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1 Vzdělávací program a jeho pojetí 

1.1 Základní údaje 

Výzva  Budování kapacit pro rozvoj škol II 

Název a reg. číslo projektu  Škola 4.0 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008219 

www.kreativniskola.cz 

Název programu Podnikatelský inkubátor 2: Varianta pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií  

Název vzdělávací instituce Channel Crossings s.r.o. 

Adresa vzdělávací instituce 
a webová stránka  

Thámova 681/32, 186 00 Praha 

www.chc.cz 

Kontaktní osoba Mgr. Anna Simonová 

Datum vzniku finální verze 
programu 

5. 9. 2020 

Číslo povinně volitelné 
aktivity výzvy 

Aktivita č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – 
rozvoj klíčových kompetencí 

Forma programu prezenční 

Cílová skupina Žáci 8.–9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

Délka programu   16 vyučovacích hodin 

Zaměření programu 
(tematická oblast, obor 
apod.) 

Tematická oblast: Využívání kreativního a inovativního potenciálu 
dětí a mládeže 

Klíčové kompetence: smysl pro iniciativu a podnikavost, 
komunikace v cizích jazycích, sociální a občanské schopnosti, 
schopnost práce s digitálními technologiemi 

Tvůrci programu Mgr. Martin Čihák a kol. 



4 
 

Odborný garant programu Mgr. Hana Erlebachová 

Odborní posuzovatelé  PhDr. Mgr. Jakub Hajíček, Ph.D. 

Specifický program 
pro žáky se SVP (ano x ne) 

ne 

 
 

1.2 Anotace programu 

Podnikatelský inkubátor 2 je určen pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií. Tento vzdělávací program rozšiřuje znalost základních metod strategického plánování 
v podnikatelském prostředí. Na praktické úrovni je výstupem plátno obchodního modelu 
potenciálního podniku, který žáci vymyslí, formulují v něm činnost své potenciální firmy zaměřené 
na sociální podnikání v anglickém jazyce a obhájí potřebnost této firmy při prezentaci. V rámci 
programu se žáci také zdokonalují v obratech obchodní angličtiny na úrovni A2 a procvičí si práci 
s digitálními technologiemi. Oproti programu pro mladší žáky je zde kladen větší důraz 
na samostatnost týmů při práci na úkolech a žáci si zde samostatně vyhledávají potřebné informace 
na internetu. 

Klíčová slova: SWOT analýza, plátno obchodního modelu (business model canvas), myšlenková 
mapa (mind map), sociální podnikání, práce s informacemi, týmová práce, obchodní angličtina 

1.3 Cíl programu 

Obecné cíle 

Cílem programu je podpořit kreativní a inovativní potenciál žáků prostřednictvím vytvoření, 
rozpracování a prezentování jejich vlastního podnikatelského (projektového) nápadu s důrazem 
na sociální podnikání a s přesahem do reálného života; podpořit rozvoj podnikavosti a smyslu 
pro iniciativu, týmové práce, práce s informacemi a digitálními technologiemi a komunikace v cizím 
jazyce. Program pro starší žáky se liší v konkrétních cílech, na které se zaměřujeme. 

Konkrétní cíle 

Absolvent vyjmenuje tři znaky sociálního podnikání. 

Absolvent při práci v týmu navrhne vlastní podnikatelský záměr zaměřený na sociální podnikání a 

zdůvodní jeho potřebnost. 

Absolvent při práci v týmu vytvoří plátno obchodního modelu svého potenciálního podniku a 

formuluje jeho činnost v českém a anglickém jazyce. 

Absolvent vytvoří prezentaci své fiktivní firmy zaměřené na sociální podnikání, představí ji ostatním a 

obhájí její potřebnost. 

Absolvent se při práci v týmu naučí rozdělit role a samostatně vyhledávat potřebné informace. 
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1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu 

• Smysl pro iniciativu a podnikavost: Program vede žáky k porozumění základům podnikání 
s důrazem na sociální odpovědnost. Žáci si osvojují základní nástroje strategické analýzy 
(myšlenková mapa, SWOT analýza, plátno obchodního modelu) a ve skupinách přichází 
s vlastním podnikatelským záměrem. Stěžejní část programu spočívá v rozpracování 
obchodního plánu a plánu realizace svých podniků. Oproti programu pro mladší žáky je 
kladen větší důraz na samostatnost týmů při práci a prohloubení a větší rozpracování 
nástrojů strategické analýzy. 

• Komunikace v cizích jazycích: Program rozvíjí i kompetence ke komunikaci anglickém jazyce, 
jelikož obsahuje několik sekcí, kde je procvičena obchodní angličtina na úrovni A2. 
Během zpracování obchodního plánu se žáci vypořádávají s pokročilejší slovní zásobou a 
pokusí se během prezentace popsat činnost své firmy nejen v českém, ale i v anglickém 
jazyce. Míra zapojení anglického jazyka je víceméně limitována jen úrovní žákovské znalosti. 
Pokud je jazyková úroveň účastníků vysoká, dá se říct, že naprostá většina programu může 
být vedena v anglickém jazyce. 

• Sociální a občanské schopnosti: Sociální, občanské a personální kompetence jsou rozvíjeny 
jednak samotným zaměřením obchodního plánu na oblast sociálně odpovědného 
podnikání, ale i formou zpracování. Žáci jsou vedeni ke spolupráci ve skupině, přičemž 
vyučující do rozdělení rolí v této skupině nezasahují – což je i rozdíl oproti programu 
pro mladší žáky. Situace vyžaduje od účastníků pochopení, spolupráci, komunikativnost. 

• Schopnost práce s digitálními technologiemi: Program se také zaměřuje na procvičení práce 
s digitálními technologiemi. Ty mohou být využívány v průběhu celého programu 
k vyhledávání informací, prezentacím, procvičování a obrazovým či zvukovým záznamům. 
Oproti programu pro mladší žáky jsou zde digitální technologie využity i na samostatné 
vyhledávání informací namísto výkladu. 

Průřezová témata 

Svým zaměřením na oblast sociálního podnikání program zohledňuje všech šest průřezových témat.  

• Osobnostní a sociální výchova – většina aktivit se odehrává v rámci skupin, kde je nutné 
pěstovat odpovědný a otevřený přístup k ostatním účastníkům 

• Výchova demokratického občana – každý podnikatelský záměr je vždy třeba zasadit 
do právního rámce dané země a je třeba respektovat sociokulturní prostředí 

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova –
 případný podnikatelský záměr vzešlý z tohoto programu nemá žádná geopolitická omezení, 
vede tedy účastníky k hlubšímu pochopení myšlení v evropských a globálních souvislostech 
a multikulturní výchově 

• Environmentální výchova – v programu jsou použity příklady z praxe, inspiruje účastníky 
k úvahám o jejich konkrétním okolí 

• Mediální výchova – součástí projektu může být i práce s originálními materiály a účastníci 
budou muset přijít alespoň se základní představou o propagaci svého projektu 
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Mezipředmětové vztahy 

V programu je možné nalézt mnoho přesahů mezi jednotlivými předměty. Vzhledem ke hlavnímu 
cíli programu je dominantní oblastí Výchova k občanství a Člověk a svět práce. Program intenzivně 
procvičuje vyjadřovací dovednosti v mateřském jazyce, a rozšiřuje slovní zásobu i v jazyce 
anglickém. Pro rozpracování podnikatelského záměru využívají účastníci některé matematické 
rozvahy a kalkulace. Také informační technologie tvoří velmi významnou část projektu. Dle povahy 
jednotlivých žákovských projektů pak mohou být využity prvky z různých odborných předmětů.  

1.5 Forma 

• Forma programu: prezenční 

• Forma práce: individuální, skupinová (rozpracování podnikatelského záměru, příprava 
prezentace), hromadná (prezentování před publikem, zpětná vazba na prezentace skupin) 

 

1.6 Hodinová dotace 

• Časová dotace: 16 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut) 

• Počet tematických bloků: 3 (6 + 6 + 4 vyučovací hodiny) 

 

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny 

• Cílová skupina: žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií – program 
je určený aktivním žákům a žákům se zájmem a vstupními znalostmi této problematiky, nebo 
s hlubšími/předchozími znalostmi z kroužku/jiného projektu. 

• Počet účastníků: 20–25 žáků (maximální počet 30 žáků); žáci pracují převážně ve skupinách 
o 4–5 žácích 

Kompetenční náročnost jednotlivých aktivit a témat odpovídá vymezené cílové skupině. V případě, 
že realizátor vyhodnotí, že kompetenční úroveň účastníků není dostatečná, může zvolit variantu 
programu pro 6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií dostupnou 
na http://www.kreativniskola.cz/vzdelavaci-programy/podnikatelsky-inkubator.   

Metodický základ obou variant programu je podobný; žáci pracují s pojmy SWOT analýza, myšlenková 
mapa, sociální podnikání, plátno obchodního modelu a v obou variantách je výstupem skupinový 
podnikatelský záměr rozpracovaný do podoby plátna obchodního modelu, který žáci prezentují 
před posluchači. Rozdíly v programech spočívají zejména v míře samostatnosti, podpory a zpětné 
vazby ze strany vyučujícího, práce se zpětnou vazbou a sebehodnocením, kompetenční náročnosti 
úkolů, míře zapojení anglického jazyka, zapojení prvků role-play, a především očekávané úrovni 
výsledného plánu. 

 

1.8 Metody a způsoby realizace  

• Metody: týmová práce (program je realizován převážně formou samostatné práce 
ve skupinách, ve kterých žáci rozpracovávají vlastní nápady na sociální podnikání), learning by 
doing (žáci pracují na podnikatelském záměru a využívají reálné metody strategické analýzy, 
učí se prezentovat své výstupy před publikem), projektově orientovaná výuka (žáci přichází 

http://www.kreativniskola.cz/vzdelavaci-programy/podnikatelsky-inkubator/
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s vlastními nápady, určují si cíl, ve skupinách pracují na jeho dosažení dle vlastních potřeb 
a preferencí, vyučující zastává roli mediátora), metoda CLIL (content and language integrated 
learning – žáci se setkávají se základní obchodní angličtinou, kterou aplikují na své projekty), 
brainstorming (žáci jsou vedeni ke skupinové komunikaci, vymýšlení nápadů a jejich dalšímu 
rozpracování).  

• Způsoby realizace: Program je doporučeno realizovat v rámci 3 projektových dní. Program 
vedou 2–3 vyučující, z nichž minimálně jeden by měl mít znalost anglického jazyka na úrovni 
B2 a vyšší.  

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich 
anotace včetně dílčí hodinové dotace 

Tematický blok č. 1 (Sociální podnikání) – 6 vyučovacích hodin 

V prvním bloku vzdělávacího programu se žákům dostane definice sociálního podnikání, zaměří se 
na okolní komunitu a pokusí se zamyslet nad sociální odpovědností. Naučí se používat jeden 
z nástrojů strategického plánování – SWOT analýzu. Součástí bloku je i lekce obchodní angličtiny 
na úrovni A2. 

 Téma 1 – Sociální podnikání a SWOT analýza – 2 vyučovací hodiny 

V prvním tématu se žáci formou vlastního hledání na internetu a následné krátké prezentace naučí, 
co je sociálně odpovědné podnikání. Dozvědí se, co je SWOT analýza, a vyzkouší si ji na příkladu své 
školy. Důraz je kladen na samostatnou práci žáků. 

 Téma 2 – Edukační vycházka – 2 vyučovací hodiny 

Druhé téma dává žákům příležitost poznat hlouběji své okolí, zejména ve vztahu k příkladům 
sociálního podnikání. Žáci spolu s vyučujícím absolvují edukační vycházku, jejímž cílem je zvýšit 
povědomí žáků o potřebách komunity a inspirovat je k vlastním nápadům na sociální podnikání.  

 Téma 3 – Zpětná vazba z edukační vycházky – 1 vyučovací hodina 

Během tématu 3 žáci reflektují svoje dojmy a postřehy z předchozí aktivity. Slouží jim k tomu 
pracovní list, který měli během předchozí aktivity k dispozici a který je pomocí otázek naváděl 
na uvědomění si potřeb komunity. Žáci následně začínají ve skupinách uvažovat nad tématem svého 
vlastního projektu (sociální podnikání). Pomocnou metodou v tomto procesu je jim brainwriting.  

 Téma 4 – Jazykové okénko – 1 vyučovací hodina 

Jazykové okénko žáků představuje základní slovní zásobu pro oblast byznysu a obchodování 
(jazyková úroveň A2). Těžištěm tématu je popis kanceláře a jejího vybavení a procvičení sloves 
používaných v obchodní komunikaci. Téma klade důraz i na použití frázových sloves. Žáci se pokusí 
téma propojit se svým zamýšleným podnikatelským plánem. 

Tematický blok č. 2 (Plátno obchodního modelu) – 6 vyučovacích hodin 

Druhý tematický blok cílí na rozpracování skupinových projektu (podnikatelské záměry). 
Strategickým nástrojem pro analýzu vazeb jednotlivých aktérů a pro plán realizace je zde plátno 
obchodního modelu (business model canvas). Žáci se s tímto nástrojem seznámí a jsou vedeni k jeho 
aplikování. Žáci se dále seznámí s pojmem myšlenková mapa a procvičí si anglickou slovní zásobu 
daného tématu. Svůj plán se pokusí popsat anglicky. 
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Téma 1 – Plátno obchodního modelu – 3 vyučovací hodiny 

Plátno obchodního modelu představuje jedno z klíčových pojmů celého programu. Žáci se převážně 
formou samostatné práce s plátnem a jeho částmi seznámí a následně dle něj své podnikatelské 
záměry ve skupinách rozpracují.   

Dále se žáci zamyslí nad možnostmi konkrétní realizace svého obchodního nápadu a v podobě 
myšlenkové mapy rozpracují sérii věcných otázek ohledně konkrétních činností při realizaci jejich 
projektu. 

 Téma 2 – Příprava prezentace a jazykové okénko – 3 vyučovací hodiny 

Druhým klíčovým momentem tohoto programu je prezentace podnikatelského projektu a jeho 
plátna obchodního modelu. V tomto bloku skupiny obdrží základní instrukce úspěšného 
prezentování veřejnosti. 

Jazykové okénko v této části vzdělávacího programu je rozděleno na dvě části. Nejprve si žáci 
formou krátkých scének vyzkouší nácvik situací, které se mohou vyskytnout v běžném obchodním 
životě. Žáci si nacvičí, jak by v takových momentech reagovali. Následně se žáci v anglickém jazyce 
pokusí formulovat jádro svého obchodního plánu. 

Tematický blok č. 3 (Prezentace) – 4 vyučovací hodiny 

Třetí blok projektu je zaměřen na samotné prezentace podnikatelských plánů. Obecenstvo tvoří 
primárně ostatní účastníci programu, ale mohou to být i zástupci místní komunity, radnice 
či podnikatelů. V poslední části bloku si účastníci zopakují nejdůležitější poznatky z programu 
a absolvují aktivity zaměřené na hodnocení celého programu. 

 Téma 1 – Prezentace a zpětná vazba – 3 vyučovací hodiny 

Završením práce na vlastním záměru zaměřeném na sociální podnikání je skupinová prezentace 
před publikem. Žáci prezentují své výstupy před publikem (spolužáci, případně zástupci komunity, 
rodiče apod.). Posluchači si zapisují podrobnosti z prezentací do připraveného formuláře. Skupinám 
i jednotlivcům se dostane detailní zpětné vazby.  

 Téma 2 – Opakování – 1 vyučovací hodina 

V poslední části celého vzdělávacího programu se žáci zaměří na hodnoticí aktivity, zopakují nabyté 
znalosti a zhodnotí celý absolvovaný program. 

 

1.10 Materiální a technické zabezpečení 

• Prostorové zabezpečení: minimálně 1 větší místnost s počítačem připojeným 
na wifi + dataprojektor (ideální je mít k dispozici 2–3 učebny, aby se žáci během skupinové 
práce navzájem nerušili). 

• Materiální a technické zabezpečení: minimálně 1 počítač s připojením na internet 
do skupiny, běžné školní pomůcky do skupin (bílé i barevné papíry, lepidlo, izolepa, fixy, 
pastelky, barevné lepicí papírky),  

• Specifické pomůcky: dostatečně velké plátno obchodního modelu (Příloha 4.7) pro každou 
skupinu. Není-li k dispozici velkoformátová tiskárna, lze plátno vytisknout po částech 
na papíry A4 a ty poté slepit dohromady.  
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(http://www.kreativniskola.cz/wp-content/uploads/2019/09/3x3_A4_business_canvas.pdf). 
V případě problémů s tiskem je možné základní obrys a kategorie plátna narýsovat fixem 
na velkoformátový papír (např. flipchartový papír).  

 

1.11 Plánované místo konání 

Vzdělávací program může probíhat ve škole či v organizaci neformálního vzdělávání. V obou 
případech je potřeba zajistit dostatečné materiální a technické zabezpečení (viz 1.10). 

1.12 Způsob vyhodnocení realizace programu v období po ukončení projektu 

Doporučená forma vzdělávacího programu je během projektové výuky v rámci formálního 
vzdělávání. Program má formu 3 tematických bloků neboli 3 projektových dnů.  

Vyhodnocení úspěšnosti vzdělávacího programu je založeno na kombinaci kvantitativních 
a kvalitativních metod. Konkrétně se jedná o následující: 

• Vstupní a výstupní kompetenční dotazníky: Vyučující může před a po absolvování 
vzdělávacího programu dát žákům vyplnit kompetenční dotazníky (Příloha 4.25 a 4.26), 
jejichž porovnání ukáže případný posun v oblasti vybraných klíčových kompetencí 
(metodický komentář v Příloze 5.10) 

• Aktivity zaměřené na reflexi výstupů, znalostí a hodnocení absolvovaného programu: 
V programu jsou zařazeny aktivity zaměřené na reflexi závěrečných výstupů, spolupráce 
ve skupinách, sebehodnocení i na hodnocení programu jako takového. Aktivity kombinují 
kvalitativní přístupy ke zpětné vazbě a zohledňují i práci s emocemi žáků (např. hodnocení 
po žákovských prezentacích kladoucí důraz na reflexi vlastních prožitků). Opakovací 
a hodnoticí aktivity (Příloha 4.15, Příloha 4.23) pak odhalí, jaké znalosti žáci v programu 
nabyli a zároveň dají samotným žákům příležitost zhodnotit, jaká část programu či konkrétní 
aktivita jim přišla nejvíce prospěšná, proč či co by naopak na programu udělali jinak, 
co nového se naučili, co předpokládají, že v budoucnu využijí apod. Součástí jsou i otázky 
zaměřené na rozvoj výchovné hodnoty. 

 

1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení 
projektu 

Počet realizátorů/lektorů:  

Položka  Předpokládané náklady 

Celkové náklady na realizátory/lektory 37 200 Kč 

z toho 

Hodinová odměna pro 1 realizátora/lektora 
včetně odvodů 

300 Kč (příprava a výuka 40 h, 
3 lektoři) 

Ubytování realizátorů/lektorů 0 Kč 

Stravování a doprava realizátorů/lektorů 1 200 Kč 

Náklady na zajištění prostor 4 000 Kč 

http://www.kreativniskola.cz/wp-content/uploads/2019/09/3x3_A4_business_canvas.pdf
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Ubytování, stravování a doprava účastníků 0 Kč 

z toho 
Doprava účastníků  

Stravování a ubytování účastníků  

Náklady na učební texty 1 200 Kč 

z toho 
Příprava, překlad, autorská práva apod.  

Rozmnožení textů – počet stran:  1 200 Kč 

Režijní náklady 7 400 Kč 

z toho 

Stravné a doprava organizátorů 1 200 Kč 

Ubytování organizátorů  

Poštovné, telefony 200 Kč 

Doprava a pronájem techniky 3 000 Kč 

Propagace 1 000 Kč 

Ostatní náklady 2 000 Kč 

Odměna organizátorům  

Náklady celkem  49 800 Kč 

Poplatek za 1 
účastníka 

 2 490 Kč 

 

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití 

 

Program Podnikatelský inkubátor 2 s doprovodnými materiály, jehož autorem je Channel 
Crossings, s. r. o., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 
Mezinárodní. Pro zobrazení licenčních podmínek navštivte http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/. 

Vizuální prvky (obrázky, fotografie a náčrty) použité ve všech částech vzdělávacího programu 
podléhají volné licenci a může s nimi být nakládáno v souladu s veřejnou licencí Creative Commons 
(výše). Prvky pochází buď z online databází Pixabay (https://pixabay.com/cs/) a Pexels 
(https://www.pexels.com/) nebo jsou autorské a byly vytvořeny pro daný vzdělávací program. 

Veškeré materiály k vzdělávacímu programu Podnikatelský inkubátor 2 naleznete na internetové 
stránce http://www.kreativniskola.cz/vzdelavaci-programy/podnikatelsky-inkubator/. Zde jsou 
ke stažení také kapitoly 4 Příloha č. 1 a 5 Příloha č. 2 tohoto dokumentu a pracovní sešit pro žáky. 
Program je dostupný také na metodickém portále https://rvp.cz/. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://pixabay.com/cs/
https://www.pexels.com/
http://www.kreativniskola.cz/vzdelavaci-programy/podnikatelsky-inkubator/
https://rvp.cz/
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu 

Podrobně rozpracovaný obsah programu je dostupný také ve formě žákovského sešitu 
na následujících odkazech: 

DOCX: 
https://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Zakovsky_sesit_Ink
ubator_2/Zakovsky_sesit_Podnikatelsky_inkubator_2.docx  

PDF: 
https://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Zakovsky_sesit_Ink
ubator_2/Zakovsky_sesit_Podnikatelsky_inkubator_2.pdf  
 

2.1 Tematický blok č. 1 (Sociální podnikání) – 6 vyučovacích hodin 

2.1.1 Téma č. 1 (Sociální podnikání a SWOT analýza) – 2 vyučovací hodiny 
 
Forma a bližší popis realizace 

Cílem prvního tématu je představit žákům pojmy sociální podnikání a SWOT analýza, jejich význam 
a také je procvičit na praktických příkladech. Na konci tohoto tématu se žáci rozdělí do skupin 
(týmů), ve kterých budou pracovat po většinu dalšího průběhu vzdělávacího programu.  

Metody 

Těžištěm lekce je samostatná práce žáků, kteří si sami z dostupných zdrojů vyhledávají význam 
nových pojmů. Lekce kombinuje prvky individuální, párové i skupinové výuky, přičemž je kladen 
velký důraz na schopnost účastníků vyhledané informace správně pochopit, interpretovat 
a zaznamenat. Prezentace, ve které vyučující shrnuje základní pojmy, je navržena jako interaktivní, 
vyučující při ní komunikuje se žáky a pomocí prezentace upevní pochopení pojmu sociální podnikání 
z jejich samostatné činnosti. 

Pomůcky 

• Příloha 4.1 – Na rozehřátí – pracovní list s otázkami pro úvodní Aktivitu 1. List je potřeba 
předem okopírovat a rozstříhat, aby každý žák měl k dispozici jednu sadu otázek. 

• Příloha 4.2 – Prezentace sociálního podnikání. Ideálně by se měl k prezentaci využít 
dataprojektor. Pokud není k dispozici, je třeba přílohu vytisknout a rozdat žákům. 

• Příloha 5.1 – Prezentace sociálního podnikání – metodický komentář pro vyučujícího. 

• Příloha 4.3 – SWOT analýza školy – pracovní list. Pracovní list je třeba okopírovat tak, aby 
každý žák měl k dispozici jeden list. 

• Příloha 4.16 – SWOT – interaktivní příloha ve formátu HTML. Přílohu je třeba předem 
nakopírovat do počítačů, které budou mít účastníci k dispozici. 

• Počítače s rychlým připojením na internet. Optimální počet počítačů je 1 počítač na 2–
3 účastníky vzdělávacího programu. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Aktivita 1 Aktivita na rozehřátí (10 min) 

Každý žák dostane jednu kartičku se sadou otázek (Příloha 4.1). Žáci pak v párech nebo malých 
skupinkách o otázkách volně diskutují. Diskusi mohou opakovat několikrát s různými žáky. Odpovědi 

https://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Zakovsky_sesit_Inkubator_2/Zakovsky_sesit_Podnikatelsky_inkubator_2.docx
https://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Zakovsky_sesit_Inkubator_2/Zakovsky_sesit_Podnikatelsky_inkubator_2.docx
https://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Zakovsky_sesit_Inkubator_2/Zakovsky_sesit_Podnikatelsky_inkubator_2.pdf
https://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Zakovsky_sesit_Inkubator_2/Zakovsky_sesit_Podnikatelsky_inkubator_2.pdf
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není třeba nijak zaznamenávat, cílem této aktivity je první představení některých témat 
vzdělávacího programu. 

 

Aktivita 2 Sociální podnikání – úvod (15 min) 

Vyučující žákům představí první klíčové slovo vzdělávacího programu – sociální podnikání. Vyzve je, 
aby se na svých počítačích pokusili zjistit, co tento termín znamená. Upozorní je, že klíčem 
k odpovědi je zjistit rozdíl mezi sociálním a obvyklým způsobem podnikání. Dále jim připomene, 
aby pečlivě vybírali zdroje, ze kterých čerpají. Účastníci by měli mít k dispozici zhruba jeden počítač 
do dvojice (je nutné, aby měl rychlé připojení na internet). 

