Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 1.1.

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. Žáci se prostřednictvím příběhů dvou mladých podnikavých lidí dozvědí, jaké cesty vedou
k úspěchu. Budou také hledat vlastní cesty, jak mohou ze svých zálib v budoucnu vytvořit práci, která
by je bavila. Svůj nápad zpracují formou obrázku či krátkého příběhu.

Rozvíjené dovednosti podle Skills Builder1
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Kreativní myšlení
Cílevědomost

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.
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 1.1.

1.1. Příležitosti: Co mě baví, v čem jsem dobrý/á
„Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci, je milovat to, co děláš.“
Steve Jobs2

Hledání vlastní cesty
Úvodní aktivita

Smyslem aktivity je zamyslet se nad propojením zálib a povolání. Společně s žáky diskutujte na téma
koníčků a zálib, o možnosti jejich propojení s budoucím povoláním a o významu uvedeného citátu.
U
k
á
z
k
a

Nechte žáky zamyslet se nad následujícími otázkami:
a. Co rád děláš?
b. Existuje povolání, kde bys mohl svoji zálibu využít?
c. Je možné na tvém koníčku postavit podnikání?

l
i
s
t
u

d. Souhlasíš s uvedeným citátem? Pokud ano, proč?
Pokud ne, proč?
Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka

p
r
o

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a mezi
skupiny rozdělte medailonky Kateřiny Brabcové a Jana

ž
á
k
y

Lukačeviče. Každá skupina dostane vždy pouze jeden
medailonek. Společně s žáky stanovte časový limit pro
přečtení medailonku a zodpovězení otázek:

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)

2
Creative Commons 4.0

Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 1.1.
Medailonek Kateřiny Brabcové
a. Co Katka považuje za klíčové pro úspěch ve své práci ilustrátorky?
(Vše je nejen o talentu a tvrdé práci, ale i o štěstí a o lidech, které člověk potká po cestě. Pro
svou práci považuje za klíčové stále objevovat nové věci, dívat se kolem sebe, mít otevřené oči a
svět kolem sebe vnímat.)
b. Jakými cestami Katka prošla, než se naplno začala věnovat dráze ilustrátorky?
(Studovala na VŠ češtinu a markenting, pracovala pro reklamní agenturu.)
c. Kde hledá Katka inspiraci pro svou práci?
(Velkou inspirací je pro ni tvorba dalších umělců, které sleduje na Pinterestu nebo Instagramu.)
d. Kdy Katka začala malovat?
(Katka ráda maluje již od školky.)
Práci s medailonkem lze rozšířit o samostatné dohledávání informací z internetových zdrojových
textů. Další otázky k samostatnému vyhledávání v rámci zdrojových textů (pro žáky 7.-9. tříd):
e. Jaké dětské knize Katka ilustrovala obálku?
(Ne) obyčejný kluk)
f. V čem je hlavní postava knihy (Ne) obyčejný kluk jiná než ostatní?
(August je na první pohled jiný v tom, že se narodil s deformovaným obličejem. Specifické je však
zejména to, jak se se svým hendikepem vyrovnává.)
g. Jaká je Katčina nejoblíbenější technika malování a proč?
(Katčina nejoblíbenější technika je akvarelová malba. „Říká se o ní, že je to prý jedna z
nejnáročnějších technik, protože když už jednou uděláte nějaký tah štětcem, není možné ho pak
opravit nebo přemalovat jako třeba v olejomalbě. Akvarel na rozdíl od olejomalby nemáte nikdy
tak úplně pod kontrolou. A možná právě to se mi na něm líbí – je v tom totiž i velká dávka
filozofie.“)
Zdroje:
Anna Musilová, iDNES.cz 18.9.2018: Nemám co nabídnout, myslela si. Její ilustrace teď zdobí obálky knih (online)
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ilustratorka-brabikate-katerina-brabcova-cestyvzhuru.A180823_140129_domaci_amu (cit. 28.8.2019);
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 1.1.
Vlaďka Hyláková, Citydog, 8.2.2019: Barvy, beletrie nebo pohorky. 10 věcí ilustrátorky Kateřiny Brabcové
(online) https://city-dog.cz/post/10-veci-ilustratorky-kateriny-brabcove/(cit. 28.8.2019)

Medailonek Jana Lukačeviče
a. Kde se Honza nechává inspirovat, když hledá řešení problémů v rámci výzkumu?
(Při své práci se rád nechává inspirovat přírodou.)
b. Co Honza očekává od práce, kterou dělá?
(„Chci, aby to, co dělám, mělo v širším měřítku smysl. Abych měl pocit, že jsem se něco naučil, to
co jsem již uměl, jsem nějak využil a přispělo to nějakému většímu celku.“)
c. Jak Honza popisuje svojí práci?
(Moje práce je dynamická. Každý den dělám něco jiného.)
d. Proč se Honza nestal profesionálním sportovcem?
(Kvůli vážné nemoci musel přehodnotit celý svůj život a způsob uvažování.)
Práci s medailonkem lze rozšířit o samostatné dohledávání informací z internetových zdrojových
textů. Další otázky k samostatnému vyhledávání v rámci zdrojových textů (pro žáky 7.-9. tříd):
e. Jaké další záliby a práce Honza rád dělá?

U
k
á
z
k
a

(Vaření, catterignové služby, popularizace vědy na
sociálních sítích, cestování, psaní.)
f. Kdo je pro Honzu jeho vzorem a jaké lidi obdivuje?

l
i
s
t
u

(Vzorem byl a je jeho tatínek, Honza obdivuje
skromné, poctivé a upřímné lidi.)
Zdroje:
Michaela Černá, iDNES.cz 3.7.2017: Geniálně jednoduché.
Nápad mladého českého vědce poletí až na Mars (online)
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/jan-lukacevic-mars-misevedec-blesky-cesty vzhuru.A170702_110102_domaci_mcn (cit.
28.8.2019);
Zuzana Krajíčková, Forbes 29.3.2019: Ve vědě musíte vydržet
třeba dva roky, kdy se nikam neposunete, říká Lukačevič
(online) https://www.forbes.cz/ve-vede-musite-vydrzet-trebadva-roky-kdy-se-nikam-neposunete-rika-lukacevic/
(cit.
28.8.2019)

p
r
o
ž
á
k
y
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
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Po ukončení časového limitu pro zodpovězení otázek nechte skupiny se stejným medailonkem
diskutovat odpovědi na uvedené otázky a závěry stručně shrnout. Jeden zástupce žáků za každý
medailonek odprezentuje obsah medailonku a závěry k uvedeným otázkám žákům, kteří jej nečetli.
Aktivita č. 2: Moje cesta k práci, kterou budu milovat

Cílem aktivity je, aby žáci pojmenovali aktivity, které rádi dělají, a chápali je jako možné východisko k
hledání budoucí práce.
1. Zadejte žákům úkol samostatně zpracovat obrázek nebo napsat krátký příběh na téma „moje
záliby se stanou mým povoláním“.
2. Na přípravě budou žáci pracovat buď ve škole či doma, dle konkrétních možností.
3. Po uplynutí stanoveného času pro přípravu umožní učitel všem žákům prezentovat své obrázky
či příběhy spolužákům.
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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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 1.2.

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, naslouchání myšlenkám druhých. Žáci získají základní představu o tom, co je podnikání a jak
vznikají nápady pro založení vlastního podnikání.

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Kreativní myšlení
Týmová práce

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.
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 1.2.

1.2 Příležitosti: Jak vznikají podnikatelské nápady?
„Všechny sny se mohou stát skutečností, když sebereme odvahu je následovat.”
Walt Disney2

Hledání podnikatelských příležitostí
Úvodní aktivita
Zamyslete se společně s žáky nad odpovědí na otázky:
a. Co je podnikání?
(založit podnik, firmu; zaměstnávat sama sebe)
b. Jakou souvislost má podle vašeho názoru podnikání a výše uvedený citát?
(Dobré podnikatelské nápady vycházejí z přání, zálib a
snů podnikatelů, kteří se je rozhodnou realizovat.)
Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka

U
k
á
z
k
a

Cílem aktivity je motivovat žáky k hledání podnikatelských
příležitostí v rámci jejich oblíbených činností a koníčků.
Představte žákům medailonek podnikatele Davida Macháčka.

l
i
s
t
u

Pro ilustraci zaměření jeho aktivit lze žákům na úvod pustit
video (délka videa 2:50):
https://www.facebook.com/BrckaZeSlamy/videos/362771447908174/

p
r
o

Společně s žáky stanovte časový limit pro přečtení
medailonku a zodpovězení otázek:

ž
á
k
y

a. Jak vznikl nápad vyrábět slámová brčka?
(Servírka v kavárně odmítla Davidovi dát brčko
k objednané limonádě.)
b. Jaký je postup výroby brček?
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)
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 1.2.
(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, která
zbude, se poté stříhají brčka. Zde je důležité říci, že žito má svým charakterem na stéblu nedutá
kolínka, takže maximální délka brčka dosahuje 21 cm. Po nastříhání probíhá dvojitá sterilizace,
speciální čištění a sušení. Poté už jen napočítat, nabalit a poslat.)
c. V čem je konkurenční výhoda slámových brček?
(Všechny ostatní alternativy jednorázových brček jsou velice neekologické a musí se
vyrábět. We-Straw slámky se pouze zpracovávají z již vyrostlého žita, které je určeno k výrobě
mouky z klasů. Druhotný odpad, tedy stébla, se dají skvěle využít jako brčka a vy tak můžete mít
čisté svědomí a dobrý pocit, že nepřispíváte k devastování naší planety.)
d. Jak David pomáhá chránit mořské želvy?
(Vytlačuje z trhu plastová brčka a navíc z každé prodané slámky přispívá na transparentní účet
projektu na ochranu mořských želv.)
Aktivita č. 2: Hledání příležitostí pro „Náš podnik“
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 dle svého uvážení a nechte žáky zamyslet se na pár minut nad tím,
co je zajímá, baví a inspiruje.
2. Motivujte všechny žáky, aby v rámci svých skupin sdíleli své náměty, v čem jsou dobří, co
mají rádi. Každý žák by měl dostat prostor se projevit.
3. Každá ze skupin by měla dojít v rámci skupinové diskuse ke společnému návrhu podnikání,
které 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.
4. Po uplynutí stanoveného času pro aktivitu dostane každá skupina prostor 5 minut na
představení svého podnikatelského nápadu ostatním žákům.
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?
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 1.3.

1.3. Příležitosti: Znám podnikatele ve svém okolí?
Anotace
Žáci získají informace o podnikání na základě rozhovorů s lokálními podnikateli dle vlastního výběru a
ze sdílení nových poznatků se svými spolužáky. Aktivity vedou k procvičení a zdokonalení
komunikačních a vyjadřovacích dovedností, schopnosti samostatné práce a prezentace získaných
poznatků.

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti

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.
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 1.3.

1.3 Příležitosti: Znám podnikatele ve svém okolí?
“Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu.”
Henry Ford2

Rozhovory s podnikateli
Úvodní aktivita

Společně s žáky se zamyslete nad významem uvedeného citátu.
a. Souhlasíte s citátem? Pokud ano, proč? Pokud ne, proč?
b. Co podle tebe znamená „být připraven“?

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.
Aktivita č. 1: Příprava a realizace rozhovoru
Aktivita navazuje na pracovní listy 1.1. Co mě baví, v čem

U
k
á
z
k
a

jsem dobrý/á? a 1.2. Jak vznikají podnikatelské nápady? Na
základě těchto listů žáci identifikovali témata či oblasti
podnikání, které by je zajímaly. Cílem aktivity je, aby žáci

l
i
s
t
u

realizovali rozhovor s podnikatelem, který podniká v oblasti,
kterou si žáci zvolili.
1.

