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Více o projektu: www.kreativniskola.cz  

Rok vydání: 2020 

 

 

 

http://www.kreativniskola.cz/


 

3 

Obsah 
Úvod ........................................................................................................................................................ 4 

Sociální podnikání .................................................................................................................................... 4 

Sociální podnikání ............................................................................................................................... 4 

Rozdělení do týmů ............................................................................................................................ 12 

Vycházka do okolí školy .................................................................................................................... 15 

Zpětná vazba z vycházky do okolí školy ........................................................................................... 15 

Jazykové okénko ............................................................................................................................... 18 

Plátno obchodního modelu ................................................................................................................... 25 

Plátno obchodního modelu .............................................................................................................. 25 

Plán realizace .................................................................................................................................... 34 

Příprava prezentace .......................................................................................................................... 36 

Situace a jazykové okénko................................................................................................................ 38 

Prezentace ............................................................................................................................................. 44 

Prezentace a zpětná vazba ............................................................................................................... 44 

Opakování ......................................................................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 

 

Úvod 
 

 

Vítej na vzdělávacím programu Podnikatelský inkubátor! Budeš mít možnost se naučit něco nového, 
vyzkoušet si zajímavé aktivity a dozvědět se například:  

 co je to sociální podnikání nebo SWOT analýza, 

 co se nachází v okolí školy, 

 jak navrhnout vlastní projekt podnikání, 

 jak prezentovat společnou práci před publikem, 

 jak si popovídat o daném tématu v angličtině, 

 jak na sobě pracovat dál. 

 

Sociální podnikání 
 

 

Sociální podnikání 

 

1. Vstupní dotazník 

Na začátek tě poprosíme o vyplnění krátkého dotazníku. Nejedná se o školní test, který by hodnotil tvé 

znalosti a z kterého bys dostal/a známku. Žádná odpověď tu není ani dobrá ani špatná. Cílem dotazníku 

je zjistit, jaké jsou tvoje zkušenosti a názory. 

1)  Chtěl/a by ses někdy v budoucnu sám/sama pustit do podnikání?  (Zaškrtni jednu odpověď.) 

o Ano 
o Spíše ano 
o Spíše ne 
o Ne 
o Nevím, zatím jsem o tom nepřemýšlel/a 

 
2)  Víš, co to je SWOT analýza a k čemu se používá?  (Zaškrtni jednu odpověď; odpověď „Ano“ 
zdůvodni.) 

o Ano 

Čím jsi chtěl/a být, 
když jsi byl/a 

malý/á? Chtěl/a jsi 
podnikat? 
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Prosím vysvětli (nevadí, že si nejsi úplně jistý/á): ____________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Ne 

 
3)  Dokážeš shrnout delší text do pár jednoduchých vět v angličtině? K dispozici máš internetový 

slovník. (Zaškrtni jednu odpověď.)  

o Ano, vím, jak na to 
o Spíše ano, ale chvíli by mi trvalo, než bych si vše přeložil/a a dal/a do srozumitelné podoby 
o Spíše ne, nějak bych si poradil/a, ale bylo by to chaotické 
o Ne, nevím, jak na to 

 
4)   Víš, jak následující slova a fráze říct v angličtině? (Napiš anglický překlad. Pokud nevíš, nevadí, 

nech kolonku prázdnou.) 

Prodavač/ka  →  ___________________    Plátno obchodního modelu   →  ______________________ 

Kadeřník/ice →  ______________________     Klíčové zdroje  →  ____________________________ 

Dopravní policista/ka  →  ________________     Vztahy k zákazníkům  →  ______________________ 

 
5)  Přemýšlel/a jsi někdy, že bys pomohl někomu cizímu a věděl, že za to nedostaneš odměnu? 
(Zaškrtni jednu odpověď a dle pokynů popiš.)  

o Ano 
Prosím uveď příklad(y):  _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

o Ne, nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a 
 

6)  Víš, co to znamená sociální podnikání či sociálně odpovědné podnikání? Je sociální podnikání 
důležité? (Zaškrtni jednu odpověď a dle pokynů popiš. Nevadí, když si nebudeš úplně jistý/á.)  

o Ano, vím, co to je sociální podnikání a myslím si, že je důležité. 
 

Prosím vysvětli / uveď příklady: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

o Ano, vím, co to je sociální podnikání, ale nepřipadá mi zas tak důležité / neřeším to. 
 

Prosím vysvětli / uveď příklady: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

o Ne, nevím 
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7)  Potřebuješ v krátkém čase na internetu zjistit, co to je mind map. Víš, jak postupovat a hledat 
věrohodné informace? (Zaškrtni jednu odpověď a svoji odpověď zdůvodni. Pouze v případě, že 
nevíš, svoji odpověď zdůvodňovat nemusíš.)  

o Ano, vím, kde a jak hledat věrohodné informace. 
o Spíše ano, vím, jak hledat informace, ale trvalo by mi zjistit, jestli jsou věrohodné. 
o Spíše ne, ale nějak bych si poradil/a, věrohodnost většinou moc neřeším. 