V okamžiku, kdy žáci objeví nějakou relevantní informaci, měli by ji sdělit vyučujícímu, který 
ji vhodným způsobem zaznamená na tabuli. Je těžké předpovědět, jaké konkrétní informace budou 
žáci schopni zjistit, proto je třeba, aby vyučující moderoval jejich výstupy. Naproti tomu rozsah 
zjištěných informací může být poměrně široký. Není třeba se obávat, že by se význam výrazu zcela 
ztratil v jednotlivostech, neboť na konci tohoto tématu vyučující celou problematiku shrne v krátké 
prezentaci. 

Aktivita 3 Prezentace (10 min) 

Vyučující shrne výsledky předchozí aktivity a vysvětlí pojem sociální podnikání pomocí počítačové 
prezentace (Příloha 4.2, Příloha 5.1). 

Aktivita 4 Zpětná vazba (5 min) 

Žáci ve skupině krátce diskutují o nalezených příkladech sociálního podnikání a možných příkladech 
sociálního podnikání ve své komunitě. 

Aktivita 5 SWOT analýza – úvod (15 min) 

Vyučující žákům představí druhý klíčový pojem vzdělávacího programu – SWOT a opět je vyzve, aby 
se pomocí svých počítačů a internetu pokusili zjistit, co tento akronym znamená. Vyzve je, aby mu 
bezprostředně sdělili zpětnou vazbu hned, jak se jim podaří najít nějaké relevantní informace. Tyto 
informace vhodnou formou zaznamenává na tabuli. Není třeba, aby zápis byl přehnaně logicky 
uspořádán, spíše by měl obsahovat podstatné informace. Na konci této části vyučující problematiku 
opět shrne v jedné krátké a přehledné prezentaci. 

Aktivita 6 SWOT analýza – prezentace (5 min) 

SWOT analýza – Strengths, weaknesses, opportunities, threats (Příloha 4.3). 

Vyučující shrne výsledky předchozí aktivity a vysvětlí žákům zásady SWOT analýzy, jednoho 
ze základních nástrojů pro jednoduchou rozvahu o plánech a možnostech. Pro vysvětlení použije 
buď tabuli, nebo dataprojektor, na kterém zobrazí Přílohu 4.3. 

Aktivita 7 SWOT analýza situace školy (10 min) 

V této aktivitě si žáci vyzkouší SWOT analýzu v praxi, konkrétně na příkladu jejich školy. Žáci 
individuálně rozpracovávají jednotlivá políčka SWOT analýzy (Příloha 4.3).  

Aktivita 8 Shrnutí a zpětná vazba (10 min) 

Vyučující shrne předchozí aktivitu a hromadným způsobem probere výstupy žákovských SWOT 
analýz. Jednou možností je vytvořit velkou strukturu SWOT na tabuli, kam buď sami žáci, nebo 
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vyučující zapíše opakující se témata, na která žáci během své individuální práce přišli. Vyučující 
zhodnotí celkový obraz školy a vyzdvihne některé zvlášť zajímavé body. 

Účastníci programu si zopakují nové pojmy prostřednictvím interaktivního materiálu (Příloha 4.16). 
Cvičení ve formátu HTML by mělo být předem nakopírováno do počítačů účastníků programu. Žáci 
plní úkoly samostatně. 

Aktivita 9 Rozdělení do týmů (10 min) 

Žáci se s podporou vyučujícího rozdělí do týmů a společně se shodnou na jménu skupiny. 

 

2.1.2 Téma č. 2 (Edukační vycházka) – 2 vyučovací hodiny 
 
Forma a bližší popis realizace 

Žáci se během tohoto tématu dostanou mimo prostředí školy. Poznávají blíže své okolí v souvislosti 
s podnikatelským prostředím a sociálními vazbami. Forma aktivity je hromadná – žáci pod vedením 
vyučujících vyráží na edukační vycházku. V průběhu pracují s pracovním listem s pomocnými 
otázkami.  

Zaměření vzdělávacího programu se přesouvá do roviny objektivní, kdy žáci začnou přemýšlet 
o komunitě lidí kolem sebe. Cílem aktivity je jednak zvýšit zájem o své okolí, jednak inspirovat žáky 
pro jejich vlastní podnikatelské záměry. 

Komentovaná vycházka má sloužit jako inspirace pro vlastní žákovskou práci. Žákovské obchodní 
plány však nemusí být nutně spojeny s navštívenou lokalitou. 

Metody 

Aktivita probíhá ve formě skupinové práce s podporou vyučujícího, který plní roli průvodce 
a mediátora. Výstupem aktivity jsou zápisy v pracovních listech, na kterých se žáci v jednotlivých 
skupinách dohodnou. 

Pomůcky 

• Příloha 4.4 – Vycházka. Pracovní list je potřeba nakopírovat jednou pro každou skupinu. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Aktivita 1 Vycházka po okolí školy (90 min) 

Vyučující provede žáky po okolí školy. Vycházka by neměla být náhodná, ale vést po předem 
vytipované trase, kterou si vyučující připravil. 

Každá skupina vypracuje jeden pracovní list obsahující návodné otázky, které navádí žáky k zamyšlení 
nad vlastním městem. Otázky mají žákům pomoci zorientovat se v případných chybějících článcích 
infrastruktury města. Ty by se tak mohly stát základem jejich podnikatelského plánu. Poslední, volné 
pole pracovního listu poskytuje prostor pro vlastní žákovské nápady, které mohly být inspirované 
vycházkou, ale neodpovídají ani jednomu poli pracovního listu. 

Žáci mohou během vycházky pořizovat i jiný záznam (např. fotit pomocí mobilního telefonu atd.). 
Jestliže v okolí školy existuje firma podnikající podle zásad sociálně odpovědného podnikání, měl by 
na ni vyučující určitě upozornit a krátce ji osvětlit. Pokud je to možné zařídit, žáci se do takové firmy 
mohou vydat i na exkurzi. 
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2.1.3 Téma č. 3 (Zpětná vazba z edukační vycházky) – 1 vyučovací hodina 

Forma a bližší popis realizace 

Žáci reflektují podněty a postřehy z předchozí aktivity. Následně pomocí metody brainwritingu zkusí 
navrhnout možné podnikatelské plány, na kterých by mohli dále pracovat. Výstupem lekce by měl 
být nápad na konkrétní podnikatelský plán (každá skupina má svůj konkrétní nápad). 

Metody 

Většina práce probíhá skupinově za monitoringu vyučujícího. Vyučující aktivněji vstupuje do práce 
jen v sekci brainwritingu, kde žákům vysvětlí podstatu metody a moderuje debatu, pokud by 
se odchylovala od tématu. 

Pomůcky 

• Obrazový nebo zvukový záznam z vycházky (v případě, že ho žáci pořídili). 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Aktivita 1 Prezentace (15 min) 

Každá skupina prezentuje ostatním to, co je nejvíce zaujalo na vycházce. K prezentaci využijí svůj 
pracovní list z vycházky (Příloha 4.4). 

Aktivita 2 Brainwriting (15 min) 

Vyučující vysvětlí žákům metody brainstormingu a brainwritingu. 

Aktivita 3 Diskuse (10 min) 

Skupiny se shodnou vždy na jednom projektu, na kterém budou detailně pracovat.  

Aktivita 4 Shrnutí (5 min) 

Vyučující shrne proběhlou diskusi a zrekapituluje s žáky jednotlivé nápady na projekty sociálního 
podnikání. Vysvětlí jim postup v následujícím bloku vzdělávacího programu – detailní rozpracování 
projektu. Závěrem uvede nové téma – lekci anglického jazyka zaměřenou na obchodní jazyk. 

 

2.1.4 Téma č. 4 (Jazykové okénko) – 1 vyučovací hodina 

Forma a bližší popis realizace 

V této lekci by si žáci měli procvičit základní slovní zásobu, která popisuje kancelář, a některá slovesa 
běžně používaná v obchodním anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že angličtina je považována 
za běžný standard ve světové obchodní komunikaci, je tato volba poměrně logická. Zvolená slovní 
zásoba odpovídá požadavkům na úrovni A2. Lekce střídá práci s klasickým pracovním listem, 
procvičení ve formě interaktivního cvičení na počítači i zábavný dril. 

Metody 

Jádrem lekce je pracovní list popisující vybavení kanceláře a sada kartiček se slovesy – kartičky jsou 
použity k několika různým cvičením. Použity jsou i prvky práce v párech, aktivní účasti žáků 
a částečně kontrolovaného drilu. 
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Aktivity jsou navržené tak, aby maximalizovaly vlastní práci žáků a vedly je k produkování vlastního 
jazykového výstupu s minimálním vstupem vyučujícího. Většina komunikace během lekce leží 
na bedrech žáků. 

Lekce se zaměřuje především na kompetence komunikace v cizích jazycích a případně rozvoj 
schopnosti práce s digitálními zařízeními. 

Pomůcky 

• Příloha 4.5 – Vybavení kanceláře – pracovní list se slovní zásobou. Je nutné vytisknout jeden 
exemplář pro každého žáka. 

• Příloha 5.2 – Vybavení kanceláře – řešení Přílohy 4.5. 

• Příloha 4.6 – Slovesa – sada kartiček pro aktivity v lekci. Je třeba vytisknout a rozstříhat tolik 
listů, aby byla alespoň jedna kartička pro každého žáka. 

• Příloha 4.22 – Short sentences – interaktivní cvičení, které procvičuje slovesa obchodní 
angličtiny. Cvičení je třeba nakopírovat do počítačů, které mají žáci pro vzdělávací projekt 
k dispozici. 

• Příloha 4.17 – Křížovka – interaktivní cvičení základních pojmů semináře ve formátu HTML.  
 
Podrobně rozpracovaný obsah 

Aktivita 1 Office equipment (10 min) 

Na úplný úvod se může vyučující žáků zeptat, jestli si zapamatovali některá anglická slova, se kterými 
se dosud ve vzdělávacím programu setkali (strength, weakness, opportunity, threat, brainstorming). 
Žáci vypracují pracovní list s vybavením kanceláře – Příloha 4.5. Úkolem je spojit anglické názvy 
s obrázky předmětů. 

Aktivita 2 Verbs (5 min) 

Žáci dostanou kartičky s anglickými slovesy, která se obvykle používají v kontextu anglické obchodní 
komunikace (Příloha 4.6). Žáci, jeden po druhém, si vylosují kartičku a pokusí se buď popsat, 
nebo nějakým způsobem předvést sloveso na kartičce. Ostatní žáci se snaží uhodnout, jaké sloveso 
je na kartičce uvedeno. Kartičky je nutné uchovat, protože budou použity ještě v následujících 
částech lekce. 

Aktivita 3 Verbs – short sentences (5 min) 

Žáci vypracují interaktivní Přílohu 4.22. Příloha obsahuje slovní zásobu z předchozí aktivity, ovšem 
slovesa jsou zde použita v nových kontextech, některá z nich jako frázová, což by pro žáky mohl být 
problém. Cvičení obsahuje možnost nápovědy, přesto by vyučující měl žáky během aktivity 
monitorovat a případně jim pomoci. 

Aktivita 4 – Short sentences 2 (15 min) 

V této aktivitě se opět použijí kartičky z Přílohy 4.6. Každý žák si jednu vylosuje nebo vybere a na rub 
kartičky napíše krátkou větu, ve které použije sloveso na kartičce v libovolném tvaru. Je nutné, aby 
vyučující zkontroloval správnost vět, aby se žáci neučili špatné příklady. 

Když má každý žák jednu kartičku s větou, vybere si náhodně jiného žáka a větu mu opakuje tak 
dlouho, až je schopen ji reprodukovat. Stejným způsobem se naučí i větu svého partnera. 
V okamžiku, kdy jsou oba schopni přesně reprodukovat obě věty, si kartičky vymění a pokračují 
stejným způsobem s dalšími partnery. Pokud aktivita trvá rozumně dlouhou dobu, všichni žáci 
přijdou do styku se všemi větami a většina z nich je schopna je správně reprodukovat. 
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Na závěr učitel vybere kartičky od všech žáků a věty procvičí formou hromadné recitace. Nahlas 
přečte sloveso z kartičky a žáci mu sborově odrecitují větu, která je uvedena na rubu. 

Aktivita 5 Propojení s projektem (5 min) 

Každý žák anglicky popíše činnost, kterou předpokládá v souvislosti s projektem své skupiny. Cílem je 
na závěr procvičit slovní zásobu, kterou žáci během lekce probrali. Věty nemusí nutně zapadat 
do nějakého uceleného kontextu nebo rámce. 

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

Aktivita 6 Opakování pojmů prvního bloku (5 min) 

Účastníci vyplní jednoduchou křížovku, která procvičuje pojmy a informace z prvního bloku 
vzdělávacího programu. Cvičení je ve formě interaktivní křížovky (Příloha 4.17). Tato příloha by měla 
být nakopírována předem do počítačů, které mají účastníci k dispozici. Cvičení se zobrazí pomocí 
libovolného internetového prohlížeče.  

 

2.2 Tematický blok č. 2 (Plátno obchodního modelu) – 6 vyučovacích hodin 

2.2.1 Téma č. 1 (Plátno obchodního modelu) – 3 vyučovací hodiny 
 
Forma a bližší popis realizace 

Hlavním cílem prvního tématu druhého bloku je vytvoření plátna obchodního modelu (business 
model canvas). Plátno skupiny použijí pro prezentaci své podnikatelské aktivity, kterou si vybrali 
v předchozím bloku. Žákům je nejprve vysvětleno a na vhodných příkladech dokresleno, jak takové 
plátno vypadá, následně se sami, ve svých skupinách, pokusí takové plátno sestavit. 

Druhým nosným tématem je myšlenková mapa (mind map), která bude žákům představena a žáci ji 
následně použijí jako nástroj k rozpracování podrobnějšího postupu možné realizace svého 
obchodního záměru. 

Metody 

V tomto tématu je kladen důraz na samostatnou činnost žáků a jejich spolupráci v rámci skupiny. 
Rozdělení práce ve skupině je plně na uvážení žáků samotných. Role vyučujícího je omezena jen 
na prezentaci podstaty plátna obchodního modelu a občasnou pomoc při nejasnostech. Informace 
nutné k vytvoření plátna mají žáci k dispozici, vyučující jim pouze radí, jak je použít. 

Toto téma rozvíjí kompetence pro iniciativu a podnikavost, sociální a občanské schopnosti, částečně 
i schopnost práce s digitálními technologiemi a komunikaci v cizích jazycích. 

Pomůcky 

• Příloha 4.7 – Plátno obchodního modelu (business model canvas). Plátno by mělo být 
ideálně ve formátu A0. Lze vytisknout na velkoformátové tiskárně, případně vytisknout 
po částech a papíry A4 slepit (plátno rozdělené na 9 papírů A4: 
http://www.kreativniskola.cz/wp-content/uploads/2019/09/3x3_A4_business_canvas.pdf).  

• Lepicí papírky (Post-it) a fixy. 

• Počítače s přístupem na internet, dataprojektor.  

• Příloha 4.8 – Plátno obchodního modelu firmy Facebook – prezentace. 

• Příloha 4.9 – Obsah plátna / zjednodušená sada. Do každé skupiny minimálně jednou. 

http://www.kreativniskola.cz/wp-content/uploads/2019/09/3x3_A4_business_canvas.pdf
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• Příloha 4.10 – Plátno obchodního modelu firmy Facebook – příklad vyplněného plátna. 
Do každé skupiny minimálně jednou. 

• Příloha 4.11 – Plán realizace (mind map). Jedna kopie do každé skupiny. 

• Příloha 5.4 – Příklad mind map – naše škola. Vytisknout jednou pro vyučujícího. 

• Příloha 4.18 – Test quiz – interaktivní procvičení pojmů předchozího bloku. Příloha by měla 
být nakopírována do počítačů, které mají účastníci k dispozici. Přílohu je možné otevřít 
libovolným internetovým prohlížečem. 

• Příloha 4.19 – Plátno obchodního modelu – interaktivní procvičení obsahu jednotlivých polí 
plátna obchodního modelu. Příloha by měla být nakopírována do počítačů, které mají 
účastníci k dispozici. Přílohu je možné otevřít libovolným internetovým prohlížečem. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Aktivita 1 Na rozehřátí (5 min) 

Žáci odpovídají na otázky vyučujícího týkající se náplně předchozího bloku. Vyučující rekapituluje 
hlavně nápady na podnikatelské aktivity z předchozího bloku – pomocí listů se jmény skupin, kde by 
měly být podnikatelské nápady zaznamenány (viz Téma 3, Aktivita 4 prvního bloku). 

Účastníci na počítačích vyplní jednoduchý kvíz typu multiple choice (Příloha 4.18). 

Aktivita 2 Představení plátna obchodního modelu (10 min) 

Vyučující představí žákům pojem plátno obchodního modelu včetně jeho anglické varianty (business 
model canvas) a požádá je, aby se pomocí svých počítačů pokusili zjistit, co tato slova znamenají a 
k čemu se tento nástroj používá. Vyučující monitoruje práci žáků a pokud někdo z nich přijde 
s relevantní informací, může ji vyučující dle svého uvážení například zapsat na tabuli. 

Aktivita 3 Prezentace plátna obchodního modelu (15 min) 

Vyučující shrne poznatky z předchozí aktivity a za pomoci prezentace Plátno obchodního modelu 
(Příloha 4.8., Příloha 5.3) vysvětlí žákům jeho praktické využití a související pojmy.  

Aktivita 4 Cvičení (5 min) 

Pomocí interaktivního cvičení (Příloha 4.19 – je nutné předem nakopírovat do počítačů, které mají 
účastníci k dispozici) si účastníci ověří nabyté znalosti. Na konkrétním příkladu firmy Uber se žáci 
pokusí vyplnit pole plátna obchodního modelu. Cvičení spočívá v přetahování příkladů obsahu 
jednotlivých polí do vhodných polí plátna obchodního modelu. 

Aktivita 5 Rozpracování plátna obchodního modelu (65 min) 

Žáci ve skupinách rozpracují svůj podnikatelský plán pomocí plátna obchodního modelu. Vyučující 
jejich činnost sleduje, dělá si poznámky pro pozdější použití a také aktivně vstupuje do aktivity 
jednotlivých skupin tak, aby dbal na správné splnění úkolu. Žáci obdrží detailní informace 
o jednotlivých částech plátna (Příloha 4.9) spolu s plátnem obchodního modelu Facebook 
pro inspiraci (Příloha 4.8). 

Aktivita 6 Mind map (10 min) 

Vyučující žákům představí nový pojem – mind map (myšlenková mapa). Jedná se o třetí klíčový 
pojem celého vzdělávacího programu, a proto by mu měla být věnována náležitá pozornost. 
Pro vysvětlení pojmu mind map vyučující použije příklad školy, kde se program odehrává. 
Myšlenkovou mapu může vyučující vytvářet na tabuli nebo použít některý z nástrojů tvorby map 
(viz užitečné odkazy a další zdroje v úvodu metodické části).  
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Vytváření myšlenkové mapy je individuální postup. Lze doporučit do centra umístit pole 
„naše škola“ a k němu přidat podkategorie, které určují charakter školy – např. žáci, učitelé, 
vybavení, místo a možnosti. Ke každé „bublině“ je pak možno přidat libovolnou informaci nebo další 
„podbublinu“. Při vysvětlování může učitel využít i námětů žáků. Prezentace se tak stane pro žáky 
zábavnější a bude více odrážet jejich pohled na školu, což je podstatným rysem každé myšlenkové 
mapy. Příklad, jak taková myšlenková mapa může vypadat, je v Příloze 5.4. Vhodným doplňkem 
myšlenkových map jsou i drobné ilustrace a použití více barev. 

Aktivita 7 Plán realizace (25 min) 
Žáci v návaznosti na předchozí aktivitu připraví ve skupinách rámcový plán, jak jejich podnikatelský 
projekt realizovat. Použijí k tomu myšlenkovou mapu s 5 klíčovými informacemi (Příloha 4.11).  

 

2.2.2 Téma č. 2 (Příprava prezentace a jazykové okénko) – 3 vyučovací hodiny 
 
Forma a bližší popis realizace 

Téma se soustředí na přípravu prezentace žákovských pláten obchodního modelu. Forma 
prezentace záleží na domluvě ve skupině (pomocí plátna, příprava extra prezentace apod.). Součástí 
prezentace mohou být i další multimediální zdroje (YouTube atd.), záleží na tvořivosti skupiny. 
Forma práce je skupinová; tvorby prezentace by se měli zúčastnit všichni žáci.  

Součástí tématu jsou i aktivity zaměřené na komunikaci a jazykové obraty, které je možné očekávat 
ve světě businessu. V první části si žáci procvičí běžné situace pracovního života, což má za cíl 
poskytnout jim vhled do situací a pocitů pracujících lidí, a na přípravu pro obdobné situace. Dobře 
zvládnuté procvičování těchto situací může žákům přinést skutečnou výhodu, až se v nich někdy 
v budoucnu ocitnou sami. Lekce obsahuje i část, kdy žáci budou hovořit o pracovních záležitostech 
anglicky. Tato část klade velké nároky jak na vyučujícího, tak na žáky a je třeba se na ni důsledně 
připravit. 

Metody 

Žáci pracují ve skupinách (týmová práce), společně pracují na přípravě prezentace, čímž se učí skrze 
praktickou činnost (learning by doing). Pomocí situací ze světa byznysu se komplexněji podívají 
na kontext svého podnikání (role play, didaktická hra), během anglických aktivit propojí své vlastní 
nápady s anglickou slovní zásobou (prvky metody CLIL). 

Pomůcky 

• Plátno obchodního modelu každé skupiny. 

• Papíry, barevné fixy. 

• Počítač s připojením na internet, dataprojektor, případně další audiovizuální technika.  

• Příloha 4.12 – Jak prezentovat – pracovní list s tipy na správné vedení prezentace. 
Vytisknout jednou do každé skupiny. 

• Příloha 5.6 – Zásady prezentace – metodický komentář k Příloze 4.12. Vytisknout 
pro každého vyučujícího. 

• Příloha 4.13 – Situace pro role-play. Tento pracovní list je volitelný, žáci si mohou vymyslet 
vlastní situace, případně je může navrhnout sám vyučující v reakci na obsah pláten 
obchodních modelů, která žáci vytvořili. Pokud bude pracovní list použit, měl by 
se rozstříhat na jednotlivé situace, které si žáci buď vylosují, vyberou, nebo jim je vyučující 
přidělí. 

• Příloha 5.7 – Situace pro role-play – metodický komentář k Příloze 4.13. Vytisknout 
pro každého vyučujícího.  
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• Příloha 4.20 – Test slovní zásoby – interaktivní cvičení typu cloze, které procvičuje klíčovou 
anglickou slovní zásobu z obou bloků programu. 

• Video Zásady správné prezentace – video shrnující zásady správné prezentace (pouze 
v případě, že žáci budou pro prezentování využívat nástroj PowerPoint). 
 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Aktivita 1 Zpětná vazba a shrnutí (10 min) 

Žáci dostanou od vyučujícího zpětnou vazbu na práci, kterou odvedli při tvorbě plátna obchodního 
modelu a myšlenkové mapy realizace svého projektu.  

Aktivita 2 Úvod do přípravy prezentace (10 min) 

Před započetím práce na přípravě prezentace žákovského plánu na sociální podnikání se skupiny 
musí rozhodnout, jakým způsobem budou svůj projekt prezentovat. Z hlediska cílů tohoto 
vzdělávacího programu by bylo nejvhodnější, aby jako jádro jejich prezentace sloužilo plátno 
obchodního modelu, které žáci vytvoří. Plátno samo o sobě není nejvhodnějším nástrojem 
pro prezentaci, nicméně je možné ho doplnit o další audiovizuální prostředky, promítané pomocí 
dataprojektoru apod. Existuje i možnost přípravy klasické počítačové prezentace 
(např. v PowerPointu), nicméně vzhledem k časové dotaci se to nejeví příliš reálně.  

Aktivita 3 Příprava prezentace (40 min) 

Během této aktivity žáci začínají pracovat na prezentacích svých podnikatelských plánů. Žáci by 
se měli během přípravy soustředit zejména na samotný obsah prezentace – dobře rozmyšlená 
struktura a pár srozumitelných bodů vystihujících hlavní myšlenku jejich podnikatelského záměru 
jsou základem pro prezentaci před publikem.  

Velmi důležitým aspektem je také chování prezentujících a jejich schopnost zaujmout obecenstvo. 
Žáci mají k dispozici pracovní list (Příloha 4.12), kde jsou uvedeny nejdůležitější aspekty, na které 
se zaměřit při přípravě prezentace. Pokud si žáci nejsou jisti některými pojmy či významy, měl by 
vyučující být připraven odpovědět na jejich dotazy. 

