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Vzdělávací program Podnikatelský inkubátor 2: Varianta pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií vznikl v rámci výzvy OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol II v projektu 

Škola 4.0. 

Projekt Škola 4.0 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky a je realizován jazykovou a vzdělávací agenturou Channel Crossings ve spolupráci se 

zapojenými školami. Zaměřuje se primárně na propojování formálního a neformálního vzdělávání, 

rozvoj klíčových kompetencí, využívání kreativního a inovativního potenciálu, komunikaci v cizích 

jazycích a rozvoj práce s digitálními technologiemi.  

Více o projektu: www.kreativniskola.cz  

Rok vydání: 2020 
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Úvod 
 

 

Vítej na vzdělávacím programu Podnikatelský inkubátor! Přemýšlel/a jsi někdy o tom, že bys 

v budoucnu podnikal/a? Víš, co podnikání všechno obnáší? A slyšel/a jsi někdy o sociálním podnikání? 

Ať už jsi odpověděl/a jakkoliv, věříme, že Ti tento program přinese něco nového a bude Tě bavit!  

Budeš mít možnost naučit se něco nového, vyzkoušet si zajímavé aktivity a dozvědět se například:  

 jak lze podnikat s ohledem na zásady společenské zodpovědnosti, 

 jaké podniky se nachází v tvém okolí a co v lokalitě naopak chybí, 

 jak nápad na vlastní podnikání rozpracovat dál a jaké kroky podniknout k jeho realizaci, 

 jak pracovat ve skupině a umět svůj projekt poutavě představit, 

 jak se v souvislosti s vlastním projektem domluvit v angličtině, 

 jak na sobě pracovat dál. 

 

 

 

 

Sociální podnikání 
 

 

Sociální podnikání a SWOT analýza 

 

1. Vstupní dotazník 

Než se pustíme do programu Podnikatelský inkubátor 2, tak tě poprosíme o vyplnění krátkého 

dotazníku. Cílem dotazníku je zjistit, co si o tématu programu myslíš, co už víš a jaké jsou tvoje 

zkušenosti a názory. Nemusíš se bát, že by tě někdo známkoval, nejedná se o školní test. Odpovídej 

prosím podle pravdy, pokud něco nevíš, vůbec to nevadí, od toho tu program je, aby ses něco nového 

dozvěděl/a. Děkujeme za vyplnění! 

   

1)  Uvažuješ o tom, že bys někdy sám/sama začala podnikat?  (Zaškrtni jednu odpověď.) 

Čím jsi chtěl/a být, 

když jsi byl/a 

malý/á? Chtěl/a jsi 

podnikat? 
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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 

 

3)  Dokážeš po přečtení delšího anglického textu shrnout jeho obsah do pár jednoduchých vět? 

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.) 

Odpadkový koš  →  _________________         Rozbít se    →  ____________________________ 

Kopírka  →  ___________________     Založit (např. firmu)  →  _________________________ 

Klávesnice →  ___________________     Udělat si volno    →  ___________________________ 

 
 

5)  Víš, co to znamená pojem sociální podnikání? Myslíš si, že 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 

 

6)  Přemýšlel/a jsi někdy, že bys někomu cizímu pomohl/a bez nároku na odměnu? (Zaškrtni jednu 

odpověď a dle pokynů popiš.)  
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o Ano 
Prosím uveď příklad(y):  _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Ne, nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a 

 

 

7)  Myslíš, že je důležité, ověřit si z jaké stránky si stáhneš obrázek, který potřebuješ pro školní 

projekt? (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.  

 

8)  Potřebuješ v krátkém čase na internetu zjistit, co to je business model canvas. 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. 

 

 

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. 
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2. Aktivita na rozehřátí 

Ve dvojicích nebo malých skupinkách volně diskutujte o otázkách v rámečku. Diskusi můžeš opakovat 

několikrát s různými spolužáky. 

  

   

 

 

 

 

 

 

3. Sociální podnikání – úvod 

Vyučující ti představí první klíčové slovo vzdělávacího programu – sociální podnikání. Na počítači zkus 

zjistit, co tento termín znamená. Klíčem k odpovědi je zjistit rozdíl mezi sociálním a obvyklým 

způsobem podnikání. Je důležité pečlivě vybírat zdroje, ze kterých čerpáš. 