Společně s žáky se zamyslete nad jmény místních

p
r
o

podnikatelů, kteří se zvolené oblasti podnikání věnují a
mohou být pro žáky inspirací. Může se jednat například o

ž
á
k
y

příbuzné či známé, dobrým zdrojem mohou být také úspěšní
absolventi vaší základní školy. Žákům, kteří neznají žádného
podnikatele ve zvolené oblasti, učitel pomůže nalézt

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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vhodného kandidáta.
2. Žáci dostanou pracovní list se základními otázkami a instrukcemi pro realizaci rozhovoru. Instrukce a
otázky s žáky projděte a vysvětlete případné nejasnosti.
(otázky z listu pro žáky: 1. Jakým podnikáním se zabýváte?, 2. Jak dlouho podnikáte?, 3. Co Vás vedlo k
tomu, že jste začal podnikat?, 4. Řekněte jednu věc, kterou víte dnes, ale bylo by fajn, kdybyste ji věděl
již v době, kdy jste začínal s podnikáním. 5. Jakou radu byste dal začínajícímu podnikateli?).

3. Motivujte žáky k doplnění 3 vlastních otázek nad rámec otázek základních.
4.

Učitel společně s žáky určí termín, kdy budou

U
k
á
z
k
a

prezentovat zjištění a závěry z rozhovorů pro zbytek třídy.
Volitelné: Žáci mohou svou prezentaci pro třídu doplnit o
vizuální prezentaci formou powerpointové prezentace,

l
i
s
t
u

obrázku, koláže.
5. Po prezentacích může být přínosné s žáky diskutovat
následující otázky:

p
r
o

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

ž
á
k
y

b. Překvapilo vás něco při práci na zadaném úkolu?
c. Objevily se při práci na úkolu nějaké problémy?
Jak jste je řešili?
Aktivita č. 2: Tvorba medailonku podnikatele
Žáci na základě realizovaného rozhovoru a dalších dostupných zdrojů samostatně napíší krátký
medailonek vybraného podnikatele 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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1.4. Příležitosti: Kdo je podnikavý člověk? Jaké má vlastnosti?
Anotace
Žáci se seznámí s odlišnými cestami, které mohou vést k založení podnikání. Žáci získají představu o
potřebných kvalitách a vlastnostech, které jsou pro podnikání důležité. Znalosti žáci načerpají
prostřednictvím příběhů konkrétních podnikatelů a podnikavých lidí.

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti

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.
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1.4. Příležitosti: Kdo je podnikavý člověk? Jaké má vlastnosti?
„Zkušenosti mohou být pro úspěšné podnikání výhodou, ale nejsou nutností. Mnohem důležitější jsou
však zdravý rozum, aktivní přístup k životu, schopnost komunikovat s lidmi, pracovitost a vytrvalost.“
Ivana Šabatová
Aktivita č. 1: Vlastnosti podnikavých lidí
Cílem aktivity je hledat společně s žáky vlastnosti, které jsou pro podnikání důležité.
1. Zamyslete se společně s žáky nad odpovědí na otázky:
a. Kdo je podnikavý člověk? Kdo je podnikatel?
(Podnikavý člověk aktivně hledá příležitosti a umí je využít (nikoli zneužít).2 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.)
i.

Rozdělte žáky do menších skupin a umožněte jim přístup na internet, kde budou mít za
U
k
á
z
k
a

úkol hledat definice pojmů podnikavý
člověk/ podnikatel.
ii.

Nalezené definice zapište na tabuli.

b. Jaké vlastnosti by měl dle vašeho názoru podnikavý

l
i
s
t
u

člověk mít?
i.

Pro získání co největšího počtu podnětů je

dobré využít metodu brainstormingu a zapisovat na

p
r
o

tabuli seznam žáky jmenovaných vlastností.
ii.

Na základě seznamu s žáky diskutujte o tom,

ž
á
k
y

proč považují (či nepovažují) danou vlastnost za
důležitou pro podnikání.

2

Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání (online) http://www.nuv.cz/p-kap/vychova-k-podnikavosti-2 (cit. 28.8.2019)
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iii.

Pro doplnění výčtu využijte seznam vlastností podnikatele/podnikavých lidí, který je

součástí tohoto pracovního listu.
Aktivita č. 2: Medailonky podnikavých lidí
Cílem aktivity je představit činnost podnikavých lidí a zamyslet se nad otázkou, jaký je rozdíl mezi
podnikavým člověkem a podnikatelem.
1.

Rozdělte žáky do skupin dle vlastního uvážení a každé skupině poskytněte jeden medailonek
podnikavého člověka a otázky k příslušnému medailonku. Žáci budou mít za úkol nalézt v
rámci textu odpovědi na otázky. Společně s žáky stanovte časový limit pro vypracování
aktivity.

2.

Po uplynutí časového limitu vyzvěte zástupce jednotlivých skupin ke stručnému představení
podnikavého člověka a odpovědí na položené otázky.

3.

Po prezentacích odpovědí jednotlivých skupin je možné žáky upozornit a diskutovat na téma
podobných a odlišných znaků podnikatele a podnikavého člověka. Aby člověk úspěšně založil
dobročinný projekt (viz medailonek Marka Siváka) jsou potřebné velmi podobné vlastnosti a
dovednosti, jako když chce člověk založit firmu. Dobře podnikat a dobře pomáhat je podobně
náročné (je třeba mít dobrý nápad, zjistit, co lidé potřebují, je třeba prokázat manažerské
schopnosti…). Hlavní rozdíl je v odměně: podnikateli je odměnou zisk a dobrý pocit zákazníka,
dobrodějovi jako je Marek je odměnou “jen” dobrý pocit z toho, že někomu pomohl.

5.

Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky diskutovat nad otázkami:
a. Dozvěděli jste se během aktivity nové informace? Jaké?
b.

Zvládli jste úkol v rámci aktivity vypracovat ve stanoveném limitu?
Pokud ano, jak jste toho docílili? Pokud ne, co bylo příčinou a co byste změnili pro příště?

c. Narazili jste během plnění úkolu na problémy? Pokud ano, jak jste je řešili?

3
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Seznam vlastností úspěšného podnikatele/podnikavého člověka
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

4
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Evaluační otázky k medailonkům
Otázky k medailonku Martina Hausenblase, ADLER International, a.s.
V textu medailonku Martin Hausenblas, ADLER International, a.s. hledají žáci odpovědi na otázky 1 - 4.
Na otázky 5 - 6 odpovídají se svými spolužáky.
1. Proč začal Martin Husenblas podnikat?
(Aby vydělal peníze a měl vše pod kontrolou.)
2. Jakou měli úlohu přátelé Martina Hausenblase při budování jeho podnikání?
(Poskytli mu pomoc a spojení sil, podporu v těžkých chvílích při překonávání „údolí smrti“.)
3. V čem je nová služba poskytovaná firmou Liftago a jakým způsobem řeší problémy svých zákazníků?
(Prostřednictvím mobilní aplikace propojuje pasažéry s licencovanými taxikáři a díky fixním cenám
bojuje proti okrádání klientů.)

U
k
á
z
k
a

4. Napište některé důležité vlastnosti podnikatele, které
Martina Hausenblas zmínil.
(vynalézavost – dělat věci jinak; být solidní a mluvit

l
i
s
t
u

pravdu; vytrvalost - nevzdat se)
5. Vyberte tři charakteristiky ze seznamu vlastností
podnikatelů, které se nejvíce dle vašeho mínění hodí pro
Martina Hausenblase. Svůj výběr zdůvodněte.

p
r
o

(Odpovědi se budou u jednotlivých skupin lišit.)
6. Ze seznamu vlastností podnikatelů vyberte dvě, které

ž
á
k
y

jsou dle vašeho názoru klíčové pro začínajícího
podnikatele. Svůj výběr zdůvodněte.
(Odpovědi se budou u jednotlivých skupin lišit.)
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Otázky k medailonku Arthura F. Sniegona, ochránce slonů
V textu medailonku hledají žáci samostatně odpovědi na otázky 1 - 5. Na otázky 4 - 5 odpovídají se
svými spolužáky.

1. Jakou zálibu měl Arthur, když byl malý?
(Měl rád zvířata.)
2. Jaké sny chtěl uskutečnit „až bude velký“?
(Postavit si na Borneu v pralese dům na stromě, projet na hřbetu ochočeného losa celou Sibiř,
překonat s malou karavanou velbloudů středoasijské pouště a pohoří, přepádlovat na kajaku
souostroví Aleuty z Aljašky na Kamčatku, podniknout expedici do těch nejodlehlejších koutů
U
k
á
z
k
a

Amazonie… )
3. Jak proměnil svojí zálibu na své povolání?
(Stal se ochráncem slonů. Na podporu svých aktivit
založil organizaci, která se zabývá ochranou slonů.)

l
i
s
t
u

4. Vyberte tři charakteristiky ze seznamu vlastností
podnikatelů, které se nejvíce dle vašeho mínění hodí
pro Arthura F. Sniegona. Svůj výběr zdůvodněte.
(Odpovědi se budou u jednotlivých skupin lišit.)

p
r
o

5. Ze seznamu vlastností podnikatelů vyberte dvě, které
jsou dle vašeho názoru klíčové pro začínajícího

ž
á
k
y

podnikatele. Svůj výběr zdůvodněte.
(Odpovědi se budou u jednotlivých skupin lišit.)
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Otázky k medailonku Marka Siváka, MARKOVA ZAHRÁDKA
V textu medailonku Marka Siváka, MARKOVA ZAHRÁDKA, hledají žáci odpovědi na otázky 1 - 4. Na
otázky 5 a 6 odpovídají se svými spolužáky.
1. Co Marka inspirovalo k založení zahrádky?
(Nelíbil se mu nepořádek na dvoře, ani to, že jej nikdo nevyužíval.)
2. Proč se ostatní lidé k Markovi přidali?
(Protože ho viděli, že dělá něco pro ostatní lidi, kteří v domě žijí. Uvědomovali si, že uklizený a hezký
dvůr je také v jejich zájmu.)
3. Jaké výhody jim to přineslo?
(Měli hezčí dvůr, který mohli využívat pro odpočinek. Získali přístup k nářadí, které by jinak těžko
sháněli. Zlepšily se sousedské vztahy. Našli si více

U
k
á
z
k
a

kamarádů.)
4. Jaké výhody to přineslo ostatním lidem z ulice?
(Půjčovnu i dílnu mohou využívat i lidé, kteří ji sami
nezbudovali. Chudí lidé (bezdomovci) mají přístup k

l
i
s
t
u

oblečení, které jim pomáhá přežít tuhé zimy.)
5. Vyberte tři charakteristiky ze seznamu vlastností
podnikatelů, které se nejvíce dle vašeho mínění hodí

p
r
o

pro Marka Siváka. Svůj výběr zdůvodněte.
(Odpovědi se budou u jednotlivých skupin lišit.)

