Kreativní myšlení 

           Týmová práce    

 

https://www.leancanvas.cz/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqFhtvf7Iu4gXmP2jJQ8UXAN5f-XtuTj3rNNx3183ifFzLWqm-9TaLcaAmByEALw_wcB
https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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2.1. Potřeby klientů: Co klient potřebuje?      

„Čím moudřejší je člověk, tím méně má potřeb.” 

Diogenés ze Sinópy2
 

Hledání potřeb zákazníků 

Úkol č. 1 

Smyslem úvodní aktivity je uvědomit si, jaké máme potřeby a že potřeby různých lidí jsou v základu 

stejné, na dalších úrovních se však mohou značně lišit. Základní potřeby jako např. spánek, dýchání 

či potřebu jídla mají všichni lidé a bez jejich uspokojení bychom nemohli přežít, další potřeby se 

však u různých lidí mohou lišit a jejich uspokojení není nezbytné uspokojit3. 

  

Společně s žáky diskutuje na téma „potřeba“ a o významu uvedeného citátu. 

a. Co jsou to potřeby? Jaké potřeby máme? 

b. Jsou potřeby nás všech stejné?   

c. Existuje podle vás rozdíl mezi potřebami a     

             přáními?  Jaký? 

 

Úkol č. 2 

Smyslem aktivity je uvědomit si, jak můžeme svoje 

potřeby naplňovat. Některé potřeby člověk dokáže 

uspokojit sám, jiné však sám uspokojit nezvládne. Zde 

přichází na řadu trh, kde se setkávají lidé, kteří něco 

potřebují (např. najíst se v době oběda), a lidé, kteří tuto 

potřebu umí naplnit (např. restaurace, obchody 

                                                                 
2
 Diogenes ze Sinópy byl starořecký filosof. Opovrhoval vším majetkem, vlastnil pouze misku z vydlabané dýně, ale i tu zahanbeně 

zahodil, když viděl, že pes se dokáže napít i bez ní. A také jako pes žil ve psí boudě nebo v sudu v Metróu, chrámě matky bohů 
Kybely. (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADogen%C3%A9s_ze_Sin%C3%B3p%C3%A9 cit. 19.9.2019) 
3
 Základní informace o pyramidě potřeb naleznete na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyramida 
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s potravinami, rychlé občerstvení). V rámci aktivity žáci formou koláže zpracují svou pyramidu 

potřeb a budou se zamýšlet nad tím, jak své potřeby naplňují. 

Žáci budou potřebovat výtvarné potřeby (papír, barevné časopisy, obrázky, lepidlo) na zpracování 

koláže. 

 

1. Zadejte žákům úkol, aby zpracovali koláž na téma: “Co potřebuji k životu a kde to mohu 

získat?” 

2. Po zpracování koláže veďte žáky k zamyšlení, které uvedené potřeby naplňují sami či 

v rámci své rodiny a které potřeby naplňují na trhu (v obchodech). 

 

 

 

 

Příběh: 

Představte žákům firmu Mixit.cz podnikatelů Martina 

Wallnera a Tomáše Hubra. Pro ilustraci zaměření firmy 

Mixit.cz lze žákům na úvod ukázat webové stránky firmy 

(https://www.mixit.cz/o-nas) nebo pustit video (délka 

videa 3:43): 

https://www.youtube.com/watch?v=qsoorHYR3EQ 

Ve videu se mohou objevovat výrazy a pojmy, které 

budou žáci v průběhu jeho sledování potřebovat vysvětlit.  

 

Společně s žáky přečtěte medailonek podnikatelů Martina 

Wallnera a Tomáše Hubra, aby získali lepší představu o 

tom, kdo může být podnikatel, jak hledá své zákazníky a 

uspokojuje jejich přání a potřeby.   

Trh: Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a služeb. Na trhu se setkávají 
nabízející, kteří chtějí směnit své produkty za peníze, a poptávající, kteří za ně chtějí získat 
nějaké nové zboží. Zjednodušeně lze říci, že každý obchod je takovým malým trhem. Prodávající 
nabízí své zboží či služby a kupující, kteří dané zboží či služby potřebují, si je u něj kupují. 
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Mlsej zdravě!4 

Vytvořte si vlastní müsli směs s ovocem, čokoládou a oříšky. S touto jednoduchou myšlenkou přišli 

Tomáš a Martin.  Rozhodli se, že začnou společně podnikat. V roce 2010 otevřeli internetový 

obchod, kde si každý může namíchat müsli podle své chuti. Martin jejich podnikatelský nápad 

shrnuje do dvou vět takto:  

„My jsme dali možnost zákazníkům namíchat si přesně to, co chtějí. Mohou si vybrat, jestli chtějí 

mlsat nebo žít zdravě.“ 

Nejoblíbenější je ovoce sušené mrazem, které 

zůstává dlouho křupavé a ponechává si svojí 

barvu a chuť. Jednotlivé přísady do svých směsí 

kluci vybírali sami a testovali na sobě.  Tomáš 

dodává:  

 „Muselo nám to chutnat. Hlavní pro nás je, aby 

vše dobře chutnalo.“   

Müsli od jiných výrobců si můžete koupit v 

supermarketů a vybrat si z několika druhů. 

V Mixit.cz si můžete doma na internetu 

namíchat směs tak, jak chcete vy. Mixit.cz 

prodává své zboží zejména ve svém 

internetovém obchodě. Na základě objednávky 

z internetu se míchá müsli mix a ten přivezou 

k vám domů.  

                                                                 
4
 Medailonek úzce vychází a využívá části z těchto textů a videa: Starting-up 1/2015: Mixit (online) 

https://www.mixit.cz/media/detail/starting-up-mixit (cit. 20.9.2019); Mixit: O nás (online) https://www.mixit.cz/o-nas (cit. 
20.9.2019); EY Podnikatel roku 2015: Medailonek Mixit.cz (online) https://www.youtube.com/watch?v=qsoorHYR3EQ (cit. 
20.9.2019) 
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https://www.youtube.com/watch?v=qsoorHYR3EQ


 
Pracovní list pro učitele (1. stupeň):  
Náš podnik 2.1.  

  

5 

    Creative Commons 4.0 

Svou podnikatelskou cestu kluci začínali v Praze v malém bytě v centru města. Tam Tomáš přijímal 

objednávky a Martin sám ručně míchal vločky dohromady. Večer namixované zboží odvezli na 

poštu, zaplatili složenky a druhý den ráno se vše opakovalo. Dnes zaměstnávají 100 zaměstnanců a 

více než polovina výroby je mixována pomocí automatických linek. Začínajícím podnikatelům kluci z 

Mixit.cz vzkazují: 

„Klíčové je získat zákazníky, kteří jsou ochotní zaplati za váš výrobek.“ 

Úkol č. 3 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení, společně přečtěte otázky a stanovte časový 

limit pro jejich zodpovězení:  

a. Jaké výrobky prodává firma Mixit.cz? 
(Firma míchá müsli směs podle chuti a preferencí svých klientů.) 
 

b. Kdo jiný vyrábí a prodává podobné výrobky jako firma Mixit.cz? 
(Výrobci müsli směsí, které se prodávají v obchodních řetězcích.) 
 

c. Proč si lidé kupují müsli právě od firmy Mixit.cz? V čem je jiné? 
(Zákazníci si podle vlastní chuti mohou zvolit složení müsli směsí.) 

  

Po vypršení časového limitu diskutujte společně s žáky jejich odpovědi. 

Úkol č. 4  

Svačinomat 

Cílem aktivity je navrhnout zdravou originální svačinu pro děti do školy.  

 

Žáci budou potřebovat ingredience dle druhu svačiny. 

1. Rozdělte žáky do menších skupin po 2-3 členech. 

2. Nechte žáky přijít s vlastním nápadem na netradiční zdravou svačinku. Veďte je k návrhu designu 

obsahu a obalu svačinky. Vyzvěte je, aby sepsali potřebné ingredience a odhadli jejich ceny.  
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3. Pokud to považujete za vhodné, podporujte je a veďte je k výrobě svačinky. Na výrobě lze 

pracovat v hodině nebo ji zadat za domácí úkol. 

4. Uspořádejte ochutnávku svačinek a nechte zástupce každé skupiny krátce promluvit o své 

originální svačince. V závěru můžete uspořádat hlasování, kterou svačinku by si žáci z výběru 

koupili. 

5. Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky diskutovat následující otázky:  

a.  Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu?  

b. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy? Jaké? Jak jste je řešili? 

c. Naučili jste se během práce na aktivitě něco nového? Co? 

 

Prostor na poznámky: 
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3.1. Klienti: Kdo jsou moji klienti?          

Anotace  

Prostřednictvím příběhu mladého podnikavého člověka žáci získají lepší představu o možnosti, jak 

začít s podnikáním díky svým zálibám, a kde hledat první zákazníky. V rámci skupinové aktivity 

budou mít za úkol inovovat svou oblíbenou hru a přesvědčit spolužáky, aby si ji zahráli s nimi. 

 

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

Hájková, Petra, Veselý, Jan. LEAN CANVAS – ONLINE KURZ [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/ 

(cit.13.9.2019) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

 

  

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových dovedností. 

Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků. 

Dovednosti:  Schopnost naslouchat 

                        Prezentační dovednosti 

    Schopnost řešit problémy 

  Týmová práce 

 

https://www.leancanvas.cz/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqFhtvf7Iu4gXmP2jJQ8UXAN5f-XtuTj3rNNx3183ifFzLWqm-9TaLcaAmByEALw_wcB
https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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3.1. Klienti: Kdo jsou moji klienti?      

“Zákazník není závislý na nás. My jsme závislí na něm.” 

Kenneth B. Elliott2 

Hledání zákazníků 

Úkol č. 1 

Smyslem úvodní aktivity je rozvíjet představivost a uvědomit si, že jsou různé druhy zákazníků, 

které mají různé potřeby a problémy. Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a ukažte 

jim úvodní fotografie. Nechte žáky v rámci skupin zamyslet se nad uvedenými otázkami.  

     

Otázky: 

a. Co mají obě fotografie společné? 

(Na obou obrázcích jsou dvě ruce. Jedna ruka 

něco dává.) 

b. Co se na obrázcích podle vás odehrává? 

(Obchodní transakce. Obchodník prodává a 

zákazník nakupuje.) 

c. Komu patří podle vás ruce na obrázcích? Pokuste 

se osoby, které na obrázku nejsou vidět, popsat.  

(Ruce patří obchodníkovi, který nabízí a prodává své zboží. Jeho cílem je nalézt platícího 

zákazníka pro své produkty a utržit zisk. Ruka na druhé straně patří zákazníkovi, který hledá 

zboží či služby, které by řešily jeho problémy a umožnily naplnění jeho potřeb.) 

                                                                 
2
 Ředitel marketingu firmy The Studebaker Corporation se sídlem v USA. (Zdroj: https://customersthatstick.com/blog/what-is/what-

is-a-customer/ cit. 19.9.2019) 
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Po uplynutí stanoveného času diskutujte s žáky jejich odpovědi a položte následné doplňující 

otázky: 

a. Kdy jste naposledy něco nakupovali? 

b. Co jste si kupovali a kde?  

Příběh: 

Představte žákům firmu SLUSNYtm Vaška Kroutila. Pro ilustraci čím se Vašek zabývá, lze žákům na 

úvod ukázat webové stránky jeho firmy (https://slusny.net/) nebo pustit krátké video (délka videa 

1:37): https://www.youtube.com/watch?v=8K8rXenRLN0. 

Společně s žáky přečtěte příběh Vaška Kroutila, aby získali lepší představu o tom, kdo může být 

podnikatel, jak hledá své zákazníky a jak uspokojuje jejich přání a potřeby. 

Play and grow 

Vašek se ke svému koníčku a dnes i práci dostal na 

základní škole. Jeho starší bratr přinesl domů yoyo od 

spolužáka. Hraní a trénování je z počátku bavilo oba. 

Bratr však po čase přestal, ale Vaškovi to vydrželo déle. 

Jeho vášeň pro yoyo v dalších letech vedla k celé řadě 

úspěchů. Stal se čtyřnásobným mistrem České republiky 

a v roce 2010 dokonce mistrem Evropy.  

Hrát si s yoyem Vaška prostě bavilo, chtěl se stále 

zdokonalovat a hlavně našel díky yoyu skvělou partu. 

Sám k tomu dodává: „Měli jsme super partu, trávili jsme 

spolu čas, později jsme spolu jezdili po Evropě na 

soutěže a poznal jsem hodně dobrých kamarádů.“ 

Z koníčku se stalo jeho současné zaměstnání. Svůj 

obchod založili s bratrem až na základě poptávky. Nejprve měli úplně jednoduchý internetový blog, 

na který psali články o yoyování, hlavně proto, že je to moc bavilo. Lidé se tam začali ptát, kde se 
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dají koupit yoya, která používají. A protože se tehdy v České republice neprodávala, rozhodli se to 

změnit. Velká očekávání však neměli. Mysleli si, že prodají několik kusů týdně a získají zkušenost, 

jak funguje e-shop. 

O jejich yoya byl však větší zájem, než čekali. Začali tedy podnikat a otevřeli si vlastní prodejnu v 

centru Prahy. Dnes ve svých obchodech Vašek s bratrem Kubou prodávají yoya za miliony korun. 

Na otázku, co mu podnikání nejvíce dává, Vašek odpovídá: „Podnikání mi dává volnost, prostor 

přemýšlet a nutí mě pořád se rozvíjet. Občas prostě nemám na vybranou a musím dělat aktivity, 

které neumím. Díky byznysu jsem získal sebevědomí, naučil jsem se dělat rychlá rozhodnutí a nést 

zodpovědnost.“ 

 

 

Úkol č. 2 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a 

zadejte jim úkol během 5 minut vymyslet českou verzi 

sloganu3 pro obchod Vaška Kroutila „Play and grow“.  

Úkol č. 3 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení, 

společně přečtěte otázky s žáky a stanovte časový limit 

pro zodpovězení následujících otázek:  

a. Jak Vašek zjistil, že lidé mají zájem kupovat yoya? 
(Na blogu o yoyování mu lidé psali, že mají zájem 

                                                                 
3
 Slogan je krátký textový útvar obvykle čistě utilitární povahy a charakteru. Jedná se často jen o stručné heslo či snadno 

zapamatovatelnou průpovídku, jenž slouží primárně k upoutání pozornosti čtenáře či posluchače. (zdroj: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slogan 6.11.2018) 

Poptávka: Poptávku představují očekávání a přání zákazníků. Například: „Přál/a bych si yoyo, 
mělo by být barevné a kvalitní, aby se mi hned nezničilo“. Na tato přání či potřebu reagují 
výrobci a produkují yoya podle přání poptávajících. Jakmile yoya vyrobí, přichází na trh s jejich 
nabídkou – „nabízíme kvalitní, moderní, barevná yoya“. Pokud yoya splňují představu 
zákazníků (poptávajících), koupí si je. 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozornost
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cten%C3%A1%C5%99&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poslucha%C4%8D&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slogan
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kupovat  yoya, která oni používají, ale v České republice se neprodávají.) 
b. Co pro Vaška znamená být podnikatelem? 

(Pro Vaška být podnikatelem znamená mít volnost, být kreativní, učit se novým věcem, mít 
sebevědomí, rozhodovat se a být zodpovědný.) 
 

c. Kdo podle vás kupuje yoya v obchodech Vaška Kroutila? 
(Odpovědi se u jednotlivých skupin mohou lišit. Smyslem je přemýšlet nad tím, kdo produkt 
kupuje.) 
 

Po vypršení časového limitu diskutujte společně s žáky jejich odpovědi. 
 

Úkol č. 4 

Vylepším si oblíbenou hru 

V rámci aktivity děti vytvoří vlastní nebo vylepší stávající oblíbenou hru, kterou představí a naučí 

hrát ostatní děti ve své třídě (případně v jiných třídách). Cílem aktivity je, aby děti na základě svých 

oblíbených činností vytvořily něco nového (inovovaly stávající produkty) a braly při tom v úvahu 

potřeby a zájmy druhých lidí/spolužáků, které chtějí ke hraní hry nalákat. 

Žáci budou potřebovat materiál na výrobu hry dle vlastní volby. 

1. Rozdělte žáky do menších skupin po 3-4 členech. 

2. Nechte žáky přijít s vlastními nápady na oblíbené hry, které si napíší na papír. Poté žáky 

motivujte k volbě jedné hry, kterou budou inovovat. 

3. Podporujte a veďte žáky v procesu tvorby inovované hry.  Při vymýšlení inovace jako 

vodítko mohou žákům pomoci následující otázky: 

- Napadá vás, jak by bylo možné vaši oblíbenou hru rozšířit či změnit? 

- Popište navrhovanou změnu a v čem je podle vás nová? Proč by tato změna měla ostatní 

hráče zaujmout? 

