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Slovo děkana o projektu 

 

Vážené čtenářky a čtenáři, 

následující odborná příručka vznikla jako jeden z výstupů projektu „Centrum praktického 

ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji“ (CEV) financovaného z evropských fondů 

prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl mezi roky 

2014 a 2015 realizován na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem. Detaily k samotné příručce budou obsahem úvodů před jejími jednotlivými 

částmi, a proto mi nyní dovolte věnovat pár řádků samotnému projektu CEV.  Naše fakulta 

zareagovala na jednu z posledních výzev výše zmíněného finančního schématu a nabídla k řešení 

projektový záměr orientovaný na systematické a koncepčně pojaté řešení problematiky zabezpečení 

reálných vazeb mezi institucemi středoškolského a vysokoškolského vzdělávání se zaměřením na 

ekonomiku a mezi relevantními institucemi z privátní i veřejné sféry. 

Do projektu CEV jsme vstupovali s mnohými ambicemi a očekáváními a nyní bychom rádi nabídli 

rekapitulaci některých z nich. V mnohém se jedná o záležitosti, o jejichž zajištění usilujeme 

spontánně, ale výše zmíněný projekt nám pomohl mnohé akcelerovat. Jde zejména o následující: 

 

1. Etablování Fakulty sociálně ekonomické jako hlavního moderátora odborné diskuse i 

mediátora inovativních konceptů v oblasti ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji.  

V našem kraji obecně absentují odborné platformy, kde by probíhaly hlubší debaty v rozličných 

odborných tématech a oblast ekonomiky resp. ekonomického vzdělávání nebyla výjimkou.  

Naším cílem bylo tedy nabídnout otevřené prostředí fakulty a umožnit aktérům z vnějšího 

prostředí vstup na „nedobytnou“ akademickou půdu.  Věříme, že všechny iniciační kroky byly 

vykonány. Na fakultě proběhlo několik workshopů a odborných seminářů, důležití aktéři se nyní 

vzájemně znají a respektují. 

  

2. Vytvoření reálné sítě vztahů mezi vzdělávacími institucemi a firmami v Ústeckém 

kraji.  

I v rámci této oblasti jsme v minulosti registrovali významné deficity resp. bylo nutné si přiznat, 

že mnohá spolupráce se odehrávala spíše v deklaratorní rovině bez významnějších konkrétních 

výstupů.  Navíc je třeba otevřeně konstatovat, že velmi často mají k firmám blíže mnohé střední 

školy než vysokoškolská pracoviště. V rámci projektu jsme nabídli firmám bezprostřední 

přístup a podíl na tvorbě výstupů projektu a tím přispěli k prvotnímu propojení jedinců z obou 

prostředí.  To je nezbytné k vytvoření a posílení formálních i neformálních vazeb mezi 

institucemi a aktéry.  Zároveň jsme se pokusili iniciovat konkrétní aktivity spolupráce (např. 

praxe studentů, stínování manažerů, oživení vzdělávacích modulů experty z praxe, přítomnost 

zástupců firem v porotě při soutěži studentů). 
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3. Realizace nového konceptu kooperace fakulty se středními školami v Ústeckém kraji a 

jejich studenty.   

Vysoké školy čelí mnohým výzvám, k těm aktuálně významným patří zejména nutnost zajistit 

dobré zájemce o studium. To je spojeno s problémem slabých populačních ročníků maturantů a 

silnou konkurencí vytvořenou zejména poměrně velkým počtem vzdělávacích vysokoškolských 

institucí.  V těchto rámcových podmínkách je třeba zcela zásadně přehodnotit dosavadní model 

spolupráce a komunikace mezi vysokou školou a středními školami a jejich studenty.  Mění se 

obsah i forma komunikace. V rámci projektu jsme se pokusili o několik inovativních řešení (mj. 

přítomnost středoškoláků na vzdělávacích modulech realizovaných na fakultě, organizace 

středoškolské soutěže, společné workshopy pedagogů).  

 

 

Projekt CEV jsme chápali jako iniciační instrument pro mnohé aktivity, jejichž realizaci 

považujeme z dlouhodobého hlediska za prospěšnou. Věříme, že mnohé se nám povedlo a 

v mnohém je třeba pokračovat dále.  V současnosti připravujeme další projekty, které budou 

zaměřeny na naši spolupráci s důležitými partnery na středních školách a ve firemním prostředí. 

Budeme velmi rádi, pokud najdete zájem a prostor s naší fakultou jakkoliv spolupracovat. 

 

 

             RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 

         Děkan FSE UJEP 
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Slovo redaktorky k publikaci 

 

Vážená čtenářko, vážený čtenáři, 

 

publikace, kterou dostáváte do ruky, je výstupem práce projektu „Centrum praktického 

ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji.“ Publikace vznikla v rámci klíčové aktivity číslo 3 – 

Centrum praktického ekonomického vyučování - vybudování a realizace praktického vyučování. 

Cílem této aktivity bylo vybudování a realizace výuky v centru praktického ekonomického 

vyučování na Fakultě sociálně ekonomické. 

Celkem 715 podpořených účastníků – studentů ze 13 středních škol Ústeckého regionu, se 

zúčastnilo výuky zaměřené na zprostředkování praktických poznatků a zkušeností zejména z oblasti 

ekonomiky, podnikání a managementu.  

Témata byla vybrána na základě diskuze se zástupci firem, institucí a středních škol v praktických 

workshopech, kde účastníci společně nacházeli a specifikovali oblasti, ve kterých absolventům 

středních škol a uchazečům o první zaměstnání chybí určité znalosti a dovednosti. Na základě této 

diskuse bylo definováno 6 základních témat a v jejich rámci konkrétní, specifické moduly. 

Jednotlivé školy si potom vybíraly témata výuky z nabídky výukových dní. Celkem se uskutečnilo 

97 výukových dní v nově hardwarem a softwarem vybavené učebně, zapojilo se 18 lektorů a do 

výuky přišlo 20 expertů z praxe. 

Na závěr se 10 týmů z deseti škol zúčastnilo soutěže o vytvoření nejlepšího podnikatelského plánu. 

Studentské projekty byly hodnoceny opět experty z praxe a vítězům byly kromě věcných cen 

nabídnuty stáže v různých firmách a institucích. 

Základem publikace jsou powerpointové prezentace, sloužící jako učební pomůcky, ke kterým byly 

vytvořeny didaktické opory. Ty vysvětlují obsah obrázků, navrhují možnosti jejich využití ve výuce 

a poskytují řešení k případným úlohám. 

Publikace bude distribuována středním školám Ústeckého regionu. Je primárně určena k doplnění 

výuky na středních školách ekonomického zaměření, může být ale využita i na ostatních typech 

škol, pro individuální studium nebo samostudium. 

 

 

      PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

Manažerka klíčové aktivity 3  
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Vstup na trh práce  
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Vstup na trh práce 

Hana Adamcová 

 

Poslední roky byly na českém i evropském trhu práce charakteristické nižším počtem 

pracovních příležitostí pro mladé lidi a především pro absolventy. Při pohledu na celostátní trh 

práce je navíc zřejmé, že absolventi z Ústeckého kraje mají ztížený přístup na trh práce s ohledem 

na obecně vysokou míru nezaměstnanosti. Naším cílem je usnadnit vstup mladých lidí na trh práce 

po absolvování střední školy. Uvědomujeme si, že se tato problematika komplexně na středních 

školách a gymnáziích nevyučuje. V rámci našeho projektu chceme vybavit budoucí absolventy 

nejen teoretickými znalostmi, nýbrž i praktickými informacemi z reálného trhu práce. Budoucím 

absolventům zprostředkujeme užitečné rady a tipy odborníků z praxe, které nelze v mnoha 

případech nalézt v odborné literatuře.  

 Dalším z cílů našeho projektu je, aby si studenti uvědomili, že i krátkodobé pracovní 

poměry (brigády) mohou být pozitivním přínosem při získávání zkušeností z trhu práce. Ty svědčí o 

motivovanosti studenta, který si vytváří pracovní návyky a získává tolik žádanou praxi. Studenti 

v posledním ročníku středních škol mohou získat praxi ještě během studia, čímž stoupá jejich cena 

na trhu práce. Atraktivnost mladého uchazeče pro potenciální zaměstnavatele může zvýšit i 

pracovní zkušenost ze zahraničí, která s sebou přináší zdokonalení cizího jazyka, emoční 

soběstačnost a v neposlední řadě pracovní zkušenosti ze zahraničního trhu práce. Studenty je třeba 

před zahraniční cestou vybavit informacemi pro úspěšný start na evropském trhu práce. Náš projekt 

studenty seznamuje se základními specifiky trhů práce v rámci EU, s kompletní žádostí o práci 

v EU, včetně vypracování životopisů a motivačních dopisů v anglickém a německém jazyce. 

 Budoucí absolventi se, díky zprostředkovaným informacím, při vstupu na trh práce vyhnou 

chybám z neznalosti. Neohrozí tím svůj proaktivní přístup k hledání práce. Absence těchto znalostí, 

resp. nezohlednění daností trhu práce může vést i k dlouhodobé nezaměstnanosti a demotivaci 

absolventa, resp. mladého člověka na trhu práce. Informace zprostředkované v rámci našeho 

projektu zajistí studentům jejich dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost na trhu práce jak v 

České republice, tak v celé Evropské unii.  
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Název tématu: 

Trh práce  

 

 

Název modulu: 

Trh práce v EU 

 

 

Autor modulu: 

Hana Adamcová 
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Název modulu:  

Vstup na trh práce -  Trh práce v EU 

 

Anotace modulu:  

V učebním modulu jsou uvedeny informace o trhu práce v EU, poradenské službě EURES, způsobu 

hledání práce v EU. Modul obsahuje všeobecné pokyny pro vytvoření životopisu a 

průvodního/motivačního dopisu za účelem hledání práce na jednotném trhu práce v EU. Součástí 

modulu je i právní minimum z oblasti sociálního a zdravotního pojištění v EU.  

Výstupy z učení:  

Po absolvování kurzu by měl posluchač vědět, kde sežene spolehlivé informace o trhu práce v EU, 

na koho se obrátit při hledání práce v EU, jak sestavit vhodný životopis a vyhnout se 

nejzávažnějším chybám. Posluchač by měl mít povědomí o základních pravidlech fungování 

společného trhu práce v EU.  