ž
á
k
y

6. Považujete Marka Siváka za podnikatele? Svou odpověď
zdůvodněte.
(Odpovědi se budou u jednotlivých skupin lišit.)
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Otázky k medailonku Terezy Jurečkové, PRAGULIC
V textu medailonku Terezy Jurečkové, PRAGULIC hledají žáci odpovědi na otázky 1 - 4. Na otázky 5 - 6
odpovídají se svými spolužáky.
1. Jak vznikl nápad netradiční průvodcovské služby po Praze?
(Tereza ještě jako studentka na VŠ navštívila seminář jak propojit podnikání s pomocí druhým
lidem. Při procházce Prahou s kamarády ji napadla myšlenka netradiční průvodcovské služby, která
by zároveň pomáhala lidem bez domova nalézt práci.)
2. Co pomohlo Tereze Jurečkové překonat počáteční nesnáze a malé zkušenosti s podnikáním?
(Byla to jasná vize, přesvědčení o ohromném potenciálu celého nápadu a jasná představa, jak by to
celé mělo fungovat.)
3. Co bylo podle slov Terezy Jurečkové klíčové pro dosažení úspěchu organizace PRAGULIC?
(Klíčová byla dobrá reklama a přitažlivost tématu pro česká i zahraniční media – noviny, televize.
Lidé se tak měli možnost dozvědět, jak služba funguje a že je bezpečná.)
4. V čem je pro zákazníky průvodcovská služba jiná než

U
k
á
z
k
a

tradiční prohlídky Prahou?
(Zákazníci oceňují zejména lidskost a otevřený přístup
průvodců, zajímavá místa, informace, které ještě nikdy
neslyšeli a jedinečnost příběhů každého z průvodců.)

l
i
s
t
u

5. Vyberte tři charakteristiky ze seznamu vlastností
podnikatelů, které se nejvíce dle vašeho mínění hodí
pro Terezu Jurečkovou. Svůj výběr zdůvodněte.

p
r
o

(Odpovědi se budou u jednotlivých skupin lišit.)
6. Ze seznamu vlastností podnikatelů vyberte dvě, které

ž
á
k
y

jsou dle vašeho názoru klíčové pro začínajícího
podnikatele. Svůj výběr zdůvodněte.
(Odpovědi se budou u jednotlivých skupin lišit.)
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2.1. Potřeby klientů: Co klient potřebuje?
Anotace
Žáci prostřednictvím příběhu mladého podnikavého člověka získají lepší představu o možnosti, jak
začít s podnikáním. Pomocí skupinové aktivity se podívají na své podnikatelské nápady z pohledu
potřeb svých budoucích zákazníků.

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Kreativní myšlení
Týmová práce

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.

1
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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
Úvodní aktivita
Smyslem úvodní aktivity je uvědomit si, jaké máme potřeby a že potřeby různých lidí jsou v základu
stejně, 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 uspokojit.
Další rovinou tématu potřeb je, že 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 s
potravinami, rychlé občerstvení).

U
k
á
z
k
a

Společně s žáky diskutuje na téma „potřeba“ a o
významu uvedeného citátu.
a. Co jsou to potřeby? Jaké potřeby máme?

l
i
s
t
u

b. Jsou potřeby nás všech stejné?
c. Existuje podle vás rozdíl mezi potřebami a
přáními? Jaký?

p
r
o

d. Souhlasíte s uvedeným citátem? Pokud ano,
proč? Pokud ne, proč?

ž
á
k
y

e. Jak se podle vás dají naše potřeby naplňovat?
f. Jakou úlohu při naplňování našich potřeb hraje
trh?

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)

2
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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.
Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka
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 (www.mixit.cz) nebo pustit
video (délka videa 3:43): https://www.youtube.com/watch?v=qsoorHYR3EQ

U
k
á
z
k
a

Medailonek podnikatelů Martina Wallnera a Tomáše
Hubra z firmy Mixit.cz je zaměřen tak, aby žáci získali
lepší představu o tom, kdo může být podnikatel, jak
hledá své zákazníky a uspokojuje jejich přání a potřeby.

l
i
s
t
u

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a
společně s žáky stanovte časový limit pro přečtení
medailonku a zodpovězení následujících otázek:
a. Jaké výrobky prodává na trhu firma Mixit.cz?
(Firma míchá müsli směs podle chuti a
preferencí svých klientů.)

p
r
o

b. Kdo je konkurence pro firmu Mixit.cz?
(Výrobci müsli směsí, které se prodávají v
obchodních řetězcích.)

ž
á
k
y

c. Jakou výhodu mají výrobky firmy Mixit.cz oproti konkurenčním směsím müsli?
(Směsi jsou namixovány podle přání zákazníka, každý má trochu jiné chutě.)
d. Jakou mají nevýhodu výrobky firmy Mixit.cz oproti konkurenčním směsím müsli?
(Výrobky jsou dražší, než jaká je cena u konkurence.)
e. Jaké potřeby klientů uspokojují produkty firmy Mixit.cz?
(Potřebu podle vlastní chuti si zvolit složení müsli směsí.)
f. Kdo si podle vás kupuje výrobky firmy Mixit.cz?
(Odpovědi se u jednotlivých skupin mohou lišit. Smyslem je přemýšlet nad tím, kdo
produkt kupuje. Zákazníci firmy jsou příjmově střední a vyšší vrstva ve věku 25 až 40 let.)
3
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 2.1.
Po vypršení časového limitu diskutujte společně s žáky jejich odpovědi.
Aktivita č. 2: Tichá pošta trochu jinak
Cílem aktivity je rozvinout podnikatelský nápad, který si žáci vymysleli v rámci pracovního listu Náš
podnik 1.2. Příležitosti: Jak vznikají podnikatelské nápady? Rozdělte žáky do skupin, v rámci kterých
si již vymysleli podnikatelský nápad.
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.
Každá skupina bude potřebovat papír a tužku.
1. Vysvětlete žákům základní pravidla aktivity:
-

Během aktivity žáci nebudou vůbec hovořit.

-

Veškerá komunikace bude probíhat na papíře.

-

Každý nový nápad musí navazovat na předchozí nápady vzniklé v rámci skupiny.

2. Položte skupinám první otázku (příklady otázek viz níže).
3. V rámci skupiny si žáci vyberou jednoho spolužáka, který bude jako první psát na papír
odpověď na položenou otázku. Žáci si posílají papír v rámci skupiny a svými nápady rozvíjejí
nápady předešlých členů skupiny.
4. Když žáci vyčerpají své nápady, požádejte žáka, který odpovídal na první otázku jako první,
aby na papír napsal novou otázku.
5. V rámci skupiny žáci vyberou, kdo bude odpovídat na tuto otázku jako první. Žáci si poté
posílají papír v rámci skupiny a svými nápady rozvíjejí nápady předešlých členů skupiny.
6. Učitel ponechá žáky vymýšlet nové otázky a odpovídat na ně do té doby, než jim dojde
inspirace. Pokud se žáci zarazí a nevědí, jak pokračovat dál, učitel jim pomůže rozproudit
diskusi svou otázkou (příklady otázek viz níže).
7. Po ukončení časového limitu pro aktivitu každá skupina zhodnotí její přínos pro rozvoj jejich
nápadu a prezentuje jej ostatním spolužákům.
4
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 2.1.
8. 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?
Příklady podpůrných otázek:
-

Jaké má váš klient potřeby, které můžete svým výrobkem uspokojit?

-

Jak může váš výrobek či služba zlepšit život vašich klientů?

-

Při jakých příležitostech by bylo možné váš podnikatelský nápad ověřit?

-

Napadá vás někdo, kdo by vám mohl pomoci rozvinout váš podnikatelský nápad?

Varianta: Pracujte s žáky stejným způsobem, ale prostřednictvím diskuse. Své závěry žáci stručně
shrnou do bodů zapsaných na papír a představí je spolužákům.

Prostor na poznámky:
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 3.1.

3.1. Klienti: Kdo jsou moji klienti?
Anotace
Žáci prostřednictvím příběhu mladého podnikavého člověka získají lepší představu o možnosti, jak
začít s podnikáním a postavit jej na svých zálibách. V rámci interaktivního cvičení se žáci naučí
identifikovat své typické zákazníky.

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Schopnost řešit problémy
Týmová práce

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.
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 3.1.

3.1. Klienti: Kdo jsou moji klienti?
“Zákazník není závislý na nás. My jsme závislí na něm.”
Kenneth B. Elliott2

Hledání zákazníků
Úvodní aktivita
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.
U
k
á
z
k
a
l
i
s
t
u

Otázky:
a. Co mají obě fotografie společné?
(Na obou obrázcích jsou dvě ruce. Jedna ruka

p
r
o

něco dává.)
b. Co se na obrázcích podle vás odehrává?

ž
á
k
y

(Obchodní transakce.)
c. Komu patří podle vás ruce na obrázcích?
Pokuste se osoby, které na obrázku nejsou vidět,
popsat. Kdo jsou a proč se aktivity na obrázku účastní?
(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/whatis-a-customer/ cit. 19.9.2019)
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 3.1.
Po uplynutí stanoveného času diskutujte s žáky jejich odpovědi a položte následné doplňující
otázky:
a. Kdy jste naposledy byli v roli zákazníka?
b. Co jste si kupovali a kde?

Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka
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
Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a společně s žáky stanovte časový limit pro
zodpovězení následujících otázek:
a. Jak Vašek zjistil, že lidé mají potřebu kupovat yoya?
(Na blogu o yoyování mu lidé psali, že mají zájem 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 jsou podle vás klienti obchodu Vaška Kroutila?
(Odpovědi se u jednotlivých skupin mohou lišit. Smyslem je přemýšlet nad tím, kdo produkt
kupuje. Žáci by měli přijít na to, že ne vždy je uživatel produktu ten, kdo za něj platí.
Zákazník je ten, kdo za produkt či službu platí, uživatel jej pouze užívá. Důležité je si
uvědomit, že ne vždy jsou zákazníci zároveň uživateli. Např. dětská hračka má jako
zákazníka rodiče, ale jako uživatele dítě. Na obě skupiny je třeba brát ohled a přistupovat k
nim odlišně. Každý má jiné potřeby a problémy, které daný produkt řeší a naplňuje.)
Po vypršení času pro hledání odpovědí diskutujte společně s žáky jejich odpovědi.
Zákazník je ten, kdo za produkt či službu platí, uživatel jej pouze užívá.

3
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 3.1.
Aktivita č. 2: Kdo je můj zákazník?
Cílem aktivity je konkrétně si definovat, kdo je zákazník, kterému budou žáci chtít prodávat svůj
produkt či službu vzešlou z pracovního listu Náš podnik 1.2. Příležitosti: Jak vznikají podnikatelské
nápady?
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.
Každá skupina bude potřebovat papír a tužku.
1. Rozdělte žáky do skupin, v rámci kterých si již vymysleli podnikatelský nápad. Každá
skupina bude mít za úkol popsat, kdo bude jejich typický zákazník.
2. Společně s žáky přečtěte základní otázky, nad kterými by se měli při popisu svého
zákazníka zamyslet. Je důležité si uvědomit, že zákazníkem nemohou být nikdy všichni,
proto je dobré zúžit zaměření na zákazníka, případně uživatele co nejkonkrétněji3.
Otázky:

U
k
á
z
k
a

a. Kolik je vašemu zákazníkovi let?
b. Kde žije?
c. Je váš zákazník žena nebo muž?

l
i
s
t
u

d. Co váš zákazník potřebuje vyřešit? Jakou
potřebu mu můžete pomoci svým výrobkem
naplnit?
e. Bude mít váš výrobek či služba uživatele?

p
r
o

Kdo jsou tito uživatelé?
3. Společně s žáky stanovte čas na vypracování

ž
á
k
y

úkolu a nechte žáky samostatně v rámci skupin
zpracovat popis jejich typického zákazníka.
3

Podrobnějším zdrojem informací k segmentaci zákazníků viz. Businessinfo.cz:
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jak-oslovit-zakazniky-firmam-pomuze-definovani-cilove-skupiny-a-nejvetsichvyhod-jejich-produktu-69067.html

4
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 3.1.
4. Po ukončení časového limitu bude každá skupina prezentovat popis jejich typického
zákazníka ostatním spolužákům.
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:

5
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 4.1.