 
Prosím krátce popiš: __________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

o Ne, nevím, kde a jak hledat věrohodné informace. 

 

8)  Potřebuješ si na referát stáhnout obrázek z internetu. Myslíš, že je důležité, z jaké stránky si ho 
stáhneš? (Zaškrtni jednu odpověď a svoji odpověď zdůvodni. V případě, že nevíš, svoji odpověď 
zdůvodňovat nemusíš.) 

o Ano 
o Spíše ano 
o Spíše ne 
o Ne 

Prosím zdůvodni svoji odpověď: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

o Nevím, nemám na to názor.  

9)  Oboduj sám sebe podle toho, jak si myslíš, že umíš/znáš/dokážeš následující věci. (Do tabulky 
doplň ke každému řádku číslo 1 až 10. Nikdo Tě zkoušet nebude, tak se neboj dát jakékoliv číslo, klidně 
to nejnižší.) 

 

1 = Tohle vůbec neumím    10 = Tohle umím dobře. 

 

1 Sepsat si základní činnosti a první kroky potřebné pro rozjetí vlastního podnikání.  

2 Používat plátno obchodního modelu.  

3 Vyjádřit svůj názor v angličtině.  

4 Poradit si s tím, když potřebuju slovíčka nebo fráze v angličtině, ale neznám je.  

5 Poslouchat a přijímat názory ostatních.  

6 Domluvit se na společné prezentaci ve skupině, i když ne všichni máme stejný názor.  

7 Využívat počítač při prezentování (např. PowerPointová prezentace, promítání 
obrázků a videí apod.) 

 

8 Vyhledat na internetu informace o sociálně odpovědném podnikání ve svém okolí.  
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2. Aktivita na rozehřátí 

Podívej se na otázky v rámečku a ve dvojicích nebo v malých skupinkách si na ně odpovězte. Můžeš 
se potkat s různými spolužáky a získat různé názory. Co tě nejvíc zaujalo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvíce mě zaujalo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prezentace 

Poslechni si prezentaci vyučujícího o pojmu sociální podnikání. K jednotlivým slidům si můžeš dělat 
poznámky. 

Co je cílem podnikání? 
Co je pro tebe důležité? 
Co je zisk? 
Jaký smysl mají peníze? 
Dostáváš kapesné? 
Je dostačující? 
Dělal/a jsi někdy SWOT analýzu? 
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4. “Malá” SWOT analýza – prezentace 

Vyučující ti vysvětlí zásady SWOT analýzy – je to jeden ze základních nástrojů pro jednoduchou 
rozvahu o plánech a možnostech. Níže můžeš vidět grafické znázornění. 
 
 
 

 

5. “Malá” SWOT analýza – individuální práce 

Na další stránce je obvyklý formát používaný pro SWOT analýzu, a to jak česky, tak anglicky. Heslovité 
termíny jsou doplněny jednoduchými otázkami, tak aby sis dokázal představit, co přesně dané pole 
znamená. Zaměř se na ně a své odpovědi zapiš do jednotlivých částí grafu. 
 
 
 
 

6. Shrnutí a procvičení 

Zopakuj si nové pojmy prostřednictvím interaktivního materiálu na počítači nebo přímo zde na papíře. 
Úkolem je přiřadit k sobě anglické termíny obsažené ve zkratce SWOT a jejich české překlady. 
 

 

  Jak se ti to povedlo? 

Umíš už pracovat se 

SWOT analýzou? 
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S W 
O T

0
0
0 

Co mě na mém koníčku baví? 

STRENGTHS 

Co mi moc nejde? 

WEAKNESSES 

Můžu ho nějak dál rozvíjet? 

OPPORTUNITIES 

Na jaké problémy mohu narazit? 

THREATS 
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Rozdělení do týmů 
 

1. Co je mind map – prezentace 

Poslechni si prezentaci vyučujícího o metodě mind map – myšlenková mapa. Jeden z typů si můžeš 
prohlédnout níže.   

 NAŠE ŠKOLA 

 Co je špatné  Co je dobré 

tělocvik učitelé třídy 

 Spolužáci  Jídelna 
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2. Mind mapping 

Teď tě čeká příprava tvé vlastní myšlenkové mapy, která bude popisovat tvou školu. Pod tímto zadáním 
máš volnou plochu plně k dispozici. Můžeš se i bavit a radit se spolužáky o tom, co do myšlenkové mapy 
vložit.  

Použij barevné fixy, voskovky… Výsledná podoba je zcela na tobě, např. tam vůbec nemusí být slova – 
pokud by sis třeba přál, abyste měli na zahradě školy houpačku, stačí do mapy jen nakreslit obrázek 
houpačky. Myšlenkové mapy stojí hlavně na asociacích. 
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3. Prezentace  

Odprezentuj ostatním svou myšlenkovou mapu. Do bublin si napiš, co tě v jednotlivých prezentacích 
spolužáků zaujalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rozdělení do týmů  

S podporou vyučujícího se rozdělte do týmů. 
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Vycházka do okolí školy 
 

1. Vycházka do okolí školy 

Čeká tě procházka po okolí školy pod vedením vyučujícího. Cílem je vytipovat případné projekty 
vhodné k sociálnímu podnikání a seznámit se s nimi. Pokud je v okolí nějaký příklad sociálního 
podnikání, vyučující vám ho představí. 