V okamžiku, kdy něco objevíš, sděl informaci vyučujícímu, který ji zaznamená na tabuli. Poznámky si 

můžeš zapsat do bubliny. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dát dohromady kroky potřebné pro rozjetí vlastního podnikání.  

2 Rozpracovat plátno obchodního modelu.  

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

4 Vyjádřit svůj názor v angličtině.  

5 Respektovat odlišné názory.  

6 Dohodnout se na formě společné prezentace ve skupině.  

7 Vytvořit myšlenkovou mapu v online nástroji.  

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

 

Znáš nějakého podnikatele?  Čeho bys chtěl v životě dosáhnout? 

Proč lidé podnikají?   Co je víc? Peníze nebo štěstí? 

Dostáváš kapesné?   Je dostačující? 

Slyšel jsi někdy o SWOT? 
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4. Prezentace 

Vyučující shrne výsledky předchozí aktivity a vysvětlí ti pojem sociální podnikání pomocí prezentace. 

K jednotlivým slidům si můžeš psát poznámky. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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5. Zpětná vazba 

Ve skupině krátce diskutujte o nalezených příkladech sociálního podnikání a možných příkladech 

sociálního podnikání ve své komunitě. 

 

6. SWOT analýza – úvod 

Vyučující ti představí druhý klíčový pojem vzdělávacího programu – SWOT a opět tě vyzve, aby ses 

pomocí počítače a internetu pokusili zjistit, co toto spojení znamená.  

V okamžiku, kdy se ti podaří najít podstatné informace, sděl je vyučujícímu, který je zaznamená na 

tabuli. Poznámky si můžeš zapsat do bubliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SWOT analýza – prezentace 

Vyučující shrne výsledky předchozí aktivity a vysvětlí ti zásady SWOT analýzy – základní nástroj pro 

jednoduchou rozvahu o plánech a možnostech.  

SWOT analýza – Strengths, weaknesses, opportunities, threats. 

 

 

8. SWOT analýza – situace školy 

Nyní si vyzkoušíš SWOT analýzu v praxi, konkrétně na příkladu tvé školy - rozpracuj jednotlivá políčka 

SWOT analýzy podle otázek v grafu. 
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STRENGHTS 
Co se mi na naší škole líbí? 

WEAKNESSES 
Co se mi na naší škole nelíbí? 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

S W 
 

 

O T 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPPORTUNITIES 
Co by se dalo udělat pro 

zlepšení? 

THREATS 
Na jaké problémy můžeme narazit? 
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9. Shrnutí a zpětná vazba 

Vyučující shrne předchozí aktivitu a společně proberete výstupy ze SWOT analýz. Na tabuli napište 

společné výstupy a zhodnoťte celkový obraz školy. 

Nakonec si samostatně zopakuj nové pojmy prostřednictvím interaktivního materiálu na počítači nebo 

zde na papíře.  

Nápověda: příležitosti, hrozby, silné stránky, slabé stránky. 

 

 

10. Rozdělení do týmů 

Rozdělte se s podporou vyučujícího do týmů a společně se shodněte na jménu skupiny. 

 

 

 

Edukační vycházka 
 

1. Vycházka do okolí školy 

Vyučující vás v tuto chvíli provede po okolí školy. Pokud je v okolí nějaký příklad sociálního podnikání, 

vyučující vám ho představí. Vše pozorně sledujte a zajímavá místa můžete vyfotit. 

Ve skupině také vypracujte pracovní list obsahující otázky vedoucí k zamyšlení nad vaším městem, 

které se mohou stát základem vašeho podnikatelského plánu. Najdete tam i volné místo pro vaše 

nápady. 
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Co se mi líbí na 
našem městě? 

Co se mi nelíbí? 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Změnilo se něco 
během posledního 

roku? 
Co by se dalo zlepšit? 
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Problematická místa a jsou 

nějaké překážky při jejich 

řešení? 

Co by pomohlo obyvatelům 

našeho města? 

Mohu já pomoci nějak 
konkrétně? 

Nápady a komentáře 
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Zpětná vazba z edukační vycházky 
 

1. Prezentace 

Prezentujte ve skupině ostatním to, co vás nejvíce zaujalo na vycházce.  