4.1. Řešení: Co chci vyrábět?
Anotace
Cílem pracovního listu je poskytnout hlubší vhled do problematiky podnikání a tvorby výrobků. Žáci
si v rámci skupinové aktivity a práce na internetu vyhledají postup pro výrobu svého produktu či
procesu pro realizaci služby.

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Schopnost řešit problémy
Týmová práce

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.

1
Creative Commons 4.0

Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 4.1.

4.1. Řešení: Co chci vyrábět?
„Prvním pravidlem marketingu je mít skvělý výrobek.
Druhým pravidlem je nikdy nezapomenout na první pravidlo.“
Viktor Kiam2

Jaký výrobek či službu chci poskytovat?
Úvodní aktivita
Smyslem úvodní aktivity je rozvíjet představivost.
Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a ukažte jim fotografii. Nechte žáky v rámci
skupin vymyslet krátký příběh, který by odpovídal na následující otázky. Každá skupina po uplynutí
stanoveného času svůj příběh přednese spolužákům.
a. Kdo jsou lidé na obrázku?
(Manekýn a manekýnka.)
a. Proč nemají boty?
(Protože pózují pro reklamu na ponožky.)
Zdroj: https://www.modnipeklo.cz/rychlovky/we-are-ferdinand-ceskaznacka-za-kterou-stoji-osmnactilety-student/ (2.10.2019)

Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka
Představte žákům Salvátora Sošku. Pro ilustraci jeho aktivit lze žákům na úvod ukázat webové
stránky jeho firmy We are Ferdinand (https://weareferdinand.cz/) nebo pustit krátké video (délka
videa

5:28):

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10805121298-

gejzir/219562235000009/video/681660.
Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a společně s žáky stanovte časový limit pro
přečtení medailonku a zodpovězení následujících otázek:
a. Jaké výrobky prodává na trhu firma Salvátora Sošky?
(Ponožky.)

2

Viktor Kiam (1926 – 2001) byla americký podnikatel, majitel firmy Remington. (Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Kiam
cit. 19.9.2019)
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 4.1.
U
k
á
z
k
a

b. V čem jsou výrobky firmy We are Ferdinand jiné?
(Mají netradiční design.)
c. Co všechno bylo třeba zařídit a udělat, než se
začaly prodávat první ponožky?
(Od nápadu k prodeji prvních ponožek vedla
dobrodružná cesta. Ta se odvíjela od vytvoření
prvních vlastních návrhů designu, hledání
pletárny, která ponožky bude schopná a ochotná
vyrobit, investice do první várky ponožek až po
spuštění e-shopu s ponožkami, který neměl tak
velký úspěch jak mladí podnikatelé očekávali.
Navazovalo oslovení předních českých designerů
a hledání cest jak dostat své výrobky na trh.)

l
i
s
t
u
p
r
o
ž
á
k
y

d. Na trhu se prodává celá řada výrobků nebo
služeb. Pokuste se stručně popsat, jaký je podle
vás rozdíl mezi výrobkem a službou?
(Služba je proces, který nemá hmatatelnou
podobu. Výrobek je hmatatelný produkt, který je možné vážit a měřit.)
Po uplynutí času na práci ve skupinách diskutujte s žáky jejich odpovědi v rámci celé třídy.
Služba je proces, který nemá hmatatelnou podobu. Výrobek je hmatatelný produkt, který je
možné vážit a měřit.
Aktivita č. 2: První podoba našeho výrobku či služby
Cílem aktivity je vytvořit postup výroby produktu či detailně popsat proces poskytování služby,
kterou žáci vymysleli v rámci předchozích pracovních listů.
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 potřebovat přístup k internetu (případně k časopisům či tématickým knihám), aby mohli
vyhledat postupy výroby produktu či procesu poskytování služby.
1. Rozdělte žáky do skupin, v rámci kterých si již vymysleli podnikatelský nápad pro „Náš
podnik“. Každá skupina bude mít za úkol vyhledat na internetu či z jiných zdrojů postupy,
3
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 4.1.
jak mohou vyrobit produkt či nastavit službu, kterou chtějí poskytovat. Při práci na aktivitě
je možné kombinovat domácí přípravu a práci ve škole dle možností.
2. Motivujte žáky k hledání inspirace, jak postupovat při výrobě svého produktu či služby. K
hledání mohou žáci využít internet, knihy nebo časopisy.
3. Zadejte žákům za úkol vytvořit dokument, kde bude celý proces výroby popsán. Může se
jednat o text, obrázek nebo prezentaci na počítači dle volby žáků. Dokument by měl
obsahovat odpovědi na následující otázky:
a. Jaký materiál budete potřebovat?
b. Jaké technologie budete užívat?
c. Kolik lidí bude pro výrobu potřeba? Jaké budou mít úkoly?
d. Jaké jsou náklady na výrobu? Vezměte v potaz cenu materiálu, technologií, lidí,
apod.
4. Žáci dle možností a náročnosti mohou své

U
k
á
z
k
a

výrobky dle popsaného procesu výroby zhotovit.
5. Zástupci jednotlivých skupin představí svůj
výrobek či službu svým spolužákům formou

l
i
s
t
u

krátké prezentace.
6. Po ukončení aktivity může být přínosné s žáky
diskutovat následující otázky:
a. Překvapilo vás něco při práci na zadaném

p
r
o

úkolu?
b. Objevily se při práci na úkolu nějaké

ž
á
k
y

problémy? Jaké? Jak jste je řešili?
c. Naučili jste se během práce na aktivitě něco
nového? Co?

4
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Náš podnik 4.2.

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 interaktivního cvičení se žáci naučí identifikovat problémy svých zákazníků a budou hledat
cesty k jejich řešení pomocí jejich výrobků či poskytovaných služeb.

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Schopnost řešit problémy
Týmová práce
Kreativní myšlení
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.
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 4.2.

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 vyřešíme?
Úvodní aktivita
Společně s žáky diskutuje na téma „problémů“ a o významu uvedeného citátu. Smyslem aktivity je
zamyslet se nad vlastními problémy, jak je řešíme a jak nám v jejich řešení mohou pomoci výrobky
prodávané na trhu. Aktivitu je dále možné rozšířit na obecnější vnímání problémů a hledání jejich
řešení.
a. Kdy jste naposledy někoho požádali o pomoc? Jaký problém jste řešili?
b. Existují výrobky či služby, které vaše problémy řeší? Jak?
c. Jsou problémy k něčemu dobré? Jaký by byl svět bez problémů?
d. Souhlasíte s uvedeným citátem? Pokud ano,

U
k
á
z
k
a

proč? Pokud ne, proč?

Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka

l
i
s
t
u

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

p
r
o

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

ž
á
k
y

Pro ilustraci zaměření projektu „Nenech to být“ lze
žákům

ukázat

webové

stránky

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

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)
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zhlédnutí 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).

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a společně s žáky stanovte časový limit pro
zodpovězení následujících otázek:
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.)
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.)
d. V čem jsou výhody systému „Nenech to být“ oproti schránkám důvěry ve školách?
(Je anonymní; dostupný na internetu; nahlašuje se informace, že někdo necítí dobře a
potřebuje pomoc; informace se dostane k odpovědné osobě z dané školy, která může dítěti
pomoci situaci řešit.)
U
k
á
z
k
a

Po vypršení časového limitu diskutujte společně s žáky
jejich odpovědi.

Aktivita č. 2: Kouzelné boty aneb problémy a jejich

l
i
s
t
u

pojmenování
Cílem aktivity je pojmenovat problémy klientů a kriticky
zhodnotit, zda nápady na výrobky či služby vzniklé
v rámci předchozích pracovních listů tyto problémy

p
r
o

klientů opravdu řeší. Protože pouze tehdy mají šanci
uspět. Klienty zajímají jejich problémy, ne cizí řešení.

ž
á
k
y

Proto je moudré poznat své zákazníky a pochopit jejich
zásadní potřeby.

3
Creative Commons 4.0

Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 4.2.
1. Rozdělte žáky do skupin, v rámci kterých si již vymysleli podnikatelský nápad v rámci
pracovního listu 1.2. Jak vznikají podnikatelské nápady? Každá skupina bude mít za úkol
stručně popsat na papír svůj nápad na výrobek či službu a kdo jsou jejich klienti.
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.
2. V rámci skupiny se žáci zamyslí nad nejzávažnějšími problémy jejich klientů (pokud mají žáci
více druhů klientů, zaměří se na ty, které nejlépe znají). Pracovní list navazuje na pracovní
list 3.1. Kdo jsou moji klienti?
U
k
á
z
k
a

3. Při identifikaci problémů je přínosné se přenést
do role svého zákazníka a odmyslet si, že již
(nejspíš) máte vymyšlené řešení. Pro lepší vcítění
se do svých zákazníků použijí žáci obrys

l
i
s
t
u

kouzelných bot, který je součástí pracovního listu
pro žáky. Tyto kouzelné boty jim pomohou na
chvíli se proměnit v jejich zákazníka. Když se na
obrys postaví, stávají se zákazníky a nahlas

p
r
o

mohou říkat, co by jim zlepšilo život a problémy,
které je trápí. Každý žák v rámci skupiny by měl

ž
á
k
y

mít možnost se na problémy klientů podívat
tímto

způsobem

„jejich

očima“.

Všechny

problémy žáci zapíší na papír.
4. Ze zapsaných problémů žáci vyberou maximálně 3 problémy, které vnímají jako
nejdůležitější. Důležité je být co nejkonkrétnější.
5. Nyní žákům položte otázky:
a. Jaký problém vašich zákazníků může váš výrobek či služba vyřešit?
b. Jak váš výrobek usnadní nebo zlepší život vašich zákazníků?
Každý žák v rámci skupiny nejprve samostatně napíše odpověď a poté společně ve skupině
žáci odpovědi prodiskutují a napíší odpověď za celou skupinu.
4
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6. Závěry, ke kterým žáci došli, prezentují zástupci jednotlivých skupin před ostatními
spolužáky.
7. 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?
Pracovní list lze rozšířit a doplnit aktivitami z pracovního listu Jednání s lidmi č. 3.
Prostor na poznámky:

5
Creative Commons 4.0

Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 5.1.