Aktivita 4 Příprava role-play (10 min) 

Žáci si sestaví seznam situací, ke kterým by mohlo dojít v souvislosti s řešením jejich projektu. Výběr 
situací by se měl zaměřovat především na problematické, případně hrozící konfliktem 
(např. dodavatel nedodal objednané materiály). Jako variantu je možné použít pracovní list 
(Příloha 4.13), který obsahuje několik námětů na situace, které by se mohly pro tuto aktivitu použít. 

Aktivita 5 Role-play (25 min) 

Ve dvojicích, které si žáci sestaví, nacvičí některou z vybraných situací. Téma si vyberou sami, 
případně jim je určí vyučující. Po krátkém nacvičení předvedou svou situaci ostatním žákům. 
Ti si dělají poznámky pro následnou zpětnou vazbu. 

Aktivita 6 Zpětná vazba na role-play (5 min) 

Žákům poskytuje zpětnou vazbu jak vyučující (Příloha 5.7), tak i ostatní žáci. Sdělí ostatním jejich 
názory na předvedené konverzace, nápady na zlepšení, případné problémy. Využívají své poznámky, 
které si zapisovali během předvádění scének. Zpětná vazba nemá být přehnaně kritická a měla by 
se nést v neformálním duchu. Možné výhrady by se měly týkat především věcné správnosti, 
jazykových nedostatků, případně realističnosti scének. 
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Aktivita 7 Jazykové okénko (25 min)  

Následující aktivita propojuje cizí jazyk se skupinovými plátny obchodního modelu. Žáci mají za úkol 
ve skupinách přeložit klíčová slova svého modelu do angličtiny. K dispozici mají počítač a internet, 
mohou tedy využívat různé online slovníky a překladače. Každá skupina vytvoří seznam 
min. 7 klíčových slov, která napíše na prázdný papír v českém jazyce spolu s anglickým překladem. 

Žáci se následně pokusí představit v textu skládajícího se z 5–-7 jednoduchých anglických vět svůj 
projekt. Věty by měly být postaveny na klíčové slovní zásobě, kterou si žáci právě sami vytvořili. Žáci 
by měli slova jen propojit do jednoduchých vět s pouze základními gramatickými strukturami 
(nejlépe přítomný čas prostý – present simple). Tyto věty by si měli připsat na papír k předchozí 
slovní zásobě. Výstup této aktivity mohou použít později v programu, například během prezentace 
jejich projektu.  

Aktivita 8 Shrnutí (10 min) 

Vyučující shrne výstupy celého tematického bloku č. 2 včetně jazykového okénka. Připomene žákům 
blížící se prezentace výsledků jejich práce. Vyučující se snaží motivovat žáky, aby se na své 
prezentace připravovali pečlivě a pokud možno i mimo vzdělávací program. 

Tematický blok je zakončen krátkou interaktivní úlohou na procvičení klíčové anglické slovní zásoby 
z obou bloků vzdělávacího programu (výběr správného slova do věty). Příloha 4.20 musí být předem 
nakopírována do počítačů. 

 

2.3 Tematický blok č. 3 (Prezentace) – 4 vyučovací hodiny 

2.3.1 Téma č. 1 (Prezentace a zpětná vazba) – 3 vyučovací hodiny 
 
Forma a bližší popis realizace 
Cílem tematického bloku je prezentace projektů na sociální podnikání. Každá pracovní skupina 
prezentuje výsledky své předchozí práce. Prezentovat mohou po dohodě jednotlivci, nebo postupně 
všichni zástupci skupiny. Jádrem prezentace je vždy plátno obchodního modelu dané skupiny, které 
může být doplněno o další audiovizuální prvky, případně jiné části prezentace, pro které se skupina 
rozhodla. Prezentaci sledují členové ostatních skupin, vyučující a případně další pozvaní hosté –
učitelský sbor, zástupci města, zástupci místních firem atd. Žákům se dostane zpětné vazby jak 
od publika, tak i od vyučujícího. 

Metody 

Téma stojí zejména na týmové práci (žáci prezentují výsledky své práce) a na metodách zpětné 
vazby. Vyučující a ostatní žáci plní roli aktivního obecenstva, které prezentace pečlivě sleduje a dělá 
si poznámky podle připraveného formuláře. 

Pomůcky 

• Potřeby pro prezentaci – plátno obchodního modelu pro každou skupinu (podle možností 
umístěné tak, aby bylo dobře viditelné pro obecenstvo), počítač s dataprojektorem, 
případně další materiál, který se ukázal potřebný během zpracování projektů v tematickém 
bloku č. 2. 

• Příloha 4.14 – Zpětná vazba na prezentace – formulář. Vytisknout v dostatečném počtu 
pro vyučující (příp. další členy publika). 
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Podrobně rozpracovaný obsah 

Aktivita 1 Prezentace a zpětná vazba (95 min) 

Vyučující rozhodne o pořadí prezentací jednotlivých skupin a publiku rozdá připravené hodnoticí 
formuláře (Příloha 4.14). Formulář má dva základní okruhy – projekt a prezentace.  

Jednotlivé skupiny prezentují svoje projekty. Forma prezentace závisí na domluvě ve skupině. Žáci 
se mohou rozhodnout do prezentace vložit i několik vět v angličtině (viz Tematický blok č. 2, Téma 
2). Vyučující a ostatní žáci prezentace hodnotí podle připravených formulářů, dle úvahy vyučujícího 
mohou hodnotit i další zúčastnění. Po každé prezentaci publikum dostane čas na vyplnění formulářů 
a zároveň také prostor pro slovní hodnocení. To moderuje vyučující, který dbá na to, aby hodnocení 
proběhl věcně a s ohledem na pozitivní smysl zpětné vazby. 

 Aktivita 2 Zpětná vazba s dotazníky (20 min) 
  
Žáci se rozdělí zpět do skupin a od vyučujícího dostanou dotazníky se zpětnou vazbou na své 
prezentace, které vyplňovali členové publika. Dotazníky spolu s vyučujícím prochází, vyjadřují se 
k hodnocení a identifikují, co se jim povedlo a na čem by do budoucna měli ještě zapracovat.  

 Aktivita 3 Hodnocení hravě (20 minut) 

Následující aktivita je neformální a víceméně odpočinková. Jejím cílem je dát žákům možnost 
podělit se o vlastní pocity z předvedených prezentací a z práce ve skupině, zároveň si odpočinout 
a vyjádřit emoce po náročném prezentování před publikem a následném sebehodnocení. Žáci jsou 
rozděleni na 2 větší skupiny. Každý žák na bílý list papíru napíše otázku týkající se prezentací či práce 
ve skupině (např. „Co se vám na prezentaci nejvíce povedlo?“ „Kdo byl ve vaší skupině šéfem?“), 
papír zmuchlá do kuličky a na povel vyučujícího ho hodí po místnosti jako sněhovou kouli. Po chvíli 
„koulování“ vyučují dá povel a žáci jednotlivě zodpoví otázku v kouli, kterou mají v ruce či poblíž. 
Aktivita se opakuje.  

 

2.3.2 Téma č. 2 (Opakování) – 1 vyučovací hodina 
 
Forma a bližší popis realizace 

Hlavním vodítkem posledního bloku je pracovní list – Příloha 4.15. V rámci této části je poskytnut 
prostor pro opakování nejdůležitějších informací z celého vzdělávacího programu. Část lekce je dále 
věnována možnostem dalšího rozvoje podnikatelského plánu žáků. Závěrečný dotazník pak ověří, 
zda a jak moc si žáci osvojili kompetence procvičované v celém projektu. Samostatná práce je 
kombinovaná s interakcí ve skupině.  

Metody 

Opakování je založeno na asociacích založených na obrazových informacích a členění poznatků 
do tematických celků, kterými si žáci během programu prošli. Kompetenční dotazníky cílí 
na zmapování individuálního posunu v rozvoji vybraných kompetencí.  
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Pomůcky 

• Příloha 4.15 – Opakování – pracovní list. Nakopírovat pro každého žáka. 

• Příloha 5.8 – Opakování – řešení Přílohy 4.15 pro vyučujícího. 

• Příloha 4.21 – Závěrečné opakování – interaktivní příloha. Tato příloha by měla být 
nakopírována do počítačů, které mají účastníci k dispozici. Přílohu je možné otevřít pomocí 
libovolného internetového prohlížeče. 

• Příloha 4.23 – Hodnocení programu – otázky pro (sebe)hodnocení. Pracovní list je třeba 
nakopírovat pro každého žáka. 

Podrobně rozpracovaný obsah 

Aktivita 1 Opakování (20 min)  

V této lekci jsou žáci vedeni k reflexi a zopakování všeho, co se během programu naučili. Zamyslí se 
nad vytvořeným podnikatelským plánem a nad možností začít své vlastní podnikání. Otestují si také 
své znalosti nových anglických slovíček. 

Dále pak žáci využijí pracovní listy (Příloha 4.15) s obrázky, které byly pro opakování vybrány tak, 
aby si žáci připomněli klíčové situace a poznatky vzdělávacího programu. Vyučující má ke každému 
obrázku k dispozici sérii otázek, které by měly co nejvíce aktivovat paměť žáků. 

Aktivita 2 Interaktivní test (5 min) 

Žáci vypracují úkol v interaktivní příloze 4.16. Myší k sobě přetahují části výroků, tak aby tvořily 
logické věty. Jedná se o celkové opakování nejdůležitějších poznatků. Příloha by měla být předem 
nakopírována do počítačů, které mají účastníci k dispozici. Přílohu je možné otevřít libovolným 
internetovým prohlížečem. 

Aktivita 3 Závěr a shrnutí (20 min) 

Žáci vyplní Přílohu 4.23, ve které je obrázek hvězdice s různými otázkami cílenými na zhodnocení 
programu, reflexi nabytých znalostí a rozvoj výchovné hodnoty. V kruhu poté každý žák přečte/sdělí 
ostatním dvě vybrané odpovědi ze svého listu. 

Vyučující shrne obsah vzdělávacího programu, poděkuje všem zúčastněným, vyzdvihne některé 
pozitivní momenty vzdělávacího programu. Vzdělávací program končí. 
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3 Metodická část 

Uvedení do tématu 

Vzdělávací program Podnikatelský inkubátor 2: Varianta pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií 2* podporuje kreativní a inovativní potenciál žáků prostřednictvím 
vytvoření, rozpracování a prezentování jejich vlastního nápadu na sociálně odpovědné podnikání. 
Program je založen na dvou hlavních oblastech. Jednou z nich je svět obchodu a podnikání, 
do kterého žáci pronikají skrze aktivity a témata zaměřená na rozvoj dovedností strategického 
plánování a jejich aplikace. Druhou je pak sociální rozměr podnikání. Žáci se dozvídají, jakým 
způsobem může byznys zohlednit sociální odpovědnost a sami tento faktor do svých podnikatelských 
záměrů zapracují. Naše společnost prochází změnou a mezilidské vztahy bývají často nahrazovány 
zástupnou, elektronickou formou. Ve svém důsledku to pak vede k neschopnosti normální 
komunikace, izolovanosti či pocitům neúspěchu a neuspokojení z běžného pracovního života. 
Zařazený sociální prvek v programu by měl žáky motivovat k tomu, aby se dokázali empaticky vcítit 
do životních situací ostatních lidí a byli schopni s takovými pocity konkrétně operovat. Toto zaměření 
je podpořeno i formou práce; žáci převážnou část vzdělávacího programu pracují ve skupinách, jsou 
vedeni k toleranci a respektu představ a názorů druhých a k vytvoření podporujícího prostředí.  

Oblast sociálního podnikání a strategického plánování mohou být pro žáky náročné – pilotního 
ověření programu se zúčastnili žáci, kteří již měli vstupní znalosti dané problematiky a absolvovali 
tedy výukový program bez problémů. Pokud tedy žáci nemají takto pokročilé znalosti tématu, mohli 
by mít při plnění úkolů problémy – v tomto případě bychom doporučili zvážit využití programu až 
pro starší ročníky, nebo využít variantu Podnikatelský inkubátor 1, určený pro mladší žáky. 

Vzdělávací programu Podnikatelský inkubátor 2 klade důraz na samostatné vyhledávání, analyzování 
a aplikování informací, čímž se ve větší míře soustřeďuje na schopnost práce s digitálními 
technologiemi. Větší je i důraz na využití anglického jazyka; žáci jsou vedeni ke komplexnějšímu 
popisu svého podnikatelského záměru. Role vyučujícího je oslabena; vyučující nové informace žákům 
nepředkládá, ale stává se průvodcem během jejich samostatné práce. 

Teoretický základ 

Vzdělávací program je postaven na několika klíčových pojmech. Zejména je to tzv. plátno obchodního 
modelu (business model canvas), dále pak metody strategické analýzy nebo záznamu dat, jako 
je SWOT analýza, mind mapping a brainstorming či jeho varianty. Vzhledem k zapojení angličtiny 
do projektu by bylo vhodné, aby vyučující ovládali anglický jazyk na dobré úrovni, případně měli 
aprobaci pro jeho výuku. Pokud by se projektu mohl zúčastnit vyučující se zkušenostmi ze světa 
obchodu, mohlo by to skýtat určitou výhodu, nicméně není to nutnost. Pokud možno, vzdělávací 
program by měl být veden zkušenými pedagogy se schopností pružně reagovat na konkrétní situace 
při realizaci programu. 

Vstupní předpoklady pro program 

• Vstupní znalosti žáků: Vzdělávací program je určen žákům 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajícím 
ročníkům víceletých gymnázií. Předpokládá se základní zájem o oblast podnikání, který je 
pro účast v programu přínosný a v lepším případě i hlubší znalost této problematiky 
z kroužku, či jiného projektu. Vzhledem k zařazení anglických bloků se zaměřením 
na obchodní jazyk se od žáků očekává znalost angličtiny alespoň na úrovni A2. Program 
zároveň nabízí varianty vybraných aktivit pro jazykově pokročilejší žáky.  

 
* Pro lepší přehlednost bude nadále používán zkrácený název vzdělávacího programu: Podnikatelský inkubátor 
2. 
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• Předpoklady pro vedení programu: Program vedou 2–3 vyučující (pedagogové či lektoři), 
u nichž se očekává jistá pedagogická praxe. Vzdělávací program pracuje s komplexními 
přístupy (zejména plátno obchodního modelu), které by měl vyučující umět žákům 
srozumitelně přiblížit. Předpokladem je tedy seznámení se s těmito přístupy před samotnou 
realizací programu. Potřebné informace včetně odkazů pro další inspiraci k tématu jsou 
obsažené v metodických kapitolách programu. 

• Materiální a technické zabezpečení: Předpokladem je i dostatečné materiální a technické 
vybavení (viz kapitola 1.10). Mezi zásadní pomůcky v tomto ohledu patří počítače (minimálně 
1 do skupiny), dostatečné prostorové zajištění (velká místnost, ideálně více učeben 
pro skupinovou práci) a plátno obchodního modelu ve velkém formátu (zamýšlená velikost je 
A0, lze i vytisknout po částech a slepit dohromady).  

Přínos neformálního vzdělávání 

Vzdělávací program byl vypracován zástupci jak formálního, tak neformálního vzdělávání. Cíleně 
propojuje prvky obou těchto forem. Konkrétní přínos neformálního vzdělávání v kontextu vzdělávání 
formálního je například: 

• Důraz na praktické zaměření a využitelnost: Žákům se v tomto vzdělávacím programu 
dostane možnosti získání nových poznatků v projektu, který není součástí běžných požadavků 
na školní vzdělání, uvádí je do situací spjatých s praktickým použitím v běžném životě a také 
jim dává možnost vzdělávat se mimo školu bez formálního hodnocení. Plody jejich práce jsou 
demonstrovány při veřejné prezentaci, což dodává výstupům skupinové práce přesah i 
do mimoškolního prostředí. Nácvikem situací z obchodního života si žáci mohou vyzkoušet 
konkrétní situace, které je budou v životě čekat. Dobrým příkladem je pracovní pohovor 
či řešení problémové situace se zaměstnancem. 

• Důraz na celostní přístup k rozvoji osobnosti podporující zájem o své okolí: Vzdělávací 
program v žácích podpoří zájem o bližší poznání místa, kde studují a žijí. V rámci vycházky je 
neformálně seznamuje s konkrétními příklady sociálně odpovědného podnikání. Práce 
na projektu se odehrává převážně formou skupinové práce. Ta dále prohlubuje 
sociálně-pracovní rozměr a klade velké nároky na sociální dovednosti žáků. Tento vzdělávací 
program je zaměřen na víceméně kompletní soubor kompetencí. Kombinuje v sobě prvky 
formalizované výuky, neformálního získávání informací, spolupráci s ostatními, vlastní 
iniciativní a kreativní přístup k řešení problémů, samostatnou práci s nejrůznějšími 
pomůckami a pochopení sociálního přesahu vlastního jednání.  

• Vyučující v roli facilitátora: Program vedou vyučující, kteří se jednotlivým skupinám 
během práce na vlastních podnikatelských záměrech věnují. Mezi vyučujícími a účastníky 
programu je vztah založený na dobrovolnosti a partnerství; vyučující jsou partnery či 
mentory. Od žáků se vyžaduje a předpokládá, že do něho přinesou své vlastní nápady a 
postoje, které za pomoci vyučujícího promění v realisticky rozpracovaný a životaschopný 
obchodní záměr. 

• Důraz na vlastní motivaci a aktivní zapojení: Vzhledem k tomu, že jednotlivé podnikatelské 
plány nejsou hodnoceny formálně, vytváří projekt pro žáky motivující prostředí pro to, aby 
vymysleli a rozpracovali projekt, kterému sami věří. Ten jsou pak schopni prezentovat 
ostatním tak, aby získali jejich sympatie a podporu. Při pilotáži se ukázalo, že žáci jsou 
schopni přijít s realistickými projekty, založenými na jejich vlastních zkušenostech 
a znalostech.  
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• Důraz na flexibilitu a potřeby žáků: Program vhodně pracuje s osobnostními vlastnostmi žáků 
tím, že pro zpracování jejich projektu není příliš omezení ohledně konkrétních prostředků, 
které se žáci rozhodnou použít. Žáci se během skupinové práce sami domlouvají, kdo bude 
za co odpovědný a jakou formu bude mít výstup jeho práce.  

Rozvíjené kompetence včetně konkrétního způsobu jejich rozvíjení 

• Smysl pro iniciativu a podnikavost: Tato kompetence je rozvíjena v průběhu celého 
vzdělávacího programu. Účastníci vytvoří projekt podle zásad sociální odpovědnosti 
a detailně rozpracují obchodní plán pro podnikání. Pracovní kompetence žáků jsou rozvíjeny 
s důrazem na konkrétní výstup ze vzdělávacího programu i na celkové zaměření programu. 
Program umožňuje také nácvik reálných situací z pracovního života, podporuje důkladnou 
analýzu fungování budoucího projektu. Žáci promýšlí svůj projektový plán, a to včetně 
financování, konkrétní realizace, náboru pracovníků, zákazníků atd. 

• Komunikace v mateřském i cizím jazyce: Kompetence ke komunikaci obecně a zároveň 
ke komunikaci v cizích jazycích, konkrétně anglickém jazyce, jsou rozvíjeny jako nedílná 
součást programu. Program je doplněn několika částmi, kde je využita a procvičena 
obchodní angličtina na zamýšlené úrovni A2. V rámci zpracování obchodního plánu však žáci 
poznají a procvičí i pokročilejší slovní zásobu. Vzhledem k praktickému výstupu ve formě 
prezentace program zohledňuje dovednosti předávání informací a jejich přehledného 
členění. Rozvoj komunikačních kompetencí je logickým prvkem, neboť se jedná o klíčový 
prvek úspěchu v obchodním světě. 

• Sociální a občanské schopnosti: Rozvoj sociálních a občanských schopností je nahlížen 
ze dvou hledisek. Jedním z nich je samotné zaměření programu na sociálně odpovědný 
prvek podnikání a rozvoj empatie. Jedním z faktorů sociálně odpovědného podnikání je úcta 
k historickým a společenským zásadám naší společnosti, což je přímo přetaveno 
do podnikatelských plánů. Druhým hlediskem je pak forma práce a zpracování 
podnikatelských záměrů. Žáci spolupracují ve skupině, formulují a obhajují své názory a jsou 
vedeni k toleranci názorů ostatních, stanovují si skupinový cíl a směřují k jeho naplnění, 
zastávají skupinové role a přebírají zodpovědnost za dohodnutou část práce. Nácvik 
pracovních situací vyžaduje, aby žáci prokázali respekt jak k vlastním hodnotám, tak 
k přístupu, který od nich bude očekáván možnými budoucími zaměstnavateli, obchodními 
partnery, ale i dalšími členy naší společnosti. 

• Schopnost práce s digitálními technologiemi: Digitální technologie jsou využívány 
během celého programu. Program klade důraz na samostatné vyhledávání a zpracovávání 
informací a využívání technologií jako prostředků k procvičování (online hry a cvičení). 

• Schopnost učit se, řešení problémů: Velký důraz je kladen na rozvoj kompetencí k učení, 
neboť žáci samostatně vyhledávají zdroje a určují si relevantní postupy k dosažení cílů 
projektu; žáci si sami stanovují, jaké problémy potřebují vyřešit, jak si rozdělit skupinovou 
práci, vytipovat potenciálně problematická místa a rozhodnout se, jakým způsobem 
se s nimi vyrovnat. 

Varianty vzdělávacího programu 

Důraz na rozvoj klíčových kompetencí otevírá otázku vstupní úrovně kompetencí jednotlivých žáků. 
Jelikož kompetence nejsou postaveny pouze na znalostech, ale berou v potaz i schopnosti, 
dovednosti a postoje, nelze očekávat, že by žáci při zahájení (i po absolvování) vzdělávacího 
programu byli na stejné úrovni. Vyučující či realizátor programu tak na základě zkušeností 
s budoucími účastníky programu může vyhodnotit, že kompetenční úroveň žáků není pro absolvování 
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programu dostatečná. V tomto případě může využít variantu programu Podnikatelský inkubátor 1: 
Varianta pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  

Obě varianty programu mají obdobný tematický a metodický základ, nicméně jsou kompetenčně 
odstupňované dle cílové skupiny, čemuž odpovídá i využití jiné formy práce a metod. Následující 
přehled hlavních odlišností mezi jednotlivými variantami může vyučujícímu pomoci rozhodnout, jaký 
program je pro jeho skupinu či třídu vhodnější. 

 

Podnikatelský inkubátor 1 Podnikatelský inkubátor 2 

Významná role vyučujícího; vyučující žákům nové 
pojmy a nástroje přibližuje a vede je krok 
za krokem v procesu jejich aplikace.  

Důraz na samostatnou práci žáků, vyučující 
ustupuje do pozadí; žáci samostatně vyhledávají 
a hodnotí informace, vyučující pouze napomáhá 
procesu učení.  

Nástroje analýzy (myšlenková mapa, SWOT 
analýza, plátno obchodního modelu) jsou žákům 
předkládány v jednodušší podobě.  

Nástroje analýzy jsou žákům předkládány ve své 
čisté podobě, bez zjednodušení a návodných 
postupů.  

Zapojení anglického jazyka je realizováno 
v jednodušší podobě, úroveň jazyka je A1. 

Zapojení anglického jazyka je realizováno 
v komplexnější podobě, úroveň jazyka je A2. 

Program využívá prvky hraní rolí (role-play), což 
napomáhá diversifikaci činností ve skupině 
během rozpracování vlastního podnikatelského 
záměru a k odbourání stresů zejména při 
závěrečném prezentování před publikem.  

Program nechává práci ve skupině a rozdělení 
rolí primárně na žácích samotných; žáci 
prezentují výsledky své práce ze svého pohledu.  

Práce se zpětnou vazbou je základní a slouží 
zejména k reflexi prezentovaných 
podnikatelských záměrů skupin. 

Práce se zpětnou vazbou a sebereflexí je 
komplexnější, žáci jsou vedeni k rozboru práce 
ve skupině, své role a svých výkonů 
během celého vzdělávacího programu.  

Práce s digitálními technologiemi je spíše 
podpůrná; žáci využívají počítače k dohledávání 
informací během práce na svém projektu a 
během aktivit zaměřených na procvičení 
probíraného tématu (interaktivní přílohy).  

Práce s digitálními technologiemi je v programu 
stěžejní, žáci technologie používají k vyhledávání 
a analýze informací o klíčových pojmech celého 
programu, důraz je kladen na samostatnou práci 
se zdroji, což se odráží i v časové dotaci.  

Vhodné modifikace programu 

Z žákovského pohledu je hlavní zadání úkolu přijít s nápadem na životaschopný projekt sociálně 
odpovědného podnikatelského záměru a ten rozpracovat. Pokud by to situace z nejrůznějších 
důvodů vyžadovala, toto obecné zadání lze nějakým vhodným způsobem omezit. Například projekt 
se může týkat jen vlastní městské části, školy nebo konkrétní sociální skupiny v okolí. Dále by bylo 
možné omezit požadavek na oblast podnikání, např. pokud by škola chtěla rozvíjet moderní 
technologie, projekt se může týkat vývoje aplikací (podobně jako Uber, Facebook atd.), či jiné 
požadavky podle záměrů školy. Není problém zamýšlený předmět podnikání dát do souladu 
s celkovým zaměřením školy. Například sportovní školy mohou požadovat projekt z oblasti sportu, 
průmyslové školy ze svého oboru atd. V oblastech s bohatými přírodními zdroji se může jednat 
o projekt ochrany těchto zdrojů. Vzhledem k tomu, že projekt předpokládá i účast široké veřejnosti 
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na závěrečné prezentaci, pak za předpokladu, že se jedná o kvalitní a dobrý nápad, existuje 
možnost, že vzbudí zájem skutečného investora, který projekt prakticky realizuje. 