K prezentaci využijte pracovní list z vycházky a své poznámky. 

 

 

2. Brainwriting  

 Vyučující ti vysvětlí metody brainstormingu a brainwritingu. 

 

 

3. Diskuse 

 Shodněte se ve skupině na jednom projektu, na kterém budete detailně pracovat.  

 

 

4. Shrnutí  

Vyučující shrne proběhlou diskusi a zrekapituluje s vámi jednotlivé nápady na projekty sociálního 

podnikání. Vysvětlí vám postup v následujícím bloku– detailní rozpracování projektu.  Závěrem vám 

uvede nové téma – lekce anglického jazyka zaměřená na obchodní jazyk. 

 

 

 

 

Jazykové okénko 
 

1. Office equipment 

Nejprve si s vyučujícím řekněte, zda jste si zapamatovali některá anglická slova, se kterými jste se 

dosud ve vzdělávacím programu setkali (strength, weakness, opportunity, threat, brainstorming). 

Následně vypracujte pracovní list s vybavením kanceláře, kde je vaším úkolem spojit anglické názvy 

s obrázky předmětů. 
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1. Spoj slova s obrázky 

1. rubbish bin 2. computer 3. desk 4. monitor 

5. files 6. keyboard 7. noticeboard 8. photocopier 

2. Dokážeš anglicky pojmenovat nějaké další věci, které vidíš na obrázku? 
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2. Verbs 

Projdi si postupně jednotlivá slova, která se obvykle používají v kontextu anglické obchodní 

komunikace. Vyber si jedno a pokus se ho buď popsat nebo nějakým způsobem předvést. Ostatní se 

snaží uhodnout, o jaké sloveso se jedná.  

 

type break 

run set 

have take 

earn work 

write read 

send buy 
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sell sit 

 

 

3. Verbs – short sentences 

Nyní si vypracuj interaktivní úlohu na počítači nebo zde na papíře. Cvičení obsahuje slovní zásobu z 

předchozí aktivity, ovšem slovesa jsou zde použita v nových kontextech, některá z nich jako frázová.  

Použij slova: break, earn, have, run, set, take, type, work. 
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4. Short sentences 

V této aktivitě se vrátíme ke slovesům na katičkách. Nyní si jedno z nich vyber a napiš k němu do 

tabulky krátkou větu, ve které použiješ sloveso na kartičce v libovolném tvaru. Vyučující ti zkontroluje 

její správnost. 

Pokud máš splněno, tak si vyber někoho do dvojice, představte si své věty a vzájemně se je naučte. 

V okamžiku, kdy jste oba schopni přesně reprodukovat obě věty, si je napište, vyměňte a pokračujte 

stejným způsobem s dalšími spolužáky.  

Na závěr si představíte všechny věty a procvičíte si je formou hromadné recitace. 

 

type break 

run set 

have take 

earn work 

write read 
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send buy 

sell sit 

 

 

5. Propojení s projektem 

Anglicky popiš činnost, kterou předpokládáš v souvislosti s projektem své skupiny. Cílem je na závěr 

procvičit slovní zásobu, kterou jste během lekce probrali.  

Příklad: I'm an office manager. I run the office and organise meetings. 

 

 

6. Opakování pojmů prvního bloku 

Vyplň jednoduchou křížovku, která procvičuje 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 

Vodorovně: 3: Metoda hodnocení situace (zkratka) 

Svisle: 4: Jméno společnosti vyrábějící modely 

Vodorovně: 5: Jméno společnosti provozující vodní elektrárnu 

Vodorovně: 6: Klávesnice (anglicky) 

Svisle: 7: Vydělávat (anglicky) 

Svisle: 8: Pracovní stůl (anglicky) 

 

 

 



21 
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Plátno obchodního modelu 
 

 

Plátno obchodního modelu 
 

1. Na rozehřátí 

Odpovídejte na otázky vyučujícího týkající se náplně předchozího bloku. Vyučující také zrekapituluje 

nápady na podnikatelské aktivity pomocí listů se jmény z předchozího cvičení.  