Klíčová slova:  

Volné pracovní místo, EURES, životopis v EU, průvodní/motivační dopis v EU, sociální a 

zdravotní pojištění v EU 

 

Začlenění modulu do výuky:  

Společenské vědy, ekonomika, výchova k občanství 

 

Potřeby modulu: 

Připojení na internet, klasické psací pomůcky 

Časová náročnost: 

 90 minut 

Doporučená literatura: 

Jak nalézt v Evropě zaměstnání: Příručka pro uchazeče o zaměstnání, Evropská komise, 

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2013, ISBN 978-92-79-26896-0 

„Ozveme se vám...“ Co byste měli vědět, chcete-li se ucházet o zaměstnání v jiné zemi EHP, 

Evropská komise, Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2009, ISBN 978-92-79-11638-4 

Christine Öttl, Gitte Härter, 2004. Schriftliche Bewerbung. Gräfe und Unzer Verlag GmbH, 

München. ISBN 978-3-7742-6342-0 

DOWNES, Colm, 2008. Cambridge English for Job – hunting. Cambridge: Cambridge University 

Press. ISBN 978-0-521-72215-5 

Internetové odkazy, jiné informace: 

www.eures.cz 

www.eures.europa.eu 

www.europass.cz 

www.cmu.cz - styčný orgán ČR pro oblast zdravotního pojištění a zdravotní péče v zahraničí 

http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/ - pomoc při nesprávné aplikaci práva EU ze strany  

veřejnoprávných orgánů 

https://www.euroskop.cz/  - informační server vlády ČR poskytující informace o EU a členství ČR 

v EU 

http://www.europe-direct.cz/  - evropská informační síť pro občany EU 

http://www.eures-triregio.eu/  - přeshraniční partnerství EURES-TriRegio 

http://www.eures.cz/
http://www.eures.europa.eu/
http://www.europass.cz/
http://www.cmu.cz/
http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit/
https://www.euroskop.cz/
http://www.europe-direct.cz/
http://www.eures-triregio.eu/
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Slide č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 2 

Následující text slouží pouze jako studijní materiál ke 

kurzu – tematickému modulu A- Vstup na trh práce – 

Trh práce v EU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 3 

Cílem úvodního slidu je přiblížit studentům výhody 

práce v EU. Doporučuji pedagogům začít vyučovací 

hodinu k tomuto tématu diskuzí právě na téma: Co mi 

dá práce v zahraničí? Studenti si mnohé aspekty práce 

v zahraničí vůbec neuvědomují a právě tato diskuze je 

může motivovat k uvažování o práci v zahraničí, resp. 

EU.  

Co mi dá práce v zahraničí, EU? 

 Pracovní zkušenosti  

      (práce může být např. i krátkodobá, přesto je 

z pracovního hlediska velice přínosná) 

    Jazykové znalosti, resp. jejich prohloubení  

 Výdělek  

    Soběstačnost (pro zaměstnavatele je velice důležitá informace, že je případný uchazeč o volné pracovní 

místo soběstačný, nasbíral již zkušenosti v zahraničí, nebojí se čelit neznámým a novým věcem, "opustil 

Hotel Máma“.) 

 Pracovní pobyt v zahraničí (může být i krátkodobý) se velice dobře vyjímá v životopise absolventa. 

Životopisy absolventů vypadají prakticky všechny obdobně. Je tedy výhodné uvést v životopisu absolventa i 

krátkodobé brigády, které dokazují motivovanost uchazeče. Tím se uchazeč odliší od svých konkurentů, 

vystoupí z řady uchazečů a zvyšuje si tím šanci na přijetí do pracovního poměru.  

Ačkoli mnozí žáci/studenti vůbec neuvažují o práci v zahraničí, doporučuji zmínit i případy firem (ve většině 

případů se jedná o mezinárodní koncerny), které očekávají od svých zaměstnanců ochotu pracovat po určitou 

dobu na zahraniční pobočce firmy.  

Celou vyučovací hodinu by měl vyučující klást důraz na význam znalosti cizích jazyků. Ve společnosti 

panuje mylný dojem, že lze práci v zahraničí získat i bez znalostí cizího jazyka. Samozřejmě existují i 

případy, kdy čeští uchazeči uspěli při hledání práce v zahraničí bez znalosti příslušného jazyka. Je ovšem 

důležité upozornit žáky/studenty, že bez znalosti cizího jazyka budou moci vykonávat pouze neatraktivní 
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pomocné práce, které jsou velice špatně finančně ohodnoceny. Dále budou mít problémy při vyřizování 

úředních záležitostí (zdravotní a sociální pojištění, daňové záležitosti) a vyřizování právních problémů bude 

prakticky nemožné (např. v případě neoprávněné výpovědi, nevyplacené mzdy atd.). 

Znalost cizího jazyka je v současné době prakticky nezbytná. To platí i pro žáky/studenty, kteří o práci v 

zahraničí vůbec neuvažují. V mnohých mezinárodních firmách je při interní komunikaci používána cizí řeč. 

Přijímací pohovor do těchto firem se taktéž velice často koná právě v korporátní řeči.  

 

Slide č. 4 
Práce v zahraničí s sebou nese i určitá rizika, která je 

nutná zvážit ještě před rozhodnutím o vycestování do 

zahraničí.  

Co musím zvážit, než se definitivně rozhodnu pro práci 

v zahraničí/EU? 

 Jazyková vybavenost (je moje znalost němčiny, 

angličtiny... dostačující?) 

 Jsou v mém oboru volná pracovní místa? Získám 

práci v oboru, ve kterém mám kvalifikaci? Jaká je v 

mém oboru nezaměstnanost? 

 V jaké zemi chci pracovat? V jakém regionu chci 

pracovat? (regiony jednoho státu mohou být velice 

rozdílné - míra nezaměstnanosti, průměrná mzda, 

životní náklady). Jako konkrétní příklad lze uvést 

případ Spolkové republiky Německo, resp. Saska a

            Bavorska. 

 Kde seženu volné pracovní místo? 

 Mám do začátku dost finančních prostředků? (kauce na ubytování, životní náklady do první výplaty, 

případné ošetření v nemocnici, náklady na cestu domů) 

 Mám vypracovaný životopis dle představ/potřeb tamního zaměstnavatele? 

 

 

Slide č. 5 

Mnozí čeští uchazeči o práci v zahraničí podceňují 

přípravu na odjezd do EU a neinformují se předem o 

všech povinnostech, resp. právech, které z pracovního 

poměru v zahraničí vyplývají. Tato neinformovanost 

může vést i k velkým problémům v pracovně právní 

oblasti, oblasti sociálního pojištění a oblasti daňové.  

Je nezbytně nutné, aby si každý pracovník směřující do 

EU zajistil spolehlivé informace z ověřeného zdroje. 

Tímto zdrojem je služba EURES sídlící u úřadů práce. 

Základním posláním služby EURES (EURopean 

Employment Services = Evropské služby zaměstnanosti) 

je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. 

Služby EURES nabízejí veřejné služby zaměstnanosti 

všech 28 členských států EU, dále členské země EHP 

Island, Lichtenštejnsko a Norsko, a prostřednictvím bilaterálních smluv také Švýcarsko. 

Tento slide ukazuje vzhled českého EURES portálu, na kterém uchazeči o práci v zahraničí naleznou veškeré 

potřebné informace v českém jazyce (viz text ke slidu č. 6). Tyto webové stránky jsou vždy aktuální! 

Zpracovávají je sami EURES poradci z českých úřadů práce a ručí za jejich aktuálnost a pravdivost. 

Nejzajímavější je sekce "Volná pracovní místa v Evropě", kde jsou zveřejňována pracovní místa 

zahraničních zaměstnavatelů, kteří projevili zájem o české uchazeče. Tato místa musejí být prověřena úřady 

práce dané země. Na úvodní stránce uchazeči taktéž naleznou informace k aktuálním akcím, jako např. burzy 

práce, poradenské dny EURES apod.  

Úkoly pro studenty: 

Nalezněte na Internetu webové stránky služby EURES Česká republika a vyhledejte:  



 

13 

Praktické ekonomické vzdělávání 

a) informace o výši minimální mzdy v Lucembursku a srovnejte je s minimální mzdou ve Spolkové 

republice Německo a České republice 

b) informace o délce pracovní doby ve Francii a srovnejte je s pracovní dobou na Slovensku 

c) nalezněte 3 volná pracovní místa v EU (Spolková republika Německo, Rakousko, Velká Británie), 

srovnejte zveřejněné nabídky (např. pracovní doba, nabízená mzda, způsob ucházení se o místo apod.) 

 

 

Slide č. 6 

Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby 

užitečné všem pracujícím, uchazečům a zájemcům o 

práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat 

práva volného pohybu osob.  

Poskytování služeb EURES je umožněno dvěma 

základními cestami: na jedné straně to jsou databáze 

přístupné na Evropském portále pracovní mobility, na 

straně druhé to jsou informační a poradenské služby 

nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky 

EURES, kteří působí na krajských pobočkách a 

kontaktních pracovištích úřadů práce České republiky. 

V České republice pracuje v současnosti 26 EURES 

poradců. V rámci celého systému je to bezmála 1000 

poradců. EURES poradci působí na Krajských 

pobočkách ÚP ČR a na Kontaktním pracovišti ve Frýdku-Místku. Na ostatních pobočkách ÚP ČR lze 

obdržet základní informace o nabídce sítě EURES. Na každém Kontaktním pracovišti ÚP ČR působí 

kontaktní osoby EURES, které jsou schopny sdělit základní informace o síti EURES, poskytnout informační 

materiály, seznámit s databázemi národního a evropského portálu EURES, a případně předat kontakt na 

EURES poradce vážným zájemcům o práci v jiném členském státě EU, EHP a Švýcarska. 

Aktuální seznam EURES poradců a kontaktních osob na ÚP ČR naleznete na stránce Seznam EURES 

poradců. Osobní schůzku s EURES poradcem nebo kontaktní osobou si domluvte předem telefonicky nebo 

e-mailem. EURES poradci vykonávají také řadu dalších činností mimo kancelář a předchozí domluva tak 

snižuje riziko, že EURES poradce nebude zrovna přítomen na pracovišti. 

Základním informačním zdrojem sítě EURES je Evropský portál pracovní mobility spravovaný Evropskou 

komisí. Zde je k dispozici především obsáhlá databáze volných pracovních míst v členských státech sítě 

EURES. V zájmu nalezení co největšího počtu odpovídajících pozic je užitečné zadávat jako vstupní 

požadavek pro vyhledávání požadovanou profesi a požadovanou zemi. Nabídky vhodné pro uchazeče ze 

zahraničí jsou označené vlaječkou EU. 

Zájemci si na tomto portále mohou vytvořit účet uchazeče o zaměstnání a vložit svůj profesní životopis do 

on-line databáze životopisů, která je přístupná zaměstnavatelům z různých evropských zemí registrovaným 

na portále EURES. 

Velmi užitečným zdrojem informací je databáze životních a pracovních podmínek v členských státech sítě 

EURES. Uvádí se zde základní informace spojené s životními a pracovními podmínkami v dané zemi 

(administrativní procedury, systém sociálního zabezpečení, daňová problematika, pracovní smlouvy, obvyklé 

způsoby hledání zaměstnání, atd.). V rámci odkazů na jednotlivé země jsou zde k dispozici informace o 

místním trhu práce až do úrovně jednotlivých regionů, včetně seznamů nejvíce a nejméně žádaných profesí. 

Tyto informace jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině a úředním jazyku dané země. 