- Bude třeba hru rozšířit o nové příslušenství? Popřípadě jaké? 
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4. Společně s žáky stanovte časový limit pro tvorbu inovované hry. Žáci mohou dle časových 

možností tvořit hru ve škole nebo doma.  

5. Uspořádejte přehlídku her, kde každá skupinka bude prezentovat svou inovovanou hru a 

bude mít za úkol nalákat své spolužáky k účasti na hře. V závěru můžete uspořádat 

hlasování, kterou hru by žáci zvolili jako nejzábavnější. 

6. Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky diskutovat následující otázky:  

a. Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu?  

b. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy? Jaké? Jak jste je řešili? 

c. Naučili jste se během práce na aktivitě něco nového? Co? 

 

Prostor na poznámky: 
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4.1. Řešení: Co chci vyrábět?   

Anotace 

Cílem pracovního listu je poskytnout hlubší vhled do problematiky podnikání a tvorby výrobků. Žáci 

si v rámci skupinových aktivity budou rozvíjet kreativní myšlení a budou mít za úkol vytvořit drobný 

dárkový předmět, který by mohli prodávat.  

 

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

Hájková, Petra, Veselý, Jan. LEAN CANVAS – ONLINE KURZ [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/ 

(cit.13.9.2019) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

 

  

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových dovedností. 

Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků. 

Dovednosti:  Schopnost naslouchat 

                        Prezentační dovednosti 

    Schopnost řešit problémy 

  Týmová práce 

  Kreativní myšlení 

 

https://www.leancanvas.cz/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqFhtvf7Iu4gXmP2jJQ8UXAN5f-XtuTj3rNNx3183ifFzLWqm-9TaLcaAmByEALw_wcB
https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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4.1. Řešení: Co chci vyrábět?      

„Prvním pravidlem podnikání je mít skvělý výrobek.” 

Viktor Kiam2 

Jaký výrobek či službu chci poskytovat? 

Úkol č. 1 

Smyslem úvodní aktivity je rozvíjet kreativitu, spolupráci a schopnost prezentovat své myšlenky 

před ostatními. 

Pro aktivitu budete potřebovat předměty běžně užívané 

v domácnosti jako např. obal od vajíček, hřeben, krabice, 

spona do vlasů, lžíce…  

Rozdělte žáky do 2-3 členných skupin. Každé skupince 

dejte k dispozici jeden předmět, který se běžně používá 

v domácnosti. Sdělte žákům úkol, aby vymysleli nový 

způsob, jak by bylo možné předmět používat. Čas pro 

vymýšlení by se měl pohybovat mezi 5-10 minutami.  

Po uplynutí časového limitu každá skupina prezentuje 

své nápady. Jeden žák ze skupiny popíše, k jakým 

účelům se předmět užívá nyní. Druhý žák bude 

prezentovat nový způsob využití předmětu, který ve 

skupince vymysleli.  

                                                                 
2
 Viktor Kiam (1926 – 2001) byla americký podnikatel, majitel firmy Remington. (Zdroj: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Kiam cit. 19.9.2019) 

U
k
á
z
k
a 
 
l 
i 
s
t
u 
 
p
r
o 
 
ž
á
k
y 

https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Kiam


 
Pracovní list pro učitele (1. stupeň):  
Náš podnik 4.1.  
  

3 

    Creative Commons 4.0 

Příběh: 

Jako uvedení příběhu ukažte žákům fotografii Harta Maina a nechte je hádat, co vyrábí. 

 

Zdroj: http://www.hivelocitymedia.com/features/ManCans6_30_11.aspx 

Společně s žáky přečtěte příběh Harta Maina, aby získali lepší představu o tom, kdo může být 

podnikatel, kdy a jak lze začít s podnikáním.  

 

Jak voní svíčky pro muže?3 

Občas nejlepší nápady na podnikání přicházejí tak, že najdete nové využití pro něco, co všichni 

znají. Tak postupoval i Hart Main, když vytvořil svíčky pro muže – ManCans. Zatím jich prodává asi 

300 týdně. Jednou by rád prodal 3 000 svíček týdně, na to má ale ještě čas – koneckonců, je mu 

teprve patnáct. 

Vše přitom začalo jako nevinný žertík. Hartova sestra Camryn prodávala svíčky, aby vydělala nějaké 

peníze pro svou školu. Její tehdy třináctiletý bratr v žertu prohlásil:  „Zkusí vyrobit nějaké svíčky, 

které by voněly i pánům.“ 

Žertíku se chytla matka dětí a pobídla svého syna, ať takové svíčky vymyslí sám. Hart Main se 

nenechal dlouho pobízet a pustil se do výroby neobvyklých svíček. Brzy si jej všimla média a 

zveřejnila jeho příběh. Jaké svíčky pro pány je možné si u Harta Maina koupit? Jsou to svíčky s vůní 
                                                                 
3
 Medailonek úzce vychází a využívá části z  textu: Gene Monteith, Velocity/Features 30.6.2011: Main man behinde 

ManCans. (online) http://www.hivelocitymedia.com/features/ManCans6_30_11.aspx (cit. 2.10.2019) 

http://www.hivelocitymedia.com/features/ManCans6_30_11.aspx
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dědovy dýmky, pizzy, pilin či táborového ohně. Nesmí samozřejmě chybět aroma čerstvě posečené 

trávy, kávy a také slaniny. 

Hart při svém podnikání myslí nejen na svůj úspěch, ale také na přírodu a prospěch lidí ve svém 

okolí. Svíčky vyrábí ze surovin, které nakupuje od místních výrobců. Výroba svíček ManCans dává 

práci postiženým zaměstnancům místního podniku na výrobu svíček.  

Pro ilustaci, jaký je postup výroby svíček ManCans můžete s žáky zhlédnout video (délka 6:49, pro 

zkrácení lze sledovat do 4:11; video názorně zachycuje postup výroby svíček bez slovního 

komentáře): https://bccandle.com/about/ 

Úkol č. 2 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení, 

společně přečtěte otázky a stanovte časový 

limit pro zodpovězení následujících otázek: 

a. Co vyrábí a prodává Hart Main? 
(Hart Main vyrábí a prodává svíčky pro muže.) 
 

b. V čem jsou jeho svíčky jiné?  
(Svíčky mají netradiční vůně: dědovy dýmky, 
pizzy, pilin, táborového ohně, čerstvě posečené 
trávy, kávy a slaniny.) 
 

c. Jak přišel na nápad vyrábět svíčky? 
(Inspirace vzešla náhodou od jeho sestry.) 
 

Úkol č. 3 

Cílem aktivity je vymyslet a vytvořit netradiční drobný dárkový předmět (např. s vánoční 

tématikou), který by žáci mohli prodávat při příležitosti školou pořádaných oslav a setkání. 

Žáci budou potřebovat materiál dle druhu zvoleného výrobku. 

1. Rozdělte žáky do menších skupin po 2-3 členech.  
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2. Nechte žáky přijít s vlastním nápadem na netradiční dárkový předmět. Podporujte je a 

veďte je k jeho výrobě, pokud to budou potřebovat. Na výrobě lze pracovat v hodině nebo ji 

zadat za domácí úkol.  

3. Uspořádejte výstavu netradičních dárkových předmětů a nechte žáky představit svůj 

výrobek ostatním spolužákům. 

4. Motivujte žáky k prodeji jejich výrobků při příležitosti školou pořádaných oslav a setkání.  

5. Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky diskutovat následující otázky: 

a.  Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu? 

b. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy? Jaké? Jak jste je řešili? 

c. Naučili jste se během práce na aktivitě něco nového? Co? 

 

Prostor na poznámky: 
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4.2. Řešení:  

        Jak můj výrobek či služba řeší problémy mých klientů? 

Anotace  

Žáci se prostřednictvím příběhu podnikavých mladých lidí dozvědí, jak mohou pomoci druhým. 

V rámci aktivity budou žáci hledat problémy ve svém blízkém okolí a cesty k jejich řešení. Svoje 

nápady představí svým spolužákům. 

 

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

Hájková, Petra, Veselý, Jan. LEAN CANVAS – ONLINE KURZ [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/ 

(cit.13.9.2019) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

  

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových dovedností. 

Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků. 

Dovednosti:  Schopnost naslouchat 

                        Prezentační dovednosti 

    Schopnost řešit problémy 

  Týmová práce 

  Kreativní myšlení 

 

https://www.leancanvas.cz/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqFhtvf7Iu4gXmP2jJQ8UXAN5f-XtuTj3rNNx3183ifFzLWqm-9TaLcaAmByEALw_wcB
https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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4.2. Řešení:  

        Jak můj výrobek či služba řeší problémy mých klientů?      

“Neřešte problémy, které nikdo nemá!” 

Ash Maurya2 

Jaký je problém a jak jej pomůžeme vyřešit? 

Úkol č. 1 

Smyslem aktivity je uvést žáky do tématu problémů a cest jejich řešení. 

Rozdejte žákům pracovní list a nechte je ve dvojicích vyluštit tajenku křížovky. 

 

Kamarádi ve škole se jmenují:    SPOLUŽÁCI 

Máma a táta jsou tvoji:     RODIČE 

Místo, kde se s paní učitelkou a spolužáky učíš:  ŠKOLA 

Stránka na internetu se jinak jmenuje:   WEB 

Jak se říká tomu, když děti paní učitelce chodí říkat, co druhé děti provedli: ŽALOVÁNÍ 

Opak pomalého:      RYCHLÉ 

V nesnázích požádáme o:     POMOC 

                                                                 
2
 Ash Maurya je současný americký podnikatel, který upravil strukturu Lean Canvas (business plán) pro začínající projekty. (Zdroj: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lean_startup#Definitions_based_on_The_Lean_Startup cit. 17.10.2019) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lean_startup#Definitions_based_on_The_Lean_Startup
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Společně s žáky diskutuje na téma „problémů“ a o 
významu uvedeného citátu.  

a. Kdy jste naposledy někoho požádali o pomoc? 

Jaký problém jste řešili? 

b. Jsou problémy k něčemu dobré? Jaký by byl svět 

bez problémů?  

c. Existují výrobky či služby, které vaše problémy 

řeší? Jak? 

d. Souhlasíte s uvedeným citátem? Pokud ano, 

proč? Pokud ne, proč?  

Příběh: 

Představte žákům projekt studentů Jana Slámy, Davida 

Špunara a Pavela Ihma, aby získali lepší představu o tom, kdo je podnikavý člověk, jaké výrobky či 

služby může poskytovat, a jak jeho výrobky či poskytované služby řeší problémy jeho klientů.  

Pro ilustraci zaměření projektu „Nenech to být“ lze žákům ukázat webové stránky 

(https://www.nntb.cz/co-delame). Na stránce je ke shlédnutí krátké ilustrační video 

(https://www.nntb.cz délka videa 1:45 min) nebo video popisující projekt více do detailů 

(https://www.youtube.com/watch?v=gD-xxgRyI_w délka videa je 2:25 min). 

Společně s žáky přečtěte příběh vzniku projektu „Nenech to být“.  

Hrdinové pomáhají, i ty můžeš být hrdina!3
 

Honza Sláma, David Špunar a Pavel Ihm vymysleli projekt na pomoc dětem, kterým jejich spolužáci 

ubližovali. 

„Já i David jsme se s šikanou setkávali na základní škole. Hlavně nepřímo. Viděli jsme, že se našim 

spolužákům něco děje, chtěli jsme jim pomoct, ale nevěděli jsme tenkrát jak,“ vysvětluje Honza, 

                                                                 
3
 Medailonek úzce vychází a využívá části z těchto textů: iDNES.cz/ ZPRAVODAJSTVÍ 27.3.2017: Žáci rozjeli web pro hlášení šikany. 

Ihned přišly desítky registrací (online). https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/projekt-sikana-na-skolach (cit. 14.10.2019); Martin 
Šada, Brněnská Drbna 30.1.2019: Projekt tří gymnazistů z Brna pomáhá proti šikaně ve více než tisícovce škol. Děti se nejčastěji 
šikanují kvůli hněvu (online).  https://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/spolecnost/ (cit. 14.10.2019) 
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https://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/spolecnost/
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proč celý projekt vznikl. Hlavní důvody, proč děti šikaně jen přihlížejí a problém neřeší, podle něj 

jsou, že nechtějí žalovat. Navíc se samy útočníků často bojí.  

Honza s Davidem, dalšími spolužáky a odborníky založili web a mobilní aplikaci Nenech to být. 

Projekt  funguje podobně jako schránka důvěry, kam děti mohou anonymně vložit vzkaz a sdělit, co 

je trápí. Jenomže tyto schránky podle Honzy často neplní svůj účel. Bývají většinou umístěny na 

školních chodbách a děti se tak často bojí, že je při vkládání vzkazu někdo uvidí. Navíc nemají 

jistotu, ke komu se jejich vzkaz dostane. Web a aplikace Nenech to být tento problém řeší. Problém 

děti mohou nahlásit prostřednictvím jednoduchého online formuláře. 

Systém je zcela anonymní. „Nahlašuje se pouze to, že se konkrétní dítě ve škole necítí dobře. 

Neoznamuje se, kdo mu ubližuje. A nikdo se nedozví, kdo konkrétní případ nahlásil,“ vysvětluje 

Honza. Jméno žáka, který podnět odeslal, nemůže nikdo odhalit. Vzkaz proto může odeslat bez 

strachu. Podmínkou řešení situace však je, že se škola do projektu Nenech to být přihlásila. Pokud 

ano, putuje nahlášený podnět od dítěte rovnou do e-mailové schránky metodika prevence či 

psychologa příslušné školy. Na něm poté je, aby s dětmi hledal řešení. 

Projekt Nenech to být se rozšířil i do dalších zemí. Pomáhá dětem také v Polsku, na Slovensku, ve 

Švýcarsku, USA a Velké Británii.  

 

Úkol č. 2 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení, společně přečtěte otázky a stanovte časový 

limit pro jejich zodpovězení: 

a.  Jak se zrodil nápad na projekt „Nenech to být“? 
(Zakladatelé projektu byli na základní škole svědky šikany spolužáků a nevěděli, jak jim mají 
pomoci.) 
 

b. Komu pomáhá projekt „Nenech to být“? 
(Pomáhá dětem, kterým spolužáci ubližují.) 
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c. Jaký problém projekt pomáhá řešit? 

(Šikanované děti se ve škole necítí dobře. Projekt může těmto dětem pomoci, aby jim 

spolužáci přestali ubližovat a ony se ve škole cítily lépe.) 

Úkol č. 3  

Problémy a jejich pojmenování – Jak mohu pomoci já?   

Cílem aktivity je pojmenovat problémy ve svém okolí (ve 

škole; prostředí, kde žáci žijí) a nalézt cesty, jak je 

vyřešit, případně jak přispět k jejich řešení. Další 

inspiraci pro pomoc druhým lidem či řešení problémů ve 

svém okolí je možné najít na webové stránce: 

http://www.gratiastibi.cz/cs/nominovane-projekty 

Varianta: Pokud budete chtít pokračovat v práci na 

rozpracování podnikatelských nápadů, které vzešly z 

pracovního listu Náš podnik 1.2. Příležitosti: Jak vznikají 

podnikatelské nápady?, využijte Aktivitu č. 2: Problémy 

a jejich pojmenování z pracovního listu 4.2. pro učitele 

2. stupně.  

1. Rozdělte žáky do skupin dle svého uvážení a 

ponechte jim prostor, aby se zamysleli nad tím, 

co vnímají jako problémy ve svém okolí. Můžete 

zúžit téma na prostředí ve škole; okolí školy; 

místo bydliště atd.  

2. Jeden z žáků bude mít funkci zapisovatele 

nápadů a návrhů řešení. 

3.  Po ukončení časového limitu bude každá 

skupina prezentovat své nápady a návrhy řešení  

ostatním spolužákům. 
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      Prostor na poznámky: 

 

 

4. Podporujte žáky v uvedení jejich nápadů do reality. 

5. Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky diskutovat následující otázky: 

a. Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu? 

b. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy? Jaké? Jak jste je řešili? 

c. Naučili jste se během práce na aktivitě něco nového? Co? 

Pracovní list lze rozšířit a doplnit aktivitami z pracovního listu Jednání s lidmi č. 3. 
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5.1. Cesty ke klientům: Kde najdu první klienty?  

Anotace 

Žáci se prostřednictvím příběhu podnikavého člověka dozví, jak svou zálibu mohou proměnit v 

podnikání a jak hledat první zákazníky. V rámci interaktivní skupinové aktivity budou hledat cesty 

k prvním zákazníkům, kteří by mohli mít zájem koupit si jejich produkt či službu. 

 

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping  

(cit.17.8.2018) 

Hájková, Petra, Veselý, Jan. LEAN CANVAS – ONLINE KURZ [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/ (cit.13.9.2019) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

 

  

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových dovedností. Každá z 

dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků. 