Na počítačích nebo zde na papíře vyplň jednoduchý kvíz typu multiple choice. 
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2. Představení plátna obchodního modelu 

Vyučující ti představí pojem plátno obchodního modelu včetně jeho anglické varianty (business 

model canvas) a zadá ti, aby ses pomocí počítače pokusil/a zjistit, co tato slova znamenají a k čemu 

se tento nástroj používá. Jakmile něco najdeš, předej informaci vyučujícímu, který ji zapíše na tabuli. 

Ty si můžeš poznámky zapsat do bubliny.  
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3. Prezentace plátna obchodního modelu 

Vyučující shrne poznatky z předchozí aktivity a za pomoci prezentace Plátno obchodního modelu ti 

vysvětlí související pojmy a praktické využití Plátna. K jednotlivým slidům si můžeš psát poznámky. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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4. Cvičení 

Pomocí interaktivního cvičení na počítači nebo zde na papíře si ověříš nabyté znalosti. Na konkrétním 

příkladu firmy Uber se pokus vyplnit pole plátna obchodního modelu. Cvičení spočívá v propojení 

příkladů obsahu jednotlivých polí do vhodných polí plátna obchodního modelu. 

Doplň jednu z vět: 

 

1 Lidé, kteří potřebují někam svézt. 

2  Peníze od lidí, kteří se nechali odvézt. 

3  Každý má stejnou možnost objednat si auto. Nikdo nemá lepší nebo horší podmínky. 

 Komunikace je automatická. 

4  Mobilní aplikace Uber. 

5  Objednat si taxi je snadné a vím předem, kolik zaplatím. 

6  Přeprava osob 

7  Platby řidičům aut. 

8  Komunikace probíhá prostřednictvím mobilní aplikace. 

9  Řidiči se svými auty.  

 

 

5. Rozpracování plátna obchodního modelu 

Ve skupinách rozpracujte svůj podnikatelský plán pomocí plátna obchodního modelu. Prázdné plátno 

máš pod tímto zadáním nebo bude vytištěno ve větším formátu ve třídě. 

Než se dáš do práce, tak si můžeš přečíst detailní informace o jednotlivých částech plátna a podívat 

se pro inspiraci na plátno obchodního modelu Facebook. 

V případě otázek se obrať na vyučujícího. 
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Hodnotová nabídka  

Důvod proč zákazníci dávají přednost jedné firmě před druhou. 

• Novost – úplně nová kategorie, která doposud neexistovala (funguje 
jen v některých segmentech) 

• Výkon – zlepšování výkonu výrobku nebo služby 
• Přizpůsobení – přizpůsobení specifickým zákazníkům 
• Zvládnutí úkolů – firma pomůže zákazníkovi zvládnout určitý úkol (př. 

stavba na klíč) 
• Design 
• Značka (př. Rolex – konkrétní vlastnosti jsou podružné) 
• Cena (př. Ryan Air – model založený na nízké ceně) 
• Snižování nákladů pro zákazníky 
• Snižování rizika (př. záruka na ojeté auto) 

• Dostupnost – zpřístupnění služby zákazníkům, kteří se k ní dříve 
nedostali (př. car sharing – sdílení aut) 

 

Vztah k zákazníkům 

1. získání zákazníka 2. udržení zákazníka 3. navýšení prodeje 

Vztahy: 

• Osobní 

• Individualizovaná osobní asistence 

• Samoobsluha  

• Automatizované služby 

• Komunity (př. Facebook) 

• Spolutvorba (př. recenze na webu – Heureka) 

 

Zdroje příjmů  
Prodej aktiv, poplatek za použití, předplatné, půjčování/pronájem, 
poskytování licencí, poplatek za zprostředkování, reklama. 

Cenotvorba: 

• Pevný ceník     

• Smlouvání     

• Aukce 

• Yield management – stejná služba za různé ceny podle situace na trhu 

(př. ceny letenek nebo hotelových pokojů v různých obdobích roku) 
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Klíčové zdroje 
• Fyzické (auta, budovy, stroje) 

• Lidské 

• Finanční (hotovost, půjčky, možnost nabídnout zákazníkům leasing na 

produkt atd.) 

 

Hlavní aktivity 
• Výroba 

• Řešení problémů 

• Platforma/síť (př. eBay) 
Hlavní obchodní partneři 
Síť dodavatelů a partnerů, nutná k tomu, aby business model fungoval. 