V běžném životě někteří uchazeči zaměňují poradenskou službu EURES se zprostředkováním práce a 

očekávají od EURES poradců konkrétní zprostředkování, organizaci ubytování a cesty do místa výkonu 

práce apod. Touto činností se EURES poradci nezabývají. Uchazeč musí vyvinout vlastní iniciativu při 

hledání volného pracovního místa, při vytváření životopisu a motivačního dopisu.  

Práci v zemích EU, EHP nebo Švýcarsku může zprostředkovat soukromá pracovní agentura s příslušným 

povolením od Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřad práce ČR se setkává se stížnostmi lidí, kteří se stali 

obětí nekalých praktik zprostředkovatelů práce v zahraničí. Uchazeči by měli být při přijímání lákavých 

nabídek práce v zahraničí skutečně opatrní. 

Agentura může provádět zprostředkování práce za úhradu. Avšak pozor, úhradu neplatí občan, jemuž je 

zaměstnání zprostředkováno, ale zaměstnavatel, který využívá služeb agentury! 

 

 

http://portal.mpsv.cz/eures/kontakty
http://portal.mpsv.cz/eures/kontakty
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=cs
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=482&acro=job&lang=cs
https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/um/page/registration/new-jobseeker?lang=cs
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=cs&catId=490&parentId=0
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Slide č. 7 

Vzhledem ke skutečnosti, že žáci/studenti doposud 

nehledali aktivně pracovní místo, je vhodné zmínit 

možnosti hledání práce.  

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 8 

Na tomto slidu je zobrazen evropský portál EURES, na 

kterém se zveřejňují všechna volná pracovní místa z 

Evropské unie. Na tomto portálu nejsou ovšem všechny 

informace v češtině. Údaje ke konkrétním pracovním 

místům jsou v jazyce příslušné země.  

 

Úkol pro studenty: 

a) vyhledejte na Internetu webové stránky Evropského 

portálu pracovní mobility 

b) v databázi EURES poradců nalezněte kontaktní údaje 

na nejbližšího EURES poradce v České republice a ve 

Spolkové republice Německo (nejlépe v Sasku) 

c) v databázi volných pracovních míst nalezněte 

pracovní nabídku dle studijního zaměření Vaší třídy ve 3 

libovolných zemích EU  

 

 

 

 

 

 

Slide č. 9 

Mnozí žáci/studenti zvažují letní brigádu v zahraničí. 

Velice dobrým nástrojem pro hledání sezónní práce je 

evropský portál EURES: www.eures.europa.eu 

 Při zadávání klíčových slov (seznam viz výše) by 

ovšem uchazeči měli zcela opominout české slovo 

"brigáda", které se v tomto slova smyslu vyskytuje 

pouze v češtině.  

Nejvhodnějším obdobím pro shánění sezónní práce 

jsou měsíce leden, únor a březen. Později jsou většinou 

všechna volná místa již obsazena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eures.europa.eu/
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Slide č. 10 

Hledá-li uchazeč práci v zahraničí/EU, je velice 

důležité, aby se předem informoval o odlišnostech v 

procesu ucházení se o práci. Uchazeč nemůže aplikovat 

zvyklosti z českého trhu práce např. v Německu, Velké 

Británii, Francii... 

Postup ucházení se o práci může být obdobný, ale 

nikoli identický. Každá země EU má svá specifika, 

která musíme respektovat, jinak nebudeme na trhu 

práce úspěšní. V tomto směru jsou opět velice užitečné 

portály EURES (český i evropský), kde uchazeč 

nalezne základní pravidla ucházení se o práci v 

konkrétní zemi.  

Prvním vodítkem v procesu hledání práce je inzerát, na 

který budeme reagovat. Informace obsažené v inzerátu nám hodně napoví, jaké má zaměstnavatel představy 

o průběhu výběrového řízení. Velice důležité je, aby se uchazeči řídili zveřejněnými pokyny. Uchazeči by 

tedy neměli např. zaměstnavatele osobně navštěvovat, když si firma žádá životopis a motivační dopis poštou.  

 

 

 

Slide č. 11 

Výběrové řízení v jednotlivých zemích EU může být z 

časového i organizačního hlediska velice rozdílné. 

Prvním krokem při hledání práce v EU je vypracování 

životopisu a průvodního/motivačního dopisu dle 

představ zaměstnavatele. Tyto představy mohou být 

odlišné od českých poměrů. V Německu je např. 

nepsanou povinností zaslání fotografie. Ve Velké 

Británii to naopak běžné není.  

Životopis a průvodní dopis musí být koncipován tak, aby 

personalistu zaujal. Struktura obou dokumentů musí být 

přizpůsobena tamním zvyklostem. Z tohoto důvodu 

neuvádím jednotlivé části životopisu.  

Základní informaci uchazeči naleznou na: 

http://portal.mpsv.cz/eures/prace/zivotopisy 

Životopis a průvodní dopis v elektronické podobě 

Při zasílání životopisu a průvodní dopisu v elektronické podobě musejí uchazeči zohlednit specifika e-

mailové korespondence: 

 Elektronická podoba musí být shodná s papírovou (tzn. na dokumentech by neměl chybět podpis. 

Doporučený postup: dokumenty vytisknout, podepsat, naskenovat, uložit ve formátu PDF) 

  Podklady posílat vždy pouze jednomu zaměstnavateli (nepoužívat hromadnou korespondenci) 

  Do předmětu e-mailu uvést pozici, o kterou se ucházím, resp. zdroj informací 

 Jako přílohu vložit pouze životopis a průvodní dopis (vhodně označené, tzn. jméno uchazeče a pozici, o  

kterou se uchází). Další přílohy si zaměstnavatel případně vyžádá. Velice často zasílají čeští uchazeči do  

zahraničí obrovské přílohy (např. vysvědčení, ukázky své práce), které poté zahltí e-mailovou schránku  

personalisty.  

  Před odesláním provést antivirovou kontrolu! 

  Do samotného těla e-mailu napsat velice krátký průvodní text s odkazem na přílohy.  

Výhody a nevýhody zasílání dokumentů v papírové a elektronické podobě 

Bude-li uchazeč zasílat životopis a průvodní/motivační dopis poštou, mohou mu enormně stoupnout náklady 

na výběrové řízení. Dokumenty zaslané poštou mají ovšem větší váhu, než soubory v e-mailové schránce 

personalisty, které se velice snadno mažou. Ucházení se o práci elektronickou poštou je rychlejší, 

operativnější a v neposlední řadě i levnější.  

Bez ohledu na výhody a nevýhody obou způsobů, musí uchazeč dodržet způsob zaslání dokumentů, který si 

zaměstnavatel zvolil v inzerátu.  
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Slide č. 12 
Bude-li uchazeč zasílat životopis zaměstnavateli v 

papírové podobě, musí zohlednit následující 

problematiku: 

 použití vhodných desek (jednotlivé listy neděravět, 

nesešívat, neopravovat text korektory) 

 kvalitní bílý papír (gramáž 100 g/m
2
) 

 v některých zemích je vhodná reprezentativní 

fotografie (nikoli ze soukromí) 

 v celém životopise/průvodním dopise nepoužívat 

českou diakritiku 

 nepřekládat do cizí řeči osobní jména, jména měst a 

obcí 

 

 do cizí řeči překládat jména škol a studijních oborů, pracovních pozic u jednotlivých zaměstnavatelů 

 telefonní číslo uvádět pouze v případě, že si uchazeč troufne na přijímací pohovor v cizí řeči 

 zvolit vhodnou e-mailovou adresu (nepoužívat nesolidní privátní adresy) 

 na konci životopisu nesmí chybět: aktuální datum, místo, podpis 

 

Motivační dopis v papírové podobě  

Motivační dopis je nedílnou součástí výběrového řízení. Personalisté považují zaslání samotného životopisu 

bez motivačního dopisu za neslušnost. Uchazeči by se neměli domnívat, že motivační dopis personalisté 

nečtou. Opak je pravdou. Velikou chybou je opisování vzorů z internetu. Personalisté ocení, když uchazeč 

napíše průvodní/motivační dopis vlastními slovy. 

Europass 

Uchazeči o práci v EU mohou vytvořit svůj životopis ve formátu Europass. Bohužel mnozí uchazeči 

podceňují přípravu tohoto dokumentu a výsledný životopis neodpovídá základním standardům pro trh práce. 

Životopis bývá přeplněn nepotřebnými informacemi, které personalistovi ztěžují orientaci v textu. Europass 

je ovšem dobrým nástrojem pro prvotní orientaci v oblasti životopisů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 13 
Upozornění na časté chyby. 
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Slide č. 14 

Každý uchazeč by se měl před odjezdem do EU sejít s 

EURES poradcem, který prověří, zda-li má uchazeč 

všechny potřebné informace z oblasti sociálního 

pojištění, daní, evropských formulářů atd. 

K nejdůležitějším zásadám patří tyto: 

   Každý pracovník smí být sociálně a zdravotně 

pojištěn pouze v jedné zemi Evropské unie. Nejčastěji 

to bývá v zemi pracovního poměru. Z tohoto pravidla 

existují jisté výjimky, o kterých rozhoduje příslušný 

orgán sociálního pojištění. 

   Každý pracovník Evropské unie musí být 

zdravotně pojištěn. V rámci EU existují ovšem velké 

rozdíly ve zdravotním pojištění. 

 

  

   Každý pracovník obdrží od své zdravotní pojišťovny "Evropský průkaz zdravotního pojištění", který ho 

opravňuje k čerpání neodkladné péče v zemích EU.  

   Každý stát EU má svůj vlastní systém sociálního pojištění. Stejně jako u zdravotního pojištění existují i v 

sociálním pojištění velké rozdíly. Je velice nutné se předem informovat o svých povinnostech a právech.  

   O povolení k pobytu se již v současnosti žádat nemusí. Jako občané EU máme pouze ohlašovací 

povinnost u místní samosprávy.  

 

 

 

 

 

 

Slide č. 15 

Rozloučení se studenty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje obrazových materiálů: 

http://www.br.de/themen/ratgeber/inhalt/verbrauchertipps/ferienjob-ferienarbeit-tipps100.html 

http://alwaysimages.de/i/ferien-schule/ 

http://www.heimarbeit-online.de/ 

http://portal.mpsv.cz/eures/ 

https://ec.europa.eu/eures/public/de/homepage 

http://www.arbeitsagentur.de/ 

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

http://thegreynomads.com.au/lifestyle/working-as-you-go/1485/ 

http://www.careerealism.com/job-application-waste-time/ 

http://www.gijobs.com/difference-resume-curriculum-vitae/ 

http://www.br.de/themen/ratgeber/inhalt/verbrauchertipps/ferienjob-ferienarbeit-tipps100.html
http://alwaysimages.de/i/ferien-schule/
http://www.heimarbeit-online.de/
http://portal.mpsv.cz/eures/
https://ec.europa.eu/eures/public/de/homepage
http://www.arbeitsagentur.de/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jobcentre_Plus
http://thegreynomads.com.au/lifestyle/working-as-you-go/1485/
http://www.careerealism.com/job-application-waste-time/
http://www.gijobs.com/difference-resume-curriculum-vitae/
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http://www.huffingtonpost.es/2013/09/15/ofertas-de-empleo_n_3918775.html 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=cs 

 

Výše uvedené otázky mají navodit diskuzi s žáky/studenty na téma trh práce v EU: 
Evropská unie se skládá z 28 suverénních členských států. Všechny státy mají vlastní trh práce, který může 

být velice odlišný od trhu práce sousedních států či dokonce celé EU. Tyto rozdíly se mohou týkat všech 

oblastí trhu práce. Nejmarkantnější rozdíly jsou v oblasti pracovní doby a minimální mzdy. 