Dovednosti:  Schopnost naslouchat 

                        Prezentační dovednosti 

    Schopnost řešit problémy 

  Týmová práce 

  Kreativní myšlení 

 

https://www.leancanvas.cz/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqFhtvf7Iu4gXmP2jJQ8UXAN5f-XtuTj3rNNx3183ifFzLWqm-9TaLcaAmByEALw_wcB
https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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5.1. Cesty ke klientům: Kde najdu první klienty?      

Hledání prvních zákazníků 

Úkol č. 1 

Smyslem úvodní aktivity je rozvíjet představivost a odhad situace na základě omezených informací. 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a ukažte jim fotografii. Nechte žáky v rámci skupin 

zamyslet se nad uvedenými otázkami. Po uplynutí stanoveného času zapište návrhy odpovědí všech 

skupin na tabuli a hlasujte, která z uvedených možností je podle většiny žáků pravdivá. 

Otázky:  

a. Co vidíte na obrázku? 

       (Na obrázku jsou stébla žita a nůžky.) 

b. Co a proč se děje na obrázku? 
       (Ruční stříhání stébel žita, která jsou použita pro 
       tvorbu brček ze slámy. Na obrázku je patrné kolínko,  
       které není duté a je třeba jej odstřihnout.) 
 
        
 
 

Zdroj: Facebooková stránka We-Straw brčka (29.10.2019) 

Příběh: 

Představte žákům medailonek Davida Macháčka, aby získali 

představu o tom, co znamená být podnikatelem, jak se jím 

mohou stát a jak získat první klienty.  

Pro ilustraci aktivit Davida Macháčka lze žákům ukázat 

webové stránky (https://www.we-straw.com) nebo lze 

žákům na úvod pustit video (délka videa 2:50): 

https://www.facebook.com/BrckaZeSlamy/videos/362771447908174/ 

Společně s žáky přečtěte příběh Davida Macháčka a jeho 

podnikání.  
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Sláma je s náma!2 

Jednoho dne šel David s kamarády do kavárny a objednal si limonádu. Limonádu pije rád brčkem, 

v první chvíli byl proto naštvaný, že ji tentokrát dostal bez brčka. Rozhod se zeptat obsluhy, kam se 

brčko podělo. Od mladé číšnice za barem přišla prudká odpověď: „Brčka zabíjí želvy a zvířata 

v oceánech. Nedám Vám ho!”  

V první chvíli byl David zaskočen a vyveden z míry. Začal přemýšlet nad tím, jak to udělat, aby brčko 

mohl dostat, ale neškodil tím přírodě. Řešení bylo velice jednoduché. Vždyť brčku se jinak řekne 

slámka, a ta je ze slámy. David začal zjišťovat, jak brčka z žitné slámy vyrobit a dodávat všem, kdo si 

budou přát změnit pití limonád k lepšímu.  

Postup výroby brčka ze slámy je jednoduchý. Žito se musí na 

poli opatrně ustříhat, kombajn by stéblo rozdrtil. Z 

nastříhaného žita se poté odstříhá horní část, tedy klasy. Z 

těch je možné udělat chleba. Ze spodní části stébla se poté 

stříhají brčka. Je důležité říci, že žito mívá na stéblu nedutá 

kolínka, takže maximální délka brčka dosahuje 21 cm. Po 

nastříhání probíhá sterilizace, čištění a sušení. Poté už jen 

napočítat, nabalit a poslat.  

Slámová brčka začal David nabízet nejprve ve svých 

oblíbených kavárnách a cukrárnách v okolí. Když se uchytil 

tam, kde to dobře zná, začal svá brčka nabízet i v dalších 

kavárnách a cukrárnách v sousedních městech. Dnes posílá 

brčka i do zahraničí. 

                                                                 

2
 Medailonek úzce vychází a využívá části z těchto textů: Antonín Havlík, Refresher 11.4.2019: Davida štvala plastová brčka, 

tak začal vyrábět vlastní ze slámy. (online) https://refresher.cz/64575-Davida-stvala-plastova-brcka-tak-zacal-vyrabet-
vlastni-ze-slamy-Nejsem-ekofanatik-ale-chci-je-do-celeho-sveta-rika?gdpr-accept=1 (cit. 28.8.2019); Czchsight 17.6.2019: 
Brčka We Straw: Od plastu na slámu. (online) https://www.czechsight.cz/brcka-we-straw-od-plastu-na-slamu/(cit. 
28.8.2019) 
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https://refresher.cz/64575-Davida-stvala-plastova-brcka-tak-zacal-vyrabet-vlastni-ze-slamy-Nejsem-ekofanatik-ale-chci-je-do-celeho-sveta-rika?gdpr-accept=1
https://refresher.cz/64575-Davida-stvala-plastova-brcka-tak-zacal-vyrabet-vlastni-ze-slamy-Nejsem-ekofanatik-ale-chci-je-do-celeho-sveta-rika?gdpr-accept=1
https://www.czechsight.cz/brcka-we-straw-od-plastu-na-slamu/
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Brčka bychom měli, ale jak se pokusit napravit plastovou katastrofu v oceánech a spolu s tím pomoci 

želvám? A v tom přišel další skvělý nápad. Co takhle finančně podpořit někoho, kdo opravdu 

pomáhá? „Chráníme mořské želvy z.s.” je veliký projekt na záchranu mořských želv.  Davidovi padl 

do oka. Z každé prodané slámky přispívá na jeho transparentní účet a je rád, že může takto pomoci.  

V současné době nebylo díky brčkům ze slámy použito více než 20 000 plastových brček. Davidovým 

cílem je zbavit plastových brček nejprve celou Českou republiku, poté celý svět. Třeba se i při vaší příští 

návštěvě kavárny nebo cukrárny zrodí stejně báječný projekt, jako je Davidův.  

Úkol č. 2 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení, společně s žáky přečtěte otázky a stanovte časový 

limit pro jejich zodpovězení:  

a. Jaký výrobek David prodává?  

(David prodává brčka ze slámy.) 

 

b. Kde našel David první zákazníky? 

(Se svým výrobkem obešel nejprve oblíbené kavárny, 

poté se vydal za hranice známých míst.) 

 

c. Jak se vyrábí brčka ze slámy? 
(Žito se musí na poli opatrně ustříhat. Z nastříhaného 
žita se poté odstříhá horní část, tedy klasy. Ze spodní 
části stébla se poté stříhají brčka. Je  důležité  říci,  že 
žito mívá na stéblu nedutá kolínka, takže maximální 
délka brčka dosahuje 21 cm. Po nastříhání probíhá 
sterilizace, čištění a sušení). 

Po vypršení časového limitu diskutuje učitel společně s žáky jejich odpovědi.  
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Úkol č. 3   

Dobrý nápoj - Kde hledat první vlaštovky? 

Cílem aktivity je nalézt cesty k prvním klientům, kteří budou ochotni investovat do výrobku či služby 

své peníze. Žáci budou mít za úkol v rámci skupiny vymyslet produkt či službu, kterou by chtěli 

poskytovat. Zamyslí se, kdo by mohli být jejich první zákazníci. Omezte zaměření produktů a služeb na 

takové, které jsou spojeny s pitím nápojů.  

Varianta: Rozdělte žáky dle svého uvážení. Žáci budou pomáhat Davidovi v hledání dalších možných 

cest k jeho prvním zákazníkům. 

1.  Rozdělte žáky do skupin dle vlastního uvážení. Každá skupina bude mít za úkol vymyslet a 

stručně popsat/nakreslit svůj nápad na výrobek či službu, které jsou spojeny s pitím nápojů. Žáci 

se také zamyslí, pro koho je nápoj určen.    

2. Zadejte žákům úkol, aby se v rámci svého týmu zamysleli nad tím, kde by hledali první 

zákazníky. Dobré místo je takové, kde najdou co nejvíce lidí, pro které je výrobek nebo služba 

určena. Takovými místy mohou být nákupní centra, obchody, restaurace, trhy, sportoviště, 

rychlá občerstvení atd.  

       Vodítkem pro hledání takových míst jsou následující otázky: 

  Na jakých místech mohu nalézt zákazníky, kterým je určen náš výrobek/služba? 

  Jsou taková místa v našem okolí? 

3. Po ukončení aktivity v rámci týmu bude každá skupina prezentovat své nápady na oslovení 

prvních klientů svým spolužákům. 

4. Podporujte žáky v uvedení jejich nápadů do reality. 

5. Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky diskutovat následující otázky: 

a.  Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu? 

b. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy? Jaké? Jak jste je řešili? 

c. Naučili jste se během práce na aktivitě něco nového? Co? 
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5.2. Cesty ke klientům: Čím je zaujmu?  

Anotace  

Žáci získají základní znalosti o funkci marketingu v podnikání. V rámci interaktivního cvičení se 

pokusí vytvořit vlastní marketingový plán pro podnikatelku Alici Kavkovou. 

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

Hájková, Petra, Veselý, Jan. LEAN CANVAS – ONLINE KURZ [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/ 

(cit.13.9.2019) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

 

 

  

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových dovedností. 

Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků. 

Dovednosti:  Schopnost naslouchat 

                        Prezentační dovednosti 

    Schopnost řešit problémy 

  Týmová práce 

  Kreativní myšlení 

 

https://www.leancanvas.cz/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqFhtvf7Iu4gXmP2jJQ8UXAN5f-XtuTj3rNNx3183ifFzLWqm-9TaLcaAmByEALw_wcB
https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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5.2. Cesty ke klientům: Čím je zaujmu?      

Jak zaujmout 

Úkol č. 1 

Úvodní aktivita 

Smyslem úvodní aktivity je rozvíjet představivost a kreativitu žáků. Rozdělte žáky do menších 

skupin dle svého uvážení a ukažte jim fotografii. Nechte žáky v rámci skupin přijít s co nejvíce 

nápady, k čemu slouží prostor na obrázku. Nechte žáky zvolit jednoho, který bude nápady 

zapisovat. Každá skupina po uplynutí stanoveného času (cca 5 minut) přečte spolužákům, co je 

napadlo. Na závěr žákům sdělte, že se jedná o kuličkový areál, který slouží k hrám s barevnými 

kuličkami. 

Otázka k obrázku: 

a. K čemu slouží prostor na obrázku? 

 

Zdroj: https://www.mesto-zruc.cz/turista-old/co-nabizi-

zamecky-areal/nabidka-expozic/co-dale-navstivit-ve-

zruci/zrucsky-kulickovy-areal/ (5.10.2018)  
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Příběh: 

Cílem aktivity je ilustrovat, jakými cestami je možné upoutat pozornost potenciálních zákazníků a 

nalákat je ke koupi produktů či služeb. 

Pro ilustraci aktivit Alice Kavkové lze žákům ukázat webové stránky (http://www.4kavky.cz/) nebo 

pustit jedno z krátkých videí (délka videí cca 1 minuta) na těchto stránkách: 

https://www.youtube.com/channel/UC93ZJAA8eOYaaI8HQ8VNAAQ 

Společně s žáky přečtěte příběh Cesta Alice Kafkové k podnikání, aby získali lepší představu, co 

znamená podnikat a jak upoutat pozornost zákazníků. 

Cesta Alice Kavkové k podnikání 

Příběh podnikání Alice Kavkové a celé její rodiny začal, když byla dítě. Ráda si hrála jako všechny 

ostatní děti. Bavilo ji hrát jednoduché hry jako skákání přes gumu, kuličky, skákání panáka a hraní 

karet. Když vyrostla, stala se herečkou a později také novinářkou. Po založení vlastní rodiny se ale 

rozhodla, že bude podnikat. Díky svým dětem se vrátila 

do dětství a k hrám, které ji bavily.  

Alice k tomu říká: „Jmenujeme se Kavkovi a jsme čtyři. 

Podnikání jsme založili z jednoduchého důvodu. Chceme 

si hrát. A chceme, aby si spolu s námi hráli i ostatní. 

Malí nebo velcí. To je fuk. Proto jsme začali oprašovat 

pozapomenuté hry a vdechovat jim nový život.“ 

Ve svém internetovém obchodě Alice prodává skákací 

gumy v různých barvách, kuličky, kostky a karty. 

Společně se svojí rodinou Alice píše vlastní časopis o 

hrách a hraní, natáčí videa s návody, jak skákat gumu, 

panáka nebo hrát krvavé koleno. Své oblíbené hry 
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představuje na setkáních pro rodiny s dětmi, v 

televizních pořadech nebo na sociálních sítích jako je 

Facebook.  

Úkol č. 2 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení, 

společně s žáky přečtěte otázky a stanovte časový limit 

pro jejich zodpovězení:  

a. Co Alice prodává?  

(skákací gumy, kuličky, kostky a karty) 

 

b. Kde své výrobky nabízí a představuje? 

(Na Facebooku, ve svém e-shopu, v televizi, v rámci setkání pro rodiny s dětmi.)  

c. Kdo si myslíte, že její hry kupuje? 
(rodiče, prarodiče, děti) 

 
Po uplynutí času na práci ve skupinách, diskutujte s žáky jejich odpovědi v rámci celé třídy. 

 

Vysvětlete žákům, že pokud někdo má zájem prodávat hry jako Alice, potřebuje najít děti a 

dospělé, které pro hry nadchne a oni si je budou chtít koupit. Tomu se říká marketing. V 

marketingu se snažíte lidem představit váš produkt nebo službu tak, aby si je chtěli koupit. Pokud 

lidé nebudou vědět, že prodáváte hry, nikdy za vámi nepřijdou, aby si nějakou koupili. 

 

 

 

 

 

Marketingový plán pomáhá podnikateli prodat co nejvíce výrobků nebo služeb, a získat tak 

maximální zisk v rámci jeho podnikání.  
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Úkol č. 3  

Marketingový plán2 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení. Žáci budou mít za úkol samostatně vypracovat 

marketingový plán, který by Alici pomohl prodávat její hry v místě jejich bydliště. Podporujte žáky, 

aby se zamýšleli nad nejrůznějšími možnostmi, kde a jak o hrách dát zákazníkům vědět. Starší žáci 

mohou využít internet a hledat další marketingové nápady online, aby si tak rozšířili znalosti o 

daném tématu. 

1. Co by měl marketingový plán obsahovat?  

Na uvedené otázky by žáci měli stručně odpovědět.  

 
- Celkové stručné shrnutí  

o CO a pro KOHO Alice vyrábí?  

- Marketingový mix  

o Kde si myslíte, že by Alice mohla najít zájemce o své hry? 
(např. Místa, kam chodí rodiče s dětmi. Místa, kde jsou děti.) 

Pomocná otázka: Kde se dozvídáte o věcech nebo vidíte věci, které byste 
chtěli koupit? 
(Reklama, škola, letáky, sociální sítě, web, obchody s hračkami, kamarádi o 
tom mluví, atd.)  

o Jak upoutáte pozornost, aby si lidé hry koupili? 
(Např. uspořádání akce, vytvoření letáčku, videa) 

Motivujte žáky k vytvoření letáčku, který by propagoval jednu z her, kterou 
Alice Kavková prodává. 

- Lidé 

o Kdo a jak se bude účastnit při realizaci plánu? 

- Rozpočet 

o Co budete potřebovat? 
(Peníze, materiál) 

Podporujte žáky v kreativitě a hledání co největšího množství příležitostí, aby marketingový plán 

mohl být co nejbohatší. 
                                                                 
2
 Více o marketingovém plánu viz. https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-male-firmy-priklady-z-praxe-

2821.html#!&chapter=1 (20.11.2018) 

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-male-firmy-priklady-z-praxe-2821.html#!&chapter=1
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-male-firmy-priklady-z-praxe-2821.html#!&chapter=1
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Po uplynutí stanoveného času pro aktivitu umožněte každé skupině během 5 minut představit svůj 

marketingový plán ostatním žákům. 

Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky diskutovat následující otázky: 

a. Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu? 

b. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy? Jaké? Jak jste je řešili? 

c. Naučili jste se během práce na aktivitě něco nového? Co? 
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      Prostor na poznámky: 

 

5.3. Cesty k zákazníkům:   

        Jak se klientům líbí můj výrobek či služba?         

Anotace 

Žáci si prostřednictvím interaktivní skupinové aktivity otestují, zda o jejich podnikatelský nápad 

budou mít klienti zájem a budou ochotni jej kupovat. Na základě průzkumu mezi potenciálními 

klienty budou mít žáci možnost kriticky zhodnotit, zda jejich produkt či služba má potenciál 

zaujmout zákazníky a případně mohou svůj nápad upravit a vylepšit.  

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

Hájková, Petra, Veselý, Jan. LEAN CANVAS – ONLINE KURZ [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/ 

(cit.13.9.2019) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

 

 

 

  

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových dovedností. 

 Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků.