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
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Schopnost řešit problémy
Týmová práce
Kreativní myšlení
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.
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5.1. Cesty k zákazníkům: Kde najdu první klienty?
Hledání prvních zákazníků
Úvodní aktivita
Smyslem úvodní aktivity je rozvíjet představivost a schopnost odhadovat situaci 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. Kdo jsou podle vás mladíci na obrázku?
(Jsou to žáci základní školy.)
b. Proč podle vás mají na sobě formální oblečeni?
(Žáci se účastní Suit-up dne, kdy se všichni žáci i učitelé obléknou do společenského oděvu.
Více informací viz facebook: https://www.facebook.com/events/550393362432588/)
U
k
á
z
k
a
l
i
s
t
u
p
r
o

Zdroj:https://www.facebook.com/SchoolsUnited/photos/
a.352472538219643/1795512380582311/?type=3&theater
(29.10.2019)

ž
á
k
y

Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka
Představte žákům medailonek Radima Nigrima, aby získali
představu o tom, co znamená být podnikatelem, jak se jím mohou stát a jak získat první klienty.
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Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a společně s žáky stanovte časový limit pro
zodpovězení následujících otázek:
a. Kde našel Radim první zákazníky?
(První zákazníky našel Radim na své střední škole.)
b. Jak postupoval při hledání dalších zákazníků?
(Při hledání zákazníků pokračoval na střední škole svého kamaráda a poté již oslovil zástupce
školy, kde nikoho neznal.)
c. Co je podle Radima klíčové pro úspěch v podnikání?
(Najít dobrý tým lidí, důvěřovat jim a delegovat na ně úkoly.)
Po vypršení časového limitu diskutuje učitel společně s žáky jejich odpovědi.
Aktivita č. 2: Kde hledat první vlaštovky?
Cílem aktivity je nalézt cesty k prvním klientům, kteří budou ochotni investovat do výrobku či služby
své peníze. Žáci již mají na základě předchozích pracovních listů představu o svém klientovi i o jeho
potřebách a problémech. Mají též jasnou představu o svém výrobku. Nyní potřebují najít cesty, jak
oslovit své první zákazníky.
U
k
á
z
k
a

Varianta: Pokud učitel s žáky nepracoval na předchozích
pracovních listech, rozdělí je dle svého uvážení a ponechá
žákům prostor, aby si v rámci své skupiny vymysleli produkt
či službu, kterou by chtěli poskytovat, a zamyslí se, kdo by

l
i
s
t
u

mohli být jejich první zákazníci. Můžete omezit zaměření
produktů a služeb na takové, které jsou spojeny se školním
prostředím.

p
r
o

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

ž
á
k
y

vymysleli podnikatelský nápad a rozpracovali jej v
předchozích pracovních listech. Každá skupina bude
mít za úkol stručně popsat na papír svůj nápad na
3
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výrobek či službu, kdo jsou jejich klienti a jaké mají potřeby. (poslední písmeno není vidět)
2. Zadejte žákům úkol, aby se v rámci svého týmu zamysleli nad tím, kde je možné oslovit jejich
první zákazníky. Dobré místo je takové, kde se shromažďuje co nejvíce lidí, jejichž problémy žáci
chtějí prostřednictvím svého produktu či služby řešit. Takovými místy mohou být nákupní
centra, sociální sítě na internetu, blogy, diskusní fóra, trhy atd.
Vodítkem pro hledání takových míst jsou následující otázky:
Na jakých místech mohu nalézt zákazníky, kterým je určen můj výrobek/služba?
Jsou taková místa na internetu?
Jsou taková místa v našem okolí?
3. Motivujte žáky k využití metody brainstormingu při hledání odpovědí na položené otázky. Před
začátkem aktivity si každá skupina zvolí zapisovatele. Přečtěte s žáky základní pravidla metody a
vysvětlete případné nejasnosti.
Základní pravidla brainstormingu:


Mluvit by měl v jednom okamžiku pouze jeden.



Zveřejněné nápady by neměly být nikým komentovány ani hodnoceny. I ten zdánlivě
nejhloupější může inspirovat ostatní.



Všechny nápady je třeba zapisovat.



Po fázi vymýšlení přijde na řadu výběr nejlepších nápadů.

4. Po ukončení aktivity v rámci týmu bude každá skupina prezentovat své nápady na oslovení
prvních klientů svým spolužákům.
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: Jak upoutám pozornost klienta?
Anotace
Žáci získají základní znalosti o funkci marketingu v podnikání. V rámci interaktivního cvičení vytvoří
vlastní marketingový plán. Jako jeden z nástrojů propagace svých produktů či služeb budou žáci
používat sociální sítě.

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Schopnost řešit problémy
Týmová práce
Kreativní myšlení
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.
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5.2. Cesty ke klientům: Jak upoutám pozornost klienta?
Jak zaujmout
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. Připomeňte žákům pravidla brainstormingu (pracovní
list 5.1. aktivita č.2) a 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?
U
k
á
z
k
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i
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Zdroj: https://www.mesto-zruc.cz/turista-old/co-nabizi-

ž
á
k
y

zamecky-areal/nabidka-expozic/co-dale-navstivit-vezruci/zrucsky-kulickovy-areal/ (5.10.2018)

Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka
Cílem aktivity je ilustrovat, jakými cestami je možné upoutat pozornost potenciálních klientů, a
nalákat je ke koupi produktů či služeb.
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Představte žákům medailonek Alice Kavkové, aby získali lepší představu, co znamená podnikat a jak
upoutat pozornost ke svým výrobkům.
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

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a společně s žáky stanovte časový limit pro
přečtení
medailonku a zodpovězení následujících otázek:
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 odpoledních programů pro děti, na
konferencích, ve firmách)
c. Jak Alice využila internet v počátcích svého podnikání?
(Natočila krátké video o své první hře Pruženka a dala jej na svou facebookovou stránku. Na
základě tohoto videa se lidé dozvěděli o jejích hrách a začali mít zájem je kupovat.)
Po uplynutí času na práci ve skupinách diskutujte s žáky jejich odpovědi v rámci celé třídy.
Společně s žáky se zaměřte při diskusi na otázky:
d. Jaká znáte sociální média? Co o nich víte?
(Nechte žáky jmenovat Facebook, Twitter atd. Diskutujte s žáky o jejich zkušenostech se
sociálními médii. Lidé je běžně využívají k soukromým účelům, dnes jsou již ale také běžně
využívány k propagaci výrobků či služeb.)
e. Jak by se dala sociální média využít pro vaše podnikání?
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Aktivita č. 2: Marketingový plán2
Cílem aktivity je vytvořit marketingový plán pro produkty či služby, které si žáci vymysleli v rámci
aktivit v předchozích pracovních listech.
Varianta: Pokud jste s žáky nepracovali na předchozích

U
k
á
z
k
a

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

l
i
s
t
u

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

p
r
o

hry nadchne a oni si je budou chtít koupit. Tomu se říká
marketing. V marketingu se snažíte lidem představit váš

ž
á
k
y

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.
1. Rozdělte žáky do skupin, v rámci kterých si již vymysleli podnikatelský nápad a zadejte jim
úkol samostatně vypracovat marketingový plán, který by pomohl prodávat jejich výrobek či
službu.
2. Podporujte žáky, aby se zamýšleli nad nejrůznějšími možnostmi, kde a jak dát zákazníkům o
jejich produktu vědět. Starší žáci mohou využít internet a hledat další marketingové nápady
online, aby si tak rozšířili znalosti o daném tématu. Žáci své nápady zapíší a vytvoří si vlastní
marketingový plán.

2

Více o marketingovém plánu
2821.html#!&chapter=1 (20.11.2018)

viz.

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-male-firmy-priklady-z-praxe-

4
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 5.2.
3. Co by měl marketingový plán obsahovat?
Na uvedené otázky by žáci měli stručně odpovědět. Starší žáky můžete motivovat, aby si na
internetu vyhledali vzory marketingového plánu sami a využili je.
-

Celkové stručné shrnutí
o CO a pro KOHO vyrábíme? Jakou potřebu zákazníka náš výrobek naplňuje?

-

Současná konkurence na trhu
o Jaké podobné výrobky nebo služby se již prodávají?

-

Cíle krátkodobé/dlouhodobé
o Kolik výrobků chcete prodat? Např. do konce příštího měsíce/do konce školního
roku

-

Marketingový mix
o Kde si myslíte, že byste mohli najít zájemce o své výrobky/služby?
Pomocná otázka: Kde se dozvídáte o zajímavých výrobcích nebo vidíte výrobky,
které byste si chtěli koupit? Např. reklama, škola, letáky, sociální sítě, web,
obchody s hračkami, kamarádi o tom mluví, atd.
o Jak by se daly využít sociální sítě pro propagaci vašeho nápadu?
Motivujte žáky, aby vymysleli a připravili 1 konkrétní status na Facebook
(případně jinou sociální síť dle svého výběru) a naplánovali, kdy by je zveřejnili –
jaký den a hodinu s odůvodněním své volby.

-

Lidé
o Kdo a jak se bude účastnit realizaci plánu?

-

Rozpočet
o Budete potřebovat finanční prostředky na realizaci plánu? Kolik?

Podporujte žáky v kreativitě a hledání co největšího množství příležitostí, aby
marketingový plán mohl být co nejbohatší.
4. Po ukončení aktivity v rámci týmu budou své marketingové plány jednotlivé skupiny
prezentovat pro ostatní spolužáky.
5
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 5.2.
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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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 5.3.

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
zákazníky 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
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Schopnost řešit problémy
Týmová práce
Kreativní myšlení
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.

1
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 5.3.

5.3. Cesty k zákazníkům:
Jak se klientům líbí můj výrobek či služba?
Funguje to správně?
Úvodní aktivita
Smyslem úvodní aktivity je podívat se na problémy z více úhlů pohledu a naslouchat argumentům
druhých lidí.
Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení (pro ilustraci lze ukázat fotografii). Nechte žáky
v rámci skupin odpovědět na úvodní otázku a zamyslet se nad alespoň 3 argumenty podporující a 3
argumenty zpochybňující výrok “Je výhodnější jezdit do školy na kole než autem”. Po uplynutí
stanoveného času spárujte vždy dvě skupiny žáků. Jedné ze skupin určete zastávat názor
podporující uvedený výrok, druhá bude užívat argumenty zpochybňující daný výrok. Žáci mají za
úkol přesvědčit spolužáky z druhé skupiny svými argumenty.
U
k
á
z
k
a

Úvodní otázka: Jezdíte rádi na kole? Proč ano? Proč ne?
Výrok: Je výhodnější jezdit do školy na kole než autem.
Po ukončení aktivity je přínosné s žáky diskutovat

l
i
s
t
u

následující otázky:
a. Jak se vám dařilo přesvědčit spolužáky, pokud
jste zastávali jiný názor, než který jste měli hájit?

p
r
o

b. Jak se vám dařilo, pokud jste hájili názor, který
zastáváte?

ž
á
k
y
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 5.3.

Zdroj: https://www.msstavby.cz/rekola-miri-i-do-fm-31-08-2018/ (5.10.2018)

Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka
Cílem aktivity je ilustrovat, jaké výrobky či služby je možné poskytovat a jak získávat zpětnou vazbu
od zákazníků o svém produktu.
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
Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a společně s žáky stanovte časový limit pro
přečtení medailonku a zodpovězení následujících otázek:
a. Jakou službu Vít poskytuje?
(Půjčování jízdních kol pro osobní dopravu ve městě.)
b. Jak Vít testoval, zda svůj nápad na půjčování jízdních kol zaměřuje na správného zákazníka?
(Testoval svou myšlenku přímo mezi turisty na Hlavním nádraží v Praze.)
c. Pro koho je služba firmy Rekola, půjčování kol ve městě, určena? Kdo je zákazníkem služby?
(Lidé ve věku Víta Ježka, sportovně založení, žijící ve městě.)
d. Jaký chybný předpoklad měl Vít Ježek ohledně chování zákazníků, kteří si půjčují růžová
kola?
(Vít předpokládal, že se zákazníci budou o zapůjčená kola starat a opravovat je, když se
porouchají. Oni to ale nedělali.)
Po uplynutí času na práci ve skupinách diskutujte s žáky jejich odpovědi v rámci celé třídy.
3
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 5.3.
Aktivita č. 2: Průzkum mezi zákazníky
U
k
á
z
k
a

Cílem aktivity je otestovat podnikatelský nápad žáků u
potenciálních zákazníků.
Před samotnou výrobou produktu či spuštěním služby
ve větším měřítku je vždy moudré ujistit se, že lidé mají

l
i
s
t
u

o náš nápad zájem a budou ochotni za něj zaplatit.
Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je promluvit si
s potenciálními zákazníky a zjistit, zda by o produkt či
službu měli zájem.

p
r
o

1. Rozdělte žáky do skupin, v nichž si již vymysleli
podnikatelský

nápad

v rámci

ž
á
k
y

předchozích

pracovních listů.
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.
2. Každá skupina bude mít za úkol popsat svůj nápad na výrobek či službu do detailů, aby žáci
byli schopni vypíchnout 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 porovnáním 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))
4
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 5.3.
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.
Varianta: Jako doplňující aktivitu můžete žákům zadat úkol představit výrobek a provést
rozhovor se třemi lidmi mimo třídu. Výsledky rozhovorů žáci budou sdílet v rámci svých
skupin, třídě poté mohou představit stručné vyhodnocení průzkumu.
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 otázky:
Existuje na trhu potřeba vašeho produktu?
Kupovali by si lidé váš produkt či službu?
Jaké byly reakce na prezentaci vašeho produktu?
6. Využijte prezentace jako příležitost ke zhodnocení aktivity a hovořte s žáky o jejich nových
podnikatelských zkušenostech.