Pokud by to jazyková úroveň jak vyučujících, tak žáků umožňovala, je možné vést celý vzdělávací 
program v anglickém jazyce. Anglický jazyk se, vzhledem k původu odborných termínů v projektu, 
jeví jako nejpřirozenější. 

Klíčovými prvky projektu jsou zejména prezentace sociálního podnikání a části programu spojené 
s rozpracováním a prezentací plátna obchodního modelu. V případě nutnosti je možné vynechat 
celé bloky (SWOT, vycházka, jazyková okénka, nácvik role-play) a celý program tak kupříkladu zkrátit 
na jeden vyučovací den či jinou požadovanou délku, případně použít jen jeho jednotlivé části – 
podle konkrétní situace. 

 

Možné komplikace a problémy, řešení nestandardních situací 

Jedním z možných úskalí a komplikací vzdělávacího programu je fakt, že téma a využité přístupy jsou 
poměrně náročné a pro žáky mohou být abstraktní. Základy těchto přístupů jsou v ekonomických 
teoriích, a proto i jazyk, který se s nimi pojí, může být pro některé účastníky programu složitý 
a problematický. Vyučující musí s tímto faktem počítat a na program se dostatečně připravit, aby 
mohl žákům pomoci a danými přístupy je srozumitelně provést. U některých skupin bude 
pravděpodobně potřeba ze strany vyučujícího vysoké nasazení a intenzivní asistence 
během rozpracování plátna obchodního modelu.   

Vzhledem k tomu, že je program oproti běžné výukové hodině koncipován neformálněji, 
a i tematické bloky bývají delší, může být problémem i udržování pozornosti a disciplíny žáků. 
Program proto obsahuje řadu tipů, jak takovýmto problémům předcházet. Předkládány jsou 
varianty alternativních nebo diverzifikovaných zadání úloh. 

Obzvláštním úskalím může být rozdělení žáků do skupin. Ačkoliv jsou žáci podporováni 
v samostatném rozdělení rolí v jednotlivých skupinách, je třeba obezřetnosti, a pedagog, který žáky 
dobře zná, by jim měl poskytnout mentoring pro usnadnění procesu výběru. Problematika je 
podrobně popsána v relevantní části programu.  

Jak s programem pracovat 

Vzdělávací program povedou 2–3 vyučující. Termín „vyučující“ je v programu chápán jako zastřešující 
pojem, který v sobě obsahuje jak zástupce formálního (pedagogický pracovník), tak neformálního 
(lektor, pracovník s mládeží) vzdělávání. Program může být realizován jak v rámci škol, tak 
během zájmového vzdělávání a může být veden pracovníky z obou forem vzdělávání.  

Role a rozdělení práce vyučujících během vzdělávacího programu záleží na domluvě a individuálním 
nastavení před realizací programu. Ideálním řešením je, že jeden vyučující zadává instrukce a aktivitu 
primárně vede, zbylí vyučující pak fungují jako podpora pro pracující skupiny žáků.  

 Tzv. jazykové okénko – blok č. 1, téma 4 – by mělo být vedeno vyučujícím s dobrou znalostí 
anglického jazyka. Pokud mají potřebnou jazykovou úroveň i ostatní vyučující, je možné žáky rozdělit 
do menších skupin. Menší skupiny jsou pro práci samozřejmě příhodnější, na druhou stranu kvalita 
lekce by neměla utrpět ani v případě, že ji účastníci absolvují společně. 

Kapitola 3 tohoto dokumentu (Metodická část) představuje vzdělávací proces z pohledu vyučujícího a 
poskytuje užitečné rady, upozornění a metodické komentáře. Některé metodické komentáře a popisy 
aktivit jsou umístěny samostatně v kapitole 5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů. Jedná se 
o materiály, které se vztahují ke konkrétním přílohám z kapitoly 4 Příloha č.1 – Soubor materiálů 
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pro realizaci programu a které si vyučující může samostatně vytisknout a mít je při ruce 
během konkrétních aktivit. Jedná se například o metodické komentáře k prezentacím; vyučující tak 
místo celého programu může mít v ruce pouze relevantní materiál, který poskytuje metodické 
poznámky k jednotlivým slidům prezentace. Najdete zde i tipy na rozšíření a další inspiraci – jsou 
uvedeny v úvodu 3. kapitoly (Vhodná literatura a další inspirace) a také jsou uvedeny v rámci daných 
témat. Všechny tyto zdroje jsou uvedeny jako nadstavba vzdělávacího programu, která 
do samotného programu nepatří a nepodléhá tudíž licenci uvedené v kapitole 1.14. 

 

Vhodná literatura a další inspirace 

GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v rukou manažera: 

33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-

0032-2. 

ROZA, Lonneke, Steffen BETHMANN, Lucas C. P. M. MEIJS a Georg von SCHNURBEIN, ed. Handbook 
on corporate foundation: corporate and civil society perspectives [online]. Cham: Springer, 2020 
[cit. 2020-07-29]. Nonprofit and civil society studies. DOI: 978-3-030-25759-0. 
Dostupné z: https://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?isbn=9783030257590 

TETŘEVOVÁ, Liběna. Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví. Praha: Grada 
Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0285-3. 

VETEŠKA, Jaroslav. Teorie a praxe kompetenčního přístupu ve vzdělávání. Praha: Educa Service, 2011. 
ISBN 978-80-87306-09-3. 
 

Další tipy na vhodnou literaturu a další inspirace najdete v programu Podnikatelský inkubátor 1. 

3.1 Metodický blok č. 1 (Sociální podnikání a SWOT analýza) – 6 vyučovacích hodin 

Vzdělávací program propojuje vhodně prvky formálního a neformálního vzdělávání. Takto je nejlépe 
dosaženo individuálního přístupu k žákům a rozvoje jejich klíčových kompetencí. V prvním bloku 
programu jde konkrétně o: 

• Důraz na komplexní rozvoj osobnosti a aktivní občanství: Celostní přístup k rozvoji osobnosti 
posilující zájem o své okolí je podpořen hledáním příkladů dobré praxe v oblasti sociálně 
odpovědného podnikání v okolí školy. V rámci edukativní vycházky, kdy se žáci dostanou 
mimo běžné prostředí formálního vzdělávání, se seznámí s konkrétními příklady z reálného 
světa a lépe pak s nimi dokáží propojit své znalosti a dovednosti týkající se světa obchodu. 
Zaměření programu na sociální podnikání pak u žáků rozvíjí i jejich hodnoty a postoje. 

• Důraz na rozvoj klíčových kompetencí: Blok rozvíjí zejména sociální a občanské schopnosti 
jako je kooperace, definování skupinového cíle a aktivní přístup k němu, vyjádření svého 
názoru a respektování názoru ostatních, stejně jako využití případných konfliktů 
konstruktivním způsobem, zájem o své okolí či pochopení důležitosti sociálně odpovědného 
přístupu.  

• Partnerství mezi vyučujícím a žáky: Vyučující při mnohých aktivitách ustupuje do pozadí 
a stává se spíše facilitátorem, který žáky provází při procesu učení, ale větší část 
odpovědnosti nechává na nich samotných.  

https://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?isbn=9783030257590
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• Podpora motivace k aktivnímu zapojení: Žáci dostávají prostor samostatně vyhledávat 
a analyzovat informace, domlouvat se na podnikatelských záměrech dle svých zájmů 
a preferencí a rozdělit si práci ve skupině dle společné domluvy. Součástí důrazu 
na samostatnost žáků je i vytvoření bezpečného prostoru pro dělání chyb a učení se z nich, 
což podporují vyučující individuálním a mentorujícím přístupem.  

3.1.1 Téma č. 1 (Sociální podnikání a SWOT analýza) – 2 vyučovací hodiny 

 Klíčové kompetence a způsob jejich rozvoje 

Téma rozvíjí zejména: 

• Komunikační kompetence – diskuze, formulování vlastních myšlenek a názorů, porozumění 
textům a prezentovaným informacím 

• Sociální a občanské schopnosti – práce ve skupině, naslouchání ostatním, tolerování 
odlišných názorů a přístupů, zaměření se na sociální prvek podnikání, rozvoj empatie, bližší 
seznámení se s okolím školy a místní komunitou 

• Schopnost práce s digitálními technologiemi – vyhledávání a zpracovávání informací, práce 
se zdroji 

• Schopnost učit se – hledání vhodné strategie pro splnění úkolů, vyhledávání a třídění 
informací, hledání nejvhodnějších postupů pro práci s informacemi 

• Smysl pro iniciativu a podnikavost – témata podnikání, nástroje strategické analýzy (SWOT), 
sociální podnikání v místní komunitě 

• Kompetence k řešení problémů – porozumění danému problému, hledání způsobu řešení, 
vyhledávání informací, nacházení shodných či podobných znaků v konkrétních případech 
i svých vlastních nápadech na sociální podnikání 

Aktivita 1 Aktivita na rozehřátí (10 min) 

Tato zahajovací aktivita je tradičním úvodem do celého programu, nastavuje a rozvíjí několik oblastí 
kompetencí zároveň. Aktivita představuje téma podnikání, pomáhá žákům v první komunikaci 
a poprvé nastiňuje některé stěžejní termíny a témata. 

Vyučující musí pracovní list rozstříhat na jednotlivé kartičky (Příloha 4.1). Každý žák dostane jednu 
kartičku se souborem otázek. Žáci spolu diskutují v párech, případně malých skupinkách. Pokud 
je to možné, může se do diskusí zapojit i vyučující. 

o Znáš nějakého podnikatele? 
o Čeho bys chtěl v životě dosáhnout? 
o Proč lidé podnikají?  
o Co je víc? Peníze, nebo štěstí? 
o Dostáváš kapesné? Je dostačující? 
o Slyšel jsi někdy o SWOT? 

Vyučující se žáky následně hromadně projde jednotlivé otázky. Tato forma práce napomáhá 
k nastavení celkové atmosféry a vztahu mezi vyučujícím a žáky. Atmosféra během programu by 
měla být založena na respektu, vzájemném naslouchání a partnerských vztazích mezi všemi 
zúčastněnými.  

Kromě nastavení celého přístupu je cílem této aktivity podívat se na důležitost peněz jako na něco, 
co je důležité, ale nemělo by být hlavní motivací lidského jednání. Jelikož se témata podnikání 
a zisku ve vzdělávacím programu opakují, je důležité ujasnit si tento pohled a postoj na samém 
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začátku. Tento přístup zároveň žákům představuje hlavní myšlenku sociálního podnikání. Otázka 
na kapesné směřuje k zamyšlení nad vlastní finanční odpovědností. SWOT (strengths – silné stránky, 
weaknesses – slabé stránky, opportunities – příležitosti, threats – hrozby) je forma ekonomické 
rozvahy, která bude později ve vzdělávacím programu i blíže vysvětlena a procvičena. 

Názory a postřehy žáků není v této části programu potřeba zaznamenávat ani hodnotit. Aktivita 
žákům ukazuje, kam bude program tematicky směřovat a zároveň jim dává příležitost zamyslet se 
nad vlastními postoji.  

Aktivita 2 Sociální podnikání – úvod (15 min) 

Blok aktivit navázaný na téma sociálního podnikání je koncipován primárně jako samostatná činnost 
žáků, což klade velký důraz na rozvoj kompetencí k řešení problémů (žák si vyhledává informace 
nutné k řešení problému, nachází podobnosti a odlišnosti, získané informace správně utřídí 
a interpretuje, nenechá se odradit nezdarem, problém řeší samostatně, volí vhodné prostředky, 
užívá logické postupy pro řešení problému, myslí kriticky, výsledky své práce si ověřuje). Hlavním 
pracovním nástrojem je počítač s přístupem na internet, což rozvíjí také kompetence pro práci 
s informačními technologiemi. Rozvíjeny jsou i kompetence k učení (žák vybírá vhodnou strategii 
k vyřešení problému, vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení a systemizace 
je efektivně využívá, poznává smysl a cíl učení pro vlastní rozvoj). Úkoly žáci plní ve skupinách 
či párech, což dále rozvíjí jejich kompetence komunikativní (naslouchá promluvám jiných lidí, 
reaguje na ně, účinně se zapojuje do diskuse, rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových 
materiálů, využívá informační a komunikační prostředky ke kvalitní komunikaci s okolím). Charakter 
a obsah probíraných informací se zaměřuje i na rozvoj kompetencí občanských (je schopen se vcítit 
do situací ostatních lidí, chápe principy společenských norem a zákonů, chápe základní 
environmentální souvislosti) a také kompetencí sociálních a personálních (spolupracuje ve skupině, 
podílí se na tvorbě pravidel v týmu a dodržuje je, přispívá k diskusi ve skupině, vytváří si pozitivní 
představu o sobě samém, ovládá a řídí své chování). 

Samostatné vyhledávání informací na internetu s sebou nese určité riziko, že výsledky takové 
činnosti nejsou nejefektivnějším způsobem, jak prezentovat nové informace. Na druhou stranu, 
vlastní objevování informací je pro žáky jistě daleko zajímavější než pasivní sledování prezentace. 
Vyučující by měl žákům připomenout, aby si pečlivě vybírali stránky, ze kterých informace získají. Dá 
se předpokládat, že žáci 8. a 9. ročníků již mají zkušenosti s vyhledáváním na internetu, nicméně 
drobná instruktáž předem jistě nikomu neuškodí. 

Konkrétní výsledky závisí na typu vyhledávače, lokalitě školy atd. První odkazy na vrcholu 
vyhledávání bývají většinou reklamy, které s odpovědí příliš nepomohou. Dobré výsledky je možné 
získat na www.wikipedia.org, což je obecně dobrý zdroj informací. Dále je vhodné se dívat 
na stránky státních institucí (např. www.ceske-socialni-podnikani.cz). 

K vysvětlení pojmu sociální podnikání je možné se dobrat i uvedením příkladu nějaké firmy, která 
se zásadami takového podnikání řídí (www.ergotep.cz, http://kovoles-ops.cz atd.). Webové stránky 
takových firem o této skutečnosti informují velmi otevřeně a často srozumitelnější formou než 
oficiální weby. 

Žáci mohou narazit i na velmi komplikovaný oficiální jazyk, ze kterého není snadné při letmém čtení 
získávat informace, a role vyučujícího zde vystupuje do popředí, protože by měl dbát na to, aby mu 
žáci jako výstup jen nenadiktovali dlouhé sekvence slov, kterým vlastně ani nerozumí. 

Aktivita 3 Prezentace (10 min) 

Vyučující shrne získané poznatky pomocí počítačové prezentace (Příloha 4.2). Metodické poznámky 
k jednotlivým snímkům prezentace včetně návrhu doplňujících otázek jsou v Příloze 5.1.  

http://www.wikipedia.org/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ergotep.cz/
http://kovoles-ops.cz/
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Aktivita 4 Zpětná vazba (5 min) 

Žáci ve skupině krátce diskutují o příkladech sociálního podnikání. Pilotní ověření programu ukázalo, 
že už v tomto okamžiku měli někteří žáci nápady na vlastní sociálně odpovědné podnikání. Vyučující 
by je měl podporovat a zároveň vybízet k tomu, aby přicházeli s dalšími návrhy. 

Příklady doplňujících otázek: 

o Jaký příklad sociálního podnikání vás nejvíce zaujal a proč? 

o Pokud byste měli pracovat pro nějaký z uvedených podniků, který by to byl? 

o Jaká oblast sociálního podnikání vás nejvíce zaujala a chtěli byste se o ní dozvědět více? 

o Pokud byste měli začít sami podnikat, zohlednili byste principy sociální odpovědnosti?  

o Máte nějaké nápady na své vlastní sociální podnikání? Čím by se vaše společnost zabývala? 

Aktivita 5 SWOT analýza – úvod (15 min) 

Informace a aktivity spojené s pojmem SWOT analýza se dají popsat jako další z řady aktivit, které 
dávají žákům návody na rozvoj primárně kompetencí k řešení problémů (vyhledává informace nutné 
k řešení problému, nachází podobnosti a odlišnosti, získané informace správně utřídí a interpretuje, 
překonává překážky při řešení problému, problém řeší samostatně, volí vhodné prostředky, užívá 
logické postupy pro řešení problému, myslí kriticky, výsledky své práce si ověřuje), dále kompetencí 
k učení (vybírá vhodnou strategii k vyřešení problému, vyhledává a třídí informace a na základě 
jejich pochopení a systemizace je efektivně využívá, poznává smysl a cíl učení pro vlastní rozvoj). 
Na této vyšší úrovni jim poskytuje nástroj pro analýzu situací, používá příkladu jejich vlastní činnosti 
a žáci následně tento nástroj používají pro vlastní práci. Žáci jsou vyzváni, aby používali nové 
termíny, které si sami vyhledali a systemizovali. Řada různých přístupů jejich spolužáků by je měla 
vést k hlubšímu pochopení a zobecnění tohoto postupu a přinést poznání o komplexitě vztahů 
mezi myšlenkovými postupy v různých oblastech lidské činnosti. Aktivita také rozvíjí kompetence 
k řešení problémů, protože předložené informace je třeba analyzovat a rozhodnout se, jakým 
způsobem je aplikovat na novou situaci, a rozvíjí i kompetence pracovní (žák využívá znalosti a 
zkušenosti získané v jednotlivých oblastech zájmu svého vlastního rozvoje). 

SWOT analýza je velmi známý a široce používaný analytický nástroj. Při hledání na internetu žáci 
pravděpodobně narazí na velké množství komerčních odkazů, ve kterých není jednoduché se vyznat. 
Opět lze doporučit jako nejlepší zdroj www.wikipedia.org, ale je možné použít informace i z řady 
ostatních stránek (např. https://managementmania.com a další). 

Téma SWOT jako nástroje na analýzu situací je velmi abstraktní. Metoda původně vznikla jako 
nástroj strategického plánování ve světě obchodu, ale je ji možné využít v celé řadě situací, a to 
včetně důležitých osobních rozhodnutí. Vyučující musí proto filtrovat výstupy žákovské práce a celou 
dobu aktivity je vést k poznání, že důležitá je hlavně otázka „proč?“. Proč by někdo měl dělat SWOT 
analýzu? Odpovědí je, že myšlenkové procesy obsažené ve SWOT analýze můžeme udělat i nezávisle 
(problém nebo situaci si prostě pořádně „promyslet“), nicméně SWOT analýza nám pomáhá podívat 
se na danou situaci z různých úhlů pohledu a formálním způsobem nás tak vede k hlubšímu 
zamyšlení se nad komponenty problému, které bychom jinak mohli přehlédnout. 

Název SWOT je odvozen od velmi obtížných anglických slov – strengths, weaknesses, opportunities, 
threats. Je otázka, jestli žáci sami budou schopni vůbec pochopit význam těchto slov. Zde bude 
nutné určitě použít slovník a pravděpodobně i intervence vyučujícího. Pokud žáci přijdou s těmito 

http://www.wikipedia.org/
https://managementmania.com/
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slovy hned na začátku procesu plnění úkolu, vyučující by je určitě měl zapsat rovnou na tabuli a začít 
je postupně uspořádávat do klasického kříže, který se pojí se SWOT analýzou (viz Příloha 4.3).  

Aktivita 6 SWOT analýza – prezentace (5 min) 

SWOT analýza je jedním ze základních nástrojů strategického managementu. Vznikla v 60.–70. 
letech minulého století na Stanfordově univerzitě na základě zadání 500 největších korporací v USA. 
Metoda vznikla s cílem pomoci firmám odstranit nedostatky v jejich plánování. Její použití 
pro osobní situaci je tedy zdánlivě nesmyslné. Na druhou stranu, cílem této aktivity je metodu 
představit a vyzkoušet si ji na situaci, která je relevantní pro žáky. Vyučující by měl celou aktivitu 
podat jako přípravu na vlastní projekt sociální firmy. Jestliže se mám pustit do nového projektu, 
je dobré si nejdřív zmapovat svoje vlastní přednosti a nedostatky. 

Při vyplňování pracovního listu SWOT analýzy je třeba dbát na dynamiku a vzájemné vztahy 
mezi jednotlivými políčky. Např. opportunities (příležitosti) by měly vycházet ze strengths (silné 
stránky). Threats (hrozby) by měly brát v úvahu weaknesses (slabosti). Případně opportunities 
(příležitosti) se dají chápat jako možnost vyrovnat se s vlastními weaknesses (slabosti) atd. 

Aktivita 7 SWOT analýza situace školy (10 min) 

Cílem této aktivity je, aby si žáci jednak osvojili terminologii spojenou s metodou SWOT, ale také aby 
se dokázali objektivně podívat na něco, co je jim blízké, a dokázali to analyzovat formalizovaným 
způsobem, což je dovednost, která se jim bude velmi hodit při rozpracování jejich podnikatelských 
záměrů. Tato aktivita rozvíjí zejména kompetence k řešení problémů (žáci jsou vedeni k pochopení 
podstaty vztahů a problémů, odlišení podstatného od nepodstatného, vnímání příčin, důvodů 
a širších souvislostí) a samostatnost (žáci pracují soustředěně a zaznamenávají vlastní názory). 

Pracovní list (Příloha 4.3) je třeba okopírovat tak, aby každý žák měl k dispozici jednu svoji kopii. 
I když žáci vyplňují pracovní list individuálně, je žádoucí, aby na svých pracovních listech 
spolupracovali ve dvojicích či menších skupinkách. Jedním z cílů této aktivity je poskytnout žákům 
prostor k tomu, aby začali spontánně tvořit skupiny, ve kterých budou později plnit hlavní cíle celého 
projektu. 

Vyučující by se měl vždy snažit podporovat otevřenou a kooperativní komunikaci, která bude 
respektovat zásady slušného chování. 

Anglická terminologie je nedílnou součástí světa obchodu. SWOT analýza i další aktivity tohoto 
projektu ji obsahují a běžně využívají. Specifická terminologie by měla být vyučujícím respektována 
a žákům vysvětlena. 

SWOT analýza je poměrně proslulá metoda a její název je založen na anglickém jazyce. Překládat ji 
do češtiny by proto nebylo vhodné. Na druhou stranu termíny strengths, weaknesses, opportunities, 
threats jsou velmi obtížné svým významem, hláskováním, a dokonce i výslovností, proto 
od vyučujícího vyžadují citlivý přístup. Tato slovní zásoba určitě nepatří do zamýšlené úrovně A2 
ovšem při správném podání se žáci tato slova mohou izolovaně naučit a možná je i používat 
ve větách.  

Vyučující žáky během jejich aktivity monitoruje, aby měl dostatek podnětů pro následující zpětnou 
vazbu. 

Aktivita 8 Shrnutí a zpětná vazba (10 min) 

Vyučující shrne předchozí téma a práci žáků. Žáci se tak zároveň učí přijímat zpětnou vazbu a přijímat 
argumenty ostatních a pracovat s nimi, což rozvíjí efektivní komunikaci. 
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Práce se zpětnou vazbou je jedním z důležitých aspektů celého programu a její pojetí v průběhu 
nabírá na komplexnosti. Vyučující by tedy měl od samého začátku zdůrazňovat význam a cíle 
hodnocení, stejně tak jako pravidla zpětné vazby. 

• Zpětná vazba je nástroj pro další zlepšení, pro osobní i skupinový růst. 

• Zpětná vazba je důležitou součástí procesu učení. Ukazuje, zda jsme se přiblížili vytyčenému 
cíli, jestli jsme se v něčem zlepšili a na čem máme ještě zapracovat. 

• Zpětná vazba nás vede k formulování vlastních názorů a postojů a k jejich srozumitelnému 
vyjádření. 

• Zpětná vazba by měla být konstruktivní, měla by být k věci. Zpětná vazba by měla umět 
vypíchnout pozitiva, u negativ by měla být doprovozena konkrétními návrhy na kroky 
vedoucí k vylepšení. 

• Zpětná vazba by měla být slušná, měla by pomoci k vytvoření podporující atmosféry. 

Žáci si poté procvičí nové pojmy pomocí interaktivní aktivity (Příloha 4.16). 

Aktivita 9 Rozdělení do týmů (10 min) 

Závěrečná aktivita tématu je založena na rozdělení žáků do skupin, ve kterých budou pracovat 
po zbytek vzdělávacího programu. Jedná se o jeden z klíčových momentů. Žáci měli během úvodních 
aktivit příležitost vyjádřit své názory a tím se lépe poznat. V této chvíli by měli již mít představu, 
s kým by chtěli v programu spolupracovat, kdo směřuje k podobným směrům sociálního podnikání 
a kdo sdílí podobné postoje. Vyučující nechá žáky rozdělit se do skupin dle jejich preferencí, 
případně může zvolit i jiné kritérium dělení. 