Pro práci v EU již nepotřebují občané ČR pracovní povolení.  

Bude-li se český občan ucházet v EU o práci např. v kanceláři, musí být jeho znalosti jazyka na vynikající 

úrovni. Pro pracovníka v průmyslu/ve výrobě je dostačující komunikativní znalost jazyka. 

Kvalifikaci si musí uchazeč nechat uznat zahraniční institucí v případě, kdy je jeho povolání tzv. regulované. 

Každý stát EU má vlastní seznam regulovaných povolání (zdravotnický personál, advokáti, daňoví poradci a 

další). Stát také jmenuje vlastní instituce, které se uznáváním zabývají.  

Každý zaměstnavatel chce své uchazeče osobně poznat. Cestování na přijímací pohovor může být v rámci 

EU komplikované. Proto by čeští uchazeči měli využívat např. burz pracovních příležitostí, které se konají v 

různých městech ČR. Těchto burz práce se účastní zaměstnavatelé z EU, kteří mají zájem o pracovníky z 

České republiky. Informace o jednotlivých burzách lze hledat na webových stránkách EURES České 

republiky www.eures.cz  

Ubytování poskytují pouze někteří zaměstnavatelé. Nejčastěji jsou to zdravotnická zařízení, podniky v oboru 

hotelnictví a gastronomie, sezónní zaměstnavatelé. Jezdí-li pracovníci v rámci EU na montáže, poskytuje 

většinou ubytování vysílající zaměstnavatel.  

 

  

http://www.huffingtonpost.es/2013/09/15/ofertas-de-empleo_n_3918775.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=cs
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Název modulu:  

Vstup na trh práce – Životopis  

Anotace modulu:  

V učebním materiálu jsou uvedeny základní praktické informace týkající se zpracování životopisu a 

motivačního dopisu, jsou zde vysvětleny postupy tvorby výše uvedených dokumentů, jejich 

provázanost a je poukázáno na chyby při jejich zpracování  

Výstupy z učení:   
Po absolvování kurzu by měl být frekventant schopen zpracovat příslušné dokumenty v žádoucí 

formě. Uvědomit si vlastní hodnotu na trhu práce, pozitiva a negativa svého uplatnění na místním 

(mezinárodním) trhu práce. Nácvik pozitivního sebehodnocení a sebepercepce. 

Klíčová slova:  

Životopis, motivační dopis, chyby při zpracování životopisu a motivačního dopisu, zaměstnavatel 

Začlenění modulu do výuky:  

Společenské vědy, ekonomika, personální řízení 

Potřeby modulu:  

Připojení na internet, klasické psací pomůcky 

Časové náročnost:  

90 minut 

Doporučená literatura:  

HÁJKOVÁ, Alena, 2006. Bez praxe nepřijímáme. Praha: Galén. ISBN  978-80-7262-417-1  

 

SIEGEL, Zdeněk, 2008. Sestavte si atraktivní životopis. Praha: Grada. ISBN: 978-80-247-2447-8 

HOWARD, Simon, 2002. Jak napsat CV. Slovart. ISBN: 80-7209-327-4 

KOUBEK, Josef, 2015. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press. ISBN: 9788072612888 

 

Internetové odkazy: 

Adresy internetových odkazů jsou uvedeny na konci textu. Další informace byly čerpány z různých 

časopiseckých článků (nedatováno). 

http://www.zivotopisy.cz/strukturovany-zivotopis 

http://www.jobs.cz/poradna/rady/rady-pro-uchazece/jak-napsat-motivacni-dopis/ 

http://prace.rovnou.cz/motivacni-dopis.html 

 http://www.nazkusenou.cz/jak-napsat-motivacni-dopis-a95.html 

 www.nazkusenou.cz 

 www.doprace.cz 

 http://rady-a-tipy.monster.cz 

 http://poradna.jobs.cz/vytvarim-cv/pruvodni-dopis/ 

http://www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra/docs/motivacni-dopis 

http://www.zivotopisy.cz/strukturovany-zivotopis
http://www.jobs.cz/poradna/rady/rady-pro-uchazece/jak-napsat-motivacni-dopis/
http://prace.rovnou.cz/motivacni-dopis.html
http://www.nazkusenou.cz/jak-napsat-motivacni-dopis-a95.html
http://www.nazkusenou.cz/
http://www.doprace.cz/
http://rady-a-tipy.monster.cz/
http://poradna.jobs.cz/vytvarim-cv/pruvodni-dopis/
http://www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra/docs/motivacni-dopis
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Slide č. 1 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 2 

Následující text je určen pouze jako studijní materiál k 

modulu „Životopis“.  

Pokud jste již někdy hledali krátkodobou či dlouhodobou 

brigádu, nebo se vám podařilo uzavřít pracovní poměr, 

jistě po vás chtěl budoucí zaměstnavatel konkrétní 

dokumenty, aby se mohl rozhodnout, zda splňujete 

požadavky, které považuje za důležité u svého 

zaměstnance a zda odpovídáte požadavkům pracovního 

místa.  

K nejvíce vyžadovaným dokumenty patří životopis (CV) 

a motivační dopis, kterými se budeme zabývat v dalších 

kapitolách. Mezi další dokumenty, či písemnosti 

vyžadované od uchazečů patří: 

1. Doklady o vzdělání – veškerá vysvědčení, osvědčení, 

certifikáty, kterými můžete dokázat, co všechno znáte, umíte, co všechno jste absolvovali a kdo dané 

dokumenty vydal. Organizace buď vyžadují jejich úřední ověření, či si sami odpovědní pracovníci 

zkontrolují správnost a úplnost kopie s originálem 

2. Dotazníky – v některých organizacích se můžeme setkat s používanou praxí, kdy je po uchazeči 

vyžadováno vyplnění dotazníku, který je buď standardizován, či je otevřený. Ve standardizovaném 

dotazníku většinou vyplňujeme předem definované kolonky týkající se naší osoby, v otevřeném 

dotazníku se již můžeme setkat s otázkami, na které máme odpovědět a organizace tak předem zkoumá 

naše analytické a komunikační dovednosti. Tyto dotazníky si můžeme vyzvednout buď přímo 

v organizaci, či si je stáhnout z internetových stránek firmy 

3. Potvrzení (doklady) o praxi – každá (i krátkodobá brigáda), je pro budoucího zaměstnavatele signál, že 

máte již alespoň částečnou pracovní zkušenost, takže je opravdu na místě i toto pozitivum využít 

4. Doklady o jazykových kompetencích 

5. Kopii řidičského průkazu 

6. Výpis z trestního rejstříku – důkaz o vaší bezúhonnosti 

7. Výpis z registru (karty) řidiče – pokud je obsahem pracovního místa využívání motorového vozidla 

8. Zdravotní průkaz – zejména v gastronomii, službách, zdravotnictví, jedná se o potvrzení svědčící o vaší 

bezinfekčnosti 

9. Reference – kontakty na osoby, které mohou potvrdit údaje, které v dokumentech uvádíte (nejsou to 

rodiče, či ostatní příbuzní, ale kolegové, nadřízení z pracovního prostředí, mohou to ale být i učitelé, 

lektoři, instruktoři atd.) 

10. Představy (vize) o rozvoji organizace – pokud se hlásíte na vedoucí místo, je pravděpodobné, že bude 

budoucího zaměstnavatele zajímat, jaké jsou vaše představy o rozvoji svěřeného oddělení, úseku, útvaru, 

organizace atd. 
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Slide č. 3 

11. Fotografie – všeobecné pravidlo platí, pokud 

v nabídce práce nevyžaduje zadavatel fotografii, není 

vhodné fotografii zasílat.  Na druhou stranu, pokud 

bude na části zaslaných CV fotografie a na části ne, je 

zde určitá možnost, že si budoucí zaměstnavatel našeho 

životopisu všimne, utkví mu v paměti. Pokud je 

fotografie vyžadována, musí se jednat o aktuální foto 

průkazových rozměrů (nikoliv foto z maturitního tabla, 

večírků, párty akcí, dovolených, s rodinnými 

příslušníky, zvířaty, modelingové typy, atd.)  

12. Další dokumenty, které blíže necharakterizuji, podle 

specifik pracovní pozice a zájmu organizace. 

 

13.  Doporučení (hodnocení) z bývalého pracoviště – v Evropě obecně nemají příliš velkou platnost, 

v anglosaských zemích bývají považována za spolehlivý zdroj informací 

Jak již bylo blíže uvedeno, základním dokumentem pro zaměstnavatele na kterém závisí, zda postoupíte 

z tzv. získávání do procesu výběru, jsou životopis a motivační dopis. V personalistice i běžné mluvě se 

setkáváme nejen s názvem životopis, ale i se zkratkou CV (Curriculum Vitae) 

Zajímavosti používání životopisu 

 První životopis vytvořil Leonardo da Vinci již v roce 1482, kdy mu bylo 30 let. 

 V roce 1940 životopisy obsahovaly data týkající se věku, váhy, výšky, náboženského vyznání, rodinného 

stavu 

 Okolo roku 1960 se v životopisech začínají objevovat záliby a koníčky 

 V roce 1987 se poprvé začaly životopisy zasílat faxem 

 V roce 1994 začaly vznikat první pracovní portály 

 V roce 1995 se životopisy začaly posílat mailem 

 V roce 2005 dochází ke snahám o sjednocení, standardizaci spuštěním oficiálního portálu – webové 

stránky Europass 

 2006 – začínají se používat videoživotopisy 

 2008 počátek využívání sociálních sítí v rámci hodnocení životopisů 

 2013 sociální sítě se stávají plnohodnotným partnerem pracovním portálům 

Co je vlastně životopis? CV (Curriculum vitae) je zkratka pro profesní životopis. Jedná se o 

strukturovaný dokument, který obsahuje základní fakta o dosaženém vzdělání, kvalifikaci a relevantních 

pracovních zkušenostech. Curricilum vitae (v praxi se běžně používá pouze zkratka CV) je pojem používaný 

více v evropských zemích, v angloamerických personalistikách je používá pojem Resume. Životopis věcně, 

stručně a výstižně zachycuje základní údaje a nejdůležitější skutečnosti o určité osobě, zpravidla slouží jako 

doklad k žádosti, musí obsahovat pravdivé informace, důležitý je také způsob zpracování a formální úprava. 

 

 

 

Slide č. 4: 
Typy životopisů 

Strukturovaný životopis  

(profesní, pracovní, profesionální životopis) 

Jedná se klasický a nejžádanější typ CV, kdy jsou zde 

zřetelně (strukturovaně) umístěné informace o uchazeči, 

což může budoucímu zaměstnavateli umožnit porovnání 

s ostatními zájemci o uvolněné, či nové pracovní místo. 