Dovednosti:  Schopnost naslouchat 

                        Prezentační dovednosti 

    Schopnost řešit problémy 

  Týmová práce 

  Kreativní myšlení 

 

https://www.leancanvas.cz/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqFhtvf7Iu4gXmP2jJQ8UXAN5f-XtuTj3rNNx3183ifFzLWqm-9TaLcaAmByEALw_wcB
https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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5.3. Cesty k zákazníkům:   

              Jak se klientům líbí můj výrobek či služba?         

Funguje to správně?  

Úkol č. 1 

Smyslem úvodní aktivity je zjistit, že na jednu věc mohou být různé úhly pohledu. Je důležité 

respektovat názory druhých lidí, a to i když jsou odlišné od mých vlastních.  

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení. Nechte žáky v rámci skupin odpovědět na 

úvodní otázku a říci jejich názor na výrok “Raději jezdím do školy na kole než autem”. Po uplynutí 

stanoveného času společně s žáky zapište na tabuli názory žáků, které tvrzení podporují a názory, 

které s ním nesouhlasí.     

Úvodní otázka: Jezdíte rádi na kole? Proč ano? Proč ne? 

Výrok: Raději jezdím do školy na kole než autem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.msstavby.cz/rekola-miri-i-do-fm-31-

08-2018/ (5.10.2018) 
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Příběh: 

Představte žákům medailonek Víta Ježka, pro ilustraci jeho aktivit lze žákům ukázat webové stránky  

(https://www.rekola.cz/) nebo pustit krátké video (délka videa 3:23) na těchto stránkách: 

https://www.youtube.com/watch?v=v8e4-d_Dy_Q&t=112s 

Společně s žáky přečtěte příběh Víta Ježka, aby získali lepší představu o tom, kdo může být 

podnikatel a  jak si ověřuje, že o jeho služby budou mít zákazníci zájem. 

Růžová kola 

Jdete po ulici a spatříte růžové kolo s nápisem Rekola. Pomocí aplikace v mobilním telefonu zadáte 

šestimístné číslo, které najdete na rámu pod sedlem. Pak klepnete na ikonku „Půjčit kolo“. 

Obratem vám na displeji přistane nápis „Tak jedeme!“ a můžete vyrazit. 

Tvůrcem půjčování kol ve městě je Vítek Ježek. Vítek je dálkový cyklista a na kole už z Prahy dojel 

třeba do Kodaně, Paříže nebo Istanbulu. Během svých cest poznal, jak funguje půjčování a sdílení 

jízdních kol v zahraničí, a rozhodl se stejný nápad zavést v Praze. Nebyl si ale úplně jistý, jak na to. 

Vydal se tedy do města, zeptat se budoucích zákazníků. 

 „Myslel jsem, že to bude zajímat hlavně turisty. Ukázalo 

se ale, že o ježdění na kole po městě příliš nestojí. 

Někteří se těší na chození pěšky, dobrou pověst mají 

také tramvaje.“ Vítek se tedy zaměřil na místní mladé 

lidi.  

„Na začátku jsme měli kola stará. Ta jsme o víkendech 

společně opravovali, barvili na růžovo (jsou na ulici lépe 

rozeznatelná a méně se kradou) a postupně pouštěli do 

ulic.“ Dodává k začátkům růžových kol Vítek. Díky 

velkému zájmu se původně volnočasový projekt 

proměnil v podnikání a dnes již nová jízdní kola vlastní 
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https://www.youtube.com/watch?v=v8e4-d_Dy_Q&t=112s
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výroby společnosti Rekola Bikesharing s.r.o. najdete v 

Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Liberci a 

Teplicích.  

Úkol č. 2 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení, 

společně přečtěte otázky a stanovte časový limit pro 

jejich zodpovězení: 

a. Jakou službu Vítek poskytuje? 
             (Půjčování jízdních kol pro osobní dopravu ve 

městě.) 

b. Jak Vítek testoval svůj nápad na půjčování 
jízdních kol? 
(Testoval svou myšlenku přímo mezi lidmi ve 
městě.) 
 

Po vypršení časového limitu diskutujte společně s žáky jejich odpovědi. 

Vysvětlete žákům, že před samotnou výrobou produktu či spuštěním služby ve větším měřítku je 

vždy moudré ujistit se, že lidé mají o náš nápad zájem a budou ochotni za něj zaplatit. Jednou 

z cest, jak toho dosáhnout, je promluvit si se zákazníky a zjistit, zda by o výrobek či službu měli 

zájem, stejně jako to udělal Vítek.  

 

Průzkum mezi zákazníky – ujistěte se, že o váš nápad budou mít lidé zájem a budou ochotni za něj 

zaplatit. 

Úkol č. 3  

Bude o věc zájem? - Průzkum mezi zákazníky 

Cílem aktivity je otestovat podnikatelský nápad u potenciálních zákazníků (spolužáků ve třídě).  
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1. Rozdělte žáky do skupin po 3–5 žácích. Každá skupina dostane popis produktu viz níže. 

V případě potřeby seznam doplňte o své vlastní nápady nebo motivujte žáky, aby si 

vymysleli produkt sami.  

Varianta: Pokud učitel s žáky pracoval na předchozích pracovních listech, žáci mohou 

testovat produkt či službu, kterou již mají vymyšlenou.  

Produkt 1: Rukavice na baterky, které zůstanou teplé, když si hrajete ve sněhu. 

Produkt 2: Elektronická digitální pokladnička, která počítá, kolik je v ní peněz. 

Produkt 3: Ořezávátko, které je možné připevnit na tužku, takže je vždy po ruce. 

Produkt 4: Přístroj, který sám třídí lego (nebo jiné hračky) podle barvy. 

2. Každá skupina bude mít za úkol stručně popsat nápad na výrobek tak, aby žáci byli schopni 

zdůraznit přednosti výrobku a odpovědět na případné otázky zákazníků (spolužáků z jiných 

skupin). Motivujte žáky k navržení vlastního seznamu otázek pro zákazníky, případně žákům 

poskytněte seznam otázek pro rozhovor o výrobku či službě (viz níže).  

Základním vodítkem pro představení kvalit jejich nápadu může být otázka: Jak 

jednoduše popíši výhody svého výrobku nebo služby srovnáním s již existujícími 

výrobky či službami? 

Příklad: Chci začít provozovat půjčovnu kol (existující služba), která budou ve 

stojanech stát v centru města a lidé si je budou moci pomocí aplikace v mobilním 

telefonu vypůjčit, použít jako dopravní prostředek po městě a vrátit do stojanu na 

jiném místě ve městě. (inovace) 

3. Spárujte skupiny. První skupina bude mít vymezený čas na krátké představení produktu své 

skupiny. Po představení produktu se členové skupiny zeptají členů druhé skupiny na otázky 

z dotazníku a zapíší si odpovědi. Když první skupina dokončí prezentaci a rozhovory, skupiny 

si vymění role. Dle časových možností každá skupina představí svůj výrobek a provede 

rozhovory s co největším množstvím dalších skupin ve třídě.  
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      Prostor na poznámky: 

 

 

4. Po ukončení prezentací a rozhovorů ponechte žákům čas v rámci svých skupin probrat 

odpovědi na položené otázky. 

 

5. Každá skupina představí výsledky rozhovorů o jejich produktu před celou třídou. V rámci své 

prezentace by žáci měli odpovědět na následující otázku: Jaké byly reakce na váš nápad na 

výrobek? 

 

6. Využijte prezentace jako příležitost ke zhodnocení aktivity a hovořte s žáky o jejich nových 

podnikatelských zkušenostech. 

 

       Rozhovor se zákazníky 

1. Používal byste tento výrobek? 

2. Jak byste jej používal? 

3. Co se Vám na výrobku nejvíce zamlouvá? 

4. Co se Vám na tomto výrobku nelíbí?  
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6.1. Výjimečnost:  

        V čem je můj výrobek či služba pro klienty jedinečný?  

Anotace 

Žáci prostřednictvím příběhu podnikavého člověka získají představu o tom, jak jasně formulovat 

výhody výrobku nebo poskytované služby. Cílem interaktivního cvičení je tuto schopnost upevnit. 

 

  Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

Hájková, Petra, Veselý, Jan. LEAN CANVAS – ONLINE KURZ [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/ 

(cit.13.9.2019) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

 

Prostor na poznámky:  

 

 

  

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových dovedností. 

 Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků.

Dovednosti:    Schopnost řešit problémy 

  Týmová práce 

  Kreativní myšlení 

 

https://www.leancanvas.cz/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqFhtvf7Iu4gXmP2jJQ8UXAN5f-XtuTj3rNNx3183ifFzLWqm-9TaLcaAmByEALw_wcB
https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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6.1. Výjimečnost:  

        V čem je můj výrobek či služba pro klienty jedinečný?      

„Nikdy nedostanete druhou příležitost udělat první dobrý dojem.” 

(neznámý autor) 

Výstižné pojmenování jedinečnosti 

Úkol č. 1 

Smyslem úvodní aktivity je ukázat žákům, že každý je jedinečný a kreativní. Aby se to mohlo 

projevit, je k tomu třeba čas a trpělivost.  

1. Položte před všechny žáky obrázkem dolů papír, kde je předkreslený ciferník hodin (viz 

příloha na konci pracovního listu). Zadejte jim instrukci: „Až řeknu teď, otočíte papír a máte 

10 vteřin na domalování obrázku, který se tam skrývá.“ Odstartujte odpočítávání. Po 

ukončení časového limitu nechte žáky navzájem prohlédnout své obrázky. 

2. Rozdejte žákům stejný papír s předkresleným 

ciferníkem hodin, ale tentokrát jim podejte 

instrukci, že na jeho domalování mají 10 minut 

času. Nechte žáky tvořit. Po ukončení časového 

limitu nechte žáky navzájem prohlédnout své 

obrázky.  

3. Společně s žáky proberte, jak se cítili při práci na 

úkolu v rámci odlišných zadání a časových limitů. 

V rámci prvního zadání byl časový limit 

dostatečný pouze pro ztvárnění první myšlenky. 

Ve druhém případě byl dostatek času na 

rozvedení myšlenek vlastních nápadů. Úvodní 

aktivita vede ke zjištění, že kreativita a hledání 
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jedinečných řešení může být podpořena delším časem a volností. Poukažte na jedinečnost 

každého obrázku, který vznikl v rámci druhého zadání.  

Příběh: 

Představte žákům podnikatele Matěje Doležala a jeho květinový ateliér MD Creative, aby získali 

lepší představu o tom, kdo může být podnikatel, jaké výrobky či služby může poskytovat a jak lze 

vymezit své výhody proti konkurenci. Pro ilustraci zaměření květinového ateliéru lze žákům ukázat 

jeho facebookové stránky  (https://www.facebook.com/MDcreativLitomysl/). 

Společně s žáky přečtěte příběh Matěje Doležala a jeho květinového ateliéru MD Creative. 

Květiny, které dělají radost a pomáhají2 

Matěj si už odmala hrál na obchodníka. Svému okolí prodával a nabízel vše, co se mu dostalo pod 

ruku. Postupem času do svého „obchůdku“ zařadil první květiny.  

Během studií na Zahradnické škole v Litomyšli navštívil 

se spolužáky celou řadu květinářství ve městě a okolí. 

Všechna vypadala podobně (na výběr měla pár růží a 

karafiátů, v polici několik květináčů,  obsluha byla velmi 

neosobní). Matěj se proto rozhodl, že on svoje 

květinářství povede jinak než všichni ostatní. Měl 

nabídky z různých květinářství, ale on chtěl pracovat 

pod svým jménem. A tak vznikl květinový ateliér MD 

Creativ. „Přestože jsem o podnikání v podstatě nic 

nevěděl, nebál jsem se a šel do toho. Vzal jsem ušetřené 

peníze, nakoupil první květiny, zašel na živnostenský 

úřad a stal jsem se podnikatelem.“  

Lidé jeho vázané květiny mohli vidět na svatebním 

veletrhu, který se v Litomyšli každoročně koná. Právě zde získal celou řadu zákazníků. Při rozjezdu 
                                                                 
2
 Text medailonku je autorským dílem žáků ZŠ Litomyšl Jakuba Markla a Víta Trávníčka pod vedením pana učitele Jana Coufala.  
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ateliéru si založil Matěj také firemní facebook. O placené reklamě příliš neuvažoval. „Myslím si, že 

důležitější je doporučení a reference, které si lidé vzájemně mezi sebou dávají.“ A funguje mu to, 

protože zákazníci se rádi vrací a „nabalují“ na sebe další a další zájemce. Všichni oceňují jeho 

kreativní a kvalitní práci, stejně jako milý a přívětivý přístup, který je pro Matěje typický.  

Matěj považuje za důležité, aby jeho květiny dělaly radost a potěšily co možná nejvíce lidí. Proto 

svou práci a jméno spojil i s řadou charitativních projektů pro znevýhodněné děti z okolí. Na závěr 

školního roku každoročně pořádal akci Květiny pomáhají. Naposledy z ceny každé uvázané a 

prodané květiny putovalo 30 % vážně nemocné Štěpánce. „Je radost dělat děti v jejich těžkém 

životě šťastnější, a když je to prostřednictvím květin, o to je ta radost větší“.  

Inspiraci pro svoji práci čerpá v okolní přírodě, kde také odpočívá a relaxuje po náročných dnech.  

„Květiny jsou součástí krajiny a celá moje tvorba právě z přírody vychází. Svět kolem nás je prostě 

krásný.“ Různé větvičky, listy, plody, kořeny a kořínky a další přírodniny jsou pro Matějovu tvorbu 

velice typické a často je ve svých kyticích využívá.  

Květinový ateliér nedávno oslavil dva úspěšné roky fungování. I přes těžké začátky, kdy na konci 

dne bylo v pokladně sotva na svačinu, se vše postupně 

nastartovalo a rozjelo. Matěj svého rozhodnutí nelituje. 

Sám k tomu dodává „Dělám, co mě baví a tvořím květiny 

ve svém ateliéru! Jsem rád, že mám okolo sebe úžasné 

lidi a můžu tvořit a dělat květiny s láskou a úsměvem!“  

Úkol č. 2 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení, 

společně přečtěte otázky s žáky a stanovte časový limit 

pro jejich zodpovězení: 

a. Jak se květinový ateliér MD Creative Matěje 

Doležala odlišuje od jiných květinářství? 

(Osobním přístupem, kreativitou, kvalitní prací. 
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Součástí aktivit jeho ateliéru je také podpora charitativních projektů.) 

b. Jak a kde Matěj propaguje svůj květinový ateliér? 

(Účastní se svatebních veletrhů, založil facebookové stránky, jeho zákazníci jej doporučují 

dál.) 

c. Jak zní krátký slogan Matějova květinového ateliéru?  

(Květiny, které dělají radost a pomáhají) 

Po vypršení časového limitu diskutujte společně s žáky jejich odpovědi.  

Úkol č. 3  

Slogan pro náš výrobek nebo službu 

Cílem aktivity je naformulovat krátkou větu, která v sobě ponese informaci o jedinečnosti produktu 

či služby pro zákazníka. Žáci budou vycházet ze svých podnikatelských záměrů formulovaných 

v předchozích pracovních listech. 

Varianta: Pokud učitel s žáky nepracoval na předchozích pracovních listech, rozdělí je do skupin dle 

svého uvážení a žáci budou pomáhat vymyslet nové heslo pro podnikatele Matěje Doležala a jeho 

květinový ateliér MD Creative. 

1. Rozdělte žáky do skupin, v rámci kterých si již vymysleli podnikatelský nápad v rámci 

předchozích pracovních listů. Každá skupina bude mít za úkol vymyslet krátkou větu či 

heslo, které výstižně shrne jedinečnost jimi nabízeného produktu či služby. Formulace musí 

být pro zákazníka zapamatovatelná a musí zaujmout. Bude to to první, co se o jejich 

výrobku (službě) zákazník dozví a rozhodne se, zda se bude chtít dozvědět více.  

2. Při formulaci výstižného hesla je možné postupovat různými způsoby: 

a. Zaměřit se na ten největší problém, který zákazníci řeší, a z něj formulaci vytvořit. 

(např. "Mléčná čokoláda, která se vám rozpustí až v puse, ne v rukách" (M&M))  

b. Unikátní nabídka může rovněž vyplynout z toho, co zákazníkům použití vašeho 

řešení přinese. (např. „Nuda neexistuje“ – 4Kavky; „U nás máte jistotu, že med je 

opravdu med“ – Včelí farma Cihlářovi) 
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c. Další možností je postupovat podle vzorce: výsledek, který zákazníci chtějí + 

konkrétní časové období + odpověď na námitky zákazníků (např. „Horká čerstvá 

pizza doručená k vašim dveřím do 30 minut, jinak zdarma“). 