U
k
á
z
k
a

Rozhovor s potenciálními zákazníky
1. Líbí se Vám nápad na tento produkt?

l
i
s
t
u

2. Myslíte, že potřebujete tento produkt?
3. Jak byste jej používal?
4. Znáte nějaké další lidi, kteří by produkt používali?

p
r
o

5. Co se Vám na produktu nejvíce zamlouvá?
6. Co se Vám na tomto produktu nelíbí?

ž
á
k
y

7. Za jakou cenu byste tento produkt koupil?
8. Napadá Vás něco důležitého, na co jsem se
nezeptal?
5
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Náš podnik 6.1.

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
Dovednosti:
Schopnost řešit problémy
Týmová práce
Kreativní myšlení

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.
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 6.1.

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
Úvodní aktivita
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

U
k
á
z
k
a

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

l
i
s
t
u

limit

dostatečný pouze pro ztvárnění první myšlenky.
Ve druhém případě byl dostatek času na
rozvedení myšlenky.

p
r
o

Úvodní aktivita vede ke zjištění, že kreativita a hledání
jedinečných řešení může být podpořena delším časem a

ž
á
k
y

volností. Poukažte na jedinečnost každého obrázku,
který vznikl v rámci druhého zadání.
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Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka
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 oproti konkurenci. Pro ilustraci zaměření květinového ateliéru lze žákům ukázat
jeho facebookové stránky (https://www.facebook.com/MDcreativLitomysl/).
Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a společně s nimi stanovte čas pro zodpovězení
následujících otázek:
a. Jak se květinový ateliér MD Creative Matěje Doležala odlišuje od jiných květinářství?
(Osobním přístupem, kreativitou, kvalitní prací. 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)
U
k
á
z
k
a

Po vypršení časového limitu diskutujte společně s žáky
jejich odpovědi.
Aktivita č. 2: Slogan pro náš výrobek nebo službu
Cílem aktivity je naformulovat krátkou větu, která v

l
i
s
t
u

sobě ponese informaci o jedinečnosti produktu či služby
pro

zákazníka.

Žáci

budou

vycházet

ze

svých

podnikatelských záměrů formulovaných v předchozích

p
r
o

pracovních listech.
Varianta:

Pokud

učitel

s žáky

nepracoval

na

ž
á
k
y

předchozích pracovních listech, rozdělí je do skupin dle
svého uvážení a ponechá žákům prostor, aby si v rámci
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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 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 první, co se o jejich produktu (službě)
zákazník dozví např. z webových stránek, a rozhoduje tak o tom, jestli webové stránky ihned
opustí nebo se bude chtít dozvědět více.
2. Jako vodítko položte žákům následující otázky:
Z jakého důvodu by si měli lidé koupit zrovna váš výrobek nebo službu?
Čím váš výrobek či služba zlepší život vašich zákazníků?
Žáci v rámci skupiny sepíší seznam důvodů, proč je jejich produkt nebo služba lepší než u
konkurence.
3. 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)
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.

4
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4. 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.
5. 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.
6. 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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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 6.1.
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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
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Schopnost řešit problémy
Týmová práce
Kreativní myšlení
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.
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 6.2.

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
Úvodní aktivita
Smyslem úvodní aktivity je rozvíjet kreativitu a hledání řešení, která půjdou za hranice běžného
způsobu uvažování.
1. Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a v pracovním listu pro žáky si společně
prohlédněte následující obrázek:
U
k
á
z
k
a
l
i
s
t
u

2. Zadejte žákům úkol spojit všech 9 teček čtyřmi
rovnými čarami tak, aby konec jedné čáry
navazoval na začátek čáry druhé. Ponechte

p
r
o

žákům čas 10 minut pro hledání řešení
zadaného úkolu (případně žákům poskytněte

ž
á
k
y

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)

2
Creative Commons 4.0

Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 6.2.
Toto jsou dvě nejčastější řešení:

3. 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?

Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka
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/
Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a společně s nimi stanovte čas 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.)
b. Kdo byl inspirací pro její podnikatelský nápad?
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 6.2.
(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.
Aktivita č. 2: Průzkum trhu
U
k
á
z
k
a

Žáci si v rámci předchozích pracovních listů vymysleli
svůj výrobek nebo službu. Cílem aktivity je zjistit, jaké
jiné podobné výrobky nebo služby již na trhu existují.
Varianta: Pokud jste s žáky nepracovali na předchozích

l
i
s
t
u

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

p
r
o

prodávat.
Žáci

budou

v rámci

aktivity

potřebovat

přístup

ž
á
k
y

k internetu nebo jiné zdroje (časopisy, noviny, letáky,
vlastní

průzkum

v místě

bydliště)

pro

realizaci

průzkumu trhu.
1. Nejprve je přínosné s žáky zopakovat, co je trh a jak funguje (viz pracovní list Náš podnik
2.1. pro učitele).
2. Ve třídě umístěte čtyři větší archy papíru a na každý z nich napište jednu z následujících
otázek:
a. Jakou službu/výrobek chcete poskytovat?
b. Kdo je váš zákazník?
c. Kdo je vaše konkurence?
4
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d. Jaký další krok je podle vás třeba učinit

U
k
á
z
k
a

pro realizaci vašeho podnikatelského
nápadu?
3. Rozdělte žáky do skupin, v rámci kterých si již

l
i
s
t
u

vymysleli podnikatelský nápad.
Nechte žáky stručně shrnout svůj podnikatelský
nápad a zapsat jej na papír.

p
r
o

4. Zadejte žákům úkol provést průzkum trhu a
připravit odpovědi na otázky a. – d. viz výše.

ž
á
k
y

Pro zodpovězení otázek žáci využijí přístup na
internet nebo další dostupné zdroje.
Pokud si žáci nebudou vědět rady, nabídněte jim následující otázky jako průvodce:
Pomocné otázky k otázce b.
●

Jaký problém zákazníků váš produkt či služba řeší?

●

Proč by měli zákazníci mít zájem si váš výrobek nebo službu koupit?

●

Kdo zaplatí za váš produkt nebo službu?

Pomocné otázky k otázce c.
●

Existují jiné firmy, které již poskytují podobné služby/výrobky?

●

Jaké výrobky vyrábějí?

●

Kolik takových firem je?

●

V čem se jejich výrobky liší od vašich?

●

V čem jste podle vás lepší?

●

V čem jste podle vás horší?

●

Za jakou cenu své služby/výrobky konkurence prodává?

Pomocné otázky k otázce d.
●

Existují jiní podnikatelé, kteří by mohli mít zájem, aby byl váš nápad úspěšný?

●

Za jakou cenu bychom chtěli prodávat naše služby/produkty?

5
Creative Commons 4.0

Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 6.2.
5.

Až žáci dokončí průzkum trhu a zformulují odpovědi na otázky a. - d., vyplní zástupci skupin

odpovědi na čtyři otázky zapsané na archy papíru rozmístěné ve třídě. U každého archu s odpovědí
zůstanou zástupci každé skupiny. Žáci u jednotlivých archů budou sdílet své poznatky se spolužáky
z ostatních skupin. Učitel obejde všechny skupiny u jednotlivých otázek a vyslechne odpovědi žáků.

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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Náš podnik 7.1.

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
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Schopnost řešit problémy
Týmová práce
Kreativní myšlení
Pozitivní nastavení
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.
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7.1. Moje výhoda: Proč jsem lepší než ostatní?
Proč bychom výrobek či službu měli poskytovat zrovna my?
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 následujících obrázků:

2. Zadejte žákům úkol společně vyprávět příběh

U
k
á
z
k
a

inspirovaný obrázky. Žáci se při vyprávění
střídají. Koho napadne, jak může příběh začít,
začne vyprávět, koho napadne, jak pokračovat,

l
i
s
t
u

pokračuje. Vždy mluví pouze jeden a ostatní
poslouchají.
3. Až všechny skupiny dokončí vyprávění příběhu,
zástupce každé skupiny stručně převypráví

p
r
o

příběh spolužákům. Všimněte si, kolik příběhů
bylo zakončeno pozitivně a kolik negativně.

ž
á
k
y

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.
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Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka
Představte

žákům

mladého

cukráře

Vladislava

Ryasnyho, aby získali lepší představu o tom, kdo může
být podnikatel, jaké výrobky či služby může poskytovat,
a jak lze nalézt vlastní silné stránky. Pro ilustraci lze
s žáky projít fotky Vladovy cukrářské tvorby na jeho
Instagramu
(https://www.instagram.com/vladislavryasnyy/?hl=cs).
Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a
společně s žáky stanovte časový limit pro
zodpovězení následujících otázek:
a. Jaké vlastnosti byly důležité pro Vladův úspěch?
(Cílevědomost, houževnatost, snaha o neustálé zdokonalování, pracovitost, pečlivost)
b. Jaké povolání pro Vlada vybrali jeho rodiče?
(Měl se stát právníkem.)
c. Jaké znalosti jsou pro Vlada a jeho práci obzvláště důležité?
(Velice důležitá je znalost chemie.)
d. Jaká úskalí jsou spojena s Vladovým úspěchem?
(Pracuje hodně času sám, s nikým nechodí a občas nemá čas ani na kamarády.)
Aktivita č. 2: Konkurenční výhoda
Cílem aktivity je zamyslet se nad otázkou: Co máme, co ostatní nemohou jednoduše zkopírovat či
koupit? Takovou výhodou není specifická vlastnost produktu (služby) či nadšení žáků. Jde například
o specifické znalosti nebo dovednosti žáků v týmu, případně o již existující zákazníky či komunitu.
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.
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Žáci budou pro aktivitu potřebovat papír a tužku.
1. Rozdělte žáky do skupin, v rámci kterých 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 takovou
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?

Prostor na poznámky:
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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 produktu či poskytování jejich
služby.

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Týmová práce
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.
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8.1. Náklady: Za co budu muset platit svým
dodavatelům či spolupracovníkům a kolik?
Jaké jsou moje náklady?
Úvodní aktivita
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 špejlí, míček, hřeben, sponku do vlasů, nebo jiné drobné předměty
dle svého uvážení)
2. Zadejte žákům za 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.
4. 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.