Beletrizovaný životopis 

Forma životopisu, která nebývá příliš doporučována, 

protože se jedná o určitý slohový útvar, kde informace o 

naší osobě nestrukturujeme, ale uvádíme v celých větách 

a kontextu. Tuto formu životopisu používáme výhradně 

tehdy, pokud si to zaměstnavatel ve své nabídce práce 

výslovně přeje. 

https://managementmania.com/cs/vzdelani-education
https://managementmania.com/cs/kvalifikace
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Europass  

Životopis, který byl vytvořen jako životopis mezinárodní, uchazeč se jeho pomocí může představit v různých 

zemích Evropy, čili se jedná o strukturovaný životopis využívaný v jiných evropských zemích 

Úřední životopis 

Zákonem předepsané formuláře různých orgánů státní správy a samosprávy či státních institucí. 

Životopis můžeme psát ve svém mateřském jazyce (čeština), ovšem můžeme se setkat i s požadavkem jiného 

jazyka, např. úředního jazyka dané zadavatelské firmy (angličtina, němčina, atd.). Některé organizace mohou 

také vyžadovat životopis napsaný rukou – pro potřeby dalšího grafologického rozboru.  

V CV není ideální si upravovat informace, lhát, vylepšovat data – pokud se zkušenému personalistovi něco 

nelíbí, něco se mu zdá podezřelé, o to více se na uchazeče zaměří při dalších metodách výběru, např., 

v rámci přijímacího pohovoru. Pokud tedy personalista v CV zjistí, že uchazeč “všechno umí, všechno zná“, 

je jasné, že si bude chtít kandidáta „proklepnout“. Je totiž vysoce pravděpodobné, že pokud by uchazeč 

opravdu ovládal všechno, co v životopise tvrdí, tak pak by se mohl ucházet o mnohem atraktivnější pracovní 

pozici. Lhaní, resp. upravování informací je jeden z faktorů, na který jsou personalisté alergičtí a 

v konečném důsledku to může znamenat naši diskvalifikaci nejen u zvolené společnosti, ale i u jiných firem, 

protože český personalistický trh je poměrně malý.  

Mezi nejčastější lži, se kterými se v CV setkáváme, patří: 

1. Umím pracovat s počítačovými programy 

2. Znám dobře trh, přivedu nové zákazníky 

3. Umím dobře cizí jazyk 

4. Umím být loajální 

Jak má tedy CV vypadat? Hned v úvodu je nutné mít na mysli informaci, že osobu, která ho bude číst, musí 

zaujmout. Hned na začátku mu musí něco dát důvod, číst dál. Pak teprve u našeho CV stráví více času, než 

nad životopisy ostatních kandidátů. Pokud zaujme, máme poměrně velkou šanci, že budeme pozváni na 

pohovor, pokud se navíc ještě naše kompetence a praxe se shodují s tím, co očekává náš budoucí 

zaměstnavatel, pak už je zde určitá naděje, že práci získáme. 

 

 

 

 

Slide č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 6 

Náležitosti životopisu: 

1. Jméno, příjmení, titul (bez titulování pan, paní, 

slečna) 

2. Adresa – zde je důležité uvést adresu, kde 

budete k dosažení. Je tedy jedno, zda to bude 

adresa trvalého bydliště, či jiná kontaktní adresa) 

3. Telefonní číslo – pro zajištění stálého kontaktu 

je vhodnější uvést číslo mobilního telefonu 

4. E - mailová adresa – někdy dochází ke kontaktu 

s budoucím zaměstnavatelem pouze 

prostřednictvím mailové adresy. Měla by být 

osobní, seriózní (ne např. 

milovnicevsechmuzu@seznam.cz), neměla by 

mailto:milovnicevsechmuzu@seznam.cz
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být spojena s vaším současným zaměstnavatelem (za „zavináčem“ název organizace, kde 

momentálně pracujeme). 

V této části životopisu mohou být uvedena i další data, která se týkají naší osoby, jako je datum a 

místo narození, státní příslušnost, stav, národnost, ovšem vzhledem k faktu, že se nejedná o povinné 

údaje, není a priori nutné tyto informace sdělovat. Co se týká našeho věku, zaměstnavatel ho může 

odhadnout jednouchým způsobem, když se podívá na období, ve kterém jsme absolvovali 

středoškolskou (základní, vysokoškolskou) docházku. 

5. Vzdělání – údaje o vzdělání je vhodnější začínat sestupně – od současnosti do minulosti. Lepší 

obrázek o nás získá personalista i tehdy, pokud budeme uvádět časové údaje – odkdy, dokdy jsme 

studovali, současně s uvedením názvu školy a její adresy. Důležitý je také studovaný obor, program, 

zaměření, způsob ukončení školy (maturita, státní zkouška apod.), je možné uvést i zaměření 

závěrečné práce. V případě, že teprve začínáte studovat jakýkoliv další vzdělávací stupeň, je vhodné 

i tuto informaci uvést. V některých CV nalezneme psánu i základní školu – jedná se o zbytečnost -  

pokud to není naše nejvýše dosažené vzdělání -  pokud máme vystudovaný další vzdělávací stupeň, 

základní škola je chápána jako samozřejmost. 

6. Pracovní zkušenosti – i zde platí pravidlo začínat od těch nejnovějších údajů. Je třeba uvést, odkdy 

dokdy zaměstnání (pracovní poměr, brigáda) trvalo, název zaměstnavatele, místo a název pracovního 

zařazení (pozice). Ne vždy se ovšem pod stejným názvem pracovního místa skrývá totožná pracovní 

náplň, proto je pozitivně vnímáno, když uvedeme pracovní úkoly, které jsme plnili, za co jsme byli 

zodpovědní, jako kompetence jsme měli. V této části bývá uváděna i rodičovská dovolená, resp. 

evidence na Úřadu práce. Pokud jste na ÚP byli registrováni kratší dobu, než je půlrok, není nutné 

tuto skutečnost uvádět,  delší „bílé místo“ v CV by již bylo viditelné. 

7. Další vzdělávání – údaj, který bývá někdy opomínán a pro zaměstnavatele je důležitý proto, že jsou 

tato data informací o vaší motivace v dalším vzdělávání a o oblasti vašeho profesního zájmu. Jde o 

všechny absolvované kurzy, školení, výcviky, stáže, ze kterých leze doložit doklad o absolvování. 

Pro zaměstnavatele je i důležitý fakt, zda se jednalo o akreditované kurzy, důležitý je ovšem 

jakýkoliv signál o snaze se vzdělávat. Opět se uvádí časová souvislost, přesný název vzdělávací 

akce, název vzdělávací instituce a místo, kde akce probíhala. 

8. Jazykové znalosti – jazykové kompetence jsou pro zaměstnavatele a výkon pracovního místa 

důležité. Všeobecně rozlišujeme čtyři stupně znalosti jazyka: pasivní, slovem a písmem, aktivní 

komunikace, odborná terminologie 

9. Další schopnosti – v této oblasti by se měl budoucí zaměstnavatel dozvědět o tom, zda vlastníme 

řidičský průkaz (a současně i jakou skupinu), znalost psaní na PC a jeho ovládání (jaké programy a 

v jaké úrovni: základní, uživatelská, administrátorská úroveň), ekonomické znalosti. 

10. Zájmy, koníčky, záliby – i zde platí, že se jedná o dobrovolně sdělované údaje. Nelze zde poskytnout 

všeobecný návod: někdy je jejich absence vnímána jako pozitivní, někdy nám jejich vypsání může 

pomoci zaujmout, někdy tuto oblast vnímají personalisté za nesouvisející s obsazovanou pozicí a 

profesním CV. Na druhou stranu naše zájmy vypovídají více o nás, o naší povaze, o našem 

psychologickém profilu. Velmi povrchně lze říci, že pokud dáváme přednost třeba individuálním 

sportům, budeme se jevit jako introverti se smyslem pro fair play, pokud sportům skupinovým, 

budeme spíše extrovertního zařazení se sklony k týmovému jednání. Do této kapitoly lze také vmísit 

informace o našich dobrovolnických aktivitách, členstvích v klubech, sdruženích, asociacích, 

komorách, zájmových organizacích, profesních sdruženích atd. 

11. Reference – opět jedna z kategorií, která je personalisty různě vyžadována, někteří si chtějí obrázek 

udělat sami a o reference nejeví zájem, další skupina personalistů reference vyloženě požaduje. Měly 

by zde být uvedeny osoby, které o vás mohou podat reference (nejen minulí zaměstnavatelé, ale i 

vyučující z různých stupňů škol) 

Dalšími doplňujícími informacemi jsou místo, datum a podpis, kdy podpisem potvrzujete pravdivost 

uvedených údajů. Pokud je CV zasíláno elektronicky, postačí klávesnicový podpis, pokud klasickou 

poštou, mělo by být parafováno ručně.  

Není od věci vzít v úvahu i další důležitý fakt, že jméno, příjmení, adresa, fotografie a podobné 

položky patří mezi osobní údaje a podle toho s nimi musí zaměstnavatel zacházet. Pokud by si je 

chtěl uložit do své personální databáze, či je jinak zpracovávat, musí vás požádat o souhlas, nebo 

vyžaduje, aby byl souhlas v CV udělen.  Pak stačí do životopisu doplnit jednoduchou formuli: 

Souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji společnosti 

AB, s. r. o. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně 
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osobních údajů“. Tyto údaje poskytuji výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání, nejdéle na 

…. měsíců (rok) od jejich zaslání. 

 

 

Slide č. 7 

Formální zpracování životopisu 

Maximální délka CV by měla být na 1 – 2 stránky A4. 

Zaměstnavatelé musí projít až stovky CV, pokud by ten 

váš byl příliš dlouhý, pravděpodobně by o jeho čtení 

ztratili zájem. Na každý CV má personalista cca 20 

sekund, které rozhodují o jeho úspěšnosti. Z grafické 

stránky není žádoucí příliš střídat druhy a typy písma či 

barvy, stejně tak využívat další grafické efekty. Pokud 

potřebujete více místa, rozveďte doplňující informace 

v příloze CV. Ideální není ani vlastní dopisní či 

barevný papír. V případě, že si budoucí zaměstnavatel 

přeje poslat mail elektronicky, volte k jeho otevření 

takový program, který je běžně dostupný, pokud je 

preferována písemná forma, je žádoucí řídit se přesně pokyny k odeslání (forma, čas, nadpis obálky atd.). 

Pozor i na gramatickou a stylistickou formu CV – i zdánlivý překlep, hrubka, stylistická neobratnost může 

být pro personalistu konkrétním signálem o vás.  