Během vycházky ve skupině vyplňte pracovní list, který je na další straně. 
Povede vás k zamyšlení nad vlastním městem a pomůže vám zorientovat se 
v tom, co by se dalo zlepšit. Najdete v něm i extra místo pro jakékoliv 
dobré nápady, které vás během vycházky napadnou. Zajímavá místa 
můžete vyfotit.  

 

 
 
 

Zpětná vazba z vycházky do okolí školy 
 

1. Dojmy z vycházky 

Diskutujte o tom, co vás nejvíce zaujalo na vycházce. Použijte své poznámky z pracovního listu a sdělte 

ostatním své dojmy a nápady (stačí vybrat dva nebo tři nejzajímavější momenty). 

 
 

2. Brainstorming 

Seznam se s metodou brainstorming a s jejími základní pravidly – vytvoření podporující atmosféry, 
nehodnocení nápadů, každý dostane prostor pro vyjádření, jednotlivé nápady se zaznamenávají 
předem určeným zapisovatelem apod. Pomocí brainstormingu ve své vlastní skupině napište do 
bubliny všechny nápady na konkrétní projekt sociálního podnikání. 
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Co je u nás ve městě 

nejhezčí? 
Co je nejošklivější? 

Objevily se tu v poslední době 
nějaké pozitivní změny? 

Co by se dalo zlepšit? 
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Co je největší problém? Co bych si nejvíce přál/a 

vzhledem ke komunitě 
našeho města? 

Mohu já pomoci nějak 
konkrétně? 

Nápady a komentáře 
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3. Diskuse 

Nyní se zaměřte na jednotlivé podněty a diskutujte, jakému z nápadů byste se chtěli v následujících 

částech programu věnovat. Společně se shodněte na jednom projektu, který později rozpracujete 

detailně. 

 

 

4. Shrnutí 

Poslechni si vyučujícího, který shrne proběhlou diskusi a vyzve vás, abyste si pečlivě zapsali nápady na 

své projekty sociálního podnikání. Vysvětlí vám, že tyto projekty podrobně rozpracujete v následujícím 

bloku vzdělávacího programu, a uvede nové téma – krátká lekce anglického jazyka zaměřená na 

obchodní jazyk. 

 

 

 

 

Jazykové okénko 
 

1. Jobs – obrázky 

Na úplný úvod si zkus vybavit některá z anglických slov, se kterými ses dosud ve vzdělávacím programu 

setkal/a (strength, weakness, opportunity, threat, mind map, brainstorming). Vypracuj pracovní list – 

tvým úkolem je spojit anglický název s obrázkem povolání. 

 

1) bank clerk 2) doctor 3) engineer 4) farmer 5) hairdresser 

6) librarian 7) mechanic 8) nurse 9) police officer 10) secretary 

11) shop 

assistant 
12) teacher 

13) traffic 

warden 
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2. Jobs – hádání 

Nyní tě čeká aktivita hádání slov – danou profesi buď popiš anglicky nebo předveď pantomimou. 
Ostatní se snaží uhodnout, o jaké zaměstnání jde. 

 

bank clerk doctor 

engineer hairdresser 

librarian mechanic 

nurse police officer 

secretary shop assistant 

teacher traffic warden 
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3. Jobs – short sentences 

Doplň pracovní list, který přináší další slovní zásobu k tématu zaměstnání – put the sentences together 
and write them. 

A bank clerk helps people feel well  

A doctor teaches new things in a garage. 

A farmer helps the doctor at the hospital. 

A hairdresser sells things at the bank. 

A librarian helps her/his boss in a shop. 

A mechanic cuts hair at the office. 

A nurse catches criminals on the farm. 

A police officer checks parking at school. 

A secretary lends money at the police station. 

A shop assistant lends books in the street. 

A teacher fixes cars at the library. 

A traffic warden keeps animals  
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4. Konverzace 

Vyber si jednu z profesí (doctor, teacher, nurse, mechanic, secretary, shop assistant, hairdresser, 
farmer, police officer, traffic warden, librarian, bank clerk) a ve dvojicích procvič krátké rozhovory.   

Příklady rozhovorů najdeš v rámečcích. 

  

A:  What's your job?  

B:  I'm a doctor. I help people to feel well at the 

hospital. What do you do? 

A:  I'm a mechanic. I fix cars in the garage. 

B:  Is it an interesting job? 

A:  Yes, it is. I like it. 
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5. Procvičení 

Čeká tě závěrečné procvičení – vyučující použije opět kartičky zaměstnání 
a bude ti klást jednoduché otázky typu:  

What does a doctor do? Where does he work? atd. 

Odpovídej: A doctor helps people feel well. He works in the hospital. atd. 

 

6. Propojení s projektem 

Vytvoř jednu větu, kde popíšeš činnost, která by se dala očekávat v souvislosti s tvým obchodním 
plánem. 