Představte žákům jednotlivé postupy a poskytněte jim přístup na internet, aby si mohli 

prohlédnout webové stránky svých oblíbených výrobků a snažili se přijít na to, jak a proč 

jejich nabídka funguje a jak je formulována. 

3. Pokud si žáci nebudou vědět při formulaci hesla rady, motivujte je k sepsání klíčových slov. 

Vytvoření opravdu výstižného hesla či věty o výrobku či službě může trvat delší dobu. 

Výsledná formulace by neměla být příliš dlouhá. Pokud budou žáci namísto výstižného hesla 

sepisovat slohové cvičení, nikdo si jejich slogan nezapamatuje. 

4. Po uplynutí doby stanovené pro tvorbu krátké věty či hesla, které v sobě ponese informaci o 

jedinečnosti produktu či služby pro zákazníka, představí své nápady žáci ostatním 

spolužákům. 

5. Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky diskutovat následující otázky:  

a. Naučili jste se během práce na aktivitě něco nového? Co?  

b. Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu?  

c. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy? Jak jste je řešili? 

 

Prostor na poznámky:  
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6.2. Výjimečnost:  

        Jaké podobné výrobky či služby se již prodávají?  

Anotace 

Žáci si vyzkoušejí provést vlastní průzkum trhu, který jim pomůže nalézt konkurenci jejich 

podnikatelských nápadů. Na základě průzkumu budou mít žáci možnost kriticky zhodnotit, zda je 

pro jejich produkt či službu na trhu místo, a případně svůj nápad upravit. 

 

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

Hájková, Petra, Veselý, Jan. LEAN CANVAS – ONLINE KURZ [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/ 

(cit.13.9.2019) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

 

                                                                 
1 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových dovedností. 

 Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků.

Dovednosti:  Schopnost naslouchat 

                        Prezentační dovednosti 

    Schopnost řešit problémy 

  Týmová práce 

  Kreativní myšlení 

 

https://www.leancanvas.cz/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqFhtvf7Iu4gXmP2jJQ8UXAN5f-XtuTj3rNNx3183ifFzLWqm-9TaLcaAmByEALw_wcB
https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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6.2. Výjimečnost:  

        Jaké podobné výrobky či služby se již prodávají?      

„Poznejte svou konkurenci. Zjistěte, v čem jste silní, a v čem spočívají slabá místa vaší konkurence.“ 

Jack Trout2 

Hledání konkurence 

Úkol č. 1 

Smyslem úvodní aktivity je rozvíjet kreativitu a hledání řešení, která půjdou za hranice běžného 

způsobu uvažování. Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a v pracovním listu pro 

žáky si společně prohlédněte následující obrázek:  

 

 

 

1.  Zadejte žákům úkol spojit všech 9 teček čtyřmi 

rovnými čarami tak, aby konec jedné čáry 

navazoval na začátek čáry druhé. Ponechte 

žákům čas 10 minut pro hledání řešení zadaného 

úkolu (případně žákům poskytněte další papír, 

aby měli více prostoru pro hledání řešení).  

 

Nápověda: Pokud žáci hádanku nerozluští, pomozte jim nápovědou, že čáry spojující body mohou 

přesahovat vymezený čtverec z teček.  

 

                                                                 
2
    Jack Trout je prezidentem Trout & partners, jedné z nejprestižnějších marketingových společností ve Spojených státech. Jeho 

společnost jako jedna z prvních začala propagovat positioning, tedy myšlenku nalezení žádoucí pozice výrobku na trhu a jeho 
umístění v povědomí spotřebitelů. (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Trout   28.11.2018) 
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Toto jsou pouze dvě nejčastější řešení: 

 

 

   

 

 

2. Reflexe aktivity: Pokud žáci  našli řešení úkolu, prokázali vysokou míru kreativity i kritického 

myšlení. Dokázali využít možností, které nejsou v zadání explicitně zmíněny, zároveň jim ale 

nejsou zakázány, a tedy jsou povoleny.   

Po ukončení aktivity je přínosné se žáků zeptat: 

- Zvládli jste vyřešit úkol bez nápovědy? 

- Jak se vám pracovalo na úkolu, když jste se dozvěděli, že můžete jít mimo čtverec? 

Příběh:  

Představte žákům studentku Lucii Částkovou, aby získali 

lepší představu o tom, kdo může být podnikavý člověk, 

jaké nápady může uvést v život a jak jeho výrobek 

zapadá do současné nabídky na trhu. 

Pro ilustraci podnikatelských aktivit Lucie Částkové lze 

žákům   ukázat   webové   stránky   

(http://www.coplay.cz/) nebo pustit video (délka videa 

1:36):https://socialimpactaward.cz/project/spolecenska

-hra-ola/ 

Společně s žáky přečtěte příběh podnikání Lucie 

Částkové. 
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Vidím x nevidím – hrajeme si spolu3 

Společenská hra pro nevidomé i vidoucí? Takovou v českých obchodech jen zřídka najdete. 

S nápadem, jak to změnit, přišla studentka Lucie Částková z Chocně. Luciina nevidomá spolužačka 

Míša si moc přála hrát hry se svojí sestrou. Bylo ale těžké nalézt společnou hru, když Míša nevidí a 

její sestra ano. Lucii tedy napadlo vymyslet hru, která by byla zábavná jak pro nevidomé, tak pro ty, 

co vidí. „Díky hře zažije zdravý člověk stejné pocity, jaké má nevidomý hráč, tím pádem spolu budou 

na stejné vlně," vysvětluje Lucie. 

Lucie společně s Míšou a se třetí spolužačkou založily studentský podnik a se svou hrou uspěly ve 

dvou podnikatelských soutěžích určených pro středoškoláky. Ze studentské firmy se slečny chystají 

udělat opravdovou firmu.  

Cílem hry je najít pomocí hmatu dřevěné dílky v sáčku, zdravý člověk má přes oči šátek. V krabici je 

jedna dřevěná kostka. Ta má v každé straně vyřezaný jiný geometrický tvar, který musí hráč po 

hodu kostkou nejdříve určit pomocí hmatu. Hráč určí tvar, co „padl“, sdělí jej ostatním. Hráči 

hledají tvar ve svých sáčcích – kdo najde všech 10 dílků jako první, zavolá „Olá!“ a získává kámen 

vítězství. Vyhrává hráč se 3 kameny vítězství. „Posláním hry je naučit lidi nebýt „slepý“ 

k problémům druhých. Hru si doposud vyzkoušelo už dvě stě zákazníků a bavilo je to. V budoucnu se 

chceme zaměřit na další typ sociálních her," dodává Lucie Částková. 

Úkol č. 2 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení, společně přečtěte otázky a stanovte časový 

limit pro zodpovězení následujících otázek: 

a. S jakým netradičním nápadem přišla Lucie Částková? 

(Vytvořit společenskou hru pro vidoucí i nevidomé, kterou by mohly hrát obě skupiny společně.) 

                                                                 
3
 Medailonek úzce vychází a využívá části z těchto textů: Iveta Nádvorníková, Orlický denník.cz 1.2.2018: Olá. Jedinečný nápad Lucie 

pomáhá a baví nevidomé lidi (online). https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/ola-jedinecny-napad-lucie-pomaha-a-bavi-nevidome-
lidi-20180201.html (cit. 14.10.2019); Tereza Vaisová, Orlický denník.cz 19.6.2017: Hra pro nevidomé zaujala. Světová firma míří na 
světové finále. Olá! (online). https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/hra-pro-nevidome-zaujala-studentska-firma-miri-na-svetove-
finale-ola-20170619.html (cit. 14.10.2019) 

https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/ola-jedinecny-napad-lucie-pomaha-a-bavi-nevidome-lidi-20180201.html
https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/ola-jedinecny-napad-lucie-pomaha-a-bavi-nevidome-lidi-20180201.html
https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/hra-pro-nevidome-zaujala-studentska-firma-miri-na-svetove-finale-ola-20170619.html
https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/hra-pro-nevidome-zaujala-studentska-firma-miri-na-svetove-finale-ola-20170619.html
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b. Kdo byl inspirací pro její nápad? 

(Inspirací byla Lucii její nevidomá kamarádka, které 

chtěla pomoci.) 

c. Existují na trhu podobné hry, jako je ta 

Luciina? 

(V současné době neexistuje na českém trhu 

společenská hra, kterou by si mohli zahrát 

vidoucí a nevidomí společně a měli tak 

možnost lépe se pochopit.) 

 

Po vypršení časového limitu diskutujte společně s žáky 

jejich odpovědi. 

Úkol č. 3  

Detektivem na stopě deskovým hrám 

Cílem aktivity je zjistit, zda a jaké jiné deskové hry pro vidoucí a nevidomé na trhu existují.  

Žáci budou v rámci aktivity potřebovat přístup k internetu pro realizaci průzkumu trhu. 

1. Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení. 

2. Zadejte žákům úkol nalézt na internetu co nejvíce dalších deskových her pro vidoucí i 

nevidomé. V rámci úkolu by měli odpovědět na dvě základní otázky. Pro zodpovězení otázek 

žáci mohou využít přístup na internet nebo jiné zdroje (časopisy, noviny, letáky…).  

 Otázky: 

● Jaké existují deskové hry pro vidoucí a nevidomé?  

● Za jakou cenu se prodávají? 

3. Až žáci dokončí průzkum trhu, zástupce každé skupinky krátce pro ostatní žáky shrne, co 

vypátrali.  
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      Prostor na poznámky: 

 

4. Pokud budete mít možnost některou hru zapůjčit či získat, nechte žáky si je zahrát jak 

z pozice vidoucího, tak z pozice nevidomého. 

5. Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky diskutovat následující otázky: 

a.  Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu? 

b. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy? Jaké? Jak jste je řešili? 

c. Naučili jste se během práce na aktivitě něco nového? Co? 
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7.1. Moje výhoda:  Proč jsem lepší než ostatní?  

Anotace 

Žáci prostřednictvím příběhu podnikavého člověka získají představu o tom, co je to konkurenční 

výhoda a jak ji získat. V rámci interaktivního cvičení budou žáci hledat cesty, jak si vybudovat 

konkurenční výhodu pro své vlastní podnikání.  

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

Hájková, Petra, Veselý, Jan. LEAN CANVAS – ONLINE KURZ [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/ 

(cit.13.9.2019) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

 

  

                                                                 
1 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových dovedností. Každá z dovedností 
je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků. 

Dovednosti:  Schopnost naslouchat 

                        Prezentační dovednosti 

    Schopnost řešit problémy 

  Týmová práce 

  Kreativní myšlení 

  Pozitivní nastavení 

 

https://www.leancanvas.cz/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqFhtvf7Iu4gXmP2jJQ8UXAN5f-XtuTj3rNNx3183ifFzLWqm-9TaLcaAmByEALw_wcB
https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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7.1. Moje výhoda:  Proč jsem lepší než ostatní?      

Proč bychom výrobek či službu měli poskytovat zrovna my?  

Úkol č. 1 

Úvodní aktivita 

Smyslem úvodní aktivity je rozvíjet kreativitu, představivost a pozitivní pohled na svět. 

1.  Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a v pracovním listu pro žáky si společně 

prohlédněte 9 následující obrázků: 

 

 

 

2. Zadejte žákům úkol společně vyprávět příběh 

inspirovaný obrázky. Žáci se při vyprávění střídají. 

Koho napadne, jak může příběh začít, začne 

vyprávět, koho napadne jak pokračovat, pokračuje. 

Vždy mluví pouze jeden a ostatní poslouchají.  

3. Až všechny skupiny dokončí vyprávění příběhu, 

zástupce každé skupiny stručně převypráví příběh 

spolužákům.  Všimněte si, kolik příběhů bylo 

zakončeno pozitivně a kolik negativně. Skupinám, 

které zakončily příběh negativně, zadejte úkol 

převyprávět příběh tak, aby měl šťastný konec. 

4. Reflexe aktivity: Příběhy mohou mít různé konce, 

pro úspěch v podnikání, ale i v jiných oblastech 

života, je důležité myslet pozitivně.  

 

U
k
á
z
k
a 
 
l 
i 
s
t
u 
 
p
r
o 
 
ž
á
k
y 



 
Pracovní list pro učitele (1. stupeň):  
Náš podnik 7.1. 

  

3 

    Creative Commons 4.0 

Příběh: 

Představte žákům firmu SLUSNYtm Vaška Kroutila. Pro ilustraci čím se Vašek zabývá, lze žákům na 

úvod 

ukázat webové stránky jeho firmy (https://slusny.net/) nebo pustit krátké video (délka videa 1:37): 

https://www.youtube.com/watch?v=8K8rXenRLN0 

Společně s žáky přečtěte příběh Vaška Kroutila, aby získali lepší představu o tom, kdo může být 

podnikatel a jak si lze vybudovat výhody oproti konkurenci. 

Hraj si a uč se2 

Vašek se ke svému koníčku a dnes i práci dostal na základní škole. Jeho starší bratr přinesl domů 

yoyo od spolužáka. Hraní a trénování je z počátku bavilo oba. Bratr po čase přestal, ale Vaškovi to 

vydrželo déle. Jeho vášeň pro yoyo v dalších letech vedla k celé řadě úspěchů. Stal se čtyřnásobným 

mistrem České republiky a v roce 2010 dokonce 

mistrem Evropy. 

Hrát si s yoyem Vaška prostě bavilo, chtěl se stále 

zdokonalovat a hlavně poznal díky yoyu hodně nových 

přátel. Sám k tomu dodává: „Měli jsme super partu, 

trávili jsme spolu čas, později jsme spolu jezdili po 

Evropě na soutěže a poznal jsem hodně dobrých 

kamarádů.“  

Z koníčku se stalo jeho současné zaměstnání. Svůj 

obchod založili s bratrem až na základě poptávky. 

Nejprve měli úplně jednoduchý internetový blog, na 

který psali články o yoyování, hlavně proto, že je to moc 

                                                                 
2
 Medailonek úzce vychází a využívá části z těchto textů jako zdroje informací: Petra Dlouhá, Peníze.cz 20.6.2015: Byznisplán: 

Milionové jojo Vaška Kroutila (online). https://www.penize.cz/podnikani/301327-byznysplan-milionove-jojo-vaska-kroutila (cit. 
2.12.2019); Starty.cz 12.8. 2018: Vašek Kroutil – jojo je koníček I úspěšný byznys (online). http://starty.cz/clanky/lide/vasek-kroutil-
jojo-je-konicek-uspesny-byznys/    (cit. 2.12.2019)
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bavilo. Lidé se tam začali ptát, kde se dají koupit yoya, která používají. A protože se tehdy v České 

republice neprodávala, rozhodli se to změnit. Velká očekávání však neměli. Mysleli si, že prodají 

několik kusů týdně a získají zkušenost, jak funguje e-shop. 

O jejich yoya byl však větší zájem, než čekali. Začali tedy podnikat a otevřeli si vlastní prodejnu 

v centru Prahy. Dnes ve svých obchodech Vašek s bratrem Kubou prodávají yoya za miliony korun.  

Na otázku, co mu podnikání nejvíce dává, Vašek odpovídá: „Podnikání mi dává volnost, prostor 

přemýšlet a nutí mě pořád se rozvíjet. Občas prostě nemám na vybranou a musím dělat aktivity, 

které neumím. Díky byznysu jsem získal sebevědomí, naučil jsem se dělat rychlá rozhodnutí a nést 

zodpovědnost.“ 

Úkol č. 2 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení, společně přečtěte otázky a stanovte časový 

limit pro zodpovězení následujících otázek: 

a. V čem má Vašek výhodu oproti jiným prodejcům 

yoy v České republice? 

(Vašek se yoyováním zabýval dlouhodobě a 

vyhrál celou řadu soutěží na národní i 

mezinárodní úrovni. Zná tedy velice dobře 

výrobky, které prodává a v oblasti yoyování je 

známou osobou.) 

b. Jak se Vašek dostal k yoyování?  

(První yoyo přinesl domů jeho bratr a trénovat 

začínali společně.) 

Po vypršení časového limitu diskutujte společně s žáky 

jejich odpovědi. 
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Úkol č. 3  

Konkurenční výhoda 

Cílem aktivity je zamyslet se nad otázkou: Co máme, co ostatní nemohou jednoduše zkopírovat či 

koupit? Taková výhoda není specifická vlastnost produktu (služby) či nadšení žáků. Co není možné 

jednoduše zkopírovat, jsou například specifické znalosti nebo dovednosti žáků v týmu, již existující 

zákazníci nebo komunita. 

Varianta: Pokud jste s žáky nepracovali na předchozích pracovních listech, rozdělte je do skupin dle 

svého uvážení a ponechte žákům prostor, aby si v rámci své skupiny vymysleli produkt či službu, 

kterou by chtěli prodávat. 

Žáci budou pro aktivitu potřebovat papír a tužku. 