Další informace důležité při psaní CV 

 nepoužívejte zkratky, žargonem pište pouze tehdy, pokud jde o jazyk relevantní pozici, o kterou máte 

zájem 

 není žádoucí uvádět informace, které nemají přímá vztah k vašemu profesnímu cíli 

 nepoužívejte výstřední úpravy dokumentů 

 pokud není vyžadována fotografie, nepřikládejte ji 

 neuvádějte nebezpečné zájmy (pro zaměstnavatele to může být varování o vaší možné pracovní 

neschopnosti) 

 v případě, že zaměstnavatel vyžaduje jeho obsah v cizím jazyce, je na vás, zda si dáte CV přeložit od 

profesionálního překladatele, či se spolehnete na své schopnosti. Je totiž vysoce pravděpodobné, že 

následný přijímací pohovor může být veden právě v cizím jazyce a pokud ho neovládáte, dojde 

k poměrně trapné situaci. 

 neuvádějte lživé informace – ve snaze se udělat co nejlepším může dojít k překroucení konkrétní 

informace 

 dbejte na přehlednost, čtivost 

 pozor na všeobecně uváděné, nic neříkající obecné fráze 

 neuvádějte nesouvisející informace o rodičích, sourozencích, přátelích, přítelkyních a jiných rodinných 

příslušnících (formulace „mám rád/a“ rodinný život je sice krásné tvrzení, ale zaměstnavatele může 

vyděsit tím, že se na vás nebude moci spolehnout, protože preferujete rodinu) 

 jak již bylo zmíněno, do CV neuvádějte svůj zdravotní stav, sexuální orientaci, příslušnost k církvi či 

politické straně – zaměstnavatel má nárok pouze na ty informace, které souvisí se samotným výkonem 

pracovního místa. Co se týká zdravotního stavu, je na lékaři, zda při lékařské prohlídce shledá osobu 

uchazeče jako schopnou práci vykonávat 

 klidně při zpracování CV využijte šablon na profesních serverech na internetu, pomohou vám při 

zvládnutí základních kroků psaní CV 

Co zaměstnavatele v CV zajímá, na co se zaměřuje při analýze CV? 

1. jak často uchazeč měnil vzdělávací instituce či zaměstnavatele 

2. zda lze vysledovat ve změnách kontinuitu, cílevědomost 

3. zda uchazeč ukončil zahájené studium 

4. jak dlouho trvaly jednotlivé pracovní poměry (brigády) 

5. zda se odpovědnost a pravomoc uchazeče rozšiřovala či zužovala (povýšení či převedení na nižší 

funkci) 

6. zda nebyly pracovní poměry uchazeče ukončeny k neobvyklému termínu 

7. zda se shodují časové údaje uvedené v CV s časovými údaji na vysvědčeních či pracovních 

posudcích  
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Na závěr k tématu CV bych si dovolila dodat jeden převzatý materiál ze serveru 

http://www.pracenasbavi.cz/zivotopis-umi-ho-napsat-jen-5-uchazecu : 

To nejdůležitější na závěr: Když posíláte někam svůj životopis, uvědomte si to, že Vás ten druhý člověk 

nezná, nic o Vás neví. Jediná možnost, jak Vás poznat je právě motivační dopis a životopis. Žádná jiná 

možnost není. Jediné o co nám jde, když vybíráme lidi do svých týmů je to, vybrat ty nejlepší, ty 

nejvhodnější. A když chceme ty nejlepší, vybíráme ty nejlepší v té první fázi právě podle jejich životopisu a 

motivačního dopisu. Vaše myšlenky „Nechci se chlubit. Nerada se vychloubám. Nebudu se chválit.“ apod. – 

to je sice pěkné, ale věřte, že nikdo jiný to za Vás neudělá. Buď se v životopise prodáte, ukážete svoji 

jedinečnost, své hodnoty nebo máte smůlu a pozvání do dalšího kola získá někdo jiný, ten, kdo nám dal svoji 

jedinečnost jasně najevo. Jiná možnost není. Zní to možná krutě, ale je to realita. Opravdu Vás neznáme a 

chceme Vás poznat, ale zároveň rozhodně nebudeme zvát 100 lidí, abychom poznali všechny. Jedině pokud 

se „vychválíte“, tak je šance, že Vás budeme chtít vidět na živo. A to je přeci to, po čem toužíte – dostat 

pozvání na pohovor. Až si životopis vytvoříte, nechte ho min. jeden den ležet – nikam ho hned neposílejte. 

Je důležité si vždy dát odstup alespoň jeden den, abychom si to vše v hlavě srovnali, poznali chyby, které 

bychom hned přehlédli atd. Potom si jej znovu zkontrolujte, případně opravte chyby, překlepy anebo rovnou 

přeformulujte to, co se vám s odstupem už nezdá tak dokonalé. A na závěr – udělejte si malou zkoušku. 

Připravte si stopky (hodinky) a stopněte si 20 sekund. Vyzkoušejte, co stihnete za 20 sekund z vašeho 

životopisu přečíst – co se za těch 20 sekund o sobě dozvíte, kam až dočtete. Vžijte se do role někoho, kdo 

vás vůbec nezná, nic o vás neví. Máte po 20 sekundách chuť číst dál? Tento závěrečný test je opravdu hodně 

důležitý, vyzkoušejte jej, hodně vám ukáže. Berte to tak, že personalista či manažer mají čtení životopisů 

nacvičené, je to jejich velmi častá činnost. Takže toho stihnou pročíst víc, než vy za 20 sekund. Někteří se 

rovnou dívají na praxi, jiní čtou odzadu, ale každý z nich mrkne očkem nahoru na první stranu a tam je to 

místo, kde můžete zaujmout. Příklad CV můžete lze najít např. na odkazu: 

http://www.zivotopisy.cz/strukturovany-zivotopis 

 

 

 

 

 

Slide č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 9 

Motivační dopis 

Motivační dopis uchazeče je „úvodním dopisem“ 

k písemným materiálům, které předkládá. Ve stručnosti 

by měl motivační dopis prezentovat zájem uchazeče o 

pozici v organizaci a jeho způsobilost v organizaci 

v míře odpovídající skutečnosti – bez přehnaného 

vychvalování své osoby. Zatímco CV, respektive jeho 

obsah, by měl být stručný, popisný a konkrétní, 

motivační dopis může některé informace upřesnit 

formou volného textu. Motivační dopis by měl ukázat 

zájem o pozici, nebo o společnost u které se o místo 

ucházíme, ideální je, když uchazeč v dopise vyzdvihne a 

poukáže na schopnosti, vlastnosti, dovednosti a znalosti, 

které jsou pro obsazovanou pozici primární. 

http://www.pracenasbavi.cz/zivotopis-umi-ho-napsat-jen-5-uchazecu
http://www.zivotopisy.cz/strukturovany-zivotopis
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V motivačním dopise nesmí chybět oslovení konkrétní osoby, rozloučení, poděkování a není od věci i zde 

uvést kontaktní adresu, telefon či mail. Délkově by neměl motivační dopis přesáhnout jednu stranu A4, i zde 

platí důraz na správný pravopis, stylizaci a kontext.  

Hlavním cílem motivačního dopisu je pomocí minima vět zaujmout v maximální míře a proto tady nelze 

využít všeobecný univerzální formát, ale je nutné ho psát každé obsazované pozici „na míru“. Je žádoucí při 

jeho psaní opomenout zbytečné a obecné nic neříkající fráze a klišé. Motivační dopis obsahuje téměř vše, co 

chcete budoucímu zaměstnavateli sdělit a tematicky se nám tato data nehodí do životopisu. Vžijte se do role 

personalisty, kdy ho nezajímají dlouhé úvody, ale důvod vašeho zájmu, prokažte znalost oboru, či 

organizace, kde chcete pracovat a zaměřte se na to, co můžete pro organizaci udělat vy, ne ona pro vás. Je 

vhodné sehnat si o organizaci co nejvíce informací, navštívit webové stránky firmy, zjistit si něco o její 

kultuře o typu zaměstnanců, které hledá, dejte na svou intuici, jak na vás organizace působí.  Není od věci 

upozornit na to, kde jste se o pracovní pozici dozvěděli, je také vhodné uvést několik informací o organizaci, 

abyste prokázali její znalost a znalost vizí organizace. Snažte se co nejvíce upozornit na své klady (kreativita, 

komunikativnost, flexibilita, schopnost řešit problémy, schopnost zdůvodňovat), uveďte také nejvýznamnější 

dosavadní zkušenosti v oboru, kam se hlásíte a závěrem můžete vyjádřit přání týkající se osobního setkání 

s kontaktní osobou.  

Průvodní x motivační dopis  

Průvodní dopis a motivační dopis není totéž. Průvodní dopis je průvodce dalších dokumentů, ve kterém 

informujeme adresáta o svém záměru. Uvádíme v něm seznam dokumentů, případně uvádíme jejich stručný 

popis. Je to standardní dokument, který posíláme nejen se životopisem v oblasti trhu práce, ale i při 

komunikaci s ostatními institucemi a úřady. Posílat můžeme potvrzení, oznámení a jiné dokumenty, které by 

bez bližšího komentáře adresátovi byly na nic. Průvodní dopis je věcný, obsahuje hlavně fakta.  

Při posílání životopisu, např. e-mailem, tvoří text e-mailu průvodní dopis. V něm uvedeme, kde jsme se o 

volné pozici dozvěděli, krátce zdůvodníme, proč reagujeme a informujeme, že v příloze posíláme životopis a 

motivační dopis.  

 

 

Slide č. 10 

Typy motivačních dopisů 

Níže uvedené typy motivačních dopisů se od sebe příliš 

neliší, jejich hlavní odlišnost spočívá v příležitosti 

použití. 

 Nevyžádaný motivační dopis   

tuto formu využíváme tehdy, pokud hledáme práci 

„naslepo“ – organizace nehledá, nepoptává žádnou 

novou pracovní sílu, přesto se snažíme organizaci 

svými charakteristikami zaujmout 

 Vyžádaný motivační dopis 
nejběžněji využívaná forma motivačního pohovoru, 

zasíláme ho konkrétní organizaci na základě konkrétní 

poptávky – např. inzerátu  

 

 Motivační dopis profesionála 
je tvořen převážně těmi uchazeči o pracovní místo, kteří jsou zaměstnáni, ale nejsou spokojeni se svojí 

současnou, momentální pracovní pozicí a hledají nové místo, je zde prostor na využití znalostí či vědomostí 

z konkrétního oboru či oblasti 

 

 Motivační dopis absolventa  

charakter tohoto dokumentu je zaměřen spíše na teoretické znalosti z aktuálně ukončeného studia, než 

prosazování praktických zkušeností 
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Slide č. 11 
Jak strukturovat motivační dopis 

1. adresa  

Zde je žádoucí do horní části motivačního dopisu uvést 

adresu společnosti (firmy, organizace, instituce), kam 

motivační dopis adresujete. Je výhodné si předem zjistit 

jméno konkrétní osoby, která má výběr (selekci) 

uchazečů ve své kompetenci. Tato informace svědčí o 

tom, že jste si předem zjistili dosažitelné informace, což 

opět může zvýšit vaši šanci k postupu do dalšího kola 

výběru. 