Příklad: I'm an assistant. I make copies of documents for my boss. 

Některé věty si můžeš zapsat. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Opakování pojmů z prvního bloku 

Vyplň jednoduchou křížovku, kde si potrénuješ pojmy a informace z prvního bloku vzdělávacího 

programu. Cvičení je ve formě interaktivní křížovky na počítači nebo zde na papíře. 

Svisle 1 - Kde stojí vodní elektrárna? 
Svisle: 2: Účel podnikání 
Svisle: 3: Grafický způsob zápisu informací (anglicky) 
Vodorovně: 4: Metoda hodnocení situace (zkratka) 
Svisle: 5: Jméno společnosti vyrábějící modely 
Vodorovně: 6: Jméno společnosti provozující vodní elektrárnu 
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Plátno obchodního modelu 
 

 

Plátno obchodního modelu 

 

1. Na rozehřátí 

Nejprve odpověz na otázky vyučujícího týkající se aktivit předchozího dne a připomeň si hlavně nápady 
na podnikatelské aktivity – pomocí listů se jmény skupin, kde by měly být podnikatelské nápady 
zaznamenány. 

Poté vyplň jednoduchý kvíz typu multiple choice na počítači nebo zde na papíře. 
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2. Prezentace plátna obchodního modelu 

Vyučující ti pomocí prezentace vysvětlí, co je plátno obchodního modelu (business model canvas) a jak 
se používá. K jednotlivým slidům si můžeš zapsat poznámky. 

Níže se můžeš podívat na plátno obchodního modelu i s vysvětlujícími otázkami. Plátno bude také 
vyvěšeno ve větším formátu ve třídě. 
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3. Procvičení pojmů 

Procvič si konkrétní příklady, jak vyplnit pole plátna obchodního modelu pomocí interaktivního cvičení 

na počítači nebo zde na papíře. Tvým úkolem je propojit jednotlivá pole plátna obchodního modelu s 

příklady jejich obsahu. Jedná se o ukázku plátna obchodního modelu firmy Uber. 

 

 

4. Rozpracování plátna obchodního modelu 

Ve skupinách rozpracujte podnikatelský plán pomocí plátna obchodního modelu. Vyučující vám bude 
v případě potřeby oporou. Pro vypracování budete mít ve skupině k dispozici jedno prázdné velké 
plátno obchodního modelu, lepicí papírky (Post-it notes), sadu barevných fixů, sadu materiálů s 
detailními informacemi o vytváření plátna obchodního modelu (barevné rámečky obsahují sadu 
jednoduchých otázek, které by vás měli spolehlivě navést k tomu, jak dané pole vyplnit), minimálně 
jeden počítač s přístupem na internet (ideálně propojený s tiskárnou) a plátno obchodního modelu 
firmy BlindShell, abyste měli konkrétní představu, jak plátno vypadá. 
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Firma přistupuje odlišně k různým typům zákazníka. 

 

Kdo budou naši zákazníci?  Kolik jich asi může být?                   

Komu budeme pomáhat?  Budeme se chovat ke všem stejně? 

 

Zákaznický segment 

 

Důvod proč zákazníci dávají přednost jedné firmě před druhou. 

 

Co zákazníkům nabídneme?  Jak konktrétně lidem pomůžeme? 

Proč by lidé měli chtít naše služby? 

Hodnotová nabídka 

 

 

Co umím dělat?     Kde mohu podnikat? 

Co mohu využít pro svou firmu? 

 

Klíčové zdroje 

 

Jak se lidé dozvědí o naší nabídce? Jak se budu chovat k zákazníkům? 

Jak spolu budeme komunikovat? 

Distribuční kanály 

 

 

Jak se budu chovat k zákazníkům?  Budou jako moje rodina? 

Co udělám, aby mi neutekli? 

Vztah k zákazníkům 
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Co budu každý den dělat?               Budu na to mít čas? 

Hlavní aktivity 

 

Kdo mi bude pomáhat?    Kdo mě bude podporovat?  

Budu mít nějaké spojence?   Mohu podnikat úplně sám/a? 

Hlavní obchodní partneři 

 

Za co budu platit?    Budu mít na svůj podnik dost peněz? 

Bude mě podnikání něco stát? 
(volný čas, zdraví, koníčky) 

Struktura nákladů 

 

 

Odkud budu získávat peníze?   Od zákazníků?    

Z reklamy?      Od státu? 

Jiným způsobem? 

Zdroje příjmů 
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Pokud budete mít ve skupině čas nebo chuť, domluvte se s vyučujícím a můžete využít doplňkových 
aktivit: 

➢ Vymýšlení názvu firmy.  

➢ Vytváření kreativního loga firmy – k dispozici máte fixy, pastelky, barevné papíry. 

➢ Tvorba vizitek – k dispozici máte čtvrtky + výše zmiňované a vytváříte vizitky pro všechny členy 
skupiny. Zároveň si můžete ve „své firmě“ rozdělit funkce, které potom budete zastávat i 
v rámci závěrečné prezentace před publikem – potenciálními sponzory.  