1. Rozdělte žáky do skupin, v rámci kterých si již vymysleli podnikatelský nápad. 

2. Položte žákům otázku:  

- Co máte nebo umíte, co konkurence nemůže jednoduše zkopírovat či koupit?   

(Jako příklad lze uvést Vaška Kroutila, jehož výhodou je detailní znalost výrobků, které 

prodává, ale zejména to, že je v oblasti yoyování známou osobou.)  

Nechte je v rámci týmu zamyslet nad odpovědí. Pro začínající podnikatele je právě tato část 

podnikatelského plánu nejsložitější k vyplnění. S velkou pravděpodobností žádnou 

neférovou výhodu nenajdou. Pro přežití na trhu je ale nutné, si ji vybudovat. Veďte proto 

žáky k zamyšlení nad tím, jakou výhodu si mohou začít vytvářet již nyní. 

3. Zástupci jednotlivých týmů budou svou výhodu oproti konkurenci prezentovat před 

ostatními spolužáky. 

4. Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky diskutovat následující otázky:  

a.  Naučili jste se během práce na aktivitě něco nového? Co?  

b. Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu?  

c. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy? Jak jste je řešili? 
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8.1. Náklady: Za co budu muset platit svým 
dodavatelům či spolupracovníkům a kolik?  

Anotace 

Žáci prostřednictvím příběhu podnikavých lidí získají představu, jak se mohou stát podnikateli a 

jaké druhy nákladů jsou spojeny s podnikáním. V rámci interaktivního cvičení si žáci sami pomocí 

internetu vytvoří seznam nákladů potřebných pro výrobu jejich produktů či poskytování jejich 

služeb. 

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

Hájková, Petra, Veselý, Jan. LEAN CANVAS – ONLINE KURZ [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/ 

(cit.13.9.2019) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

  

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových dovedností. 

Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků. 

Dovednosti:  Schopnost naslouchat 

                        Prezentační dovednosti 

    Cílevědomost 

  Týmová práce 

 

https://www.leancanvas.cz/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqFhtvf7Iu4gXmP2jJQ8UXAN5f-XtuTj3rNNx3183ifFzLWqm-9TaLcaAmByEALw_wcB
https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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8.1. Náklady: Za co budu muset platit svým 

dodavatelům či spolupracovníkům a kolik? 

Jaké jsou moje náklady? 

Úkol č. 1 

Smyslem úvodní aktivity je rozvíjet kreativní myšlení.  

1. Rozdělte žáky do menších skupin po 3-4 žácích a každé skupině dejte k dispozici jeden 

předmět (šátek, balíček špejli, míček, hřeben, sponku do vlasů nebo jiné drobné předměty 

dle svého uvážení)  

2. Zadejte žákům úkol vymyslet co nejvíce způsobů využití daného předmětu s časovým 

omezením na 5 minut. Žáci si zvolí jednoho zapisovatele, který bude nápady zaznamenávat.  

3. Po ukončení časového limitu přečte zapisovatel každé skupiny její nápady. Žáci z ostatních 

skupin mohou přidávat své nápady, které je při čtení návrhů ostatních skupin napadnou. 

Reflexe aktivity: Na začátku aktivity většinou lidé 

přicházejí se způsoby využití předmětů, které znají. 

Postupem času přicházejí se stále více netradičními 

nápady. Pro kreativitu je klíčový delší čas. Nápady se 

také lépe rozvíjejí, když je více účastníků a navzájem se 

inspirují a navazují na sebe. 

Příběh: 

Představte dětem projekt žáků ze základní školy 

Litomyšl „Nebůůůď smutný, dej si smoothie!“, který 

vyhrál Soutěž malých podnikatelů v roce 2019.  

Společně s žáky přečtěte medailonek projektu 

„Nebůůůď smutný, dej si smoothie!“, aby získali lepší 

představu o tom, jaké podnikatelské nápady lze realizovat už na základní škole.   

U
k
á
z
k
a 
 
l 
i 
s
t
u 
 
p
r
o 
 
ž
á
k
y 



 
 
Pracovní list pro učitele (1. stupeň):  
Náš podnik 8.1.  

  

3 

    Creative Commons 4.0 

Namixuj si výlet2 
Vyřešit problém kolem sebe a ještě si vydělat na školní 

výlet, tak vznikl projekt „Nebůůůď smutný,  dej si 

smoothie!“ žáků ze Základní školy Litomyšl, U školek 

1117, okres Svitavy. Jednou za 14 dní dostávají všichni 

žáci v rámci projektu Mléko do škol jednu či dvě 

krabičky mléka. O obyčejné mléko mezi dětmi však ve 

škole není příliš zájem. „Mléko se dlouho válelo všude 

po třídě, někteří spolužáci s ním dělali různé hlouposti a 

s mlékem šeredili,“ dodává Klára.  

Nejprve bylo potřeba vymyslet, jak by se dalo nechtěné 

mléko smysluplně využít, aby se s ním neplýtvalo. 

Nápadů byla velká řada. „Chtěli jsme z mléka udělat 

něco dobrého, zdravého a zároveň jednoduchého, tak 

abychom to byli schopni udělat ve školních podmínkách. V současnosti jsou populární různé 

mixované nápoje jako je smoothie či shake, tak jsme se pustili do výroby smoothie,“ shrnuje nápad 

Jakub.  

 „Vítek s Kubou se pustili do tvorby jednotlivých receptů, Anička si vzala na starosti kalkulaci cen, 

tak abychom neprodělávali a celý projekt byl udržitelný. Klára je výtvarně zdatná, tak navrhla a 

následně vytvořila naše kraví logo. Další se pustili do polepování kelímku logy, zkoušky receptů, 

reklamy, nákupu surovin, všichni si našli to, co budou mít na starosti,“ popisuje vznik projektu 

Stella. Od prvopočátku se projekt snaží myslet i na přírodu a ekologii. Všechen odpad je pečlivě 

roztříděn, smoothie se podává v papírových kompostovatelných kelímcích.  

                                                                 
2
 Text medailonku je autorským dílem žáků ZŠ Litomyšl pod vedením pana učitele Jana Coufala. 
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V nabídce, která se dle sezónního ovoce průběžně mění, 

je vždy okolo šesti druhů smoothie. K nejvíce oblíbeným 

patří klasicky banánový a také banán v čokoládě. 

Všechny smoothie se prodávají za cenu 8 až 10 Kč. 

„Pokud si děti donesou vlastní mlíčko, mají ještě 

dodatečnou slevu,“ vysvětluje finanční stránku a 

prodejní strategii Anička. 

V současnosti se smoothie mixuje o velkých přestávkách 

v týdnu, kdy probíhá zavážka mléka do škol.  Vždy má 

„službu“ jedna ze dvou mixovacích skupin. O tom, že se 

zrovna smoothie vyrábí, informuje hlášení ze školního 

rozhlasu. Aktuálně se během jednoho mixování obslouží 

okolo 50 zájemců.  

Celý projekt si společně organizují a řídí 16 spolužáků. Všichni oceňují jaké příležitosti a zkušenosti 

jim projekt přinesl. „Rád bych si jednou otevřel svůj vlastní podnik, proto jsem moc rád, že si to 

můžu takhle vyzkoušet,“ nastiňuje Kuba své kroky do budoucna.  „Jsme moc rádi, že celý projekt 

splnil vše, s čím jsme do něj šli a proč jsme ho vymysleli. Ve škole se nepovalují krabičky s mlékem, 

děti se opět mléko naučily pít a my jsme si užili skvělý výlet,“ uzavírá celou věc Klára. „Tak nebuďte 

smutný a dejte si naše smoothie!“ 

Úkol č. 2 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení, společně přečtěte otázky a stanovte časový 

limit pro jejich zodpovězení: 

a. Jaké výrobky prodávají žáci základní školy Litomyšl v rámci projektu „Nebůůůď smutný, 
dej si smoothie!“? 
(Ovocné nápoje s mlékem.) 
 

b. Za jakou cenu se smoothie prodávají? 
(Cena je 8-10Kč.) 
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Po vypršení časového limitu diskutujte společně s žáky jejich odpovědi. Pokuste se odpovědět na 

následující otázku: 

c. Co si podle vás museli žáci z Litomyšle koupit nebo museli zaplatit, aby mohli začít 
prodávat svoje smoothie? 

  (náklady: suroviny pro výrobu smoothie – sezónní ovoce a čokoláda; kelímky, mixér; 
energie pro provoz mixéru; odměna za práci odvedenou při výrobě a organizaci prodeje 
smoothie) 

 
 

 

 

Úkol č. 3  

Upeč si své perníčky 

Cílem aktivity je, aby se žáci zamysleli nad strukturou 

nákladů na upečení perníčků, které budou dle možností 

prodávat v rámci školních akcí.  

Varianta 1: Rozdělte žáky do skupin dle svého uvážení a 

ponechte jim prostor, aby si v rámci své skupiny 

vymysleli jiný produkt či službu, kterou by chtěli 

prodávat. 

 

1. Rozdělte žáky do skupin dle svého uvážení a 

nechte je sepsat a spočítat náklady k výrobě 

jedné dávky perníčků.  

 

 

 

Náklady představují vše, co budete potřebovat, abyste mohli začít vyrábět své výrobky nebo 
poskytovat služby. Jedná se zejména o suroviny nebo materiál nutný k výrobě, lidskou práci 
nebo o místo, kde bude výroba probíhat.  
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Příklad nákladů za suroviny na pečení perníčků na prodej:  

 mouka (1kg)   15Kč 

 vajíčka (6 kusů) 24Kč 

 perníkové koření  19Kč 

 med    50Kč 

 cukr    20Kč 

 kakao    30Kč  

 celkem   158Kč  

Z výše uvedených surovin mohou žáci vyrobit cca 64 perníčků. Dále je třeba počítat s platbami za 

pronájem prostor pro výrobu perníčků a za energie. Veďte žáky také k zamyšlení nad výší odměny 

za jejich práci.  

Jako vodítko položte žákům následující otázky, které se v rámci skupiny budou snažit zodpovědět: 

             -      Jaké suroviny nebo materiál budete potřebovat nakoupit? Kolik bude stát? 

- Kdo vám bude pomáhat a jakou práci bude dělat? Kolik času tato práce zabere?  

- Kde budete své perníčky vyrábět a kolik budete za pronájem místa platit? 

- Budete platit ještě za něco jiného? (např. pronájem prodejního místa,…) 

- Než začnete perníčky prodávat, kolik peněz budete potřebovat? 

2. Žáci mohou využít internet a vyhledávat dostupné informace ohledně nákladů nutných pro 

výrobu jejich produktu nebo provést průzkum v obchodech či z jiných zdrojů. 

3. Podporujte žáky ve výrobě perníčků a společně hledejte cesty pro prodej perníčků v rámci 

školních akcí. 

4. Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky diskutovat následující otázky:  

a. Naučili jste se během práce na aktivitě něco nového? Co?  

b. Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu?  

c. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy? Jak jste je řešili? 
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9.1. Cena: Jakou bude mít můj výrobek či služba cenu?  

Anotace 

Žáci prostřednictvím příběhu mladého podnikavého člověka získají lepší představu o možnosti, jak 

si splnit své sny podnikáním. V rámci interaktivního cvičení se žáci naučí stanovit cenu svého 

výrobku nebo služby na základě svých nákladů a cen konkurence. 

 

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

Hájková, Petra, Veselý, Jan. LEAN CANVAS – ONLINE KURZ [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/ 

(cit.13.9.2019) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

 

  

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových dovedností. 

 Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků.

Dovednosti:  Schopnost naslouchat 

                        Prezentační dovednosti 

    Cílevědomost 

  Týmová práce 

 

https://www.leancanvas.cz/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqFhtvf7Iu4gXmP2jJQ8UXAN5f-XtuTj3rNNx3183ifFzLWqm-9TaLcaAmByEALw_wcB
https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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9.1. Cena: Jakou bude mít můj výrobek či služba cenu?      

Hledání ceny  

Úkol č. 1 

Úvodní aktivita 

Smyslem úvodní aktivity je sdílení vlastních snů 

s ostatními spolužáky a zamyšlení, jakými cestami si za 

svými sny jít a co k tomu potřebujeme. 

1. Rozdělte žáky do menších skupin dle svého 

uvážení. Nechte žáky v rámci skupin zamyslet se 

a odpovědět na následující otázky: 

a. Máte nějaký sen nebo přání? 

b. Co byste k jejich uskutečnění 

potřebovali? 

c. Máte vymyšlený plán, jak si splnit svůj 

sen? 

Příběh:  

Představte žákům Tomáše Vejmolu. Pro ilustraci zaměření jeho aktivit lze žákům na úvod ukázat 

profil na Facebooku (https://www.facebook.com/tomaskovikrizalky) nebo pustit video (délka videa 

6:28): https://www.youtube.com/watch?v=hb50eBxb9vc 

Společně s žáky přečtěte příběh Tomáše Vejmoly, aby získali lepší představu o tom, jaké cesty 

mohou vést ke splnění snů, co je možné se po cestě naučit a získat. 
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Počítač za jablíčka ze zahrady2 

Tomáš Vejmola z Mníšku pod Brdy měl sen. Stejně jako 

jiní kluci chtěl v 11 letech počítač, aby mohl hrát hry. 

Nicméně dárek za 21 tisíc korun se nevešel do hranic 

rodinného rozpočtu. Touha splnit si sen však byla tak 

silná, že se Tomáš za podpory svých rodičů rozhodl 

vydělat si na něj sám.  

Jak by si ale mohl kluk v 11 letech vydělat 21 tisíc 

korun? Někdy se stačí podívat kolem sebe a využít 

příležitosti. Tomášova rodina měla u domu zahradu a 

zrovna se jim urodilo tolik jablek, že nevěděli co s nimi. 

Co třeba z nich vyrobit křížaly a prodávat je? I takto 

jednoduché to může být!  

V říjnu tedy Tomáš začal s výrobou křížal. Odpoledne se 

Tomášův domov na několik hodin proměňoval na malou 

jablečnou fabriku. "Zabalit krabice a napytlíčkovat mi 

trvá asi hodinu. A večer když krájíme jablíčka a dáváme 

je do sušiček, tak nám to trvá jednu až dvě hodiny," 

vypráví mladý podnikatel. Kromě výroby křížal sám 

vypisuje složenky, podací lístky, popisuje krabice a 

posílá balíčky poštou. Rodiče pomáhají s plněním 

sušiček, kupují pytlíky a krabice či tisknou samolepky. 

"Rodiče mi pomáhají, když přijdou z práce. Koupili mi 

                                                                 
2 Medailonek úzce vychází a využívá části z tohoto textu jako zdroje informací: Anežka Poláčková, KlubInvestoru.com 10.6.2014: 
Tomáš Vejmola – malý podnikatel (online). http://www.klubinvestoru.com/cs/article/2128-tomas-vejmola-podnikatel (cit. 
9.1.2020); Filip Horáček, iDnes.cz/zpravodajství 15.1.2014: V jedenácti letech rozjel byznys. Z peněz za křížaly si koupí počítač 
(online). https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/v-jedenacti-rozjel-vlastni-byznys. (cit. 9.1.2020) 
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první dvě sušičky a já si pak z těch peněz za křížalky koupil ještě dvě. Taky asi platí proud," říká 

Tomáš. "Když mi přijde hodně objednávek, tak si k tomu sedne tatínek a diktuje mi, co si kdo 

objednal, a já to zapisuju do sešitu, abych pak mohl připravovat krabice. Všechny peníze, co 

dostanu, si můžu nechat. Tatínek hlídá, abych je neutratil a vydržel až na ten počítač," vypráví.  

 

Jeden balíček křížal prodává Tomáš za 40 korun. S prodejem začal nejprve v malém na školním 

knoflíkovém trhu, na vodáckém kroužku nebo na promítání filmů. Tomáš nadšeně nasušil tolik 

křížal, že by je na podobných akcích neměl šanci prodat. Zrodil se proto nápad nabízet je na 

Facebooku. Tatínek založil Facebookovou stránku „Tomáškovy křížalky“ a přizval k podpoře, sdílení 

a nákupu křížal své přátele.  První objednávka přišla do deseti minut a ještě téhož večera se seběhly 

další, celkově asi na 25 balíčků. Za několik měsíců měla stránka na Facebooku tisíce fanoušků.  

Křížaly Tomáš vyráběl několik měsíců a na počítač si vydělal, nakonec jej však dostal darem od 

jednoho z tuzemských prodejců elektroniky. Námaha se mu zúročila dvojnásobně, přesto však 

ušetřených 20 tisíc nechce utratit do poslední koruny.  

Úkol č. 2 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení, 

společně přečtěte následující otázky a stanovte časový 

limit pro jejich zodpovězení: 

 a. Proč začal Tomáš prodávat křížaly? 

(Protože si chtěl vydělat peníze na nový počítač, 

na kterém by mohl hrát hry.) 

b. Za kolik korun prodává jeden balíček? 