1. Strategická spojení mezi partnery, kteří si nekonkurují 

2. Spolupráce mezi konkurenčními subjekty 

3. Společné podniky 

4. Vztahy mezi kupujícím a dodavatelem. 

• Optimalizace a úspory z rozsahu – firma nemusí nutně vlastnit 

všechny svoje výrobní prostředky 

• Snížení rizika a nejistoty – př. konkurenční firmy vyvinuly společně 

Blue-ray formát 

• Získání určitých zdrojů 

 

Struktura nákladů 
• Model motivovaný náklady (nízké ceny, maximální automatizace, 

outsourcing) 

• Model motivovaný hodnotou (luxusní hotel, přepychové zařízení, 

exkluzivní služby) 

• Fixní náklady – nezávislé na produkci (platy, nájmy) 

• Variabilní náklady – závislé na produkci (př. hudební festival) 

• Úspory z rozsahu (economy of scale) – menší výdělek z produktu 

prodávaného masově (př. balená voda) 

• Úspory ze sortimentu – př. sdílení nákladů na vývoj a marketing 

různých produktů. 
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6. Mind map 

Vyučující ti představí nový pojem – mind map (myšlenková mapa). Jedná se o třetí klíčový pojem 

celého vzdělávacího programu, a proto mu bude věnována náležitá pozornost. Pro lepší pochopení ti 

ho vyučující představí na příkladu školy a nakreslí myšlenkovou na tabuli nebo použije některý z 

nástrojů tvorby map. Níže se můžeš podívat na příklad, jak taková myšlenková mapa může vypadat. 

 

 

7. Plán realizace 

Připravte ve skupinách rámcový plán, jak budete váš podnikatelský projekt realizovat. Použijte k tomu 

myšlenkovou mapu s klíčovými informacemi a doplňte ji. 
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NAŠE ŠKOLA 

 
Finanční 

prostředky 

 Zákazníci 

 Místo  Lidé 
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Příprava prezentace a jazykové okénko 
 

1. Zpětná vazba a shrnutí 

Poslechněte si od vyučujícího zpětnou vazbu na práci, kterou odvedli při tvorbě plátna obchodního 

modelu a myšlenkové mapy. 

 

 

2. Úvod do přípravy prezentace 

Rozhodněte se ve skupině, jakým způsobem budete svůj projekt prezentovat. Jádrem by mělo být 

plátno obchodního modelu, případně doplněné o další prostředky promítané pomocí dataprojektoru 

apod.  

 

 

3. Příprava prezentace 

Nyní začněte pracovat na prezentaci svých podnikatelských plánů. Soustřeďte se zejména na samotný 

obsah prezentace – dobře rozmyšlená struktura a pár srozumitelných bodů vystihující hlavní 

myšlenku vašeho podnikatelského záměru jsou základem pro prezentaci před publikem.  

Velmi důležitým aspektem je také chování prezentujících a jejich schopnost zaujmout obecenstvo. 

Níže máte k dispozici pracovní list, kde jsou uvedeny nejdůležitější aspekty, na které se zaměřit při 

přípravě prezentace. Pokud si nejste jisti některými pojmy či významy, můžete se obrátit na 

vyučujícího.  

 

Při přípravě prezentace si zodpovězte 4 základní otázky: 

1. Co? - Co budu prezentovat?  
2. Komu? - Komu budu prezentovat?  
3. Kde? - Kde budu prezentovat? 
4. Jak? - Jakým způsobem pospojuji informace, které chci předat. 
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4. Příprava role-play 

Sestavte seznam situací, ke kterým by mohlo dojít v souvislosti s řešením vašeho projektu. Zaměřte 

se především na problematické situace, případně situace hrozící konfliktem (např. dodavatel nedodal 

objednané materiály).  

Jako variantu je možné použít náměty na možné situace v rámečcích.  

 

CO?
Méně je více, zaměř se na klíčové 

informace.Shrň si pro sebe prezentaci 
do 3 nejdůležitějších bodů - to hlavní, o 

čem tvé podnikání je a co by si 
posluchači měli odnést.

Ujasni si logické propojení mezi 
jednotlivými poli plátna. Zkus začít 

například u Hodnotové nabídky.  

KOMU?
Mysli na to, kdo budou tvoji posluchači. 