➢ Kreativní tvorba pomůcek/rekvizit pro prezentaci před „investory“ – reklamní předměty, 
náčrty, plakáty, letáky, ilustrace produktů apod. 

➢ Vyhledávání doplňkových informací na internetu – najít provozovnu a pokusit se zjistit cenu 
pronájmu nebo nemovitosti, najít místo pro postavení provozovny, najít partnera pro 
financování (banky, crowdfunding pro začínající projekty atd.), pokusit se odhadnout počty 
budoucích zákazníků, kupní sílu atd. 

➢ Vyhledat na internetu existující firmu s podobným podnikatelským plánem a porovnat s ní 
svůj vlastní projekt. 

 

 

 

 

 

Plán realizace 
 

1. Zpětná vazba na plátno obchodního modelu 

Poslechni si zpětnou vazbu na vaši práci od vyučujícího.  

Můžete se seznámit s prací ostatních skupin, abyste uspokojili svou případnou zvědavost a mohli se 
soustředit na vlastní výstup. 

 

 

2. Plán realizace 

Ve skupině si připravte rámcový plán, jak váš podnikatelský projekt realizovat. Použijte k tomu 
myšlenkovou mapu (mind map), která obsahuje pět klíčových informací. 

1. Jméno firmy doplňte do prostřední bubliny. 
2. Místo – zamyslete se nad ideální provozovnou pro svou firmu. 
3. Lidé – pokusíte se odhadnout, kolik lidí je třeba na realizaci vašeho projektu, kde je najít a jakým 
způsobem je motivovat k práci. 
4. Finanční prostředky – pokuste se ukázat, jak by se daly sehnat finanční prostředky na rozjezd jejich 
firmy. 
5. Zákazníci – tato oblast vás navede na obvyklé kroky, které je třeba udělat – analýzu trhu, přípravu 
marketingu, propagaci, nápady na získání, udržení a rozvinutí zákaznické základny. 
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 Finanční 
prostředky 

 Zákazníci 

 Místo  Lidé 
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3. Zpětná vazba 

Vyučující vám sdělí zpětnou vazbu na vaši práci. 

 

 

4. Shrnutí 

Spolu s vyučujícím si shrňte, jak se vám na plánu ve skupině pracovalo. 

 

 

 

 

Příprava prezentace  
 

1.Úvod 

Vyučující se s vámi dohodne, jakou formou by bylo vhodné prezentovat váš projekt. Preferovanou 
možností je využití vašeho plátna obchodního modelu, které poslouží jako centrální bod prezentace 
a může být případně doplněno o další prvky, promítané např. pomocí dataprojektoru. 

 

 

 

2. Příprava prezentace 

Připravte prezentaci svého podnikatelského plánu. Vyučující vám může v případě potřeby pomoct. Je 
klíčové mít dobře rozmyšlený obsah, rozdělený do logických celků a ve formě, která vyzdvihuje to 
nejpodstatnější. 

Samotná prezentace je pojata jako hraní rolí (role-play), proto si rozdělte mezi sebou role, které 
budete během prezentace zastávat (může vám to pomoct odbourat obavy z prezentování před 
publikem). Například ředitele podniku, obchodního ředitele, PR experta, experta na technologie, 
běžného zaměstnance apod. Konkrétní role se odvíjí od zaměření podniku, který jste navrhli, a od vaší 
kreativity. 

Stále dbejte na zásady efektivní 
prezentace – cílem je představit svůj 
podnikatelský záměr investorům a získat 
od nich finanční příspěvek (obecenstvo 
dostane během prezentace falešné 
peníze, kterými bude moci nejlepším 
podnikům „přispět“). 
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Je tedy v zájmu celé vaší skupiny, aby se prezentace povedla a aby podnik byl co nejsrozumitelněji a 
nejzajímavěji uveden. 

 Níže jsou uvedeny nejdůležitější aspekty, na které je potřeba se zaměřit při přípravě prezentace.  

  

Co? 

• Jen to důležité 

• Logické spojení 

 

Kde? 

• Pomůcky 

• Prostor 

 

Jak? 

• Pořadí informací 

• Způsob (obrázek, 

video…) 

• Čas 

 

Komu? 

• Obecenstvo 

• Jazyk 

 

 Tip: oční 
kontakt! 

 
Tip: tužku 
do ruky! 
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3. Shrnutí 

Vyučující uzavře celou kapitolu, připomene nejpodstatnější body a důležitost prezentace pro celý 
vzdělávací program.  

Nakonec se nad prezentací ještě zamyslete tak, abyste byli co nejlépe 
připraveni na poslední blok programu. 

 

 

Situace a jazykové okénko 
 

1.Příprava role-play 

Sestavte seznam několika situací, které bude potřeba řešit v souvislosti s vaším projektem. Měli byste 
se zaměřit zejména na situace, které by pro vás mohly být problematické vzhledem k vašemu 
vlastnímu podnikatelskému záměru. Můžete využít náměty na situace v rámečcích. 

  

 

Potřebuješ nové zaměstnance. B má zájem o práci jako 

............  Zeptej se ho, kde už pracoval, co umí a jestli je 

týmový hráč. Může u vás pracovat? 