(Jeden balíček prodává za 40 korun.) 

c. Kde Tomáš prodával své křížaly? 

(Nejprve  začal  s  prodejem  na  menších  

setkáních:  
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na školním knoflíkovém trhu, na vodáckém kroužku nebo na promítání filmů. S tatínkovou 

pomocí začal křížaly ve větším prodávat prostřednictvím profilu na Facebooku.) 

Úkol č. 3  

Jakou cenu dáme našemu výrobku či službě? 

Cílem aktivity je, aby si žáci stanovili cenu svého produktu či služby. Žáci budou vycházet ze svých 

záměrů formulovaných v předchozích pracovních listech. 

Varianta: Pokud učitel s žáky nepracoval na předchozích pracovních listech, rozdělí je do skupin dle 

svého uvážení a ponechá žákům prostor, aby si v rámci své skupiny vymysleli produkt či službu, 

kterou by chtěli prodávat. 

1. Rozdělte žáky do skupin, ve kterých si již vymysleli podnikatelský nápad v rámci předchozích 

pracovních listů. Každá skupina bude mít za úkol stanovit cenu svého výrobku či služby pro 

trh. Prodiskutujte s žáky význam stanovení ceny produktu či služby a jak k němu dojít.  

Při stanovení ceny lze postupovat různými způsoby:  

a. Stanovení ceny na základě nákladů. 

Nechte žáky sepsat a spočítat náklady za materiál potřebný k výrobě jednoho jejich 

produktu a případné další náklady (energie). Součet vydělí počtem výsledných produktů. 

Tím získají nákladovou cenu za jeden produkt.  

Pokud budou žáci například péct perníčky na prodej, nakoupí suroviny (mouka 1kg 15Kč, 

vajíčka 6 kusů 24Kč, perníkové koření 19Kč, med 50Kč, cukr 20Kč, kakao 30Kč) za 158Kč. 

Z těchto surovin žáci mohou vyrobit cca 64 perníčků. Nákladová cena jednoho perníčku je 

158 / 64 = 2,5Kč.  

Nákladová cena představuje částku, kterou musí výrobce zaplatit, aby mohl vyrobit jeden 

výrobek. Náklady na výrobu jednoho perníčku jsou 2,5Kč, cena za kterou bude výrobce 

prodávat je 7,5Kč. Zisk pro výrobce je 5Kč za perníček. Zisk pokrývá čas a úsilí podnikatele. 

b. Při stanovování ceny je možné vycházet z toho, kolik zákazníci platí za podobné již 

prodávané produkty či služby u konkurence. 

Nechte žáky vybrat si výrobek nebo službu podobnou té, kterou chtějí prodávat, a zadejte 

jim úkol zmapovat ceny konkurenčních firem. Nechte žáky zamyslet se nad rozdíly v ceně. 
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Ovlivní nějak zákazníka? Je pro vás některá z cen přijatelnější? Nechte žáky stanovit cenu na 

základě průměru konkurenčních cen. 

Výrobek: ……………………………………………………………………. 

Prodejce  Cena výrobku 

   

   

   

   

   

   

   

   

Cena na základě průměru konkurenčních cen:………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

2. Žáci nastaví cenu svého produktu či služby a v rámci krátké prezentace ji představí 

spolužákům se zdůvodněním, proč zvolili právě tuto cenu. 

3. Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky diskutovat následující otázky:  

a.  Naučili jste se během práce na aktivitě něco nového? Co?  

b. Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu?  

c. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy? Jak jste je řešili? 

 

Při stanovení ceny je dobré se držet mezi minimální cenou, která přesně pokrývá náklady, 

a maximální cenou, kterou jsou zákazníci ochotni maximálně zaplatit. Cenu testujte již od 

začátku takovou, jakou ji chcete mít u finálního produktu (služby). Ověříte si tím, jestli jsou 

zákazníci ochotni za váš produkt (službu) opravdu zaplatit. Navíc je vždy jednodušší zlevnit 

než zdražit. Cenu lze testovat například předprodejem. 
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10.1. Udržitelný růst: Co znamená úspěch a jak jej měřit?  

Anotace 

Žáci se prostřednictvím podnikavého mladého člověka dozvědí, co znamená úspěch a jak jej 

můžeme měřit. V rámci interaktivního cvičení si žáci stanoví indikátory úspěchu pro svůj 

podnikatelský nápad. 

 

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

Hájková, Petra, Veselý, Jan. LEAN CANVAS – ONLINE KURZ [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/ 

(cit.13.9.2019) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

 

Prostor na poznámky: 

 

 

  

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových dovedností. 

 Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků.

Dovednosti:  Schopnost naslouchat 

                        Prezentační dovednosti 

    Cílevědomost 

  Týmová práce 

 

https://www.leancanvas.cz/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqFhtvf7Iu4gXmP2jJQ8UXAN5f-XtuTj3rNNx3183ifFzLWqm-9TaLcaAmByEALw_wcB
https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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10.1. Udržitelný růst: Co znamená úspěch a jak jej měřit?      

“Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech.“ 

Tomáš Baťa2 

Čeho chceme dosáhnout? 

Úkol č. 1 

Zamyslete se společně s žáky nad odpovědí na otázky: 

a. Kdy jste se cítili naposledy úspěšní?  

b. Podle čeho jste poznali, že jste úspěšní? 

Příběh: 
Představte žákům Tomáše Vejmolu. Pro ilustraci zaměření jeho aktivit lze žákům na úvod ukázat 

jeho profil na Facebooku (https://www.facebook.com/tomaskovikrizalky) nebo jim pustit video 

(délka videa 6:28): 

https://www.youtube.com/watch?v=hb50eBxb9vc 

Společně s žáky přečtěte příběh Tomáše Vejmoly, aby 

získali lepší představu o tom, jaké cesty mohou vést ke 

splnění snů a co je možné se po jedné z takových cest 

naučit či získat.  

Počítač za jablíčka ze zahrady 
Tomáš Vejmola z Mníšku pod Brdy měl sen. Stejně jako 

jiní kluci chtěl v 11 letech počítač, aby mohl hrát hry. 

Nicméně dárek za 21 tisíc korun se nevešel do hranic 

rodinného rozpočtu. Touha splnit si sen však byla tak 

silná, že se Tomáš za podpory svých rodičů rozhodl 

vydělat si na něj sám.  

                                                                 
2
 Tomáš Baťa (1876 – 1932) byl československý podnikatel, tvůrce obuvnického impéria. Byl jedním z největších podnikatelů své 

doby. Podporoval změny a rozvoj v sociální a zdravotní sféře. (zdroj: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Ba%C5%A5a 2.12.2019) 
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Jak by si ale mohl kluk v 11 letech vydělat 21 tisíc 

korun? Někdy se stačí podívat kolem sebe a využít 

příležitosti. Tomášova rodina měla u domu zahradu a 

zrovna se jim urodilo tolik jablek, že nevěděli co s nimi. 

Co třeba z nich vyrobit křížaly a prodávat je? I takto 

jednoduché to může být!  

V říjnu tedy Tomáš začal s výrobou křížal. Odpoledne se 

Tomášův domov na několik hodin proměňoval na 

malou jablečnou fabriku. "Zabalit krabice a 

napytlíčkovat mi trvá asi hodinu. A večer když krájíme 

jablíčka a dáváme je do sušiček, tak nám to trvá jednu 

až dvě hodiny," vypráví mladý 'podnikatel'. Kromě 

výroby křížal sám vypisuje složenky, podací lístky, 

popisuje krabice a posílá balíčky poštou. Rodiče pomáhají s plněním sušiček, kupují pytlíky a 

krabice či tisknou samolepky. 

"Rodiče mi pomáhají, když přijdou z práce. Koupili mi 

první dvě sušičky a já si pak z těch peněz za křížalky 

koupil ještě dvě. Taky asi platí proud," říká Tomáš. "Když 

mi přijde hodně objednávek, tak si k tomu sedne tatínek 

a diktuje mi, co si kdo objednal, a já to zapisuju do 

sešitu, abych pak mohl připravovat krabice. Všechny 

peníze, co dostanu, si můžu nechat. Tatínek hlídá, abych 

je neutratil a vydržel až na ten počítač," vypráví. 

Jeden balíček křížal prodává Tomáš za 40 korun. 

S prodejem začal nejprve v malém na školním 

knoflíkovém trhu, na vodáckém kroužku nebo na 

promítání filmů. Tomáš nadšeně nasušil tolik křížal, že 
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by je na podobných akcích neměl šanci prodat. Zrodil se 

proto nápad nabízet je na Facebooku. Tatínek založil 

Facebookovou stránku „Tomáškovy křížalky“ a přizval 

k podpoře, sdílení a nákupu křížal své přátele.  První 

objednávka přišla do deseti minut a ještě téhož večera 

se seběhly další, celkově asi na 25 balíčků. Za několik 

měsíců měla stránka na Facebooku tisíce fanoušků.  

Křížaly Tomáš vyráběl několik měsíců a na počítač si 

vydělal, nakonec jej však dostal darem od jednoho z 

tuzemských prodejců elektroniky. Námaha se 

mu zúročila dvojnásobně, přesto však ušetřených 20 

tisíc nechce utratit do poslední koruny.  

Úkol č. 2 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení, společně přečtěte otázky a stanovte časový 

limit. Pro zodpovězení následujících otázek: 

a. Proč začal Tomáš vyrábět a prodávat křížaly? Čeho chtěl dosáhnout? 

(Protože si chtěl vydělat peníze. Chtěl si za ně koupit nový počítač.) 

b. Myslíte, že byla jeho aktivita úspěšná? Pokud ano, jak byste svou odpověď zdůvodnili? 

Pokud ne, jak byste svou odpověď zdůvodnili? 

(Tomášova aktivita úspěšná byla, protože se mu podařilo vydělat si prodejem křížal na 

vysněný počítač.)  

Po vypršení časového limitu diskutujte společně s žáky jejich odpovědi. 

 

 

 

 

Úspěch může pro každého znamenat něco jiného. Pro někoho to jsou peníze, pro jiného 
nejsou peníze vůbec důležité a nachází ve své práci jiné uspokojení. Úspěšnost projektu je 
možné vyhodnotit proto pouze v případě, pokud je od začátku stanoveno, čeho chce 
dosáhnout. K tomuto účelu slouží indikátory.  Ke každému indikátoru je vždy dobré uvádět 
jeho výchozí hodnotu, konkrétní číslo, které má být dosaženo, a dobu, kdy chceme tohoto 
čísla dosáhnout. 
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Úkol č. 3  

Úspěch jak jej vnímáme my. 

Cílem aktivity je stanovit si indikátory, podle kterých žáci budou schopni poznat, zda je jejich 

projekt úspěšný.  

Varianta: Pokud  jste s žáky nepracovali na předchozích pracovních listech, rozdělte je do skupin 

dle svého uvážení a ponechte žákům prostor, aby si v rámci své skupiny vymysleli výrobek či službu, 

kterou by chtěli prodávat. 

1. Rozdělte žáky do skupin, v rámci kterých si již vymysleli podnikatelský nápad. Nechte žáky 

stručně shrnout svůj podnikatelský nápad a zapsat jej na papír. 

2. Zadejte žákům úkol stanovit si indikátory úspěšnosti projektu. Nejprve je však třeba se 

zamyslet nad tím, proč chtějí žáci na projektu pracovat, co jim má přinést a kdy toho chtějí 

dosáhnout3
. Žáci by si měli zodpovědět následující otázku:  

Jak poznáte, že to, co děláte, děláte dobře a jste úspěšní?  

Jako příklad lze poukázat na medailonek Tomáše Vejmoly.  Tomáš Vejmola měl jasně 

stanovený cíl – indikátor úspěchu: vydělat 21 tisíc korun na nový počítač. 

Ke každému indikátoru je vždy dobré uvádět jeho výchozí hodnotu, konkrétní číslo, které 

má být dosaženo, a dobu, kdy chceme tohoto čísla dosáhnout. 

Tomáš má jasně stanovené konkrétní číslo jako indikátor úspěchu (21 tisíc korun), ale 

konkrétní doba pro dosažení není v medailonku uvedena.  

Můžete se s žáky společně zamyslet, jakou dobu mohlo Tomášovi trvat vydělat peníze na 

počítač. 

3. Ponechte žákům čas pro stanovení indikátorů úspěchu pro jejich projekt. Po uplynutí 

časového limitu zástupce každé skupiny bude prezentovat indikátory ostatním spolužákům.  

 

                                                                 
3
 Zajímavé zamyšlení nad PROČ nabízí Simon Sinek ve svém vystoupení na TED konferenci: 

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action#t-335459   (20.12.2018)

http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=cs#t-4241
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action#t-335459
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4. Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky diskutovat následující otázky: 

a. Naučili jste se během práce na aktivitě něco nového? Co? 

b. Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu?  

c. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy? Jak jste je řešili? 

 

Prostor na poznámky: 
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10.2. Udržitelný růst:  

Jak vytrvat při dosahování stanovených cílů?  

Anotace 

Žáci prostřednictvím příběhu podnikavé rodiny získají lepší představu o možnosti, jak navázat na 

tradici svých předků. V rámci jednoduchého hravého cvičení si žáci vyzkoušejí práci v týmu a 

v rámci následné diskuse se zaměří na důležitost spolupráce při zvládání úkolů.  

 

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

Hájková, Petra, Veselý, Jan. LEAN CANVAS – ONLINE KURZ [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/ 

(cit.13.9.2019) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

  
                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových dovedností. 

 Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků.

Dovednosti:  Cílevědomost 

                        Prezentační dovednosti 

    Schopnost řešit problémy 

  Týmová práce 

  Kreativní myšlení 

  Pozitivní nastavení 

 

https://www.leancanvas.cz/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqFhtvf7Iu4gXmP2jJQ8UXAN5f-XtuTj3rNNx3183ifFzLWqm-9TaLcaAmByEALw_wcB
https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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10.2. Udržitelný růst: Jak vytrvat při dosahování stanovených 

cílů?      

„Tři nejdůležitější věci, kterých je třeba k dosažení jakéhokoliv velkého cíle, jsou:  

tvrdá práce, vytrvalost a zdravý rozum.“ 

Thomas Alva Edison2 

Vytrvalost a jak jí podpořit 

Úkol č. 1 

Smyslem úvodní aktivity je rozvíjet spolupráci mezi žáky. V rámci aktivity žáci společně nakreslí 

obrázek na téma „včelky“. Při práci žáci nebudou moci mluvit, stejně jako včelky se totiž budou 

dorozumívat jinak než slovy.   

  

1. Rozdělte žáky do menších skupin po 3-4 

žácích. Každé skupině dejte k dispozici 

výtvarný materiál a větší papír. 

2. Zadejte žákům úkol nakreslit společný 

obrázek. Při tvorbě obrázku mezi sebou žáci 

nemohou mluvit. Časový limit pro tvorbu 

stanovte na 5 minut.  

3. Reflexe: Po ukončení práce na obrázku žáky 

nechte vyjádřit, jak se jim pracovalo, když 

spolu nemohli mluvit. S žáky si povídejte o 

včelkách a jejich společenství a téma 

vztáhněte k vytrvalosti a práci v týmu (včelky 

                                                                 
2 Thomas Alva Edison (1847 – 1931) byl americký vynálezce a podnikatel. Na jeho jméno je vedeno 2332 patentů, další tisíce jich 
registrovaly jeho firmy. Mezi nejznámější Edisonovy vynálezy patří fonograf (předchůdce gramofonu) a mylně je k nim počítána 
i žárovka, kterou ovšem pouze zdokonalil a nechal si patentovat. Edison je také zakladatelem dodnes vydávaného 
prestižního časopisu Science. (zdroj: https://cs.wikipedia.org   8.1.2020)
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Fonograf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gramofon
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%A1rovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casopis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Science
https://cs.wikipedia.org/


 
Pracovní list pro učitele (1. stupeň):  
Náš podnik 10.2. 

  

3 

    Creative Commons 4.0 

pracují velice pilně a vytrvale, každá včelka má své místo a úkol v rámci společenství a 

její práce je pro ostatní důležitá: bez práce jednotlivých včelek by společenství nemohlo 

fungovat.)  

Příběh: 

Představte žákům Včelí farmu Cihlářovi. Pro ilustraci zaměření farmy lze žákům na úvod ukázat 

webové stránky (http://www.med-cihlarovi.cz) nebo pustit krátké video (délka videa 4:39; video 

žákům pusťte od 1:00): https://www.youtube.com/watch?v=j68bbqHHIog. 

Společně s žáky přečtěte příběh podnikání rodiny Cihlářových, aby získali lepší představu o tom, co 

znamená být podnikavý a jaké překážky je třeba při podnikání překonávat. 