Prezentace by pro ně měla být 
srozumitelná. Pokud je téma pro posluchače 

nové, neboj se vysvětlovat i věci, co jsou 
podle tebe jasné. Mluv spisovně a používej 

takové výrazy, aby jim všichni rozumněli. 

Neboj se publikum zapojit, dát jim prostor 
pro dotazy, nebo se jich naopak na něco 

můžeš zeptat ty. Prezentace tak bude 
zajímavější.

KDE?
Ujasni si, jaké pomůcky budeš pro 

prezentaci potřebovat a připrav si je 
předem.

Mysli na to, že hlavní hvězdou každé 
prezentace jsou samotní prezentující. 
Video, obrázky a další doplnění klidně 

používej, prezentaci to ozvláštní, ale tvůj 
výklad je nejdůležitější. 

JAK?
Pokud víš, co chceš posluchačům 

předat, pečlivě si promysli, jak 
informace řadit za sebou, aby 

prezentace dávala smysl. Zároveň mysli 
na to, jak informace co nejsrozumitelněji 

předat. Může ti k tomu pomoci i 
doplňující obrázek nebo graf.

Nezapomeň hlídat čas, aby prezentace 
nebyla moc dlouhá, ani krátká.
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Potřebuješ nové zaměstnance. B je kandidát na pracovní 

místo ….................  Zeptej se ho na jeho předchozí 

zkušenosti, dovednosti a přístup k týmové práci. Zjisti, jestli 

by byl dobrým kandidátem. 

  

Máš zájem o novou práci. Byl jsi pozvaný na pracovní 

pohovor.  Odpověz na otázky, které dostaneš a zeptej se na 

podrobnosti a zeptej se na podrobnosti nabízené pozice 

(náplň práce, pracovní doba, plat). 
B: 

A: 

Pracovní pohovor 

 

Potřebuješ peníze na svůj nový podnik. Máš schůzku v 

bance. Vysvětli bankovnímu úředníkovi, co chceš dělat a 

proč je to dobrý projekt. Půjčí ti banka peníze? 

  

Pracuješ v bance. A si chce půjčit peníze. Vyslechni ho, zeptej 

se na detaily (např. jak brzy půjčku splatí) a rozhodni, jestli 

mu peníze půjčíte. 
B: 

A: 

Finance 

 

Ve vaší provozovně vypukl požár. 

 

 

Jak na situaci zareagujete? B: 

A: 

Požár 
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Plánuješ postavit novou provozovnu pro svou firmu. 

Kontaktoval tě místní občan, který se obává, že provozovna 

omezí kvalitu jeho života (hluk, znečištění, větší provoz). 

Pokus se ho přesvědčit, že provozovna bude naopak 

prospěšná. 

  

Blízko tvého domu má vyrůst provozovna nové firmy. Sděl 

jejímu majiteli své obavy o zhoršení kvality vlastního života. 

Místní občan 

A: 

B: 

 

Jsi majitelem firmy a tvůj zaměstnanec – B, už poněkolikáté 

přišel pozdě do práce. Vysvětli mu, proč je takové chování 

nepřípustné a pohroz mu trestem. 

  

Již po několikáté jsi přišel pozdě do práce. Tvůj šéf s tím není 

spokojený. Vysvětli mu důvody, proč se tak stalo. B: 

A: 

Pozdní příchod 

 

Jeden z tvých zaměstnanců neodvedl svou práci včas. 

Vysvětli mu, proč je to velký problém (firma musí za 

zpoždění zaplatit pokutu, ohrozí to vztah k zákazníkovi atd.) 

a pohroz mu trestem. 

  

Jsi zaměstnanec firmy a neodvedl jsi svou práci včas. Vysvětli 

svému šéfovi důvody, proč se tak stalo. 

Nedodržený termín 

A: 

B: 
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5. Role-play 

Ve dvojicích si nacvičte některou z vybraných situací a předveďte ji ostatním žákům, kteří si dělají 

poznámky pro následnou zpětnou vazbu. Své poznámky si můžeš napsat níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zpětná vazba na role-play 

Nyní je prostor na zpětnou vazbu od vyučujícího i od ostatních žáků. Sděl ostatním své názory na 

předvedené konverzace a nápady na zlepšení, případné problémy. Možné výhrady by se měly týkat 

především věcné správnosti, jazykových nedostatků, případně realističnosti scének. 