  

Máš zájem o práci jako ….........  Odpověz na otázky, které 

dostaneš a zeptej se na podrobnosti – co budeš dělat, kolik 

hodin denně, kolik dostaneš zaplaceno. 
B: 

A: 

Pracovní pohovor 

 

Chcete začít nový projekt sociálního podnikání, ale 

potřebujete spolupracovníky. Pokuste se přesvědčit B, aby 

vám s projektem pomohl. 

  

Tvůj kamarád A by tě rád přibral do svého nového 

projektu. Poslechni si jeho nabídku a rozhodni se, jestli se 

chceš projektu zúčastnit. 
B: 

A: 

Kamarád 
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Potřebuješ sehnat finance na svůj nový podnik. Umístil jsi 

nabídku na crowdfundingovém fóru a kontaktoval tě možný 

malý investor. Promluv si s ním o projektu a přesvědč ho, že 

je to dobrý projekt. 

  

Máš zájem o investici malé částky do jednoho projektu. 

Promluv si s autorem projektu a rozhodni se, jestli mu věříš 

natolik, že bys do něj investoval. 

Peníze 

A: 

B: 

 

Zrovna jste ráno dorazili do práce a zjistili jste, že vaše 

provozovna byla přes noc vykradena. Zjistěte, co všechno 

bylo ukradeno a co uděláte dál. 
B: 

A: 

Loupež 

 

Ve vaší provozovně vypukl požár. 

Jak na situaci zareagujete? 

B: 

A: 

Požár 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Role-play 

Rozdělte se do dvojic a připravte si jednu nebo dvě situace, které předvedete ostatním. Témata si 
můžete vylosovat, vybrat nebo vám je určí vyučující. Můžete si dělat během předvádění poznámky 
pro pozdější zpětnou vazbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jste členy vedení vaší firmy. Firma za minulý rok měla 

nečekanou ztrátu. Rozhodněte, co uděláte. Nezapomeňte, že 

vaše firma podporuje sociální podnikání. 
B: 

A: 

Ztráta 
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3. Zpětná vazba 

Nyní využijte své poznámky a poskytněte ostatním zpětnou vazbu – vaše pocity z konverzací, nápady 
na zlepšení, možné problémy. Zpětná vazba by měla být neformální, a ne přehnaně kritická. Výhrady 
by se měly primárně týkat věcné správnosti, jazykových nedostatků, případně realističnosti scének. 

 

 

4. Shrnutí 

Vyučující krátce shrne probraná témata a připraví vás na přechod k dalšímu tématu, kterým je 
anglické jazykové okénko. 

 

 

5. Jazykové okénko 

Přeložte klíčová slova svého podnikatelského plánu do angličtiny a zapište je do tabulky. Můžete 
využít slovníky, internet, případně pomoc vyučujícího. 

Zde si můžete podívat na překlad anglické verze plátna obchodního modelu: 

business model canvas – plátno obchodního modelu 
key partners – hlavní obchodní partneři (dosl. klíčoví partneři) 
key activities – hlavní aktivity (dosl. klíčové aktivity) 
key resources – klíčové zdroje 
value proposition – hodnotová nabídka 
customer relationships – vztahy k zákazníkům 
channels – distribuční kanály (dosl. kanály) 
customer segments – zákaznické segmenty 
cost structure – struktura nákladů 
revenue streams – zdroje příjmů (dosl. příjmové toky) 
 

CZECH ENGLISH 
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6. Popis 

Popište klíčová místa svého podnikatelského projektu anglicky – pokuste se sestavit zhruba 3–5 
jednoduchých vět v angličtině, které popisují, o co ve vašem projektu jde. Věty by měly být postaveny 
na slovíčkách z předchozího cvičení za použití nejlépe přítomného času prostého – present simple. 

Všechny si zapište, abyste je mohli později použít – například při prezentaci svého projektu. 
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7. Shrnutí 

Nejprve vyučující shrne výstup z jazykového okénka i celého tematického bloku a na závěr vám 
připomene, že se blíží vyvrcholení vaší práce – v dalším bloku budete prezentovat výsledky své práce. 
Pojďte se na to pořádně připravit!  

Nakonec vyplň na počítači nebo zde na papíře krátkou interaktivní úlohu, kde si procvičíš klíčové 
anglické slovní zásoby z obou bloků vzdělávacího programu. Úkolem je vybrat do každé věty správné 
slovo (nápověda slov: activity, catches, do, helps, nurse, partner, sells, works). 

 

 

 

 

Prezentuji, 
prezen!tuješ, 
prezentujeme 
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Prezentace 
 

 

 

Prezentace a zpětná vazba 

 

1. Prezentace a zpětná vazba 

Prezentujte svoje projekty – zapojte se všichni a představte svůj podnikatelský záměr potenciálním 
investorům. Můžete do prezentace vložit i několik vět v angličtině.  

Ostatní hodnotí prezentace ihned po jejich skončení podle připravených formulářů – především 
obsahovou stránku prezentace, tedy samotný projekt (nápad na sociální podnikání). Vyučující může 
připojit i zpětnou vazbu týkající se prezentačních dovedností. 