 „No tak do toho teda půjdem!“3 

„No tak do toho teda půjdem!“ Řekla paní Boháčová 

svému manželovi, když se společně dívali na 

polorozpadlou usedlost, kterou pan Boháč získal v roce 

1992 zpět do svého vlastnictví. Tatínek pana Boháče 

zde hospodařil od roku 1947. Věnoval se zde chovu 

skotu, prasat, koní, drůbeže, holubů a v neposlední řadě 

měl i 50 včelstev. V roce 1950 bylo však hospodářství 

zestátněno a jeho majitel vystěhován.  

Na práci svého otce mohl pan Boháč navázat až v 90. 

letech minulého století. Usedlost se po navrácení 

nacházela ve velmi špatném stavu. Pan Boháč se přesto 

se svou rodinou rozhodl radikálně změnit svůj život, 

                                                                 
3
 Medailonek úzce vychází a využívá části z tohoto textu jako zdroje informací: Šárka Gorgoňová, Asociace soukromého zemědělství: 

Včelí farma Cihlářovi - vítěz soutěže Farma roku 2017 (online). https://www.asz.cz/cs/soutez-o-farmu-roku/farma-roku-2017/ (cit. 
9.1.2020); webových stránek Farma Cihlářovi http://www.med-cihlarovi.cz/o-nasi-farme/historie-a-soucasnost/ (cit. 9.1.2020) 

 

U
k
á

U
k
á
z
k
a 
 
l 
i 
s
t
u 
 
p
r
o 
 
ž
á
k
y 

https://www.youtube.com/watch?v=j68bbqHHIog
https://www.asz.cz/cs/soutez-o-farmu-roku/farma-roku-2017/
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přestěhoval se na statek,  začal  hospodařit  a zároveň  rekonstruovat  vše,  co 

 bylo potřeba. Přeměna na slušné místo pro život a podnikání trvala dlouhou dobu a stále ještě 

pokračuje. Pan Boháč se ve svém podnikání zaměřil hlavně na pěstování zeleniny a drobný chov 

prasat. Až v roce 2000 se s příchodem pana Petra Cihláře (nyní zeť pana Boháče) na statku znovu 

objevují včely. Sám k tomu dodává: „Začínali jsme se třemi včelstvy. Od minulého roku máme 1200 

včelstev, ale to už je asi opravdu náš strop.“   

Když se na statek Petr Cihlář přiženil, rozhodl se zúročit znalosti, které získal od svého dědy 

včelaře. „Děda mě brával, zabaleného do hadrů od hlavy až k patě, k úlům už jako malého kluka. 

Vysvětloval mi, jak se o včelky starat a jak vytáčet med.“  

Vzhledem k množství včelstev a stanovenému cíli vyrábět kvalitní med zřídili mladí farmáři v roce 

2005 v prostorách statku moderní medárnu a stáčírnu medu. Tam se každoročně vyrobí několik 

desítek tun této sladké dobroty. Med Cihlářovi prodávají v obchodě přímo na farmě i 

prostřednictvím velmi dobře zavedeného vlastního e-shopu. Jejich medové dobroty nechybí v 

různých prodejnách a na trzích.  

Nabídka výrobků z Včelí farmy Cihlářovi je velmi pestrá. 

Svou nejoblíbenější příchuť si jistě najde každý. Kromě 

medu různých druhů je možné zde zakoupit třeba dětmi 

velmi oblíbený medový čokomls, což je zdravá náhražka 

Nutelly.  

Práce celé rodiny se postupem času zúročila - důkazem 

toho je ocenění Farma roku, kterou získali v roce 2017. 

Petr Cihlář k tomu za celou rodinu uzavírá: 

„Dvě generace, Janiny rodiče a my, jsme to tu takřka 

nepřetržitě dávali dohromady, budovali a budovali. 

Často byla špatná úroda, zpočátku jsme příliš neuměli 
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najít zákazníky pro náš med, ale to už je naštěstí za námi. Pro naše syny Honzu s Matějem, pokud 

budou chtít, už ta cesta bude o dost volnější a snad i svobodnější. Moc bychom si to všichni přáli.“ 

Úkol č. 2 

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení, společně přečtěte otázky a stanovte časový 

limit pro zodpovězení následujících otázek: 

a. Jaké překážky museli Cihlářovi překonávat při budování jejich farmy? 

(Často byla špatná úroda a problémy přinášela také malá zkušenost s prodejem medu ze 

statku.) 

b. Jaké netradiční pochoutky z medu se na farmě vyrábějí? 

(Medový čokomls) 

c. Kdo z rodiny je zapojen do hospodaření na farmě? 

(Celá rodina.) 

Po vypršení časového limitu diskutujte společně s žáky 

jejich odpovědi. 

 

Úkol č. 3   

Padající balónky a jak je udržet ve vzduchu? 

Cílem aktivity je vyzkoušet si práci v týmu a uvědomit si 

důležitost spolupráce při zvládání rozsáhlejších úkolů. 

Aktivita je rozdělena na práci v prostoru s balónky a 

výtvarnou činnost spojenou s tématem. 

 

Pro aktivitu budete potřebovat nafukovací balónky, 

čtvrtky a výtvarný materiál dle vlastního výběru. 
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1. Rozdělte žáky do skupin po 3-4 žácích. Každé skupince dejte 5-6 balónků podle počtu žáků. 

Žáci balónky nafouknou a zaváží. Žáci budou potřebovat pro aktivitu dostatečný prostor pro 

pohyb.  

2. Každé skupině zadejte úkol zvolit mezi sebou jednoho vedoucího skupiny, který ostatní 

povede a bude prezentovat závěry, ke kterým skupina dojde, ostatním spolužákům. 

3. Sdělte žákům následující zadání: Úkolem každého týmu je po dobu 45 vteřin udržet všechny 

balónky najednou ve vzduchu tím, že do nich budou pinkat. Pokud balonek spadne na zem, 

zvednou jej a pokračují v aktivitě.  

4. Zahajte aktivitu. 

5. Po ukončení první části aktivity diskutujte s žáky, jak se jim zadaný úkol podařilo splnit. 

Zaměřte se zejména na tato témata: 

a. Podařilo se žákům udržet všechny balónky po určený čas ve vzduchu?  

(Otázku lze převést na obecnější rovinu - balónky představují různé aspekty života, 

které je třeba najednou zvládnout v určitém omezeném čase: např. školu, povinnosti 

k rodině, společenský život, sport, podnikání atd.). 

b. Pokud ano, co k tomu přispělo?  

(Např. rychlost pohybu žáků, koordinace mezi žáky) 

(Otázku lze převést na obecnější rovinu - pro život i úspěšné podnikání a nalezení 

rovnováhy je klíčová týmová spolupráce.) 

c. Pokud ne, co bylo příčinou pádu balonku?  

(např. nikdo si nevšiml, že padá) 

(Otázku lze převést na obecnější rovinu - Jsou chvíle, kdy ne všechno jde podle 

našich plánů a představ, stejně jako když spadl balonek při aktivitě na zem. Většinou 

můžeme najít cestu, jak takovou situaci vyřešit, toto řešení často vyžaduje větší 

kreativitu než pouhé zvednutí balónku, tak jako při aktivitě.) 

d. Koordinoval někdo z žáků práci ostatních? 
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(Otázku lze převést na obecnější rovinu - pro život i úspěšné podnikání a nalezení 

rovnováhy je klíčová týmová spolupráce. Lidé všeobecně chtějí být součástí týmu, 

který má pozitivního vedoucího.) 

e. Pokud byste dostali podobný úkol znovu, co byste udělali jinak? 

(Otázku lze převést na obecnější rovinu – učení z vlastních chyb je nejlepší cestou 

k úspěchu.) 

Po ukončení diskuse nechte každou skupinu vybrat si jedno z následujících témat a vytvořit na jeho 

základě obrázek. Témata:  

„Život nejde vždy podle našich představ, ale vždy se najde cesta, jak neplánované situace vyřešit.“ 

„Týmová spolupráce je základním stavebním kamenem úspěšného podnikání.“  

„Učení z vlastních chyb je nejlepší cestou k úspěchu.“ 

„ V životě se musíme naučit zvládat více úkolů najednou.“ 

 Hotové obrázky vystavte v rámci třídy.     

Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky diskutovat následující otázky: 

a. Naučili jste se během práce na aktivitě něco nového? Co? 

b. Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu? 

c. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy? Jak jste je řešili? 

V rámci zhodnocení s žáky srovnejte, jak se jim pracovalo na tvorbě obrázku v rámci úvodní 

aktivity, kdy spolu nemohli mluvit, a v rámci závěru aktivity č. 2, kdy spolu hovořit mohli. 

Aktivitu je možné doplnit či rozšířit pracovními listy Jednání s lidmi 5. a 6. 
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10.3. Udržitelný růst: Etika podnikání?   

Anotace 

Na základě příběhu mladého aktivního chlapce žáci názorně uvidí, že pokud máme dobrý nápad a 

sdílíme jej se skupinou stejně smýšlejících lidí, lze mnohé změnit k lepšímu. V rámci dalších aktivit 

budou žáci rozvíjet svojí kreativitu a hledat cesty k řešení problémů ve svém okolí. 

 

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

Tough, Paul. 2016. Helping Children Succeed: What Works and Why [online]. Dostupné z: paultough.com/helping 

(cit.17.8.2018) 

Hájková, Petra, Veselý, Jan. LEAN CANVAS – ONLINE KURZ [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/ 

(cit.13.9.2019) 

The National Consortium for Entrepreneurship Education. 2019. Lessons Kickstarters [online]. Dostupné z: 

https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters (cit.13.9.2019) 

Prostor na poznámky: 

 

  

                                                                 
1
 Na stránkách http://podnikavaskola.cz/skills-builder/ naleznete českou verzi základních principů rozvoje klíčových dovedností. 

Každá z dovedností je rozdělena do 15 dosažitelných, osvojitelných a měřitelných kroků. 

Dovednosti:   

                        Prezentační dovednosti 

    Schopnost řešit problémy 

  Týmová práce 

  Kreativní myšlení 

  Pozitivní nastavení 

 

https://www.leancanvas.cz/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqFhtvf7Iu4gXmP2jJQ8UXAN5f-XtuTj3rNNx3183ifFzLWqm-9TaLcaAmByEALw_wcB
https://www.entre-ed.org/lesson-kickstarters
http://podnikavaskola.cz/skills-builder/
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10.3. Udržitelný růst: Etika podnikání?      

„ Najmete-li někoho jen proto, že umí dělat nějakou práci, bude pracovat jen pro peníze. Ale pokud 

najmete lidi, kteří věří tomu, čemu věříte vy, budou pro vás pracovat s nasazením krve, potu a slz.“ 

Simon Sinek2
 

 

Myslím při svém podnikání na druhé a naši planetu? 

Úkol č. 1 

Smyslem úvodní aktivity je rozvíjet kreativní myšlení a zamyslet se nad tím, co vyhazujeme jako 

odpadky a jak by se odpadky daly využívat jako suroviny pro další výrobu.  

1. Rozdělte žáky do menších skupin po 3-4 žácích a každé skupině dejte k dispozici jeden 

předmět, který je považovaný za odpadek. 

(Například: prázdnou plastovou láhev od nápoje, staré noviny, papírovou krabičku od čaje, 

ruličku od toaletního papíru)  

2. Zadejte žákům za úkol vymyslet co nejvíce 

způsobů opětovného využití daného předmětu 

s časovým omezením na 5 minut. Žáci si zvolí 

jednoho zapisovatele, který bude nápady 

zaznamenávat. 

3. Po ukončení časového limitu přečte 

zapisovatel každé skupiny její nápady. Žáci 

z ostatních skupin mohou přidávat své nápady, 

které je při čtení návrhů ostatních skupin 

napadnou. 

4. Reflexe aktivity: Na začátku aktivity většinou 

                                                                 
2
 Simon O. Sinek je britsko-americký autor, motivační řečník a marketingový konzultant.  Více informací na: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Simon_Sinek  
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lidé přicházejí se způsoby využití předmětů, které znají. Postupem času přicházejí se stále 

více netradičními nápady. Pro kreativitu je klíčový delší čas. Nápady se také lépe rozvíjejí, 

když je více účastníků a navzájem se inspirují a navazují na sebe. Součástí reflexe by mělo 

být také zamyšlení nad tím, kolik odpadků každý den vyhazujeme a zda by bylo možné 

odpadky dále využít jako suroviny pro další výrobu.  

Příběh:  

Cílem aktivity je inspirovat žáky, aby si uvědomili, že i v jejich věku je možné vykonat něco 

pozitivního pro společnost. Nepotřebují k tomu nutně peníze: někdy stačí dobrý nápad a nadšená 

skupina vzájemně se podporujících lidí, která vnímá smysl toho, co dělá. 

Společně s žáky přečtěte příběh Markova zahrádka, aby získali lepší představu, jak mohou být 

podnikaví a jaké kvality takový člověk má.  

Markova zahrádka 

Marek byl obyčejný třináctiletý kluk z Prahy. Společně s 

tatínkem a maminkou bydlel v bytě. Jednoho dne se 

zadíval na dvůr pod oknem. Byl ošklivý. Rostl na něm 

plevel a byla tam spousta odpadků. Nikdo na něj 

nechodil. Marka to mrzelo. Proto se rozhodl, že jej 

uklidí. Sešel dolů a začal. 

Když ho sousedé viděli, přišli za ním a začali mu 

pomáhat. Ani tak do večera nestihli uklidit všechno. 

Proto se dohodli, že se za týden sejdou zase. Od té doby 

se začali na dvoře scházet pravidelně. K Markovi a jeho 

kamarádům se přidávalo více a více lidí. Nejen z domu, 

ale i z okolí. Po několika měsících byl dvůr čistý a 

osázený květinami, v jeho středu stálo nové posezení. 
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Díky společné práci se lidé z okolí začali více kamarádit. Taky si začali více pomáhat. Kdo mohl, dal 

do sklepa své nářadí. Kdokoliv z ulice mohl přijít a nářadí si zadarmo půjčit. Jednoho dne přišel na 

dvůr bezdomovec. Pršelo, a tak se chtěl schovat pod stříšku. Marek a jeho kamarádi mu donesli čaj 

a oblečení, aby mu nebyla zima. Bezdomovec byl moc rád. Další den se Marek s ostatními dohodl, 

že před svůj dům postaví skříň. Dali do ní oblečení, které už nepotřebovali. Na dvířka skříně napsali: 

"Jsi chudý a je ti zima? Vezmi si oblečení." 

To všechno se stalo před mnoha lety. Markovi Sivákovi je teď 19 let a říká: "Vloni jsme zahrádku 

rozšířili i na sousední dvorek. Pěstujeme tam krásné květiny a zeleninu. Půjčovna stále funguje. 

Postavili jsme i dílnu. Kdokoliv může přijít a něco si tam opravit. Do skříně pravidelně dáváme 

oblečení. Spoustě bezdomovcům pomohla přežít během zimy. O všechno se starám já a další lidé z 

ulice. Díky zahrádce a těm dalším věcem jsou na sebe lidé milejší."  

Úkol č. 2 

Společně s žáky hledejte v textu odpověď na následující otázky:  

a. Co Marka inspirovalo k založení zahrádky?  

(Nelíbil se mu nepořádek na dvoře, ani to, že jej  

nikdo nevyužíval.) 

b. Kdo Markovi pomáhal při jeho práci? 

(Sousedé, kteří bydleli ve stejném domě.) 

c. Proč se k Markovi lidé přidali a pomáhali mu? 

(Protože se jim také nepořádek na dvoře nelíbil a 

rádi pomohli někomu, kdo začal věci měnit.) 

Úkol č. 3  

Cílem aktivity je zapojit žáky do hledání vlastních 

příležitostí, jak pomáhat a měnit prostředí kolem sebe 

dle uvedeného vzoru. 
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      Prostor na poznámky: 

 

Učitel rozdělí žáky do menších skupin dle svého uvážení a uvede aktivitu následujícími otázkami: 

a. Víte o nějakém podobném místě v okolí, jako byl dvorek před Markovým domem? Nebo 

víte o nějakém problému, který by bylo dobré podle vás vyřešit? (Nechte žáky formulovat 

problém. Marek by mohl říci: Nelíbí se mi zarostlý a špinavý dvůr u nás v domě.) 

b. Pokud vás nějaký problém napadl, pokuste se navrhnout, jak by to vypadalo po vyřešení 

problému? (Marek by mohl říci: Představuji si čistý dvůr s květinami a posezením, kde se 

budou setkávat a povídat lidé ze sousedství.) 

c. Jak byste hledali další lidi, kteří by váš nápad podpořili? (Marek například začal pracovat 

sám a ostatní se přidali.) 

Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky diskutovat následující otázky: 

a. Naučili jste se během práce na aktivitě něco nového? Co? 

b. Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu?  

c. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy? Jak jste je řešili? 

 