Počet skupin se odvíjí od celkového počtu účastníků programu i od počtu vyučujících. V případě, že 
program vedou 3 vyučující a programu se účastní celá třída, doporučuje se dělení do 6 skupin po 4–5 
žácích s tím, že každý vyučující se v následujících částech programu věnuje dvěma skupinám.  

Po rozdělení do skupin žáci společně vymýšlí jméno svého týmu. Jedná se o jednoduchý úkol, který 
je nicméně významný z pohledu rozvoje kompetencí. Jedná se o moment, během kterého si žáci 
postupně nastavují dynamiku vzájemné spolupráce. Aktivita tak cílí na rozvoj sociálních kompetencí 
(žáci se učí účinně spolupracovat, aktivně přispívat k týmové práci, nastavovat a respektovat pravidla 
komunikace, zastávat skupinové role a pozice a sledovat skupinový cíl). 

 Zdroje pro inspiraci či rozšíření tématu 
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DANN, Ruth. Developing feedback for pupil learning: teaching, learning and assessment in schools. 
New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. ISBN 978-1-138-68102-6.. 

DOMANSKÁ, Lucie. RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI V PODNIKÁNÍ POMŮŽE ODHALIT SWOT 
ANALÝZA. Podnikatel [online]. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: 
https://www.podnikatel.cz/clanky/rizika-a-prilezitosti-odhali-swot-analyza/ 

HUMPHREY, Albert: SWOT analysis for management consulting. SRI Alumni Newsletter (SRI 
International), 2005. 

ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Informační vzdělávání 
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KOPECKÝ, Kamil. JAK SI OVĚŘIT INFORMACE NA INTERNETU? E-Bezpečí [online]. [cit. 2020-08-25]. 
Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/trocha-teorie/jak-si-overit-informace-na-internetu 

NUTIL, Petr. JAK SI OVĚŘIT INFORMACE NA INTERNETU – PRAKTICKÝ NÁVOD PRO ODHALENÍ HOAXŮ, 
LŽÍ A NESMYSLŮ. IDNES [online]. [cit. 2020-08-25]. Dostupné z: 
https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/jak-si-overit-informace-na-internetu-prakticky-navod-pro-
odhaleni-hoaxu-lzi-a-nesmyslu.A160720_900441_mediahub_imp 

SEDLÁK, Jiří. Úvod do práce s informacemi. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996. ISBN 80-
210-1282-x. 

SMETÁČEK, Vladimír. Práce s informacemi na základních a středních školách: metodická příručka 
pro učitele. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. Účelové náklady. 

Další tipy na vhodnou literaturu a další inspirace najdete v programu Podnikatelský inkubátor 1. 

3.1.2 Téma č. 2 (Edukační vycházka) – 2 vyučovací hodiny 

 Klíčové kompetence a způsob jejich rozvoje 

Téma rozvíjí zejména: 

• Schopnost učit se – třídění a propojování informací, dávání informací do souvislostí a jejich 
kritické zhodnocení 

• Sociální a občanské schopnosti – schopnost empatie, pochopení společenských norem 
a jejich významu, pochopení základní ekologických vazeb a environmentálních problémů, 
spolupráce ve skupině, vytváření příjemné atmosféry v týmu, ocenění pohledu ostatních 

• Řešení problémů – identifikace problémových míst, přemýšlení o možnostech jejich řešení 

• Smysl pro iniciativu a podnikavost – identifikace příkladů sociálního podnikání v okolí, 
přemýšlení o možnostech vlastních podnikatelských záměrů 

Aktivita 1 Vycházka po okolí školy (90 minut) 

Vycházka po okolí školy aspiruje na to, aby se stala jedním z klíčových momentů celého vzdělávacího 
programu. Tato aktivita žákům dává příležitost poznat blíže svoje okolí a komunitu v neformálním 
prostředí. Edukační vycházka není pouhou procházkou, ale jedná se o dynamickou složku programu, 
během které si žáci tříbí vlastní názory a postoje, inspirují se pro tvorbu vlastních podnikatelských 
záměrů s přesahem do oblasti společenské odpovědnosti a podporují respektující nastavení 
spolupráce ve skupině. 

Na vycházku po okolí školy se vyučující musí důkladně připravit. Tato příprava by ideálně měla 
sestávat z následujícího:  

• Zjištění základních údajů o dané lokalitě (počet obyvatel, škol, nemocnic, ekonomické 
informace, stručná historie města atd.) 

• Vytipování příkladů sociálně odpovědného podnikání 

• Vytipování pozitivních i negativních míst a aspektů dané lokality 

I když se žákovské projekty nemusí týkat pouze jejich lokality, důkladná příprava jim pomůže sociální 
podnikání, které pro mnohé může být stále abstraktním pojmem, zasadit do konkrétních příkladů 
ve známém okolí. Cílem vycházky je poskytnout žákům nový úhel pohledu na místo, kde žijí, a 

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/trocha-teorie/jak-si-overit-informace-na-internetu
https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/jak-si-overit-informace-na-internetu-prakticky-navod-pro-odhaleni-hoaxu-lzi-a-nesmyslu.A160720_900441_mediahub_imp
https://www.idnes.cz/zpravy/mediahub/jak-si-overit-informace-na-internetu-prakticky-navod-pro-odhaleni-hoaxu-lzi-a-nesmyslu.A160720_900441_mediahub_imp
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komunitu lidí kolem nich. Je velmi důležité dát důraz na pečlivé a správné vyplnění pracovního listu, 
který by měl na takové úvahy žáky navést. 

V závislosti na okolnostech a počtu žáků, může být vycházka realizována hromadně, nebo 
po menších skupinkách. Ve větším městě by například jednotlivé skupinky mohly navštívit různé 
lokace, o kterých by pak v rámci prezentace informovali ostatní. 

Vyučující během vycházky dbá na cíle této aktivity:  

• Aktivita by měla inspirovat k vlastním projektovým záměrům s ohledem na sociální 
podnikání. 

• Skupinový podnikatelský nápad nemusí být spjatý pouze s danou lokalitou, ta slouží jako 
inspirace. 

• Vlastní projekty sociálního podnikání mohou mít i mezinárodní charakter. 

• Podnikatelský plán se musí řídit zásadami sociálně odpovědného podnikání. 

 
Informace o firmách hlásících se k zásadám sociálně odpovědného podnikání je možné získat např. 
na stránkách https://ceske-socialni-podnikani.cz/ 

Pracovní list je také možné vyplnit běžně ve třídě. V takovém případě je vhodné využít dostupné 
zdroje – internet, interaktivní mapu, místní turistické informace atd. Záleží na podmínkách konkrétní 
školy a místa.  

Časová organizace vycházky záleží na konkrétních místních podmínkách a počtu potenciálních míst, 
která chce vyučující žákům ukázat. Na základě poznatků z pilotáže je možné vycházku flexibilně 
rozdělit na dvě fáze. 

1) Vlastní pobyt mimo třídu cca 40–50 minut – edukační vycházka 

2) Práce ve třídě – vyplnění pracovního listu  

Zakončení vycházky tak plynule naváže na další části projektu – prezentační, diskusní a kreativní část. 
V této souvislosti je možné, aby vyučující flexibilně upravil časové dotace následujících aktivit, 
zejména ve prospěch diskusní části, kdy žáci mají přijít s vlastním nápadem. Pilotáž prokázala, že 
existují velké individuální rozdíly v tom, kolik času jednotlivé skupiny potřebují na to, aby přišly 
s nějakým dobrým nápadem na vlastní podnikatelský plán. 

Vyučující by měli také aktivně žákům připomínat motivaci pro vyplnění pracovního listu, kterou 
je inspirace pro jejich vlastní podnikatelský nápad, a také zejména skutečnost, že jejich vlastní 
projekt nemusí být nutně spjatý s místem, kde se nachází škola, ale může mít i nadregionální, 
či dokonce mezinárodní rozměr. 

Extra tip 1 – Vyučující by měl během vycházky dbát na to, aby inspirace byla co nejširší a zbytečně 
žáky nelimitovala. Jednou z inspirací, kterou vyučující může žákům načrtnout, jsou i moderní formy 
podnikání, jako např. aplikace a digitální technologie. Tato by pro žáky mohla být atraktivní. Aplikace 
využitelné pro oblast sociálního podnikání mohou být zacílené na různé skupiny a mohou 
představovat široké spektrum možností využití.   

Extra tip 2 – Pokud by se vyučujícímu podařilo zorganizovat exkurzi do nějaké firmy podnikající 
podle zásad sociálního podnikání, není třeba, aby žáci vyplňovali Přílohu 4.4. V tomto případě by 
se měli spíše zaměřit na celkový obraz a fungování navštívené firmy, což by jim mohlo pomoci získat 
reálnější představu o jejich vlastním nápadu na sociální podnikání. 

https://ceske-socialni-podnikani.cz/
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3.1.3 Téma č. 3 (Zpětná vazba z edukační vycházky) – 1 vyučovací hodina 

 Klíčové kompetence a způsob jejich rozvoje 

• Komunikativní kompetence – formulace vlastních myšlenek a názorů, prezentování 
před spolužáky 

• Smysl pro iniciativu a podnikavost – kreativní diskuze nad nápady inspirovanými edukační 
vycházkou, promýšlení příkladů sociálního podnikání, domluva na tématech skupinového 
podnikatelského záměru 

• Sociální a občanské schopnosti – formování postojů k oblasti společenské odpovědnosti, 
podpora spolupráce a respektující komunikace v rámci týmu, skupinová diskuze 

Aktivita 1 Prezentace (15 min) 

Následující blok aktivit by měl organizovaným způsobem vytěžit doposud provedenou práci 
a poskytnout žákům prostor k tomu, aby finalizovali svůj podnikatelský záměr do konkrétního plánu.  

První aktivita je zaměřena na prezentování podnětů a názorů z edukační vycházky. Žáci prezentují 
dalším skupinám, co konkrétně je během vycházky zaujalo, kde vidí pozitiva a negativa, kde 
je prostor pro zlepšení, jaký přístup by pomohl danou lokalitu posunout. Jako podklad mají vyplněný 
pracovní list (Příloha 4.4). V této části programu se od žáků neočekává, že by se jejich výstupy držely 
zásad kvalitního prezentování. Prezentační dovednosti nejsou cílem aktivity, ale spíše jejím 
prostředkem. Záměrem je sdělit spolužákům svůj postoj a svoje postřehy.  

Vzhledem k duplicitě je možné nechat každou skupinu prezentovat jen část jejich pracovního listu, 
či zadání upravit tak, že si žáci sami vyberou dvě až tři položky, které chtějí spolužákům představit.  

Během této fáze by měli vyučující nechat žáky reflektovat sociální podnikání ve svém okolí a dát jim 
dostatečný prostor k tomu, aby se hluboce zamysleli nad možnostmi svých vlastních nápadů 
na sociální podnikání, a zejména neztratili ze zřetele fakt, že projekt musí být zaměřen na podnikání 
se sociálním přesahem. 

Aktivita 2 Brainwriting (15 min) 

Vyučující vysvětlí žákům metody brainwritingu. Porovná je se základní metodou brainstormingu. 
(Vyučujícímu se doporučuje znalost varianty Podnikatelský inkubátor 1: Varianta pro žáky 6. a 7. 
ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, případně jeho částí. V případě, že vyučující 
není blíže seznámen s brainstormingem, nalezne všechny potřebné v metodické části v kapitole 
3.1.4.) 

Díky brainwritingu mají možnost zasáhnout do generování nápadů opravdu všichni žáci – i ti, kteří 
se při brainstormingu bojí projevovat. Metoda je obdobou metody brainstorming, řídí se i stejnými 
základními pravidly. Nejprve však každý žák sám za sebe během cca 5 minut připravuje vlastní 
návrhy (nejlépe 3 nápady), které si zapisuje jednotlivě na papír nebo post-it papírky. Po uplynutí 
dané doby, všichni předávají svůj papír spolužákovi po levé straně. Každému žákovi se tedy dostanou 
3 cizí nápady. Během následujících 5 minut každý připíše další 3 nové nápady. Žáci se tak navzájem 
svými nápady inspirují k dalším. Po ukončení individuální práce následuje diskuse a žáci z nápadů 
vybírají a dávají dohromady optimální návrh na konkrétní projekt sociálního podnikání. 

Aktivita 3 Diskuse (10 min) 

Každá skupina přijde s vlastním nápadem. Konkrétní témata je třeba nějakým způsobem 
zaznamenat. Každá skupina může například vytvořit jeden list papíru, kam napíše označení skupiny 
a konkrétní název a obsah svého podnikatelského plánu. Tyto listy je pak možné vyvěsit na nástěnce. 



37 
 

Pokud taková možnost není, měl by je vyučující uchovat do následujícího bloku projektu. K tomuto 
účelu je možné použít listy se jmény skupin – viz Téma 1, Aktivita 10. 

Diskuze se částečně překrývá s předchozí aktivitou. V případě, že brainwriting plynule přejde 
do diskuze, není potřeba tyto aktivity striktně oddělovat. Na konci těchto aktivit by skupiny měly mít 
odsouhlasený konkrétní nápad na sociální podnikání, který chtějí v dalších částech vzdělávacího 
programu rozpracovávat. Je pravděpodobné, že každá skupina dojde k tomuto výstupu trochu jinou 
cestou, vyučující by měl být připraven v tomto ohledu flexibilně reagovat. Brainwriting a diskuze mají 
být pro žáky pomůckou a cestou k nadefinování skupinového cíle, poměr využití těchto metod bude 
nicméně v každé skupině pravděpodobně odlišný.  

Vyučující by se měli během této fáze snažit žáky motivovat k tomu, aby dokázali přijít s více než 
jedním nápadem tak, aby měli na výběr více variant pro další rozpracování. Pilotáž ukázala, že žáci 
v okamžiku, kdy dostali nápad, na další práci rezignovali a nepřicházeli s dalšími podněty, i když na to 
byl dostatečný prostor. 

Aktivita 4 Shrnutí (5 min) 

Vyučující shrne proběhlou diskusi a vyzve jednotlivé skupiny, aby si pečlivě zapsaly nápady na jejich 
projekty sociálního podnikání. Vysvětlí jim, že tyto projekty podrobně rozpracují v následujícím bloku 
vzdělávacího programu, a uvede nové téma, kterým je krátká lekce anglického jazyka zaměřená 
na obchodní jazyk. 

 Zdroje pro inspiraci či rozšíření tématu 

BAJER, Lukáš. BRAINWRITING: EFEKTIVNĚJŠÍ NEŽ BRAINSTORMING? Mít vše hotovo [online]. [cit. 
2020-08-25]. Dostupné z: 
http://www.mitvsehotovo.cz/2013/09/brainwriting-efektivnejsi-nez-brainstorming/ 

BRAINSTORMING A BRAINWRITING. Katedra informačních studií a knihovnictví [online]. [cit. 2020-08-
12]. Dostupné z: 
https://kisk.phil.muni.cz/kreativita/temata/kreativni-techniky/brainstorming-a-brainwriting 

 

3.1.4 Téma č. 4 (Jazykové okénko) – 1 vyučovací hodina 

 Klíčové kompetence a způsob jejich rozvoje 

• Komunikace v cizích jazycích – slovní zásoba spojená s obchodní angličtinou, naslouchání 
různým typům záznamů, vyjadřování myšlenek v logických celcích 

• Schopnost učit se – vyhledávání a třídění informací, používání nových termínů, posouzení 
vlastního pokroku  

Aktivita 1 Office equipment (10 min) 

Před první aktivitou jazykového okénka by vyučující měl žákům vysvětlit propojení následujících 
aktivit a angličtiny celkově s tématy programu. Během pilotního ověření zařazení anglických částí 
budilo u některých účastníků nejistotu ohledně jejich důležitosti v kontextu podnikatelských záměrů 
žáků. Zde je třeba, aby vyučující žákům dobře osvětlili, že anglický jazyk je nedělitelně spjatý 
se světem obchodu a není možné budovat jakýkoliv vzdělávací program, a přitom pominout anglický 
jazyk. Většina klíčové slovní zásoby v tomto vzdělávacím programu má původ v angličtině, nebo je 
dokonce uváděna přímo anglicky. Žáci budou také během projektu motivováni, aby alespoň částečně 
angličtinu používali, a to dokonce i v prezentační fázi výukového programu. 

http://www.mitvsehotovo.cz/2013/09/brainwriting-efektivnejsi-nez-brainstorming/
https://kisk.phil.muni.cz/kreativita/temata/kreativni-techniky/brainstorming-a-brainwriting
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Pilotní ověření programu ukázalo, že úroveň jazykových schopností a dovedností v rámci třídy je 
velmi rozdílná a mnozí žáci byli na vyšší jazykové úrovni, než je cílová A2. V rámci zapracovávání 
návrhů na změny po pilotáži tedy vzniklo diferenciované zadání u některých aktivit, které může 
vyučující zvolit podle uvážení. To je v textu uvedeno jako „náročnější varianta“. 

Žáci úkol plní individuálně, případně mohou o řešení diskutovat v párech. Vyučující jejich práci pouze 
monitoruje. Na konci vyučující se žáky probere řešení. 

Pracovní list obsahuje základní kancelářské vybavení. S výjimkou slova files, které je v množném 
čísle, by všechna slova měla u sebe mít neurčitý člen. Ten je pro jednoduchost vynechaný, ale 
vyučující by jej měl při svém vlastním projevu důsledně používat. Pracovní list obsahuje i výzvu, aby 
žáci sami přišli s některými novými slovy, která je možné na obrázcích vidět. Zde záleží na úrovni 
angličtiny dané skupiny žáků. Očekávat lze případně tato slova: coffee, drawer, chair, magnet, 
mouse, paper, pen, pin, printer, router, sheet, tablet, telephone. 

Žáci mohou na obrázku samozřejmě identifikovat i další slova (door, wall, …), která ovšem nepatří 
přímo do cílové slovní zásoby, a vyučující by se měl snažit žáky motivovat k tomu, aby se soustředili 
primárně na slovní zásobu spojenou s vybavením kanceláře. 

Náročnější varianta: Při procházení pracovního listu má vyučující možnost zajít do větších 
podrobností a tím zvýšit jazykovou náročnost. Např. file, folder, mug, landline, answer phone, paper 
clip, stapler, smart dress, swivel chair, open space atd. Vhodné je zaměřit se i na frázová slovesa či 
obchodní fráze – set up a meeting, make a phone call, write down, keep sb. in the loop atd. Případně 
předložky – on the noticeboard, at the table, in the morning, at 9 a.m. atd. 

Aktivita 2 Verbs (5 min) 

Cílem této aktivity je procvičit slovesa, která budou dále použita pro procvičení obchodní 
komunikace. V této aktivitě jsou slovesa ještě představována ve svém základním tvaru, přičemž dále 
budou použita pro tvorbu frázových sloves, což může zásadně změnit jejich význam.  

Pokud žák vylosované sloveso nezná, může mu vyučující buď jeho význam vysvětlit, nebo mu přidělit 
jinou kartičku a neznámé sloveso zkusit nabídnout jinému žákovi. Některá slovesa je velmi těžké 
vysvětlit (např. set). Pokud by s tím žáci měli problém, může učitel toto sloveso sám osvětlit nebo 
se pokusit předvést. Každopádně procvičena musí být všechna slovesa, protože budou používána 
v dalších aktivitách. 

Náročnější varianta: Vyučující může žáky požádat, aby při popisu použili synonymum daného výrazu, 
případně ho použili ve větě, kterou řeknou nahlas, ale hledaný výraz vynechají, může je požádat, aby 
slovesa použili ve větě v některé jejich frázové kombinaci atd. 

Aktivita 3 Verbs – short sentences (5 min) 

Frázová slovesa představují obecně velký problém a vyučující by jim měl věnovat zvláštní pozornost. 
Slovesa budou ještě procvičena v následujících aktivitách, a proto by si měl vyučující nechat trochu 
času a poté, co všichni žáci dokončí samostatnou práci s Přílohou 4.22, se k frázovým slovesům ještě 
jednou rychle vrátit, napsat je na tabuli, upozornit na některé zvláštnosti a uvést je ještě jednou 
v nějakém příkladě. Zmíněná slovesa jsou: 

To break down – rozbít se, přestat pracovat. Např.: The photocopier broke down. 
To run out of – (něco) došlo, používá se dvojím způsobem. Např.: We ran out of tea. Nebo: The 
tea ran out. 
To set up – založit. Např.: She set up her own beauty shop. 
To take time off – udělat si volno. Např.: I need to take a day off. 
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To have time off – mít volno. Např.: David isn't at work today, he's having a day off. 
 

 

 

Aktivita 4 – Short sentences 2 (15 min) 

První fáze této aktivity kontrolovaným způsobem procvičuje novou slovní zásobu. Je třeba, aby 
vyučující dohlížel na správnost a jednoduchost vět, které žáci vytvoří. Pokud by věty byly příliš 
složité, žáci nebudou schopni si je všechny zapamatovat. Pokud by věty byly nesprávné, situace je 
ještě horší, neboť žáci si špatné příklady zafixují během drilové fáze. 

Správnost a jednoduchost vět může vyučující kontrolovat různými způsoby. Může například 
monitorovat žáky už v okamžiku, kdy věty tvoří, a věty korigovat již v prvopočátku. Může také nechat 
žáky věty samostatně vytvořit a pak je zkontrolovat jednu po druhé, před celým zbytkem skupiny. 
Výhodou je, že z případných chyb se najednou poučí celá skupina. Na druhou stranu, někteří žáci 
se mohou cítit nejistí, pokud je jejich práce kritizována před ostatními, a navíc takový postup zabere 
více času. Konkrétní realizace je plně v kompetenci vyučujícího. Jako nejvhodnější se patrně jeví 
kompromis mezi oběma přístupy. Vyučující může žáky korigovat již během tvoření vět a 
před započetím drilu vybrat několik příkladů, které bývají obecně problém, a na ty upozornit, 
případně příslušné kartičky opravit s celou třídou (např. je téměř jisté, že žáci udělají nějakou chybu 
ve správném slovosledu věty obsahující frázové sloveso run out of something). 

Následující část, kdy žáci volně procvičují vytvořené věty v párech, je výborným drilovým cvičením, 
které je přitom pro žáky velmi zábavné. Lze jen doporučit, aby se žáci během této aktivity volně 
pohybovali po třídě, což nejen přidá na atraktivitě, ale ještě slouží jako drobné fyzické cvičení. 

Do aktivity se mohou, nebo by dokonce měli zapojit i vyučující. Jednak se tím sami věty naučí 
a zároveň mohou korigovat případné chyby, které se mohou objevovat, jako je nesprávná 
výslovnost, variace v gramatice, špatné předložky atd. 

Závěrečné procvičení opět skýtá mnoho možností, jak ho provést. Jednou z variant je i souboj 
s časem. Vyučující věty s celou skupinou projde a měří přitom čas, který slouží jako referenční bod, 
a celé procvičení se opakuje, ovšem s cílem tento čas překonat. Tedy odříkat věty rychleji, 
při zachování jejich správnosti a srozumitelné výslovnosti. 

Je možné zařadit vyloženě žertovný prvek, kdy vyučující nastaví nesmyslně krátký čas, který povede 
k mnoha chybám a zkomolením. Může se to zdát v rozporu s cílem aktivity, ale je třeba si uvědomit, 
že žáci si v tento moment všechny věty prošli už tolikrát, že jsou schopni je bez problémů 
reprodukovat, a humorné vyznění přinese do lekce celkové uvolnění a dobrou náladu. 

Aktivita 5 Propojení s projektem (5 min) 

Nejpravděpodobnějším scénářem je, že žáci vytvoří obměny vět, které procvičovali v předchozí 
aktivitě. Pokud by měli problém nějakou větu vymyslet, vyučující jim může přidělit sloveso nebo 
předmět, který má být ve větě použit. Cílem této hodiny je na konci prvního bloku žákům 
připomenout účel a cíl celého projektu. Od žáků se nečeká složitá věta popisující nějakou komplexní 
pozici, ale jen jednoduchý popis. Není třeba dbát na přílišnou jazykovou správnost ani vytříbenost. 

Vyučující může poukázat na to, aby si žáci své věty poznamenali tak, aby se k nim mohli později 
vrátit, jelikož v následujícím bloku bude využita podobná aktivita (ovšem již na základě detailně 
rozpracovaného plátna obchodního modelu). 
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V závěru tohoto bloku by měl vyučující ve spolupráci s žáky připomenout a reflektovat, co všechno 
dělali. Upozorní na to, že následující blok se ponese plně v duchu jejich původní práce, kdy své 
nápady z prvního bloku budou konkretizovat a do detailu vypracovávat. Měl by je požádat, aby 
o svých projektech přemýšleli i než se sejdou k druhé části programu. 

Náročnější varianta: Tato část v sobě skrývá největší potenciál pro přizpůsobení lekce jazykově 
pokročilejším žákům. Místo jednotlivých izolovaných vět s nimi vyučující může anglicky pohovořit 
o jejich projektu, pokusit se probrat některé zajímavé detaily a vytipovat potenciálně 
problematickou slovní zásobu spojenou s jejich konkrétním projektem. 