2. První část (odstavec)  

Zde uvedeme, kde jsme se o pracovní pozici dozvěděli, 

snažme se být co nejkonkrétnější (z jakých medií, 

datum, vydání, internetové stránky, portál atd.). Dále 

uvedeme i název poptávané pozice (nemůžeme předpokládat, že organizace vypsala pouze jedno výběrové 

řízení). 

3. Druhá část (odstavec)  

Tady budoucí zaměstnavatel očekává naši argumentaci: proč chceme pro vybranou společnost pracovat, co 

můžeme nabídnout (vzdělání, praxe, kompetence, zkušenost, kvalifikace). Snažíme se, aby uvedené 

informace co nejúžeji souvisely s pracovní nabídkou. Ideální motivační dopisy obsahují i informace o našich 

nejvýznamnějších výsledcích týkajících se pracovní pozice. Primární je věnovat pozornost zdůvodnění, co 

nás láká na nové práci a snažit se ovlivnit dotyčného čtenáře. V žádném případě zde není ideální 

„papouškovat“ informace z životopisu. 

4. Třetí část (odstavec)  

Zde bychom měli přiměřeným způsobem vyjádřit očekávání, že postoupíme k osobnímu pohovoru, zároveň 

je zde prostor k poděkování za čas věnovaný přečtení motivačního dopisu. 

V závěrečném odstavci vyjádřete přání setkat se na osobním pohovoru. Zároveň poděkujte za čas, který Vaší 

žádosti personalisté (vedoucí, příslušní pracovníci) věnovali. Samozřejmostí je datum, podpis a uvedení 

kontaktní adresy, telefonu, mailu.  

 

Následující věty jsou vhodné na úvod motivačního dopisu: 

 Reaguji na Vaši nabídku práce ... na serveru, v deníku, periodiku … Rád/a bych se o tuto pozici 

ucházela. 

 Zaujal mě inzerát, ve kterém hledáte .... Podle zveřejněných požadavků se považuji za vhodného 

kandidáta na nabízenou pozici. 

 Měl/a bych zájem o brigádu, kterou inzerujete na ... 

V rámci motivačního dopisu můžeme použít následující tvrzení: 

 V předchozím zaměstnání /brigádě jsem získal/a zkušenosti na pozici…. 

 Orientuji se v oblasti…. 

 Po dobu studia jsem získal/a praxi…. 

 Mezi mé dosavadní pracovní úspěchy patří …. 

 Ovládám např. jazyky, programování, počítačové programy ….. 

 Mezi mé osobnostní rysy patří …. 

 Mými hlavními přednostmi jsou…. 

 Mezi mé silné stránky patří…. 

 Mám zájem o práci ve vaší společnosti, protože…. 

 ….pracovní nabídka vaší organizace mne zaujala, protože …. 

A takto můžeme motivační dopis ukončit: 

 Pokud Vás informace o mně zaujmou, budu se těšit na případné setkání …. 

 Pokud Vás moje žádost zaujme, rád/a si s Vámi o svých předpokladech pro tuto práci promluvím 

osobně. 

 Rád/a zodpovím Vaše dotazy na případné osobní schůzce 

 Rád/a se dostavím na osobní pohovor. 
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4 příklady motivačních dopisů
1
 

 

1. Uchazeč odpovídá na inzerát 

Vážený pan 

Mgr. Lubor Kostelka 

Všeobecná poradenská, a.s. 

Belvederová 236 

Praha 3 

Odpověď na inzerát – Všestranný konzultant 

 

Vážený pane Kostelko, 

jsem „všestranný konzultant”, kterého hledáte v inzerátu na portálu Jobs.cz. Jsem konzultant s rozmanitými 

zkušenostmi a se schopností adaptace, když je třeba. Mám silnou poradenskou praxi a velmi dobré 

počítačové znalosti, jak požadujete. 

Nyní pracuji u prestižní konzultační společnosti. Z projektů, které jsem realizoval, mohu poskytnout dobré 

reference. Z Vašeho inzerátu jsem získal dojem, že pozice u Vás je velmi podobná té, na které pracuji. 

K dovednostem, které uvádím ve svém životopise, jako je plánování, organizace a řízení, ještě dodám, že 

mám certifikát z kurzu Project Manager, pořádaného prestižním Management Institute. 

Kontaktujte mne, prosím, na níže uvedených kontaktech. 

Děkuji za Váš čas a jsem s pozdravem, 

 

Jan Novák 

Lísková 358 

Tábor 

Tel.: 656 565 656 

E-mail: novak@mail.com 

 

2. Příklad nevyžádaného motivačního dopisu 

Vážený pan 

Mgr. Lubor Kostelka 

Marketingová poradenská, a.s. 

Belvederová 236 

Praha 3 

Zájem o pracovní pozici v marketingu 

 

Vážený pane Kostelko, 

mám velké zkušenosti v oblasti marketingového výzkumu. Jsem autorem mnoha článků o zlepšování 

účinnosti nástrojů marketingového výzkumu publikovaných v renomovaných odborných médiích. Mohu 

Vám poskytnout hodnotnou pomoc při naplňování cílů Vaší firmy, při realizaci klíčových projektů a 

zdokonalování Vašich marketingových nástrojů. 

V prosinci dokončím dizertační práci a rád bych zúročil své dosavadní zkušenosti i vzdělání v oblasti 

marketingového výzkumu u prestižní marketingové společnosti. 

Domnívám se, že můj potenciál je pro Vás použitelný a přínosný, proto si dovolím Vás kontaktovat pro 

domluvení osobního pohovoru. 

S pozdravem, 

 

Jan Novák 

Lísková 358 

Tábor 

Tel.: 656 565 656 

E-mail: novak@mail.com 

                                                      
1
 http://www.jobs.cz/poradna/rady/rady-pro-uchazece/jak-napsat-motivacni-dopis/  

http://www.jobs.cz/poradna/rady/rady-pro-uchazece/jak-napsat-motivacni-dopis/
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3. Referenční motivační dopis 

Pan Lubor Kostelka 

Reklamní a komunikační společnost, s r.o. 

Belvederová 236 

Praha 3 

 

Vážený pane Kostelko, 

paní Jana Veselá, výkonná ředitelka agentury Eleanora mi doporučila, abych Vás kontaktoval ve věci 

otevřené pozice PR specialista u vaší společnosti. 

Jako redaktor Závažných listů jsem rozvinul svůj novinářský talent a zkušenosti. Kolektiv Závažných listů je 

úzký, proto jsem měl možnost se naučit i redakční formátování, tvorbu konceptů, korektury, proniknout do 

vydavatelských aktivit a poznat dohled nad výrobou. 

Díky mé současné pozici ve společnosti Petr & Petr mám široký přehled v oblasti komunikačních aktivit, od 

tvorby tiskových zpráv po přípravu obsahu direct mail kampaní. 

Jsem vysoce motivovaný, což předchozí zaměstnavatelé ocenili rychlým profesním postupem a rychlým 

přidělováním větších pravomocí a zodpovědností. Z pozice asistenta vydavatele jsem během pouhých pěti 

měsíců postoupil na post samostatného redaktora. 

Velice rád s Vámi budu hovořit o možnostech, jak bych mohl být prospěšný vaší společnosti. 

 

Jan Novák 

Lísková 358 

Tábor 

Tel.: 656 565 656 

E-mail: novak@mail.com 

 

4. Průvodní dopis absolventa 

V tomto dopisu je třeba zmírnit obavy personalisty, že čerstvý absolvent je příliš nezkušený a bez jakékoliv 

praxe. Dobrá je formulace, že pisatel není pouze klasickým typem absolventa, což může působit pozitivně. 

Pan Lubor Kostelka 

Investiční s r.o. 

Belvederová 236 

Praha 3 

 

Vážený pane Kostelko, 

domnívám se, že mé obchodní zkušenosti a osobnostní charakteristiky ze mne dělají velmi dobrého 

kandidáta na pozici investičního makléře ve vaší společnosti. 

Právě jsem dokončil magisterský stupeň studia ekonomie se zaměřením na obchod a marketing na Univerzitě 

Karlově v Praze. Během studia jsem působil jako prezident studentské marketingové asociace zvané Budoucí 

lídři hospodářství. 

Ačkoliv jsem čerstvý absolvent, typickým absolventem nejsem. Část studií jsem absolvoval v USA, během 

studia jsem pracoval jako agent rozhlasové inzerce a také jsem se zabýval prodejem předplatného známého 

deníku. 

Chtěl bych nyní rozvinout svou kariéru na investičním poli. Jsem připraven osobně diskutovat o pozici ve 

vaší společnosti. Dovolím si zavolat, abychom se domluvili na termínu setkání. 

Děkuji za váš čas. 

 

Jan Novák 

Lísková 358 

Tábor 

Tel.: 656 565 656 

E-mail: novak@mail.com 
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Slide č. 12 

Formulační (ne)obratností v motivačním dopise
2
 

Co v motivačním dopise nevypadá vhodně: 

 V minulosti jsem pracoval jako ...(opakování údajů  

z životopisu) 

 Umím to a to ... (další nudné opakování životopisu) 

 Už půl roku hledám práci a chtěl bych to zkusit u vás 

...(ukázka, že vás nikde nechtějí)  

 Chci u vás pracovat 

- protože jste velká firma (příživník) 

- protože jiným firmám ujíždí vlak (příživník) 

- protože některé věci děláte špatně (rejpal) 

- protože se nějak živit musím (i tímto tvrzením 

uchazeči argumentují) 

- protože se dokážu uplatnit všude (je bez motivace) 

- protože už tuto práci dělám deset let (nic jiného neumí) 

- protože jste dobrá firma (nemá, co by napsal) 

- protože mi Vás doporučil Karel (nemá, co by napsal) 

- protože rád pracuji v mladém kolektivu (minulá práce mu nesedla, ale co já s tím?) 

  

Vhodné formulační obraty: 

Nevhodná formulace Vhodná formulace 

věřím, že mé předchozí zkušenosti mi poskytují jedinečné 

předpoklady pro…… 

Mé předchozí zkušenosti mi poskytují zcela 

jedinečné předpoklady pro …. 

Cítím, že bych byl přínosem… Jsem si jist, že budu přínosem… 

Domnívám se, že mohu být nápomocen/nápomocna 

dalšímu rozvoji…. 

Jsem přesvědčen/a, že budu 

nápomocen/nápomocna… 

Mám výborné organizační schopnosti a smysl pro detail, 

jsem schopný/á pracovat pod tlakem 

Můj nadřízený v předchozí pozici oceňoval 

zejména mé organizační schopnosti a smysl 

pro detail, stejně jako schopnost pracovat pod 

tlakem. 

Umím přijmout zodpovědnost a dobře se adaptuji na 

změnu. 

Můj předchozí zaměstnavatel Vám potvrdí, 

že jsem byl pověřen/a vysokou 

zodpovědností a s úspěchem jsem reagoval/a 

na všechny změny. 

Ačkoliv jsem doposud neměl/a žádnou příležitost získat 

širší zkušenost v oboru financí, disponuji obecným 

přehledem a praxí na poli finanční analýzy.  