U
k
á
z
k
a

Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka
Představte žákům firmu Mixit.cz podnikatelů Martina
Wallnera a Tomáše Hubra. Pro ilustraci zaměření firmy

l
i
s
t
u

Mixit.cz lze žákům na úvod ukázat webové stránky firmy
(www.mixit.cz) nebo pustit video (délka videa 3:43):
https://www.youtube.com/watch?v=qsoorHYR3EQ

p
r
o

Medailonek podnikatelů Martina Wallnera a Tomáše
Hubra z firmy Mixit.cz je zaměřen tak, aby žáci získali

ž
á
k
y

lepší představu, jak se mohou stát podnikateli a jaké
druhy nákladů jsou spojeny s podnikáním.
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Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a společně s žáky stanovte časový limit pro
zodpovězení následujících otázek.
a. Jaké výrobky prodává na trhu firma Mixit.cz?
(Firma míchá müsli směs podle chuti a preferencí svých klientů.)
b. Kdo je zaměstnavatelem Martina Wallnera a Tomáše Hubra?
(Zaměstnávají sami sebe, svojí práci si vymýšlejí a realizují sami.)
Po vypršení časového limitu diskutujte společně s žáky jejich odpovědi. Společně s žáky se pokuste
odpovědět na následující otázku:
c. Jaké měli podle vás náklady kluci z Mixit.cz, když začínali podnikat?
(náklady: pronájem prostor; energie v rámci pronájmu; tvorba a provozování webových
stránek; suroviny pro výrobu müsli - vločky, oříšky, čokoláda, mandle, sušené ovoce;
obaly na produkty – design obalu, materiál na obaly; poštovné a balné, mzdy)

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, lidská práce
nebo místo, kde bude výroba probíhat. (Rozšiřující vysvětlení: Náklady se dělí na fixní a
variabilní. Fixní náklady jsou takové náklady, které firma musí vynakládat při každém (tedy i
nulovém) objemu výroby. Variabilní náklady vznikají s prvním výrobkem a se změnou objemu
výroby se mění. Celkové náklady jsou tak součtem fixních a variabilních nákladů.)

Aktivita č. 2: Co bude výroba našeho produktu či poskytování služby stát?
Cílem aktivity je, aby se žáci zamysleli nad strukturou nákladů, které při výrobě svého produktu či
poskytování své služby budou muset platit svým dodavatelům či spolupracovníkům. 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.
Žáci budou potřebovat přístup k internetu, papír a tužku, případně počítač pro tvorbu prezentace.
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 8.1.
U
k
á
z
k
a

1. Rozdělte žáky do skupin, ve kterých si již
vymysleli podnikatelský nápad. Každá skupina
bude mít za úkol zamyslet se nad strukturou
nákladů, které při výrobě svého produktu či

l
i
s
t
u

poskytování své služby budou muset platit svým
dodavatelům či spolupracovníkům.
Jako vodítko položte žákům následující otázky,

p
r
o

které se v rámci skupiny budou snažit
zodpovědět :
-

ž
á
k
y

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 produkty vyrábět a kolik budete za pronájem místa platit?

-

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

-

Kolik peněz celkem budete potřebovat pro realizaci vašeho nápadu?

2. Žáci mohou využít internet a vyhledávat dostupné informace ohledně cen nákladů nutných
pro výrobu jejich produktu nebo provést průzkum v obchodech či z jiných zdrojů.
3. Svou strukturu nákladů mohou žáci znázornit graficky na větší papír či formou prezentace
na počítači dle své volby. Zástupci jednotlivých týmů budou své poznatky ohledně struktury
nákladů prezentovat svým spolužákům.
4. Po ukončení aktivity může být přínosné se 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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Náš podnik 9.1.

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
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Cílevědomost
Týmová práce

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.
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 9.1.

9.1. Cena: Jakou bude mít můj výrobek či služba cenu?
Hledání ceny
Úvodní aktivita
Smyslem úvodní aktivity je sdílení vlastních snů s ostatními spolužáky a zamyšlení, jakými cestami si
za svými sny jít a co k jejich splnění potřebujeme.
1. Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení. Nechte žáky v rámci skupin zamyslet se
a odpovědět na následující otázky:
a. Jaké máte sny nebo přání?
b. Co byste k jejich uskutečnění potřebovali?
c. Máte vymyšlený plán, jak je uskutečnit?
Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka
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
Medailonek Tomáše Vejmoly je zaměřen tak, aby žáci

U
k
á
z
k
a

získali lepší představu, jaké cesty mohou vést ke splnění
snů, co je možné se po cestě naučit a získat.
Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a

l
i
s
t
u

společně s žáky stanovte časový limit pro
zodpovězení následujících otázek.
a. Proč začal Tomáš prodávat křížaly?
(Protože

si

chtěl

p
r
o

vydělat peníze na nový

počítač,

ž
á
k
y

na kterém by mohl hrát hry.)
b. Za kolik korun prodává jeden balíček?
(Jeden balíček prodává za 40 korun.)
2
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 9.1.
c. Co všechno musel Tomáš s podporou rodičů koupit a za co musel platit, aby mohl vyrábět
a prodávat křížaly?
(Rodiče Tomášovi pořídili dvě sušičky na ovoce, sám si dokoupil později ještě dvě, pytlíky na
křížaly, krabice na zabalení objednávek, samolepky na obal, rodiče platí elektrický proud.)
d. Kde Tomáš prodával své křížaly?
(Nejprve začal s prodejem na menších setkáních: na školním knoflíkovém trhu, na vodáckém
kroužku nebo na promítání filmů. S tatínkovou pomocí začal křížaly ve větším prodávat
prostřednictvím profilu na Facebooku.)
Po vypršení časového limitu diskutujte společně s žáky jejich odpovědi. Společně s žáky veďte
diskusi nad následujícími otázkami:
a. Z jakého důvodu si myslíte, že prodejce elektroniky (Alza) daroval zdarma Tomášovi
počítač?
(Odpovědi na otázku se mohou různit. Oficiální stanovisko firmy Alza je, že chtěla
podpořit mladého podnikavého člověka v jeho snaze. Druhou stránkou je ovšem reklama
pro firmu, která se touto cestou spojí se jménem Tomáše Vejmoly.)
b. Jak byste naložili vy s nastartovaným podnikáním?
U
k
á
z
k
a

Aktivita č. 2: 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

l
i
s
t
u

pracovních

listech.
Varianta: Pokud učitel s žáky nepracoval na předchozích

p
r
o

pracovních listech, rozdělí je do skupin dle svého
uvážení a ponechá žákům prostor, aby si v rámci své

ž
á
k
y

skupiny vymysleli produkt či službu, kterou by chtěli
prodávat.
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 9.1.
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.
Ovlivní nějak zákazníka? Je pro vás některá z cen přijatelnější? Nechte žáky stanovit cenu na
základě průměru konkurenčních cen.
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Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 9.1.
Výrobek: …………………………………………………………………….
Prodejce

Cena výrobku

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

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.

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?
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Náš podnik 10.1.

10.1. Udržitelný růst: Co znamená úspěch a jak jej měřit?
Anotace
Cílem pracovního listu je stanovit indikátory úspěchu pro podnikatelský nápad žáků. Žáci se
prostřednictvím příběhů dvou podnikavých mladých lidí 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
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Cílevědomost
Týmová práce

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.
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Náš podnik 10.1.

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?
Úvodní aktivita
Zamyslete se společně s žáky nad odpovědí na otázky:
a. Kdy jste se cítili naposledy úspěšní?
b. Podle čeho jste poznali, že jste úspěšní?
c. Myslíte, že je úspěch možné měřit? Jak byste jej měřili?
d. Souhlasíte s uvedeným citátem? Proč ano? Proč ne?

Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka
U
k
á
z
k
a

Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a
mezi skupiny rozdělte medailonky Marka Siváka a
Tomáše Vejmoly. Každá skupina dostane vždy pouze
jeden medailonek. Společně s žáky stanovte časový
limit

pro

přečtení

medailonku

a

l
i
s
t
u

zodpovězení

následujících otázek:

Medailonek Marka Siváka:

p
r
o

a. Proč začal Marek uklízet na dvoře domu, kde
bydlel? Čeho chtěl dosáhnout?

ž
á
k
y

(Protože se mu nelíbil nepořádek, který tam byl,
ani to, že jej nikdo nevyužíval. Chtěl dosáhnout
toho, aby byl dvůr hezký a lidé se na něm scházeli.)

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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b. Myslíte, že byla jeho aktivita úspěšná? Pokud ano, jak byste svou odpověď zdůvodnili?
Pokud ne, jak byste svou odpověď zdůvodnili?
(Markova aktivita úspěšná byla. Jeho cílem bylo uklidit nepořádek ze dvora a vytvořit tam
příjemné místo k pobývání. Za úspěch lze tedy považovat to, že dvůr se podařilo uklidit,
vysadit květiny a vytvořit posezení. Za další část úspěchu lze považovat to, že se lidé začali
na dvoře scházet a pobývat tam.)
Medailonek Tomáše Vejmoly:
a. Proč začal Tomáš vyrábět a prodávat křížaly? Čeho chtěl dosáhnout?
(Protože si chtěl vydělat peníze na 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 ukončení časového limitu pro zodpovězení otázek nechte skupiny se stejným medailonkem
diskutovat odpovědi na uvedené otázky a závěry stručně shrnout. Jeden zástupce žáků za každý
medailonek odprezentuje obsah medailonku a závěry k uvedeným otázkám žákům, kteří jej nečetli.
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.
Aktivita č. 2: 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.
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U
k
á
z
k
a

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.

l
i
s
t
u

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

p
r
o

zodpovědět

následující otázku: Jak poznáte, že to, co děláte,

ž
á
k
y

děláte dobře a jste úspěšní?
Jako příklad lze poukázat na medailonky Makra Siváka a Tomáše Vejmoly.
Tomáš Vejmola měl jasně stanovený cíl – indikátor úspěchu: vydělat 21 tisíc korun na nový
počítač.
Marek Sivák měl jako cíl – indikátor úspěchu: uklidit nepořádek ze dvora a vytvořit tam
příjemné místo k pobývání.
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

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)
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Markovy indikátory nejsou spojeny s čísly, ale jistě by bylo možné konkrétní indikátory
doplnit – např. počet vysazených květin, počet sousedů účastnících se na úklidu, počet
sousedů využívajících posezení na dvorku. Můžete se s žáky společně zamyslet, jaké další
indikátory by bylo možné pro úspěšnost Markova projektu stanovit a jakou dobu by dali pro
jejich dosažení.

3. Ponechte žákům čas pro stanovení indikátorů úspěchu pro jejich projekt. Po uplynutí
časového limitu zástupce každé skupiny bude prezentovat indikátory ostatním spolužákům.
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
V rámci interaktivního cvičení budou žáci hledat vztah mezi výzvami spojenými s podnikáním a
prací v týmu. Dozvědí se, s jakými výzvami se podnikatelé potýkají a budou hledat cesty jak je
zvládnout. V rámci diskuse budou žáci uvažovat o tom, v čem je týmová spolupráce důležitá pro
vyvážení různých nároků spojených s podnikavostí.