Aktivita 6 Opakování pojmů prvního bloku (5 min) 

Účastníci vyplní jednoduchou křížovku, která procvičuje pojmy a informace z prvního bloku 
vzdělávacího programu. Cvičení je ve formě interaktivní křížovky (Příloha 4.17). Tato příloha by měla 
být nakopírována předem do počítačů, které mají účastníci k dispozici. Cvičení se zobrazí pomocí 
libovolného internetového prohlížeče. 

Vyučující má možnost během této lekce, případně kdykoliv v průběhu tohoto vzdělávacího 
programu, použít alternativní úlohy, které procvičují anglický jazyk v kontextu obchodních aktivit. 
Pilotní ověření programu ukázalo, že rozdělení do skupin podle jiných než jazykových kritérií může 
mít za následek, že jazykově pokročilejší studenti ztrácí při některých aktivitách zaměřených 
na základy obchodní angličtiny pozornost. Pro tyto případy je vhodné mít připravené extra aktivity, 
na kterých mohou pracovat ve chvíli, kdy zbytek skupiny stále pracuje na původním zadání. Tyto 
úlohy jsou uvedeny v Příloze 4.24 (řešení v Příloze 5.9).  

 Zdroje pro inspiraci či rozšíření tématu 

HLAVIČKOVÁ, Zuzana. Angličtina – Business English: osobní a písemná komunikace, telefonování, 
porady, vyjednávání, prezentace. Praha: Grada Publishing, 2016. Velmi lehce. ISBN 978-80-247-5611-
0. 

Další tipy na vhodnou literaturu a další inspirace najdete v programu Podnikatelský inkubátor 1. 

 

3.2 Metodický blok č. 2 (Plátno obchodního modelu) 

Druhý metodický blok cíleně propojuje přístup formálního a neformálního vzdělávání, a to zejména 
v následujících oblastech: 

• Důraz na flexibilitu a aktivní zapojení: Žáci si během skupinové práce rozdělují role na základě 
vlastních preferencí a potřeb, což podporuje jejich zájem o dané téma a míru aktivního 
zapojení. Žáci si sami definují skupinový cíl a formu jeho prezentace, čímž aktivně přebírají 
zodpovědnost za proces učení. 

• Důraz na celostní přístup k rozvoji osobnosti: Žáci jsou vedeni k uvědomění si důležitosti 
aktivního občanství skrze vymýšlení podnikatelského záměru zohledňujícího sociální aspekt 
podnikání. Celkové zaměření programu vyzdvihující sociálně prospěšný aspekt pak do školní 
výuky přináší důraz na hodnoty a postoje, které jsou v popředí i během druhého vzdělávacího 
bloku programu. 

• Partnerský vztah mezi vyučujícím a žáky: Vyučující žáky během práce na skupinovém výstupu 
provází, dostává se do role facilitátora a napomáhá žákům podporujícím způsobem v procesu 
učení. 
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• Míra využití specifických pomůcek: Žáci využívají během bloku počítače za účelem práce 
s informacemi a za účelem posílení občanské angažovanosti. Informační technologie 
se stávají nástrojem v procesu učení. 

• Důraz na mezipředmětové vztahy a rozvoj klíčových kompetencí: Blok využívá rozdělení 
do tematických celků propojujících různé předměty místo školních vyučovacích hodin. 
Jednotlivé aktivity jsou zaměřené na rozvoj kompetencí, znalosti nejsou primárně sledovanou 
složkou. 

3.2.1 Téma č. 1 (Plátno obchodního modelu) – 3 vyučovací hodiny 

 Klíčové kompetence a způsob jejich rozvoje 

• Smysl pro iniciativu a podnikavost – rozpracování vlastních nápadů na sociální podnikání, 
seznámení s plátnem obchodního modelu a jeho praktické využití, uvědomění si vazeb 
mezi klíčovými aktéry a aspekty podnikání 

• Pracovní kompetence – účinné využívání nástrojů a vybavení, dodržování vymezených 
pravidel, adaptace na změny v pracovním procesu, využívání předchozích dovedností, 
orientace v základních aktivitách potřebných pro realizaci podnikatelského záměru, 
pochopení cíle a rizik podnikání 

• Kompetence k řešení problémů – analýza problémů a hledání způsobu jeho řešení, 
vyhledávání informací potřebných pro řešení problémů, samostatný přístup k řešení 
problémů, ověřování správnosti řešení, kritické myšlení 

• Kompetence komunikativní – naslouchání a porozumění promluvám druhých, vhodné 
reagování na podněty od ostatních, vyjádření a obhájení vlastního názoru, využívání 
informačních a komunikačních technologií 

• Schopnost učit se – vyhledávání a třídění informací na základě jejich pochopení, propojení 
a efektivní systematizace informací, propojení poznatků z různých oblastí 

• Sociální a občanské schopnosti – spolupráce ve skupině, pochopení své role ve skupinové 
práci, podílení se na vytváření podporující atmosféry ve skupině, upevňování mezilidských 
vztahů, ocenění odlišných přístupů. Vytváření pozitivní představy o sobě samém, rozvoj 
empatie, rozhodování v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti a životního prostředí 

• Schopnost práce s digitálními technologiemi – vyhledávání a zpracovávání informací, 
využívání vyhledavačů a webových stránek, kritické hodnocení dostupných zdrojů 
a informací 

Aktivita 1 Na rozehřátí (5 min) 

Vyučující přivítá žáky, připomene jim předchozí poznatky, které si žáci procvičí prostřednictvím 
interaktivní Přílohy 4.18. 

Aktivita 2 Představení plátna obchodního modelu (10 min) 

Najít na internetu, co přesně znamená a jak se používá plátno obchodního modelu, není jednoduchý 
úkol. Nelze očekávat, že žáci přijdou se smysluplnou a ucelenou odpovědí. Úkol je dále ztížen tím, 
že plátno je, i v českém prostředí, běžně prezentováno ve své anglické verzi, neboť se jedná o široce 
rozšířený a standardně používaný nástroj. Plátno je také poměrně rozsáhlé a už jen pouhý popis 
jeho polí je celkem náročný. Vyučující by si všechny tyto skutečnosti měl uvědomovat a podle nich 
také hodnotit výstupy žákovské činnosti z této aktivity. Prozatím postačí, když žáci pochopí, 
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že plátno je formalizovaný nástroj analýzy nějaké obchodní situace a že se o něm budou dále bavit. 
Vyučující by měl mít neustále na zřeteli hlavní cíl této aktivity a snažit se předejít tomu, aby mu žáci 
jen víceméně pasivně předváděli různé internetové stránky na svých počítačích. Pokud žáci najdou 
nějakou informaci relevantní k danému tématu, měli by být schopni ji nahlas formulovat, tak aby 
o ní mohli dále diskutovat s vyučujícím, případně aby ji vyučující mohl rozumným způsobem 
zaznamenat. 

Je velmi těžké předpovídat, jaké konkrétní zdroje žáci budou schopni najít, existuje nepřeberné 
množství zdrojů a vyučující by na to měl být schopen reagovat, což předpokládá dobrou znalost 
problematiky plátna obchodního modelu. 

Plátno je často využíváno v různých formách. Mohou se lišit kupříkladu popisky jednotlivých polí, 
existují plátna zaměřená na změny stávajících obchodních modelů atd. Při posuzování výstupů 
žákovské činnosti by se proto vyučující měl snažit vybírat z nich ty, které se shodují s konkrétní 
variantou plátna použitou v tomto vzdělávacím programu. 

Aktivita 3 Prezentace plátna obchodního modelu (15 min) 

Vyučující shrne získané poznatky pomocí počítačové prezentace (Příloha 4.8, Příloha 5.3). 

Aktivita 4 Cvičení (5 min) 

Žáci si procvičí pojmy spojené s plátnem obchodního modelu pomocí interaktivní Přílohy 4.19. 

Aktivita 5 Rozpracování plátna obchodního modelu (65 min) 

Základem správně vytvořeného plátna obchodního modelu je maximální detail a konkretizace 
jednotlivých položek. Vzhledem k požadavkům na hlubokou znalost a analýzu obchodního prostředí, 
které žáci sami pravděpodobně nebudou schopni, je nutné, aby k nim vyučující zvolil co nejvíce 
citlivý přístup. Plátno je komplexní diagram a je třeba zvolit postup, jak jednotlivá pole zaplnit. 
Postup si každá skupina může vytvořit sama, nicméně vyučující jim může pomoci. Jako nejvhodnější 
varianta se jeví postupovat z centra plátna na okraje, protože je velmi obtížné např. odhadovat 
počty zákazníků nebo náklady, když ještě nemám jasno v tom, jaký produkt vlastně nabídnu. 

Nejlogičtějším začátkem je tedy pole hodnotová nabídka. Zde si žáci odpovědí na otázku: 
Co zákazníkům nabídneme? V první fázi není samozřejmě nutné vypracovat hodnotovou nabídku 
do nejmenších detailů. K políčkům se můžeme vracet později a konkretizovat je. 

Jako druhý krok se pak jeví promyslet si, kdo budou zákazníci – zákaznický segment. U tohoto pole 
by se žáci měli pokusit o realistický odhad počtu a typů zákazníků, spolu s jejich kupní sílou. Dobrým 
nástrojem by mohl být internet (např. pokud by chtěli vyvinout nějakou mobilní aplikaci, 
tak si odpovědět na otázky: Kolik lidí má smartphone? Kolik z nich používá Apple nebo Android? 
Kolik z nich by mohlo mít zájem o naši aplikaci? Byli by ochotni za ni platit? atd.). 

V dalším postupu lze doporučit zůstat na pravé straně plátna a promyslet vztahy k zákazníkům 
a distribuční kanály. Tato témata je opět třeba konkretizovat (viz pracovní list, Příloha 4.9). 

V okamžiku, kdy je jasno v typu produktu, zákazníků a celkové tváři firmy, je možné se zamyslet 
nad hlavními aktivitami – co se bude ve firmě prakticky dělat – a klíčovými zdroji – jaké prostředky 
máme k dispozici. 

Pole hlavní obchodní partneři je zřejmě jedním z posledních, protože partnery mohu hledat teprve 
v okamžiku, kdy mám poměrně přesnou představu o tom, co bych s nimi chtěl dokázat. Navíc je 
možné, že žáci přijdou s modelem, kde partneři nebudou potřeba. Zde je potřeba ostražitost 
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a případná intervence vyučujícího, protože patrně každá obchodní činnost vyžaduje nějaké 
partnerství, jen si to žáci třeba nemusí na první pohled uvědomit. 

Dvě zbývající pole – struktura nákladů a zdroje příjmů zřejmě budou představovat největší 
problém. Nelze očekávat, že žáci vypracují finanční rozvahu jejich podniku, a koneckonců není to ani 
podstatné pro tvorbu plátna obchodního modelu (ukázkové plátno firmy Facebook také neobsahuje 
žádné částky). Nicméně žáci se mohou pokusit odhadnout alespoň některé aspekty. Vhodné je 
zamyslet se nad detaily, jako jsou např. mzdy zaměstnanců – kolik by měl každý dostávat, kolik 
zůstane zaměstnanci reálně (čistá mzda). Z toho plyne výpočet, kolik by firma musela vydělávat, aby 
byla schopna vůbec zaplatit své zaměstnance (např. na webu www.penize.cz je kalkulačka, která 
spočítá čistou mzdu z hrubé). Tím se posiluje sociální stránka celého projektu. 

Podobně u zdrojů příjmů lze pouze odhadnout některé složky, zejména na základě rozdělení 
do zákaznických segmentů. Jedná se o úvahy typu: ČR má cca 10 milionů obyvatel, pokud by jedna 
třetina měla zájem o náš produkt a zaplatila 200 korun, kolik jsme schopni vydělat atd. 

Grafické zpracování záleží plně na domluvě ve skupině. Textové informace, které tvoří těžiště 
obsahu, mohou žáci o obohatit i o grafické prvky (fotografie, tištěné materiály, vlastní ilustrace). 

Plátno je také možné obohatit o multimediální obsah – videa, zvukové nahrávky atd. Ty 
samozřejmě nemohou být fyzicky součástí plátna, nicméně je možné do plátna umístit odkazy 
a tento materiál případně použít při prezentaci plátna na konci projektu. 

Vyučující by měl během práce žáků dbát na následující aspekty a žáky v případě potřeby navést: 

o Směrem k žákům: Při zpracování plátna je třeba používat ověřitelné zdroje a informace. 
Nalezenou informaci si ověřte z více zdrojů a dbejte na to, aby se jednalo o důvěryhodné 
zdroje. Bude jistě rozdíl mezi stránkami České národní banky a Parlamentních listů. Jakožto 
skupina představujete pro investory (posluchače) záruku, že veškeré informace uvedené 
na vašem plátnu jsou pravdivé.  

o Směrem k žákům: Máte-li prostor a zajímá-li vás téma sociálních sítí, zkuste se zamyslet, jak 
byste mohli dát o svém podnikání vědět. Může se jednat o propagaci např. prostřednictvím 
YouTube, Instagramu, Facebooku apod. Tyto formy propagace mohou být účinnější 
a levnější než placená reklama. 

o Směrem k sobě: Žáci by měli pracovat co nejvíce samostatně a rozdělit si ve skupině role 
a zodpovědnosti. Vyučující by měl jejich pracovní proces monitorovat, nicméně zasahovat 
by měl co nejméně. Nejpravděpodobnější forma pomoci bude spočívat v dovysvětlení 
plátna. Vyučující by se tedy měl s tímto nástrojem podrobně seznámit a být schopen žáky 
během skupinové práce po obsahové stránce provést.  

o Směrem k sobě: Plátno obchodního modelu by pro žáky nemělo být příliš svazující a nemělo 
by omezovat jejich vlastní kreativitu. Materiály, které dostali (Přílohy 4.9 a 4.10) jsou 
inspirací a příkladem, jak lze plátno vyplnit, nejsou závazným popisem, který musí za každou 
cenu dodržet. V případě, že vyučující usoudí, že je obsah plátna (Příloha 4.9) pro žáky příliš 
komplexní a jakožto pomocný materiál spíše kontraproduktivní, může využít zjednodušenou 
verzi této přílohy z varianty programu Podnikatelský inkubátor 1: Varianta pro žáky 6. a 7. 
ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (dostupné na: 
http://www.kreativniskola.cz/vzdelavaci-programy/podnikatelsky-inkubator/, Příloha 4.10). 

Jelikož je plátno obchodního modelu komplexní a celkem náročný nástroj, je možné, že žáci budou 
pro jeho vyplnění potřebovat více času. Vyučující může dle uvážení navýšit časovou dotaci u této 
aktivity na úkor některé pozdější. V tomto případě se nabízí například zkrácení času potřebného 

http://www.penize.cz/
http://www.kreativniskola.cz/vzdelavaci-programy/podnikatelsky-inkubator/
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pro přípravu prezentace. Jelikož prezentace je založena právě na plátnu obchodního modelu, 
kvalitní propracování v této části programu ušetří žákům práci při přípravné fázi jejich výstupu.  

 

Aktivita 6 Mind map (10 min) 

Vyučující představí žákům metodu myšlenkové mapy (mind map), kterou budou žáci prakticky 
využívat v navazující aktivitě (plán realizace). Myšlenková mapa je způsob zápisu klíčových slov 
do graficky uspořádaných celků, které jednoduchým způsobem vyjadřují jejich vzájemné asociace. 
Autorem je Tony Buzan (60. léta 20. století). Dá se použít při učení jako alternativa lineárního zápisu 
poznatků, plánování a přemýšlení. Principem zápisu je, že kopíruje způsob, jakým jsou informace 
zaznamenávány v lidském mozku. Nikdy nejsou izolované, ale vždy uspořádané do asociačních map. 

Tato aktivita rozvíjí podobné kompetence jako bloky zaměřené na ostatní metody abstraktní analýzy 
dat a práce s nimi (SWOT, brainstorming), tedy kompetence k učení (projevuje ochotu věnovat 
se dalšímu vzdělávání, vyhledává a třídí informace, systematicky je uspořádává, propojuje a dále je 
efektivně využívá v dalších činnostech, operuje s novými termíny a vytváří si komplexnější pohled 
na svět, poznává smysl a cíl učení) a kompetence pracovní (orientuje se v základních aktivitách 
nutných pro uskutečnění podnikatelského záměru). Diskuse o obsahu a významu vytvořených 
myšlenkových map může přinést i prvek rozvoje občanských kompetencí (význam společenských 
norem a názorů ostatních). 

Aktivita 7 Plán realizace (25 min) 

Plán realizace klade důraz zejména na rozvoj pracovních kompetencí a kompetencí k řešení 
problémů, kdy po teoretickém rozpracování plátna obchodního modelu se žák zaměří na jeho 
možnou praktickou realizaci (orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 
podnikatelského záměru, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení, 
volí vhodné metody řešení problémů, ověřuje prakticky správnost řešení problémů a aplikuje je 
na řešení nových problémů), včetně kompetencí občanských (chápe principy, na nichž spočívají 
zákony a normy, a respektuje je při řešení životních situací). 

Žáci by se nyní měli konkrétně zamyslet nad jednotlivými položkami, aby si uvědomili, že každá 
z nich přináší řadu variant s různými pro a proti. Vybrat tu správnou pak mnohdy bývá rozdíl 
mezi úspěchem a neúspěchem v podnikání. Smyslem aktivity určitě není poskytnout žákům manuál 
k založení vlastní firmy, ale především upozornit na to, že založit a vést firmu je administrativně 
i finančně náročný proces. 

Při přípravě plánu realizace projde vyučující s žáky detailně následující položky. Metodický pokyn 
s rozpracovanými návodnými otázkami má k dispozici v Příloze 5.5 Plán realizace. 

Položky plánu realizace: 

1. Jméno firmy doplní do prostřední bubliny. 
2. Místo – žáci se zamyslí nad ideální provozovnou pro svou firmu. 
3. Lidé – žáci se pokusí odhadnout, kolik lidí je třeba na realizaci jejich projektu, kde je najít 

a jakým způsobem motivovat k práci. 
4. Finanční prostředky – žáci se pokusí ukázat, jak by se daly sehnat finanční prostředky 

na rozjezd jejich firmy. 
5. Zákazníci – tato oblast by měla žáky navést na obvyklé kroky, které je třeba udělat – analýzu 

trhu, přípravu marketingu, propagaci, nápady na získání, udržení a rozvinutí zákaznické 
základny. 
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Všechny tyto parametry mohou být nějakým způsobem obsaženy v myšlenkové mapě tohoto 
cvičení. Vzhledem k úrovni obtížnosti není třeba, aby vyučující dělal žákům rozsáhlou prezentaci 
o obsahu jednotlivých bodů. Je pravděpodobné, že žáci se úkolu zhostí po svém a vytvoří 
smysluplnou mapu. Vyučující by měl zasáhnout pouze v případě, když uvidí, že nějaká skupina má 
opravdový problém přijít s obsahem některé části myšlenkové mapy. 

Před započetím aktivity může vyučující motivovat žáky následující výzvou: Představte si, že zítra je 
první den realizace vašeho projektu. Co bude první věc, kterou podniknete? Tuto otázku pak může 
zopakovat na konci hodiny a bude jistě velmi zajímavé zjistit, jaké odpovědi se mu dostane. 

Alternativa: Pokud si to žáci budou přát a umožňuje to technické vybavení, mohou svou 
myšlenkovou mapu sestavit i pomocí softwarových nástrojů zmíněných v úvodu této kapitoly.  

Zdroje pro inspiraci či rozšíření tématu 

THE 20 MINUTE BUSINESS PLAN: BUSINESS MODEL CANVAS MADE EASY. Alex Cowan and the 
Venture Design process [online]. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: 
https://www.alexandercowan.com/business-model-canvas-templates/ 

BUZAN, Tony. Mentální mapování. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-200-3. 

OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR, CLARK, Tim, ed. Business model generation: a handbook 
for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken: Wiley, c2010. ISBN 978-0-470-87641-1. 
 
 
Programy pro tvorbu myšlenkových map: 
Gliffy: https://www.gliffy.com/ 
MindMeister: https://www.mindmeister.com/ 
WiseMapping: http://www.wisemapping.com/ 
 

Další tipy na vhodnou literaturu a další inspirace najdete v programu Podnikatelský inkubátor 1. 

3.2.2 Téma č. 2 (Příprava prezentace a jazykové okénko) – 3 vyučovací hodiny 

Klíčové kompetence a způsob jejich rozvoje 

• Smysl pro iniciativu a podnikavost – nácvik prezentací vlastních nápadů na sociální 
podnikání, hlubší porozumění aspektů podnikání a faktorů ovlivňujících jeho realizaci, 
uvědomění si důležitosti prezentace jakožto nástroje ovlivňujícího případné investory 
a cílovou skupinu, pro kterou je sociální podnikání určeno, nácvik situací spojených s riziky 
podnikání 

• Komunikační kompetence – nácvik prezentace, rozvoj prezentačních dovedností, 
komunikace ve skupině 

• Komunikace v cizích jazycích – procvičení slovní zásoby týkající se vlastních projektů, 
základní popis podnikatelských záměrů v anglickém jazyce 

• Sociální a občanské schopnosti – aktivní zapojení se do skupinové práce, sledování 
skupinového cíle, respektování druhých, rozvoj empatie 

Aktivita 1 Zpětná vazba a shrnutí (10 min) 

Vyučující by měli průběžně monitorovat práci žáků během klíčových aktivit tvorby plátna a 
následného zpracování jejich podnikatelského projektu formou mind map. Předpokládá se, že 

https://www.gliffy.com/
https://www.mindmeister.com/
http://www.wisemapping.com/
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vyučující jsou s prací jednotlivých skupin obeznámeni a zpětnou vazbu poskytují jak skupinám, tak 
jednotlivcům průběžně. V této aktivitě spíše shrnou své poznatky a poskytnou skupinám i 
jednotlivcům určitou formu obecné zpětné vazby, která by jim měla být nápomocí při přípravě 
na prezentaci jejich podnikatelského plánu. Vyučující by mohl poskytnout tipy na oblasti, na které 
by bylo dobré se zaměřit v prezentaci, případně oblasti, kterým by bylo lepší se vyhnout. 

Aktivita 2 Úvod do přípravy prezentace (10 min) 

Plátno obchodního modelu je velmi rozsáhlé a poskytuje tak možnost, aby se jeho prezentace 
zúčastnili všichni členové skupiny. Každý z nich si může připravit jedno nebo dvě pole plátna a ta 
detailně popsat. 

Existuje i možnost, že žáci přijdou s nějakou vlastní formou prezentace – např. písní, scénkou, 
dramatickým pásmem atd. Pokud se tak stane, dohlížející vyučující by jim měl poskytnout podporu, 
ale zároveň bedlivě sledovat zamýšlený obsah tak, aby v centru skutečně zůstala prezentace 
vypracovaného obchodního modelu, což je hlavní výstup z celého vzdělávacího programu. 

Vyučující může rovněž žáky vést k tomu, aby prezentaci vytvořili v nástroji PowerPoint. Tato 
varianta je v programu uvedena jako varianta v případě, že žáci tento nástroj ovládají a mají s prací 
v PowerPointu zkušenosti. Zopakování zásad správné prezentace pracující s touto variantou lze 
do programu zařadit ve formě shlédnutí videa zařazeného ve variantě programu Podnikatelský 
 inkubátor 1: Varianta pro žáky 6. a 7. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 
(dostupné také na: http://www.kreativniskola.cz/vzdelavaci-programy/podnikatelsky-
inkubator/podnikatelsky-inkubator-video/).  

V případě, že žáci PowerPoint neznají či nemají dostatečné zkušenosti v jeho používání, se práce 
s PowerPointem z časových důvodů nedoporučuje.  

Aktivita 3 Příprava prezentace (40 min) 

V průběhu přípravy na prezentaci vyučující pozoruje práci jednotlivých skupin, moderuje postup 
a asistuje u klíčových rozhodnutí. Každá skupina se sama rozhoduje, jestli prezentaci bude dělat jen 
jeden žák, nebo jestli se budou účastnit všichni. Z hlediska celého projektu by bylo optimální, aby si 
každý žák vybral jednu oblast, kterou bude prezentovat, a na tu se zaměřil. Vyučující dohlíží na to, 
aby žáci své části prezentací koordinovali tak, aby prezentace měla jednotnou strukturu. 

Při přípravě prezentací je vyučující žákům k dispozici, radí jim s dalším postupem, zodpovídá dotazy. 
Tato aktivita nesupluje vzdělávací program o přípravě prezentací, ale několik dobře míněných rad 
se žákům určitě může hodit. Žáci mají k dispozici pracovní list (Příloha 4.12), který shrnuje 
nejdůležitější témata, na která se zaměřit při přípravě prezentace. 

Vyučující žákům také připomene důležitost vystupování prezentujícího – jak se pohybuje, melodii 
jeho hlasu, jak dokáže navázat kontakt s publikem (oční kontakt) atd.  