 

 

7. Jazykové okénko 

Následující aktivita propojuje cizí jazyk se skupinovými plátny obchodního modelu. Ve skupině máte 

za úkol přeložit alepoň 7 klíčových slov vašeho modelu do angličtiny a zapsat je do tabulky. K dispozici 

máte počítač a internet.  

 

Jste členy vedení vaší firmy. Firma měla za minulý rok 

nečekaný zisk. Rozhodněte se, jak se ziskem naložíte. 

Nezapomeňte, že se vaše firma hlásí k zásadám sociálního 

podnikání. B: 

A: 

Zisk 
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CZECH ENGLISH 

  

  

  

  

  

  

  

 

Následně představte v několika jednoduchých anglických větách svůj projekt. Věty by měly být 

postaveny na klíčové slovní zásobě, kterou jste si právě sami vytvořili a propojeny do jednoduchých 

vět se základními gramatickými strukturami (nejlépe přítomný čas prostý – present simple). 

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

Vyučující shrne výstupy celého tematického bloku včetně jazykového okénka a připomene vám blížící 

se prezentace. Je důležité, abyste byli pečlivě připraveni. 

Nakonec vyplň krátkou interaktivní úlohu na procvičení klíčové anglické slovní zásoby z obou bloků 

vzdělávacího programu, buď na počítači nebo zde na papíře. Tvým úkolem je doplnit správné slovo 

do věty: activity, bin, broke, buy, earns, files, keyboard, partner.  
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Prezentace 
 

 

 

Prezentace a zpětná vazba 

 

1. Prezentace a zpětná vazba 

Vyučující rozhodne o pořadí prezentací jednotlivých skupin a rozdá vám hodnoticí formuláře, které 

mají dva základní okruhy – projekt a prezentace. Přiložený formulář můžeš vyplnit za svou skupinu. 

A teď už prezentujte svoje projekty. Forma závisí na vaší domluvě, můžete dokonce do prezentace 

vložit i několik vět v angličtině. Po výstupu dostanete vyplněné formuláře od ostatních a zároveň i 

slovní hodnocení, které by mělo být věcné a s ohledem na pozitivní smysl zpětné vazby. 

 

SKUPINA: 

Projekt 

Jak na vás projekt působí? 

 

Komu projekt prospěje? 

 

Je projekt realistický? 

 

Komentáře: 

 

Prezentace 

Srozumitelnost prezentace: 
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Dosažení cílů prezentace: 

 

Vizuální zpracování: 

 

Výkony prezentujících: 

 

Jazyková správnost: 

 

Věcná správnost: 

 

 

 

2. Zpětná vazba s dotazníky 

Teď budete mít ve skupinách prostor se podívat na dotazníky se zpětnou vazbou, které vyplňovali 

členové publika. Projděte si je, prodiskutujte postřehy ve skupině a identifikujte, co se vám povedlo 

a na čem byste do budoucna měli ještě zapracovat.  

 

 

3. Hodnocení hravě 

V následující aktivitě budeš mít možnost podělit se o vlastní pocity z předvedených prezentací a 

z práce ve skupině, zároveň si odpočinout po náročném prezentování a následném sebehodnocení.  

Na papír napíšeš otázku týkající se prezentací či práce ve skupině (např. „Co se vám na prezentaci 

nejvíce povedlo?“ „Kdo byl šéfem ve vaší skupině?“), papír zmuchláš do kuličky a na povel vyučujícího 

ho hodíš po místnosti jako sněhovou kouli. Po chvíli „koulování“ vám dá vyučují povel a vy jednotlivě 

zodpovíte na otázku v kouli, kterou máte v ruce či poblíž. Nejzajímavější postřehy si můžeš zapsat do 

rámečku. 
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Opakování 
 

1. Opakování 

Teď tě čeká zopakování a zhodnocení celého programu. Podívejte se na obrázky a připomeňte si 

klíčové situace a poznatky vzdělávacího programu. Vyučující ti pomůže kladením otázek. 
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2. Interaktivní test 

Vypracuj interaktivní úkol na počítači nebo zde na papíře – doplň k sobě části výroků, tak aby tvořily 

logické věty. Jedná se o celkové opakování nejdůležitějších poznatků.  