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1
Dovednosti: Cílevědomost
Prezentační dovednosti
Schopnost řešit problémy
Týmová práce
Kreativní myšlení
Pozitivní nastavení
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.
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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 ji podpořit
Úvodní aktivita
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

U
k
á
z
k
a

žácích. Každé skupině dejte k dispozici
výtvarný materiál a větší papír.
2. Zadejte žákům úkol nakreslit společný

l
i
s
t
u

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

p
r
o

nechte vyjádřit, jak se jim pracovalo, když
spolu nemohli mluvit. S žáky si povídejte o

ž
á
k
y

včelkách a jejich společenství a téma
vztáhněte k vytrvalosti a práci v týmu (včelky
pracují velice pilně a vytrvale, každá včelka

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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má své místo a úkol v rámci společenství a její práce je pro ostatní důležitá: bez práce
jednotlivých včelek by společenství nemohlo fungovat.)
Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka
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.
Rozdělte žáky do menších skupin dle svého uvážení a společně s žáky stanovte časový limit pro
zodpovězení následujících otázek:
a. Jaké překážky museli Cihlářovi překonávat při budování jejich farmy?
(Statek získaný po navrácení majetku původním majitelům v 90. letech byl ve velice
špatném stavu, na jeho obnovení musela celá rodina pracovat dlouhá léta. Často byla
špatná úroda a problémy přinášela také malá zkušenost s prodejem produktů ze statku.)
b. Kdo z rodiny je zapojen do hospodaření na farmě?
(Celá rodina.)
c. Jaké netradiční pochoutky z medu se na farmě vyrábějí?
(Medový čokomls, ořechy v medu, i zázvor v medu, rakytník nebo skořice v medu,
kávička v medu)
Po vypršení časového limitu diskutujte společně s žáky jejich odpovědi.
Aktivita č. 2: Padající balónky - jak je udržet ve vzduchu?
Cílem aktivity je získat povědomí o výzvách spojených s podnikáním a prostřednictvím
brainstormingu hledat cesty k jejich překonání.

Pro aktivitu budete potřebovat nafukovací balónky, čtvrtky a výtvarný materiál dle vlastního
výběru.
1. Před hodinou napište na malé papírky výzvy spojené s podnikáním (počet záleží na počtu
studentů ve třídě). Následující seznam může posloužit jako vodítko: nalezení spolehlivých
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členů týmu, vedení týmu, práce s časem (time management), nalezení míst, kam se obrátit
pro pomoc, získávání potřebných kontaktů pro rozvoj podnikání, vyhledávání a získávání
potřebných informací. Na jeden papírek napište vždy jen jednu výzvu a vložte jej do
balónku.
2. Rozdělte žáky do skupin po 3-4 žácích. Každé skupince dejte 5-6 balonků podle počtu žáků.
Jeden z balonků musí obsahovat papírek s výzvou spojenou s podnikáním. Žáci balonky
nafouknou a zaváží. Žáci budou potřebovat pro aktivitu dostatečný prostor pro pohyb.
3. Každé skupině zadejte úkol zvolit mezi sebou jednoho vedoucího skupiny, který ostatní
povede a bude prezentovat závěry, ke kterým skupina dojde, spolužákům z ostatních
skupin.
4. Sdělte žákům následující zadání: Úkolem každého týmu je po dobu 45 vteřin udržet všechny
balónky najednou ve vzduchu tím, že do nich budete pinkat. Pokud balonek spadne na zem,
zvedněte jej a pokračujte.
5. Zahajte aktivitu.
6. Po ukončení aktivity vyberte prázdné balónky a ponechte žákům balónky s papírky
s výzvami spojenými s podnikáním. Každá skupina přečte výzvu napsanou na papírku a
pomocí metody brainstormingu bude hledat cesty, jak výzvu překonat.
Pozn.: Před zahájením je prospěšné s žáky zopakovat pravidla brainstormingu. Každá
skupina si zvolí zapisovatele. Přečtěte s žáky základní pravidla metody a vysvětlete případné
nejasnosti.
Základní pravidla brainstormingu:
●

Mluvit by měl v jednom okamžiku pouze jeden.

●

Zveřejněné nápady by neměly být nikým komentovány ani hodnoceny. I ten zdánlivě
nejhloupější může inspirovat ostatní.

●

Všechny nápady je třeba zapsat.

●

Po fázi vymýšlení přijde na řadu výběr nejlepších nápadů.

7. Až žáci ukončí brainstorming, vedoucí každé skupiny přečte jejich výzvu spojenou
s podnikáním a shrne, jakým způsobem by ji daná skupina překonávala.
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Po ukončení aktivity je dobré v rámci diskuse s žáky probrat různé témata z ní vyplývající. Náměty
na diskusi:
-

Balónky představují různé aspekty života, které je třeba najednou zvládnout v určitém
omezeném čase (školu, povinnosti k rodině, společenský život, podnikání atd.).

-

Někdy tyto různé aspekty života v sobě skrývají výzvy, které nejsou na první pohled
vidět (papírky schované uvnitř balonků).

-

Jsou chvíle, kdy ne všechno jde podle našich plánů a představ, stejně jako když spadl
balónek při aktivitě na zem. Většinou můžeme najít cestu, jak takovou situaci vyřešit, ale
toto řešení často vyžaduje větší kreativitu než pouhé zvednutí balónku, tak jako při
aktivitě.

-

Pro úspěšné podnikání a nalezení rovnováhy je klíčová týmová spolupráce.

-

Časové omezení (viz čtyřicetipětivteřinový limit při aktivitě) často výrazně mění způsob
naší práce. Žáci se při aktivitě pohybovali velice rychle a chaoticky, protože se
nedomluvili a věděli, že aktivita trvá velmi omezený čas. Diskutujte o tom, jak to
ovlivnilo kvalitu jejich (spolu)práce. Jak by to vypadalo, kdyby museli balonky udržet ve
vzduchu např. 10 minut?

-

Řešení se hledají snadněji, pokud se do jejich hledání zapojí více lidí – podobně jako u
brainstormingu na konci aktivity. Bývá snazší začít stavět na myšlenkách druhých lidí než
se spoléhat čistě na svá řešení.

-

Lidé všeobecně chtějí být součástí týmu, který má pozitivního vedoucího. Nechte žáky
přijít s nápady, jak by vytvořili pozitivní atmosféru ve svém týmu, který by jako
podnikatelé vedli.

Po ukončení diskuse nechte každou skupinu vybrat si jedno diskusní téma a vytvořit na jeho
základě tematický obrázek. Téma může například být: „Život nejde vždy podle našich představ, ale
vždy se najde cesta, jak neplánované situace vyřešit.“ Nebo „Týmová spolupráce je základním
stavebním kamenem úspěšného podnikání.“ 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?
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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. Jak zůstat pozitivní, i
když věci nejsou podle mých představ I. a II.
Prostor na poznámky:
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10.3. Udržitelný růst: Etika podnikání?
Anotace
Žáci prostřednictvím příběhu podnikavého člověka získají představu o tom, co znamená eticky
podnikat. V rámci interaktivního cvičení budou žáci samostatně formulovat poslání a dlouhodobou
vizi pro své podnikatelské nápady.

Rozvíjené oblasti podnikavosti podle Skills Builder1
Dovednosti: Schopnost naslouchat
Prezentační dovednosti
Schopnost řešit problémy
Týmová práce
Kreativní myšlení
Pozitivní nastavení

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.

1
Creative Commons 4.0

Pracovní list pro učitele (2. stupeň):
Náš podnik 10.3.

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?
Úvodní aktivita
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

U
k
á
z
k
a

způsobů opětovného využití daného předmětu
s časovým omezením na 5 minut. Žáci si zvolí
jednoho

zapisovatele,

který

bude

nápady

l
i
s
t
u

zaznamenávat.
3.

Po

ukončení

časového

limitu

přečte

zapisovatel každé skupiny její nápady. Žáci
z ostatních skupin mohou přidávat své nápady,

p
r
o

které je při čtení návrhů ostatních skupin
napadnou.

ž
á
k
y

4. Reflexe aktivity: Na začátku aktivity většinou
lidé přicházejí se způsoby využití předmětů,
které znají. Postupem času přicházejí se stále

2 Simon O. Sinek je britsko-americký autor, motivační řečník a marketingový konzultant.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Simon_Sinek

Více informací na:
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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.
Aktivita č. 1: Medailonek podnikavého člověka
Představte žákům medailonek Barbory Vilišové, aby získali lepší představu, jak se mohou stát
podnikateli, jaké výrobky či služby mohou poskytovat a jak při hledání nápadů nezapomenout na
dlouhodobé dopady svých aktivit na životní prostředí a životy druhých lidí.
Pro ilustraci zaměření značky WIN WIN love Barbory Vilišové lze žákům pustit video:
https://www.etickesporeni.cz/cs/eticke-penzijni-sporeni/pribeh-bary (17.10.2018)
Učitel rozdělí žáky do menších skupin dle svého uvážení a společně s žáky stanoví časový limit pro
zodpovězení následujících otázek:
a. Jaké produkty lze koupit pod značkou WIN WIN love?
(Podstatou značky jsou ručně přešívané oděvy ze secondhandů.)
b. Jak se Barbora dostala k podnikání?
(Ráda se hezky oblékala a neměla peníze na nákup nového oblečení. Začala si přešívat
oblečení nakoupené v secondhandu podle aktuálních módních trendů. Některé kousky
nabízela také na Facebooku. Byl o ně tak velký zájem, že se rozhodla v této oblastí začít
podnikat.)
c. Jak Barbora svým podnikáním přispívá k ochraně životního prostředí a udržitelnému
rozvoji?
(Její podnikání je založené na recyklaci vyhozeného kvalitního oblečení, které znovu uvádí do
oběhu. Snižuje tím množství odpadu a poptávku po novém oblečení.)
d. Jaká je společná vize týmu značky WIN WIN love?
(Móda šetrná k životnímu prostředí.)
Po vypršení časového limitu diskutuje učitel společně s žáky jejich odpovědi.
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Aktivita č. 2: Jaká je naše dlouhodobá vize a poslání
Cílem

aktivity

je,

aby

se

žáci

zamysleli

U
k
á
z
k
a

nad

dlouhodobými dopady svého podnikání a jak mohou
přispět k udržitelnému rozvoji. V rámci aktivity žáci

l
i
s
t
u

budou hledat odpovědi na otázku: Co je to vize a
poslání3 a jakou má při podnikání důležitost. Žáci se
pokusí

naformulovat

vizi

a

poslání

pro

svůj

podnikatelský záměr. Žáci budou vycházet ze svých

p
r
o

nápadů formulovaných v předchozích pracovních listech.

ž
á
k
y

Varianta: Pokud učitel s žáky nepracoval na předchozích
pracovních listech, rozdělí je do skupin dle svého
uvážení a budou formulovat vizi a poslání pro jimi
vybranou organizaci či společnost.
Žáci budou pro vypracování úkolů potřebovat přístup na internet.
1. Rozdělte žáky do skupin, v rámci kterých si již vymysleli podnikatelský nápad za pomoci
předchozích pracovních listů. Každá skupina bude mít za úkol definovat, co je to poslání a co
je vize organizace4. Umožněte žákům vyhledat definice na internetu.
2. Diskutujte s žáky, jaké definice nalezli, o jejich významu a důležitosti pro fungování
organizace.
3. Ponechte žákům prostor pro zamyšlení se nad vizí a posláním jejich společného záměru.
4. Po uplynutí stanoveného času pro aktivitu zástupce každého týmu prezentuje svou vizi a
poslání ostatním spolužákům.
Pomocné otázky pro žáky:
Jak je definována vize organizace?
Jak je definováno poslání organizace?
Jak podle vás vize a poslání organizace pomáhá v rozvoji podnikání?
3
4

Základní informace k tématu viz: https://fim2.uhk.cz/wikicr/web/index.php/home/7-marketing/218-vize (20.12.2018)
Základní informace k tématu viz: https://fim2.uhk.cz/wikicr/web/index.php/home/7-marketing/218-vize (20.12.2018)
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Formulujte poslání pro svůj podnikatelský nápad.
Formulujte vizi pro svůj podnikatelský nápad.
Jak se od sebe liší? Nebo se shodují?
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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