Pro lepší zapojení anglického jazyka do vzdělávacího programu je možné uložit žákům, aby si 
připravili 3–4 anglické věty, které shrnují hlavní body jejich podnikatelského plánu, a ty pak použili 
jako pevnou a povinnou součást prezentace. Tento blok je možné zařadit například na konci každé 
jednotlivé prezentace. Zařazení krátkého anglického shrnutí po prezentaci každé skupiny a zapojení 
probírané slovní zásoby v celkovém výstupu práce žáků napomůže k pochopení souvislostí 
mezi použitím anglického jazyka a světem podnikání.  

Aktivita 4 Příprava role-play (10 min) 

Vyučující žákům zadá, aby se zkusili vymyslet situace, které by během realizace jejich 
podnikatelských záměrů mohla nastat. Může se jednat jak o situace běžné v jakémkoliv podnikání 

http://www.kreativniskola.cz/vzdelavaci-programy/podnikatelsky-inkubator/podnikatelsky-inkubator-video/
http://www.kreativniskola.cz/vzdelavaci-programy/podnikatelsky-inkubator/podnikatelsky-inkubator-video/
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(např. výběr nových zaměstnanců, pracovní pohovor) nebo potenciální problémy (např. nedodání 
objednaného materiálu). 

Žáci si mohou vzít k ruce své plátno obchodního modelu, tak aby situace vycházely co nejvíce 
z potenciálně reálných scénářů. Pokud by žáci nevěděli, jaké situace by mohly nastat nebo by 
se jejich nápady opakovaly, může vyučující využít již nadefinované scénáře (Příloha 4.13).  

Extra tip: Situace Požár může být pojata jako odlehčení v průběhu celého vzdělávacího programu. 
Vyučující tak může představit na začátku s tím, že když kdykoliv během programu zavelí „Hoří!“, žáci 
musí nějak zareagovat, např. utéct za třídy, předstírat zavolání hasičů apod.  

Aktivita 5 Role-play (25 min) 

Role-play situace představují důležitou část vzdělávacího programu, jelikož propojují teoretické 
pojmy a vlastní nápady s reálným životem. Žáci mají možnost „zažít“ na vlastní kůži, s čím se 
během vlastního podnikání mohou potkat. Situace jim tam poodkrývají svět zodpovědnosti a reality 
byznysu.  

Vyučující žáky podporuje zejména během přípravné fáze (zadávání úkolu), tak aby žáci dobře 
pochopili zadání a mohli danou situaci promyslet do důsledků. Žáci následně předvádí situace 
před svými spolužáky, do čehož vyučující již nezasahuje. V tuto chvíli si dělá poznámky, aby zpětná 
vazba pro žáky byla co nejkonkrétnější. Zpětná vazba by se měla týkat jak věcné, tak jazykové 
stránky. Žáci by si měli uvědomit, že formální situace vyžaduje i formální jazyk. V pracovním světě (a 
ve světě obchodu zejména) je třeba své chování a svůj projev přizpůsobit dané situaci. Příjemné 
vystupování a dobrý dojem mohou otevřít mnohé dveře a zajistit si přízeň investorů. 

Bezprostředně po předvedené scénce vyučující a žáci poskytnou zpětnou vazbu – jejich pocity 
z konverzací, nápady na zlepšení, možné problémy. Ke zpětné vazbě mohou žáci využít poznámky, 
které si mohli udělat během scének, stejně jako vyučující. Zpětná vazba by měla být neformální, a 
ne přehnaně kritická. Výhrady diskutujících by se měly primárně týkat věcné správnosti, jazykových 
nedostatků, případně realističnosti dané scénky. Vyučující může v rámci zpětné vazby využít také 
návodné otázky, které jsou součástí metodického komentáře k této aktivitě (Příloha 5.7). 

Pokud jsou žáci účastnící se vzdělávacího programu na dobré jazykové úrovni v anglickém jazyce, je 
možné je požádat, aby si scénky připravili a předvedli v anglickém jazyce. Pokud se tak stane, bylo 
by vhodné i zpětnou vazbu poskytovat v angličtině. 

Aktivita 6 Zpětná vazba na role-play (5 min) 

Zpětná vazba je pro žáky jedním z měřítek úspěchu. Nemělo by se jednat o zdrcující kritiku. Spíše 
o poznámky k věcné správnosti předvedených scének. Vyučující by měl mít k dispozici své 
poznámky, případně jiný záznam scének, který si pořídil (např. scénky je možné nahrát jako 
videosoubor, otázkou je ovšem technická náročnost takového procesu). 

Vyučující by měl zdůraznit, co se žákům povedlo, co ho zaujalo jako dobrý příklad a co by se dalo 
eventuálně využít v dalších částech této lekce (anglický popis činnosti). Ke stejnému postupu by měl 
vybídnout i ostatní, což podpoří týmový duch projektu. Je pravda, že skutečný svět obchodu je velmi 
silně konkurenční, ale vzhledem k sociálnímu aspektu celého projektu není na škodu zdůraznit pocit 
kolektivní odpovědnosti. 

Pokud by se mezi předvedenými scénkami vyskytla výjimečně dobrá a čistě předvedená, vyučující 
může její protagonisty nějakým způsobem odměnit – například sladkostí, pozitivním symbolem atd. 

Během zpětné vazby by se měl vyučující soustředit zejména na následující oblasti: 
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• Splnili žáci daný úkol? Měla scénka nějaký konkrétní výstup? 

• Měla scénka jasně definovaný účel a splnila všechny náležitosti? (Např. u pracovního 
pohovoru – představení se, jasné sdělení důvodu schůzky, informace o nabízené pozici, 
informace o zaměstnavateli, dohoda o časových a finančních podmínkách, termín nástupu, 
odkaz na další dokumenty – CV atd.) 

• Splnili žáci zadání úkolu? 

• Byl použitý jazyk odpovídající dané situaci? Nebyl příliš formální či naopak příliš neformální? 

• Věnovali žáci přípravě scénky dostatečný čas a pozornost? 

• Jakým způsobem přistoupili ke splnění úkolu? 

• Co bylo nejsilnějším, a naopak nejslabším momentem předvedeného výkonu? 
 

Aktivita 7 Jazykové okénko (25 min) 

Na úvod této aktivity může vyučující zopakovat, z jakého důvodu angličtina v programu hraje 
klíčovou roli. Angličtina je brána jako univerzální jazyk obchodní komunikace, spousta obchodních 
termínů i v českém jazyce má původ právě v angličtině. I když je obchodní angličtina pro žáky 
náročná (například slovní zásoba popisující plátno obchodního modelu nespadá do jazykové úrovně 
A2), často se s různými termíny budou setkávat. Vyučující by měl žáky povzbudit, že angličtina 
v kontextu podnikání má velký smysl a s jeho pomocí (případně s pomocí slovníků a překladačů) 
dokážou zvládnout i na první pohled náročné úkoly. 

Vyučující během této aktivity hrají důležitou roli. Jednak žáky motivují a provází je, snaží 
se podporovat pozitivní přístup založený na zvládnutí náročného úkolu a pocitu úspěchu. Vyučující 
by zároveň měl být schopen žákům pomoci i z pohledu jazyka, mělo by se tedy jednat o vyučujícího 
s dobrou znalostí angličtiny.  

V první části aktivity si žáci vezmou čistý papír a napíší na něj minimálně 7 klíčových slov 
vystihujících jejich podnikatelský projekt. Během této činnosti mohou využívat internetové slovníky 
a svá plátna obchodního modelu. Vyučující jejich práci monitoruje a překlady kontroluje, případně 
žáky navede, aby si ověřili správnost svého překladu. V případě, že žáci vyhledají příliš složité výrazy, 
které nebudou umět použít, je může upozornit na jazykově méně komplikované synonymum. 
Zároveň je třeba mít na paměti, že obchodní angličtina často pracuje s již standardizovanými výrazy 
a u zaběhlých frází nejsou některé překladové varianty akceptovatelné. 

V následující části žáci na stejný papír vymyslí text obsahující 5–7 jednoduchých vět popisujících 
náplň jejich sociálního podnikání. K dispozici mají seznam klíčových slov, které v předchozí části 
vytvořili, opět mohou využívat slovníky a překladače. V této chvíli vyučující žáky provází a 
podporuje. Úkol sice převyšuje úroveň A2, nicméně jeho splnění je možné a může pro žáky 
představovat jeden z klíčových momentů učení.  

Praktická angličtina, která se používá v každodenní komunikaci, mívá jednoduchou strukturu, žáci by 
s předem připravenou slovní zásobou měli být schopni jednoduché věty sestavit. Vyučují může 
žákům doporučit, aby se drželi jednoduché stavby anglických vět – SVOMPT (subject, verb, object, 
manner, place, time – podmět, sloveso, předmět, příslovce způsobu, místa a času). Jako vhodný 
nástroj lze doporučit přítomný čas prostý (present simple), který také dobře zapadá do popisného 
rámce celého projektu. Jako alternativu lze věty používat i v budoucím čase – will. Jeho použití je 
velmi jednoduché a věty mají víceméně obdobnou strukturu, jen je v nich navíc sloveso will. Určitě 
je dobré se vyhnout komplikovaným oblastem, jako jsou podmínkové věty, modalita apod. Každé 
sdělení je možné redukovat na sérii jednoduchých vět. 
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Př. 1.   Our company       focuses           on development       of mobile applications. 
1. Naše firma         se zabývá            vývojem                     mobilních aplikací. 
2. The application      says         how         to exercise. 
2.    Aplikace                   říká         jak             cvičit. 
3.     It is composed        of several lessons. 
3.     Skládá se z několika lekcí. 
4.     Each lesson               is focused            on one part of your body. 
4.      Každá lekce              je zaměřená           na jednu část těla. 
                                                                                                                             atd. 

  

V případě, že jsou ve skupině jazykově pokročilejší studenti či je skupina celkově s úkoly hotova 
rychleji, může jim vyučující zadat dodatečný úkol: přeložení názvů jednotlivých polí plátna 
obchodního modelu:  
 

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

 

Aktivita 8 Shrnutí (10 min) 

Vyučující shrne klíčové poznatky druhého tematického bloku a žáci si je následně procvičí pomocí 
interaktivní Přílohy 4.20. 

 

 Zdroje pro inspiraci či rozšíření tématu 

KUBÁLEK, Tomáš, Markéta KUBÁLKOVÁ a Ivana TOPOLOVÁ. Efektivní komunikace a prezentace. 
Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. Manažerská informatika (Oeconomica). ISBN 978-80-
245-2230-2. 

Další tipy na vhodnou literaturu a další inspirace najdete v programu Podnikatelský inkubátor 1. 

Tipy a triky k prezentacím najdete také ve vzdělávacím programu Učíme se prezentovat 2. 

 

3.3 Metodický blok č. 3 (Prezentace) – 4 vyučovací hodiny 

Metodický blok č. 3 popisuje činnost vyučujících během závěrečné fáze vzdělávacího programu, 
ve které žáci prezentují výsledky své práce obecenstvu. Součástí je i opakovací lekce, která dává 
žákům prostor pro zpětnou vazbu i reflexi procesu učení. 

Z pohledu formálního i neformálního vzdělávání závěrečný blok rovněž pracuje s prvky obou forem 
vzdělávání. Konkrétním přínosem neformálního v kontextu formálního vzdělávání je například: 
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• Vytvoření specifického prostředí: Žáci prezentují své skupinové podnikatelské záměry 
před publikem složeným ze spolužáků a z přizvaných posluchačů. Může se jednat o rodiče, 
zástupce pedagogického sboru i širší komunity školy, lokálních podnikatelů a zástupců 
radnice. Zapojení posluchačů z prostředí reálného světa vnáší do formálního vzdělávání nový 
prvek, který podporuje motivaci žáků a zároveň propojuje školní vyučování s okolním světem.  

• Důraz na celostní přístup k rozvoji osobnosti a rozvoj klíčových kompetencí: Blok nestaví 
pouze na znalostech, ale rozvíjí klíčové kompetence ve všech složkách. Aktivity zaměřené 
na práci se zpětnou vazbou po prezentacích se zabývají nejen hodnocením výkonů 
jednotlivých skupin a výstupů společné práce, ale pracují i s pocity a prožitky žáků 
během samotného prezentování a po něm. Žáci tak mají možnosti v bezpečném prostředí 
nezaměřeném na hodnocení reflektovat komplexněji práci svou i ostatních.  

• Přítomnost facilitátora, partnerský vztah mezi žáky a vyučujícím: Vyučující žáky podporuje 
a jednotlivými aktivitami je provází, nestaví se do role nositele pravdy. V popředí aktivit jsou 
samotní žáci a jejich individuální potřeby a aktuální zkušenosti. 

• Příležitost učit se z chyb: Hodnocení vlastních výkonů i míry aktivního zapojení 
během vzdělávacího programu není nahlíženo ze sumativního pohledu, chyba je brána jako 
nedílná součást procesu učení, tedy jako příležitost pro další rozvoj. 

 

3.3.1 Téma č. 1 (Prezentace a zpětná vazba) – 3 vyučovací hodiny 

Klíčové kompetence a způsob jejich rozvoje 

• Smysl pro iniciativu a podnikavost – prezentování rozpracovaných nápadů na sociální 
podnikání publiku (potenciální investoři), schopnost vypíchnout hlavní body a následně si 
obhájit svůj podnikatelský záměr, přesvědčení ostatních o jeho společenské prospěšnosti 

• Komunikativní kompetence, komunikace v cizích jazycích – formulace myšlenek a názorů 
v logické posloupnosti, souvislý projev, naslouchání názorů druhých, adekvátní reakce 
na zpětnou vazbu, zařazení anglického jazyka do prezentací dle vlastních preferencí 
a schopností 

• Sociální a občanské schopnosti – spolupráce ve skupině, stanovení a dodržování 
zodpovědností při skupinovém úkolu, prezentace výsledků své práce, pochopení důležitosti 
respektující spolupráce a aktivní zapojení všech členů týmu, pocit úspěchu z konečného 
výstupu, formování pozitivního a sebevědomého obrazu každého člena skupiny, zvýšení 
povědomí o sociálně odpovědném přístupu v podnikání 

• Pracovní kompetence – praktické použití nástrojů pro dosažení stanoveného cíle, základní 
orientace v aktivitách potřebných pro založení a rozvinutí svého podnikatelského záměru 

Aktivita 1 Prezentace a zpětná vazba (95 min) 

Úvodní aktivita závěrečného bloku představuje vrchol celého vzdělávacího programu. Žáci 
před publikem prezentují jako skupina výsledky své práce – své rozpracované nápady na sociální 
podnikání. Vyučující určí pořadí prezentujících skupin a vysvětlí publiku i prezentujícím skupinám 
formu hodnocení. Konstruktivní zpětná vazba je jedním z nástrojů formativního hodnocení a je 
pro žáky důležitá s ohledem na jejich další posun. 

Vyučující před samotnými prezentacemi rozdá všem hodnotící formuláře v dostatečném množství 
(Příloha 4.14). Formulář s posluchači krátce projde a okomentuje jednotlivé položky: 
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V této části projektu by se hodnotitelé měli oprostit od formy prezentace a hodnotit jen parametry 
obchodního plánu, který skupina vytvořila. Soustředí se na následující položky: 

o Jak na vás projekt působí? – hodnotí se celkový obsah i forma plátna obchodního modelu, 
detailnost zpracování. 

o Komu projekt prospěje? – hodnotí se skutečný přínos pro komunitu obecně, praktické 
důsledky činnosti firmy. 

o Je projekt realistický? – hodnotí se realističnost celého projektu (např. osídlení Marsu je 
zajímavá obchodní myšlenka, ale je otázka, jestli je uskutečnitelná). Jedná se o diskutabilní 
kategorii, proto je třeba hodnotit citlivě a s otevřenou myslí. 

V části prezentace je naopak hodnocena pouze prezentační část, bez ohledu na to, jak je plán dobrý 
nebo špatný. Soustředí se na následující otázky: 

o Srozumitelnost prezentace – hodnotí se celkový výkon a efekt, který prezentace má 
na obecenstvo. Způsob, jakým jsou předány hlavní informace, a jestli jsou obecenstvu 
srozumitelné. 

o Dosažení cílů prezentace – hodnotí se, jestli prezentace vyčerpávajícím způsobem popsala 
podnikatelský plán skupiny. Profesionální prezentace plná audiovizuálních efektů ještě 
nemusí být zárukou silného účinku na obecenstvo a naopak – dobře zvolený civilní projev 
může obecenstvo hluboce zasáhnout. 

o Vizuální zpracování – hodnotí se grafická stránka prezentace, nutno hodnotit citlivě, neboť 
skupiny mají do jisté míry svázané ruce tím, že prezentují plátno obchodního modelu. 

o Výkony prezentujících – hodnotí se celkový výkon skupiny i jednotlivých členů. Jejich podání 
a schopnost zaujmout obecenstvo. 

o Jazyková správnost – hodnotí se jazyková správnost prezentace. 

o Věcná správnost – hodnotí se obsahová správnost, není nutné prezentaci hloubkově 
analyzovat, ale zaměřit se na zjevné nepřesnosti, které by se při ní mohly objevit. 

Každá otázka formuláře má u sebe prostor na poznámky, kam si hodnotitel může napsat myšlenky, 
které ho napadnou. Formulář pro zpětnou vazbu slouží jako vodítko, které naznačuje, co a jakým 
způsobem hodnotit během zpětné vazby. 

Obecenstvo by se mělo snažit přicházet s konstruktivní zpětnou vazbou. Hodnoticí škála úmyslně 
není založena na číselném hodnocení. Program má vzdělávací charakter, přináší mnoho 
komplikovaných konceptů a jeho hlavním cílem je vzbudit v žácích zájem nejen o sociální podnikání, 
ale podnikání obecně. Pokud jejich první zkušenost bude negativní, nedá se čekat, že by je tato 
problematika v budoucnu ještě zaujala. 

Jednotlivé skupiny následně prezentují své podnikatelské záměry. Forma prezentace a počet 
prezentujících je plně v režii samotných žáků. Z hlediska rozvoje kompetencí je vhodné, aby se 
do prezentování zapojili všichni žáci, není to nicméně nezbytné. Jelikož jsou v programu prezentační 
dovednosti probírány pouze okrajově, pro studenty s menšími zkušenostmi s prezentací by tento 
úkol mohl být stresující a spíše kontraproduktivní. Žáci se obdobně mohou rozhodnout i 
pro zapojení anglického jazyka do svých prezentací. Pokud se rozhodnou své sociální podnikání 
popsat krátce v angličtině, mohou využít výstup z bloku č. 2, Téma 2. 

Po každé prezentaci vyučující požádá žáky, aby chvíli posečkali a dá publiku prostor pro vyplnění 
dotazníků. Následně žákům poskytne ještě krátké hodnocení ze svého pohledu. V tuto chvíli je 
potřeba soustředit se na kladné stránky jejich projevu. Vyučující skupinu zná a díky předchozím 
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částem programu ví, jaké výzvy a problémy žáci překonali. Měl by se tedy soustředit zejména 
na vypíchnutí jejich úspěchů. Komplexnější zpětnou vazbu žáci obdrží v následující aktivitě. 

Z technického hlediska je třeba upozornit, že může nastat problém s velikostí plátna obchodního 
modelu, které slouží jako hlavní pomůcka pro prezentaci. I pokud je plátno vytištěno ve velikosti A0, 
nemusí být detaily plátna dobře čitelné, což se ukázalo během pilotního ověření programu. Tento 
problém je možno vyřešit například tím, že se pořídí fotografie plátna a ta se pak promítne pomocí 
dataprojektoru na velké plátno či se plátno převede do formy využitelné na interaktivní tabuli. 

 Aktivita 2 Zpětná vazba s dotazníky (20 min) 
  
Po prezentacích všech skupin se žáci opět rozdělí do týmů, ve kterých během programu pracovali. 
Vyučující jim rozdá vyplněné formuláře zpětné vazby. Společně vyplněnou zpětnou vazbu projdou 
a hodnocení komentují. Vyučující dbá na to, aby žáci měli prostor vyjádřit své názory a pocity. 
S hodnocením mohou souhlasit i nesouhlasit, v obou případech by měli být schopni vysvětlit 
konkrétně, v čem se jejich pohled shoduje či neshoduje. 

Příklady doplňujících otázek: 

o Co se vaší skupině dle hodnocení publika líbilo nejvíce? Co je nejvíce zaujalo a proč? 
Souhlasíte s jejich hodnocením? Co si myslíte vy, že se vám nejvíce povedlo? 

o Podařilo se vám srozumitelně předat, o čem váš podnikatelský záměr je? Pochopilo 
publikum, komu vaše podnikání prospěje a jak? Vysvětlili byste to jinak, pokud byste měli 
možnost? Pokud ano, na co byste se při prezentování zaměřili? 

o Je něco, s čím v hodnocení nesouhlasíte? S čím konkrétně a proč? Čím by to mohlo být, že 
publikum mělo odlišný názor?  

o Jak posluchači hodnotili vaše prezentační dovednosti? Jak jste se při prezentování cítili vy?  

o Na co jste pyšní, co se vám povedlo? Na čem byste naopak chtěli do příště ještě zapracovat? 
Jak konkrétně lze tato věc natrénovat? Zkuste navrhnout 3 konkrétní kroky, které by mohly 
vést ke zlepšení v této oblasti. 

 Aktivita 3 Hodnocení hravě (20 minut) 

Závěrečná aktivita tématu navazuje na hodnocení, jejím cílem je kromě práce se zpětnou vazbou 
i odpočinek a uvolnění atmosféry. Pro žáky mohla být prezentace na komplexní téma jako plátno 
obchodního modelu a sociální podnikání náročným úkolem, je tedy dobré poskytnout prostor 
pro neformální zhodnocení, odpočinek, vyjádření vlastních pocitů a emocí. 

Žáci jsou rozděleni do 2 větších skupin (ideálně spojením několika týmů). Každý žák dostane bílý 
papír, na který napíše vlastní otázku týkající se vzdělávacího programu, práce ve skupině, 
předchozího prezentování svých nápadů. Papír následně zmuchlá do kuličky a po pokyny vyučujícího 
hodí papír jako sněhovou kouli do prostoru. Vyučující nechá žáky chvíli „koulovat“ a poté 
na domluvený pokyn žákům zavelí, aby přestali a rozbalili nejbližší kouli. Žáci poté postupně 
odpovídají na otázky na papírech. 

Aktivita se opakuje dle časových možností a zájmu žáků. Vyučující může klást doplňující otázky 
či upravit instrukce dle potřeby. Pokud by „koulování“ bylo rušivé a žáci by nedodržovali dohodnutá 
pravidla, může například žáky postavit do kruhu a zmuchlané papíry si posílat dokola.  
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3.3.2 Téma č. 2 (Opakování) 

 Klíčové kompetence a způsob jejich rozvoje 

• Schopnost učit se – opakování založené na asociacích, podnícení zájmu o další vzdělávání 
v dané oblasti, propojení poznatků do logických celků, hledání systematických vazeb 

• Smysl pro iniciativu a podnikavost – podpora komplexního podhledu na oblast podnikání, 
porozumění možností vlastního uplatnění v tomto oboru 

• Sociální a občanské schopnosti – pochopení důležitosti sociální prvku podnikání, rozvoj 
empatie a respektu k druhým 

• Komunikativní kompetence – formulace myšlenek a názorů, práce se zpětnou vazbou 
a sebehodnocením 

Aktivita 1 Opakování (20 min) 

Žáci zůstanou rozděleni ve dvou skupinách a vyučující jim rozdá pracovní list s obrázky spojenými 
s absolvovaným vzdělávacím programem (Příloha 4.23). Cílem listu je vybavit si pomocí vizuálních 
asociací klíčová témata programu a navzájem si je propojit. Během této aktivity je důležité vytvořit 
uvolněnou atmosféru (čemuž napomáhá i předchozí aktivita) tak, aby žáci nevnímali tento úkol jako 
testování, ale jako prostor pro spontánní vyjádření svých postřehů a emocí. Na pracovní list 
si mohou volně psát či kreslit, což podporuje jejich kreativitu.  

Vyučující s žáky jednotlivé části pracovního listu projde a okomentuje (komentář pro vyučujícího 
v Příloze 5.8). Pokud si žáci k danému obrázku nic nevybavují, může se vyučující zkusit vyptat. 

Příklad doplňujících otázek: 

o Vzpomenete si, kdy jsme tuto aktivitu dělali? Jaké to bylo setkání? Co ještě jsme tento den 
společně probírali?  

o Co jsme dělali předtím a co potom? Je v tomto pořadí nějaká logika? 

o Co vás ten den nejvíce bavilo? 

Cílem aktivity není projít veškeré poznatky do detailu či uvádění kritických poznámek. Pokud někdo 
z žáků udělá chybu, je třeba ji citlivě opravit, např. ji třeba otočit v žert atd. Pokud je tato aktivita 
provedena správně, je to mnohem účinnější způsob, jak upevňovat nabyté poznatky než například 
klasický test. 

 

Aktivita 2 Interaktivní test (5 min) 

Žáci si procvičí klíčové poznatky vzdělávacího programu pomocí interaktivní úlohy (Příloha 4.21).  