 

 

1 použiji SWOT. 

2  pomoci ostatním lidem nebo životnímu prostředí. 

3  vytvořím plátno obchodního modelu. 

4  vytvořím zisk. 

5  hodnotová nabídka. 

6  vytvořím svou mind map.  

 

 

3. Výstupní dotazník 

Máš před sebou výstupní dotazník, který uzavírá program Podnikatelský inkubátor. Až na pár otázek se 

jedná se o stejný dotazník, který jsi vyplňoval/a před začátkem programu. Opět se nemusíš bát, že by 

tě někdo známkoval, můžeš tedy vyplňovat skutečně podle pravdy. Pokud nevíš, nevadí. Cílem 

dotazníku je zjistit, jestli ses díky programu dozvěděl/a něco nového, jestli pro tebe byl užitečný. 

Děkujeme za vyplnění! 

Nakonec si můžeš porovnat své odpovědi s dotazníkem na začátku programu a zjistit, v čem ses nejvíc 

posunul/a. 

 

1)  Uvažuješ o tom, že bys někdy sám/sama začala podnikat?  (Zaškrtni jednu odpověď.) 

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

 

3)  Dokážeš po přečtení delšího anglického textu shrnout jeho obsah do pár jednoduchých vět? 

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.) 

Odpadkový koš  →  _________________         Rozbít se    →  ____________________________ 

Kopírka  →  ___________________     Založit (např. firmu)  →  _________________________ 

Klávesnice →  ___________________     Udělat si volno    →  ___________________________ 

 

5)  Víš, co to znamená pojem sociální podnikání? Myslíš si, že 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 

 

6)  Přemýšlel/a jsi někdy, že bys někomu cizímu pomohl/a bez nároku na odměnu? (Zaškrtni jednu 

odpověď a dle pokynů popiš.)  

o Ano 
Prosím uveď příklad(y):  _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Ne, nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a 
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7)  Myslíš, že je důležité, ověřit si z jaké stránky si stáhneš obrázek, který potřebuješ pro školní 

projekt? (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.  

 

8)  Potřebuješ v krátkém čase na internetu zjistit, co to je business model canvas. 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. 

 

 

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 Dát dohromady kroky potřebné pro rozjetí vlastního podnikání.  

2 Rozpracovat plátno obchodního modelu.  

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

4 Vyjádřit svůj názor v angličtině.  

5 Respektovat odlišné názory.  

6 Dohodnout se na formě společné prezentace ve skupině.  

7 Vytvořit myšlenkovou mapu v online nástroji.  

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

 

 

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 
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o Spíše ne 
o Spíše ano 
o Určitě ano 
o Nevím, nedokážu posoudit 

 

11)  Zaujalo tě téma sociálního podnikání a chtěl/a by ses o něm dozvědět více? 

o Určitě ne 
o Spíše ne 
o Spíše ano 
o Určitě ano 
o Nevím, nemám na to názor. 

 

 

4. Závěr a shrnutí 

Vyplň obrázek hvězdice na další straně s různými otázkami cílenými na zhodnocení programu a reflexi 

nabytých znalostí. Poté přečti ostatním dvě vybrané odpovědi ze svého listu. Můžeš si je poznamenat 

do bubliny.  

A to je úplný závěr. Vyučující nakonec shrne obsah vzdělávacího programu, poděkuje všem 

zúčastněným a vyzdvihne pozitivní momenty vzdělávacího programu.  
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Co nového ses 

během 

vzdělávacího 

programu naučil/a? 

Kde a jak to v 

budoucnu využiješ? 

1. 
Co tě na programu 

nebavilo a udělal/a 

bys jinak? 

3. 

Jak se vám pracovalo ve 

skupině? Dokázali jste se 

navzájem respektovat a 

rozdělit si role? Jsi 

spokojena/ý s výsledkem, 

kterého jste dosáhli? 

4. 
Co ses dozvěděl o sobě 

samém/sobě samotné? 

Co ti během programu 

šlo a na čem myslíš, že 

potřebuješ zapracovat? 

5. 

Co tě na programu 

nejvíce bavilo? 

2. 
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