Do formuláře níže můžeš vyplnit hodnocení vaší skupiny, pro ostatní prezentace dostaneš formuláře 
od vyučujícího. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt:     Hodnocení: 

 ___________________________________________________________ 

Celkový dojem z projektu? 

___________________________________________________________ 

Přínos projektu pro život komunity? 

___________________________________________________________ 

Je možné projekt realizovat? 

___________________________________________________________ 

Komentáře, otázka: 

___________________________________________________________ 
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Po odprezentování všech skupin dostanete falešné peníze, které rozdáte skupinám podle toho, jak 
vás jejich sociální podnikání zaujalo. K vybavení si jednotlivých prezentací můžete použít i formulář 
zpětné vazby a poznámky, které jste si během prezentací dělali do bubliny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zpětná vazba prezentujících 

Nyní budete mít možnost podělit se o vlastní pocity, které jste nashromáždili během prezentací. 
Nejprve dostanete prostor vyjádřit se k hodnocení publika na své prezentace a následně budete 
odpovídat na otázky kladené vyučujícím. Aktivitu je možné provádět v různých variantách:  

➢ Varianta 1 – jste uspořádáni v kruhu, a čím blíže jste do středu, tím více souhlasíte s daným 
výrokem. 

➢ Varianta 2 – začínáte na stejné startovní čáře a míru souhlasu vyjadřujete délkou kroku – čím 
delší, tím více souhlasíte (možné je i couvat). 

➢ Varianta 3 – stojíte volně ve třídě a svůj souhlas vyjadřujete pozicí ruky, jako by to byl 
teploměr – čím výše dám ruku, tím větší „teplotou“ ukazuji vřelejší souhlas.  

Následně si je můžete zodpovědět zde: 

o Líbilo se vám prezentovat ostatním? Styděli jste se? 
o Cítili jste se dobře v roli prezentujícího? 
o Jak byste ohodnotili výkon (své atd.) skupiny? 
o Je něco, co byste udělali jinak, pokud byste prezentovali znovu? (Nemusíte to říkat nahlas, 

stačí, když si to pomyslíte pro sebe.)  
o Jak byste ohodnotili spolupráci ve vaší skupině? Pracovalo se vám se všemi dobře? 
o Myslíte, že skupina poslouchala vaše názory a nápady? 

Myslíte, že jste dokázali vždy vyslechnout a vzít v potaz názory ostatních ve skupině? 
o Jak přispívali členové vaší skupiny k celkovému výsledku? 
o Líbily se vám nápady ostatních? (možno vzít jeden projekt po druhém) 
o Líbil se vám vzdělávací program jako celek? (opět možno „hlasovat“ o jednotlivých částech) 
o Byli jste spokojeni s vyučujícími, kteří projekt vedli? 
o Byli jste spokojeni s vybavením, které jste měli k dispozici? 



 

46 

Opakování 
 

1. Úvod 

Čeká tě zopakování a zhodnocení absolvovaného vzdělávacího programu. 

 

 

2. Opakování 

Projděte si s vyučujícím jednotlivé obrázky a vzpomeňte si na klíčové poznatky z celého programu. 
Každý obrázek vede k sérii otázek, které by ti měly pomoct si vše vybavit. 
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3. Interaktivní test 

Nyní vypracuj interaktivní úkol na počítači nebo zde na papíře. Spoj části výroků, tak aby tvořily logické 
věty. Jedná se o celkové opakování nejdůležitějších poznatků.  
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4. Hodnocení programu 

Nyní přichází čas na zhodnocení programu. Zkus si u každé větvě stromu zaznamenat, co nového ses 
v této oblasti naučil/a, co tě bavilo a přišlo ti přínosné a jak hodnotíš program jako takový. Kreativitě 
se meze nekladou, klidně můžeš i něco namalovat. 

 

 

 

 

 

ANGLIČTINA 

METODY 

PLÁTNO 
OBCHODNÍHO 

MODELU 

VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAM 
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Do tabulky si můžeš zapsat, co bylo pro tebe nejzajímavější. 

Jaké to pro tebe bylo? 

 

 

 

5. Výstupní dotazník 

Nyní tě poprosíme o vyplnění závěrečného dotazníku. Jedná se o stejný dotazník, který jsi vyplňoval/a 

před začátkem programu. Cílem dotazníku je zjistit, jestli ti program přinesl něco nového, jestli tě bavil 

a jestli ses něco nového naučil/a. Opět se nejedná o test, takže tě nikdo známkovat nebude.  

Nakonec můžeš porovnat své odpovědi s dotazníkem na začátku a zjistit, kde ses nejvíce posunul/a. 

 

1)  Chtěl/a by ses někdy v budoucnu sám/sama pustit do podnikání?  (Zaškrtni jednu odpověď.) 

o Ano 
o Spíše ano 
o Spíše ne 
o Ne 
o Nevím, zatím jsem o tom nepřemýšlel/a. 