Aktivita 3 Hodnocení programu (15 min) 

Aktivita zaměřená na kreativní hodnocení byla inspirovaná pilotním ověřením vzdělávacího 
programu. Zástupci formálního i neformálního vzdělávání se shodli, že by bylo vhodné na závěr 
zařadit hodnocení programu, které by dalo žákům příležitost krátce celý program zhodnotit. Oproti 
předchozím dvěma aktivitám je tato zaměřena ne na nabyté znalosti, ale na reflexi vzájemné 
spolupráce, procesu učení, zvnitřnění nových informací a na výchovnou hodnotu. 
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Vyučující rozdá žákům obrázek hvězdice s otázkami zaměřenými na hodnocení programu (Příloha 
4.23) a dá jim cca 10 minut na vyplnění. Žáci se poté postaví do kruhu a popořadě každý 
přečte/řekne 2 odpovědi, které si sám vybere. Zapojit by se měl každý žák. Výběr odpovědí je 
ponechán na žácích samotných, čímž se předejde negativním pocitům z toho, že by žáci byli tlačení 
do sdílení toho, co sami v danou chvíli nechtějí. 

Otázky částečně kopírují dotazník, který žáci vyplňovali po pilotním ověření. Odpovědi žáků jsou 
zapracovány do kapitoly 6 (Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi) a zohledněny 
ve finální verzi programu.  

Aktivita 4 Závěr a shrnutí (5 min) 

Vyučující na závěr okomentuje průběh předchozí aktivity i celého programu. Může vypíchnout 
u každé skupiny jeden či dva postřehy, co se mu na jejich práci líbilo, co se jim během programu 
podařilo zvládnout, i když z toho mohli mít obavy apod. S žáky se rozloučí a vzdělávací program 
se uzavře. 
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4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu 

Příloha 4.1 – Na rozehřátí – vytisknout, nastříhat (1x pro každého žáka) 

Příloha 4.2 – Prezentace sociálního podnikání 

Příloha 4.3 – SWOT analýza školy – vytisknout (1x pro každého žáka) 

Příloha 4.4 – Vycházka – vytisknout (1x pro každou skupinu) 

Příloha 4.5 – Vybavení kanceláře – vytisknout (1x pro každého žáka) 

Příloha 4.6 – Slovesa – vytisknout, nastříhat (1x pro celou třídu) 

Příloha 4.7 – Plátno obchodního modelu – vytisknout (1x pro každou skupinu) 

Příloha 4.8 – Prezentace plátna obchodního modelu, Facebook 

Příloha 4.9 – Obsah plátna – vytisknout (1x pro každou skupinu) 

Příloha 4.10 – Plátno obchodního modelu firmy Facebook – vytisknout (1x pro každou skupinu) 

Příloha 4.11 – Plán realizace (mind map) – vytisknout (1x pro každou skupinu) 

Příloha 4.12 – Jak prezentovat – vytisknout (1x pro každou skupinu) 

Příloha 4.13 – Situace pro role-play – vytisknout (1x pro celou třídu) 

Příloha 4.14 – Zpětná vazba na prezentace – vytisknout (1x pro každého člena obecenstva) 

Příloha 4.15 – Opakování – vytisknout (1x pro každého žáka) 

Příloha 4.16 – SWOT – procvičení prvního bloku (HTML příloha) – nakopírovat do počítačů 

Příloha 4.17 – Křížovka (HTML příloha) – nakopírovat do počítačů 

Příloha 4.18 – Test quiz – opakování prvního bloku (HTML příloha) – nakopírovat do počítačů 

Příloha 4.19 – Plátno obchodního modelu – procvičení (HTML příloha) – nakopírovat do počítačů 

Příloha 4.20 – Test slovní zásoby – procvičení anglických slovíček (HTML příloha) – nakopírovat 
do počítačů 

Příloha 4.21 – Závěrečné procvičení (HTML příloha) – nakopírovat do počítačů 

Příloha 4.22 – Short sentences (HTML příloha) – nakopírovat do počítačů 

Příloha 4.23 – Hodnocení programu (1x pro každého žáka) 

Příloha 4.24 – Extra úlohy (dle potřeby) 

Příloha 4.25 – Vstupní kompetenční dotazník (1x pro každého žáka) 

Příloha 4.26 – Výstupní kompetenční dotazník (1x pro každého žáka) 

Veškeré materiály potřebné pro realizaci programu jsou dostupné na následujících odkazech: 
DOCX: 
https://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Priloha_4_zaci_Ink
ubator_2/4_Soubor_materialu_pro_realizaci_Inkubator_2.docx  
 

PDF: 
ttps://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Priloha_4_zaci_Inku
bator_2/4_Soubor_materialu_pro_realizaci_Inkubator_2.pdf     
 

https://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Priloha_4_zaci_Inkubator_2/4_Soubor_materialu_pro_realizaci_Inkubator_2.docx
https://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Priloha_4_zaci_Inkubator_2/4_Soubor_materialu_pro_realizaci_Inkubator_2.docx
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5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů 

Příloha 5.1 – Prezentace sociálního podnikání – metodický komentář k Příloze 4.2 

Příloha 5.2 – Vybavení kanceláře – řešení Přílohy 4.5 

Příloha 5.3 – Prezentace plátna obchodního modelu – metodický komentář k Příloze 4.8  

Příloha 5.4 – Škola – mind map – rozpracovaný příklad  

Příloha 5.5 – Plán realizace – metodický komentář k Příloze 4.11 

Příloha 5.6 – Zásady prezentace – metodický komentář k Příloze 4.12 

Příloha 5.7 – Situace pro role-play – metodický komentář k Příloze 4.13 

Příloha 5.8 – Opakování – řešení Přílohy 4.15 

Příloha 5.9 – Extra úlohy 

Příloha 5.10 – Kompetenční dotazníky – metodický komentář k Příloze 4.25 a 4.26 

 

 

Veškeré metodické materiály jsou dostupné na následujících odkazech: 

DOCX: 
https://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Priloha_5_ucitele_I
nkubator_2/5_Soubor_metodickych_materialu_Inkubator_2.docx  
 

PDF: 
https://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Priloha_5_ucitele_I
nkubator_2/5_Soubor_metodickych_materialu_Inkubator_2.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Priloha_5_ucitele_Inkubator_2/5_Soubor_metodickych_materialu_Inkubator_2.docx
https://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Priloha_5_ucitele_Inkubator_2/5_Soubor_metodickych_materialu_Inkubator_2.docx
https://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Priloha_5_ucitele_Inkubator_2/5_Soubor_metodickych_materialu_Inkubator_2.pdf
https://filedn.com/lsBVgSr0PfSJIhl2KR8cjnu/Skola40/Podnikatelsky_inkubator_2/Priloha_5_ucitele_Inkubator_2/5_Soubor_metodickych_materialu_Inkubator_2.pdf
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6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi 

 

Místo ověření programu Datum ověření programu 
Cílová skupina, s níž byl  
program ověřen 

 

Gymnázium Oty Pavla, 
Loučanská 520/1, 

15300 Praha-Radotín 

 

4., 13., 19. prosince 2018 

 

1.S (29 žáků) Gymnázia  
Oty Pavla 

 

1. Stručný popis procesu ověření programu 

a) Jak probíhalo ověření programu (organizace, počet účastníků, počet realizátorů atd.)? 

Program byl ověřen během 3 projektových dní se žáky 1.S (ročník víceletého gymnázia 
odpovídající 8. ročníku ZŠ) na Gymnáziu Oty Pavla v Radotíně. Pilotního ověření se zúčastnilo 
celkem 29 žáků, z nichž 27 bylo přítomno alespoň na 2 projektových dnech. Program byl veden 
třemi lektory z organizace neformálního vzdělávání (Channel Crossings) v úzké spolupráci 
se zástupkyní formálního vzdělávání – třídní učitelkou. Kromě lektorů byli přítomni i další 3 zástupci 
neformálního vzdělávání, z nichž dva sloužili jako metodická a logistická podpora lektorům 
a zároveň zastávali funkci pozorovatelů, a jeden jako mentorská podpora paní učitelky. 

Pilotáž byla realizována v době školního vyučování a zabrala celkem 16 vyučovacích hodin 
(1. a 2. den po 6 vyučovacích hodinách, 3. den 4 vyučovací hodiny). Závěrečný den byl věnován 
prezentacím vlastních podnikatelských nápadů jednotlivých skupin vypracovaných v plátnu 
obchodního modelu, reflexi a evaluaci. Na prezentace žáků byli pozváni i rodiče a další zástupci 
pedagogického sboru gymnázia.  

b) Jaký byl zájem cílové skupiny? 

Přítomnost lektorů z neformálního vzdělávání byla pro žáky něčím novým. Žáci byli zvědaví, co 
se bude dít, a vyjadřovali se velmi pozitivně k faktu, že nebude probíhat klasické vyučování. 
Motivačním prvkem byly také notebooky, které byly pro skupiny připravené a s kterými žáci 
během programu pracovali. Zapojení technologií vzbudilo hned na úvod programu zájem a 
napomohlo celkovému nastavení spolupracující atmosféry. 

c) Jaká byla reakce cílové skupiny? 

Reakce cílové skupiny byla převážně kladná, žáci byli pyšní na své výsledné projekty a prezentace. 
Ve výstupním dotazníků uvedlo 20 z 24 žáků přítomných na závěrečném projektovém dni „spíše 
ano“ či „určitě ano“ u otázky, zda si během program osvojili nějaké nové znalosti či dovednosti, 
které by mohli nyní či v budoucnu využít. 17 žáků poté uvedlo „spíše ano“ či „určitě ano“ v odpovědi 
na otázku, zda je téma společensky odpovědného podnikání zaujalo a chtěli by se o něm dozvědět 
více.  
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2. Výsledky ověření  

a) Výčet hlavních zjištění/problémů z ověřování programu: 

o Zjištění týkající se edukační vycházky, jejímž cílem bylo zvýšit povědomí o potřebách 
komunity a inspirovat žáky k vlastním nápadům na sociální podnikání. Vzhledem k malému 
množství konkrétních příkladů v okolí školy byl čas vyhraněný na tuto aktivitu příliš dlouhý. 
Zároveň se ukázalo, že není praktické nechat žáky vyplňovat připravený pracovní list 
během samotné vycházky (není kam si položit papír, vítr a nepřízeň počasí apod.). 

o Propojení anglických bloků s tématem sociálního podnikání nebylo pro některé žáky 
srozumitelné a anglické lekce tak mohly působit „našroubovaně“.  

o Žáci se soustředí na prezentování plátna obchodního modelu, ale v programu chybí 
zopakování zásad prezentování jako takového. 

b) Návrhy řešení zjištěných problémů: 

o Upravit časovou dotaci na vycházku a zároveň do metodické části připsat zmínku 
o důležitosti přípravy vyučujícího před realizací programu. Vyučující musí předem zmapovat 
okolí školy a připravit případně i relevantní příklady z jiných míst tak, aby vycházka měla 
pro žáky přidanou hodnotu a inspirovala je k vlastní práci. Vyplnění pracovního listu 
ponechat až po návratu z vycházky a propojit ho s reflexí celé aktivity. 

o Propojení anglických okének s tématy vzdělávacího programu je dáno náročností tématu 
a úrovní obchodní angličtiny u cílové skupiny. Obchodní angličtina na úrovni žáků 8. a 9. 
ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií působí oproti probíranému plátnu 
obchodního modelu elementárně, nicméně zařadit náročnější slovní zásobu by nebylo 
v kontextu programu žádoucí. Řešením tedy není změnit aktivity jako takové, ale spíše 
se zaměřit na důsledné objasnění zapojení těchto aktivit a zároveň angličtinu více propojit 
se žákovskými projekty.  

o Do programu zařadit blok týkající se zásad správného prezentování a zároveň stanovení si 
konkrétních kritérií, která budou během prezentací sledována. Pro cílovou skupinu by bylo 
atraktivní, kdyby tyto zásady byly alespoň částečně zopakovány prostřednictvím videa.  

c) Bude/byl vytvořený program upraven? 

Ano, všechny zmíněné návrhy na řešení byly zapracovány do finální verze programu. 

d) Jak a v kterých částech bude program na základě ověření upraven? 

Program byl upraven na základě navrhnutých řešení v bodu b). Další návrhy na řešení 
problematických míst jsou shrnuty v bodě l) Konkrétní výčet úprav. 

 



 

3. Hodnocení účastníků a realizátorů ověření 

a) Jak účastníci z cílové skupiny hodnotili ověřovaný program? 

Žáci program hodnotili celkově pozitivně, nejvíce je bavilo navrhnutí a odprezentování vlastní firmy, 
vymýšlení vlastního podnikatelského plánu, práce ve skupinách, hry a možnost věnovat se vlastním 
projektům. Ocenili také neformální a vstřícný přístup lektorů, jak k nim samotným, tak k jejich 
nápadům. Za nejvíce přínosné pak žáci považovali seznámení se s nástroji strategické analýzy 
(např. SWOT, plátno obchodního modelu) a s nimi souvisejícími pojmy, zvýšení povědomí 
o sociálním podnikání a podnikáním jako takovém a zážitkový element (mohli si sami vyzkoušet, 
jaké to je podnikat). Mezi přínosnými aspekty programu uváděli také kolektivní práci, což vedlo 
k posílení vztahů ve třídě. Mezi přínosy uvedli i závěrečné prezentování projektů. Pro některé žáky 
bylo téma podnikání náročné, nicméně i tito žáci uvedli, že je program bavil a přišel jim celkově 
užitečný. 

Součástí žákovského hodnocení byly i vstupní a výstupní dotazníky zaměřené na klíčové 
kompetence. Zhruba polovina otázek v dotaznících se soustředila na sebehodnocení, které žáci 
mohli vyplnit na čtyř až pěti bodové škále. Druhá polovina otázek nejrůznějšími způsoby testovala 
nabyté znalosti a dovednosti. V oblasti komunikace v cizích jazycích došlo k nejvýraznějšímu 
zlepšení v oblasti správného používání tematické slovní zásoby. Posun byl patrný i v některých 
otázkách týkajících se schopnosti práce s digitálními technologiemi, např. v práci s informačními 
zdroji. V oblasti praktických dovedností spojených se smyslem pro iniciativu a podnikavost 
se studenti naučili např. používat SWOT analýzu. Dle celkového subjektivního hodnocení 
vzdělávacího programu žáky ohodnotilo více než 80 % účastníků program jako přínosný nebo 
spíše přínosný.  

b)   Co bylo v programu hodnoceno v rámci ověřovací skupiny nejlépe? 

o Možnost vyzkoušet si, co obnáší podnikání („Děkuji za super práci, ve které jsem si 
vyzkoušel, jaké by to bylo tvořit podnikání. Super zkušenost.“ „Za ty tři dny jsem se toho 
o podnikání dozvěděla hodně a pochopila, o co jde.“) 

o Práce ve skupinách na vlastním projektu/podnikatelském plánu 

o Zajímavé téma („Bylo to rozhodně velmi zajímavé a přínosné. Doma jsme o tomto tématu 
diskutovaly s mamkou. I jí to přišlo přínosné.“) 

o SWOT analýz 

c)  Jak byl hodnocen věcný obsah programu? 

Program byl po obsahové stránce realizátory a zástupci formálního a neformálního vzdělávání 
hodnocen pozitivně. Žáci měli možnost seznámit se se základy podnikání netradiční formou, 
jednotlivé aktivity do sebe dobře zapadaly a logicky navazovaly. Po ověření programu v praxi 
zazněl požadavek začlenit v tomto ohledu srozumitelněji jazyková okénka, aby žáci samotní 
dokázali rozpoznat propojení anglického jazyka s jejich vlastními podnikatelskými záměry. Celkově 
byl vzdělávací program hodnocen jako komplexní a smysluplný. 

Důraz byl v první části kladen na samostatné vyhledávání informací. Úvod, samostatné 
vyhledávání a zpracovávání informací o sociálním podnikání a o nástroji strategické analýzy SWOT 
fungovaly dobře. Edukační vycházka po okolí školy se po obsahové stránce do programu hodila, 
bylo nicméně navrženo několik poznámek do metodické části. 

Pro druhou část byla stěžejní práce ve skupině (plátno obchodního modelu). Převážnou část tohoto 
bloku žáci pracovat v menších skupinách, lektoři působili v roli průvodců. Žáci měli prostor 
kreativně rozpracovat své projektové nápady. Pozitivně bylo hodnocení využití nástroje plátna 
obchodního modelu, které žáky vedlo ke strukturovanému přemýšlení a komplexnímu pojetí. 
Do práce se zároveň mohli zapojit všichni žáci. Skupinám byl ponechán velký prostor pro vlastní 
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kreativitu, díky čemuž vznikla kromě samotného plátna i například loga firem. 

Třetí část se soustředila na prezentační dovednosti žáků. Po obsahové stránce byl blok dobře 
rozvržený; většina času byla věnována prezentacím jednotlivých skupin a poskytování zpětné 
vazby. Padl návrh zařadit téma, v jehož rámci by si žáci zopakovali základní zásady prezentování 
a byla stanovena konkrétní kritéria, jež budou u prezentující hodnocena (obsahová i formální 
stránka).  

d)  Jak bylo hodnoceno organizační a materiální zabezpečení programu? 

Organizační a materiální zabezpečení bylo hodnoceno kladně, během ověření programu bylo vše 
potřebné k dispozici. Drobná komplikace nastala ve chvíli, kdy žáci měli pracovat s notebooky, 
které nebyly dostatečně nabité. Tato situace ale byla vzápětí vyřešena. Celkově bylo zabezpečení 
v pořádku.  

e)  Jak byl hodnocen výkon realizátorů programu? 

Výkon realizátorů byl hodnocen kladně. Přístup lektorů byl dle zástupkyně formálního vzdělávání 
velmi přátelský, lektoři dokázali vhodně propojit teoretické informace s reálným prostředím 
sociálního podnikání. Lektoři byli na jednotlivé projektové dny dobře připraveni, dokázali jasně 
a srozumitelně vysvětlovat nové pojmy, propojovali svůj výklad s praktickými příklady. Citlivě střídali 
jednotlivé činnosti, aby žáky stále aktivizovali; dokázali přesně reagovat na potřeby žáků.  

f)   Jaké měli účastníci výhrady/připomínky? 

o Věnovat méně času angličtině a více práci na vlastních projektech. 

o „Možná tu procházku po Radotíně bych mít nemusel.“ 

o „Možná bych udělala pro trochu starší věkovou kategorii.“ „Možná bych s tím rok nebo dva 
počkala. Teď je nám 13-14 a někteří z nás nemají ani ponětí, co je baví. Proto je trochu brzy 
s námi mluvit takto dopodrobna o podnikání. (I když mě to bavilo :))“ 

o „Víc rozepisovat nápad:  

 g)   Opakovala se některá výhrada/připomínka ze strany účastníků častěji? Jaká? 

Žáci nejčastěji zmiňovali pro ně nesrozumitelné propojení anglického jazyka s tématech sociálně 
odpovědného podnikání. Někteří uvedli, že by angličtinu nechtěli vůbec. Zároveň ale dodali, že by ji 
nejraději vypustili z vyučování celkově.  

h)   Budou případné připomínky účastníků zapracovány do další verze programu? Pokud ne, 
proč? 

Připomínka týkající se zapojení anglického jazyka byla důkladně probrána s lektory a zástupci 
formálního i neformálního vzdělávání. Došlo ke shodě, že propojení angličtiny s tématem sociálního 
podnikání i s vlastními skupinovými projekty musí být v programu dopracováno a důkladně 
objasněno. Zároveň bylo do metodické části uvedeno upozornění, že je při realizaci programu třeba 
dbát na dostatečné vysvětlení důležitosti angličtiny žákům.  

Připomínka k vycházce po okolí byla taktéž diskutována s lektory a zástupci formálního 
a neformálního vzdělávání. Došlo ke shodě, že tato část programu vyžaduje od vyučujícího/lektora 
důkladnou přípravu před realizací programu, aby byly cíle této aktivity naplněny. Metodická část 
byla v tomto ohledu upravena. 

Jak ukázalo pilotní ověření programu, téma sociálního podnikání a rozpracovávání vlastních 
podnikatelských záměrů bylo na jednu stranu pro mnohé žáky nové a náročné. Na druhou stranu, 
někteří žáci ve zpětné vazbě uvedli, že by si přáli jít v práci na svých projektech ještě více 
do hloubky. V tomto ohledu je tedy problematické finální verzi programu upravit tak, aby byly 
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zohledněny všechny připomínky. Záleží především na konkrétní skupině žáků a na přístupu 
lektorů/vyučujících, což bylo rozpracováno i v metodické části programu.  

i)   Jak byl program hodnocen ze strany realizátorů programu? 

Téma vzdělávacího programu bylo realizátory hodnoceno jako aktuální a důležité. Program je svým 
zaměřením a důrazem na samostatnou práci žáků (ať už individuálně, tak ve skupinách) poměrně 
náročný, což od realizátorů vyžaduje důkladnou přípravu, zejména v aktivitách vycházka do okolí 
školy a rozpracování plátna obchodního modelu.  

Cíle programu byly dle realizátorů naplněny. Žáci se seznámili a prakticky aplikovali základní 
metody strategického plánování (SWOT analýza, myšlenková mapa, plátno obchodního modelu), 
rozpracovali a odprezentovali svůj podnikatelský záměr před publikem, dokázali koordinovat vlastní 
práci se členy skupiny, popsali svůj projekt jednoduchými větami v anglickém jazyce, dokázali 
během práce využívat digitální technologie, vyhledávali relevantní informace na internetu, 
poskytovali a přijímali zpětnou vazbu na skupinovou práci. 

j)   Navrhují realizátoři úpravy programu, popř. jaké? 

Návrhy na úpravu byly probrány během evaluačního semináře, jehož se zúčastnili lektoři, zástupci 
formálního i neformálního vzdělávání přítomní na ověření programu v praxi. Tyto návrhy 
reflektovaly jak obsahovou, tak didaktickou stránku programu. Důležitým sledovaným aspektem při 
diskuzi byly i časové dotace přidělené jednotlivým aktivitám a doplňující metodické pokyny 
pro vyučující/realizátory programu. Kompletní výčet návrhů úprav ze strany realizátorů je obsažen 
v bodu l) níže. 

k)   Budou tyto návrhy realizátorů zapracovány do další verze programu? Pokud ne, proč? 

Ano, zmíněné návrhy na změnu byly zapracovány do finální verze programu. 

l)  Konkrétní výčet úprav, které budou na základě ověření programu zapracovány 
do další/finální verze programu: 

První tematický blok: 

o Přidat do metodické části poznámku týkající se příkladů sociálního podnikání. Vyučující 

by měl vést žáky k hledání co nejvíce příkladů sociálního podnikání.  

o Zkrátit časovou dotaci na vycházku. 

o V metodické části zdůraznit důkladnou přípravu vyučujícího, která zajistí, že vycházka bude 

mít pro žáky v rámci vzdělávacího programu přidanou hodnotu. 

o Práci s pracovním listem nechat až na zpětnou vazbu z vycházky, před a během vycházky 

zdůraznit žákům její cíl. 

o Během zpětné vazby z vycházky nechat žáky reflektovat sociální podnikání v jejich okolí 

a dát jim dostatek prostoru k úvaze nad vlastními nápady sociálního podnikání. 

o V popisu programu i v metodické části více propracovat, jakým způsobem zapadají anglické 

části do celého tématu. Zároveň připsat tipy, jak toto předat žákům. 

o V metodické části u jazykového okénka navrhnout náročnější variantu některých aktivit 

pro případ, že se ve skupině sejdou jazykově pokročilejší studenti. 

Druhý tematický blok: 

o V metodické části přidat návodné otázky / oblasti / tipy pro vyučující, které by pomohly při 

poskytování zpětné vazby po role play aktivitách. V jejich průběhu si žáci vyzkoušeli, jak by 

reagovali v situacích, které by mohly nastat v souvislosti s jejich projektem a mohly by být 
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potenciálně problematické. 

o Na konci bloku (případně před na začátku třetího) zařadit před prezentacemi žáků blok, 

kde by se zopakovaly zásady správné prezentace + stanovení konkrétních kritérií, která 

budou u prezentujících hodnocena (obsahová i formální stránka). 

o Do metodické části zařadit variantu, že žáci musí připravit cca 3 krátké věty o svém projektu 

v angličtině a prezentovat je před publikem. Tímto by probíraná slovní zásoba byla využita 

v celkovém výstupu projektu, a byla by tak více začleněna do průběhu celého programu. 

Třetí tematický blok: 

o Problém během promítnutí plátna obchodního modelu při závěrečných prezentací 

skupin - formát vyplněného plátna (A1) byl jako podklad pro prezentaci malý, ze zadních řad 

nebyl text čitelný. Do popisu programu připsat upozornění / poznámku a navrhnout možné 

řešení: vyfocení plátna a promítnutí fotografie ve větší velikosti tak, aby posluchači mohli při 

prezentaci sledovat jednotlivé kolonky vyplněného plátna. 

o Do metodické poznámku přidat variantu poskytování zpětné vazby – průběžné hodnocení 

po každé prezentaci místo celkového hodnocení na závěr. V metodice by se měly objevit 

i výhody a nevýhody takového hodnocení. 

 

 

7 Příloha č. 4 – Odborné a didaktické posudky programu  
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8 Příloha č. 5 - Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