 
2)  Víš, co to je SWOT analýza a k čemu se používá?  (Zaškrtni jednu odpověď; odpověď „Ano“ 
zdůvodni.) 

o Ano 
Prosím vysvětli (nevadí, že si nejsi úplně jistý/á): ____________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Ne 
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3)  Dokážeš shrnout delší text do pár jednoduchých vět v angličtině? K dispozici máš internetový 
slovník. (Zaškrtni jednu odpověď.)  

o Ano, vím, jak na to. 
o Spíše ano, ale chvíli by mi trvalo, než bych si vše přeložil/a a dal/a do srozumitelné podoby. 
o Spíše ne, nějak bych si poradil/a, ale bylo by to chaotické. 
o Ne, nevím, jak na to. 

 
4)   Víš, jak následující slova a fráze říct v angličtině? (Napiš anglický překlad. Pokud nevíš, nevadí, 

nech kolonku prázdnou.) 

Prodavač/ka  →  ___________________    Plátno obchodního modelu   →  ______________________ 

Kadeřník/ice →  ______________________     Klíčové zdroje  →  ____________________________ 

Dopravní policista/ka  →  ________________     Vztahy k zákazníkům  →  ______________________ 

 
 
5)  Přemýšlel/a jsi někdy, že bys pomohl někomu cizímu a věděl, že za to nedostaneš odměnu?  
(Zaškrtni jednu odpověď a dle pokynů popiš.)  

o Ano 
Prosím uveď příklad(y):  _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Ne, nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a. 
 

6)  Víš, co to znamená sociální podnikání či sociálně odpovědné podnikání? Je sociální podnikání 
důležité? (Zaškrtni jednu odpověď a dle pokynů popiš. Nevadí, když si nebudeš úplně jistý/á.)  

o Ano, vím, co to je sociální podnikání a myslím si, že je důležité. 
Prosím vysvětli / uveď příklady: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

o Ano, vím, co to je sociální podnikání, ale nepřipadá mi zas tak důležité / neřeším to. 
Prosím vysvětli / uveď příklady: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

o Ne, nevím 

 

7)  Potřebuješ v krátkém čase na internetu zjistit, co to je mind map. Víš, jak postupovat a hledat 
věrohodné informace? (Zaškrtni jednu odpověď a svoji odpověď zdůvodni. Pouze v případě, že 
nevíš, svoji odpověď zdůvodňovat nemusíš.)  

o Ano, vím, kde a jak hledat věrohodné informace. 
o Spíše ano, vím, jak hledat informace, ale trvalo by mi zjistit, jestli jsou věrohodné. 
o Spíše ne, ale nějak bych si poradil/a, věrohodnost většinou moc neřeším. 

Prosím krátce popiš: __________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
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o Ne, nevím, kde a jak hledat věrohodné informace. 

 

8)  Potřebuješ si na referát stáhnout obrázek z internetu. Myslíš, že je důležité, z jaké stránky si ho 
stáhneš? (Zaškrtni jednu odpověď a svoji odpověď zdůvodni. V případě, že nevíš, svoji odpověď 
zdůvodňovat nemusíš.) 

o Ano 
o Spíše ano 
o Spíše ne 
o Ne 

Prosím zdůvodni svoji odpověď: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

o Nevím, nemám na to názor.  

9)  Oboduj sám/a sebe podle toho, jak si myslíš, že umíš/znáš/dokážeš následující věci. (Do tabulky 
doplň ke každému řádku číslo 1 až 10. Nikdo Tě zkoušet nebude, tak se neboj dát jakékoliv číslo, klidně 
to nejnižší.) 

 

1 = Tohle vůbec neumím    10 = Tohle umím dobře. 

 

1 Sepsat si základní činnosti a první kroky potřebné pro rozjetí vlastního podnikání.  

2 Používat plátno obchodního modelu.  

3 Vyjádřit svůj názor v angličtině.  

4 Poradit si s tím, když potřebuju slovíčka nebo fráze v angličtině, ale neznám je.  

5 Poslouchat a přijímat názory ostatních.  

6 Domluvit se na společné prezentaci ve skupině, i když ne všichni máme stejný názor.  

7 Využívat počítač při prezentování (např. PowerPointová prezentace, promítání 
obrázků a videí apod.) 

 

8 Vyhledat na internetu informace o sociálně odpovědném podnikání ve svém okolí.  

 

10)  Získal/a jsi během vzdělávacího programu nějaké nové znalosti a dovednosti, které bys mohl/a 
nyní nebo v budoucnu využít? (Zaškrtni jednu odpověď). 

o Určitě ne 
o Spíše ne 
o Spíše ano 
o Určitě ano 
o Nevím, nedokážu posoudit 
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11)  Zaujalo Tě téma společensky odpovědného podnikání a chtěl/a by ses o něm dozvědět více? 

o Určitě ne 
o Spíše ne 
o Spíše ano 
o Určitě ano 

 

 

6. Závěr a shrnutí 

A to je úplný závěr. Vyučující nakonec shrne obsah vzdělávacího programu, poděkuje všem 
zúčastněným a vyzdvihne pozitivní momenty vzdělávacího programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

 

 

 

 