Mám kvalitní obecný přehled v oblasti 

financí a získal/a jsem cennou zkušenost na 

poli finanční analýzy. 

Motivační dopis v kostce 

 Délka motivačního dopisu by neměla přesáhnout délku jedné strany A4. 

 Dokument vytvořit na počítači a provést důkladnou kontrolu gramatiky. 

 Je vhodné uvést fakt, jak jste se o nabídce pracovního místa dozvěděli. 

 Stručně popsat svoje studijní a dosavadní pracovní výsledky a neustále zdůrazňovat svoje kladné 

povahové vlastnosti. 

 Vyzdvihněte pracovní úspěchy a zkušenosti z daného oboru. 

 Odkazujte se i na patřičné pasáže ve vašem životopisu, které se týkají aktuálně popisovaných věcí 

 Vytvořený motivační dopis neposílejte ve stejné formě více firmám a přistupujte ke každému pracovnímu 

místu individuálně. 

 Neopomínejte ani své povahové vlastnosti, které mohou být pro potenciálního zaměstnavatele také 

důležité. 

 Sdělte i informaci o tom, že se v případě zájmu velice těšíte na připravovaný pohovor. 

 Nepoužívejte ozdobné dopisní papíry. 

                                                      
2
 http://prace.rovnou.cz/motivacni-dopis.html  

http://www.nazkusenou.cz/jak-napsat-motivacni-dopis-a95.html  
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 Nevyjadřujte se příliš nejasně, neurčitě. Uvědomte si, že osoba, která vaše údaje čte, dostane desítky 

odpovědí na danou nabídku. Všechno, co do motivačního dopisu či životopisu napíšete, podporuje vaše 

setkání s potenciálním zaměstnavatelem. 

 V motivačním dopise i v životopise používejte stejný druh písma. 

 Pečlivě si nastudujte, komu máte dopis adresovat. 

 Před vytvořením motivačního dopisu si vytvořte seznam klíčových slov a schopností, které 

zaměstnavatel považuje za důležité a nezapomeňte je do dopisu zakomponovat. 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje obrazových materiálů: 

http://www.simpsonovi-simpsonovi.estranky.cz/clanky/homer-simpson/zivotopis-homera.html 

http://www.simpsonovi-simpsonovi.estranky.cz/clanky/marge-simpsons-/zivotopis-marge.html 

http://tenni.blog.cz/1012/william-moseley-zivotopis 

http://www.celebritynetworth.com/richest-celebrities/models/kim-kardashian-net-worth/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.simpsonovi-simpsonovi.estranky.cz/clanky/homer-simpson/zivotopis-homera.html
http://www.simpsonovi-simpsonovi.estranky.cz/clanky/marge-simpsons-/zivotopis-marge.html
http://tenni.blog.cz/1012/william-moseley-zivotopis
http://www.celebritynetworth.com/richest-celebrities/models/kim-kardashian-net-worth/
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Název modulu:  

Vstup na trh práce -  Přijímací pohovor 

 

Anotace modulu:  

V učebním modulu jsou uvedeny informace a data týkající se jedné z metod výběru pracovníků – 

přijímacího pohovoru, materiál je zaměřen na problematiku otázek, možnosti neverbální 

komunikace jako pomocného nástroje výběru, oblečení atd. 

Výstupy z učení:  

Po absolvování kurzu by měl posluchač umět reagovat na nejčastěji kladené otázky, měl by se 

naučit jak se „chovat“ při přijímacím pohovoru, jak se na přijímací pohovor obléknout, jak vnímat 

možné diskriminační otázky a na co se při přijímacím pohovoru zaměřit. 

Klíčová slova:  

Přijímací pohovor, otázky přijímacího pohovoru, diskriminační otázky, neverbální komunikace, 

oblečení u přijímacího pohovoru 

Začlenění modulu do výuky:  

Společenské vědy, ekonomika, personální řízení 

 

Potřeby modulu: 

Připojení na internet, klasické psací pomůcky 

Časová náročnost: 

90 minut 

Doporučená literatura: 

MULLER-THURAU, Claus Peter, 2011. 101 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí u 

přijímacího pohovoru - Jak se připravit a uspět. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3685-3   

HÁJKOVÁ, Alena, 2006. Bez praxe nepřijímáme. Praha: Galén. ISBN  978-80-7262-417-1  

 

PEASSE, Alan, PEASSOVÁ, Barbara, 2012. Řeč těla na pracovišti. Praha: Portál. ISBN 978-80-

262-0152-6 

 

KOUBEK, Josef, 2015. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press. ISBN: 9788072612888 

 

Internetové odkazy, jiné informace: 

Adresy internetových odkazů jsou uvedeny na konci textu. Další informace byly čerpány z různých 

časopiseckých článků (nedatováno). 
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Slide č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 2 

Následující text slouží pouze jako studijní materiál 

ke kurzu – tematickému modulu A, Vstup na trh 

práce – část 3. – Přijímací pohovor.  

Při osobním kontaktu se zaměstnavatelem nebo 

pracovníkem personálního oddělení můžeme mnoho 

získat, nebo také hodně ztratit a právě přijímací 

pohovor je jedním z rozhodujících okamžiků, jak se 

u zaměstnavatele pozitivně zapsat. Prvním úspěchem 

je již obdržená pozvánka, která znamená, že jste 

budoucího zaměstnavatele zaujali (na základě 

životopisu) a má o vás vážný zájem.  Musíte si 

ovšem uvědomit, že nejste jediný uchazeč a že o 

vysněné místo budete muset ještě bojovat. O něco 

odlišnější bude situace uchazeče v mezinárodní 

organizaci, kde kromě možné jazykové bariéry bude 

pociťovat i různé odlišnosti v národní kultuře, které 

se mohou projevit i při realizaci přijímacího pohovoru. 

 

 

 

Slide č. 3 

Přijímací pohovor, personální rozhovor, interview je 

jedna z řady  metod výběru pracovníků do pracovního 

poměru. V organizacích se můžeme setkat s různým 

vnímáním přijímacího pohovoru v rámci celého 

výběrového řízení, nejčastěji postupují k přijímacímu 

pohovoru ti kandidáti, kteří podle personalistů 

vyhovují stereotypu dobrého pracovníka.  V některých 

případech se lze setkat se situací, že je klasický 

pohovor spojen ještě s různým testováním, kdy se 

využívají modelové a situační aktivity, které doplňují 

informace o uchazeči.  

 V rámci přijímacího pohovoru se můžeme setkat 

v zásadě se dvěma situacemi: buď budu jako uchazeč 

na pohovoru sám (sama) a proti mně zasednou zástupci 

organizace (jeden zástupce), nebo může jít o tzv. skupinový rozhovor, kdy je zájemců o pracovní místo 

pozváno více a zástupci (zástupce) organizace si všímají nejen verbálního projevu, ale i dalších dovedností, 

které si vyžaduje uvedené prostředí – např. kde se který uchazeč posadí, jaké si zvolí místo, vedle koho si 

sedne (neverbální komunikace). Někdy se můžeme setkat s tím, že je přijímací pohovor veden po telefonu, 

kdy se budoucí zaměstnavatel snaží vyhnout se ovlivnění - tzv. halo momentu, nebo také momentu prvního 

dojmu (to, jak na mne působí člověk během prvních cca 30 sekund) nebo potřebuje-li obsadit pracovní místo 
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co nejrychleji a ověřuje si, zda se vyplatí pozvat uchazeče k důkladnějšímu pohovoru. Tento pohovor bývá 

většinou naplánován, ohlašován, takže pokud se setkáte s tímto způsobem, je dobré vědět, jak se zachovat: 

Chování při telefonickém přijímacím pohovoru: 

1. Mějte před sebou svůj životopis – nemůžete, spíše nesmíte se plést v důležitých datech a podrobnostech. 

2. Mějte u sebe další dokumenty – vysvědčení, certifikáty, osvědčení, pracovní smlouvy, náplně práce – 

volající může chtít podrobnosti ohledně studia, brigád, minulých pracovních pozic, může se ptát, proč 

jste z brigády odešli atd. 

3.  Připravte si poznámky, co vás zajímá, abyste na nic důležitého z vaší strany nezapomněli. 

4. Otázky ohledně platu jsou sice důležité, ale raději je ponechte na osobní jednání. 

5. I když nejste vidět, chovejte se tak, jako při přímém kontaktu – z tónu hlasu, intonace, síly, výšky lze 

bezpečně poznat, zda se povalujete po gauči, sedíte zpříma u stolu či zběsile přecházíte po pokoji.  

 

Někteří zaměstnavatelé začínají využívat službu videorozhovoru – pokud se např. zajímáte o práci na jiném 

kontinentu, tak je možné využít moderní komunikační technologie a zrealizovat přenos informací pomocí 

počítače a třeba programu Skype, personální agentury nabízejí také možnost nahrát si svůj videoportrét, kdy 

se jedná o přijímací pohovor, pouze vedený v prostorách agentury a pracovníkem agentury a tento rozhovor 

je poté předán zájemci o nového uchazeče o práci. 

 

 

Slide č. 4 

Typy přijímacích pohovorů a otázky využívané při 

přijímacím pohovoru. 

Pokud se již selekcí dostaneme k přijímacímu 

pohovoru, je žádoucí si uvědomit, že jsme se ocitli na 

trhu práce a že jsme zbožím, které se musí umět 

prodat. Pokud se rozhodneme zastávat stanovisko: 

„nějak to dopadne, já to neovlivním“ či, „jdu sem 

jenom kvůli našim, aby neřekli, že nic nedělám“ a 

ostatní výmluvy, které nesvědčí o naší motivaci, je 

lepší na pohovor vůbec nechodit a neztrácet svůj čas i 

čas budoucího zaměstnavatele. Pokud ale opravdu 

chceme místo získat, jsme motivováni k vlastní 

seberealizaci, k samostatnému životu nezávislého na 

rodičích, pak bude naší velkou výhovou nejen tento postoj, ale i znalost otázek, se kterými se můžeme setkat. 

Zaměstnavatel může používat i různé typy pohovorů v závislosti na obsazované pozici. 

Typy přijímacích pohovorů 

1. Strukturovaný – zaměstnavatel má předem připravené otázky, chce na ně znát vaši jasnou odpověď a 

téměř vám neposkytne prostor pro vlastní vyjádření. Tento typ pohovoru je efektivní, když je k dispozici 

větší množství uchazečů a zaměstnavatel tak může dobře porovnávat, komparovat. 

2. Nestrukturovaný – zaměstnavatel nemá připravené otázky, vytváří je během pohovoru, není tím pádem 

schopen najít jednotné hodnotící kritérium mezi uchazeči. 

3. Otevřený – zaměstnavatel má připravenu určitou „červenou nit“ – osnovu rozhovoru, vyžaduje konkrétní 

odpovědi, ovšem v případě potřeby a své intuice nechává volný prostor uchazeči a sleduje jeho druhotné 

projevy komunikace. V praxi se běžně setkáváme s kombinací těchto přístupů. 

4. Pohovor řešící problém – nejen, že jsou nám kladeny klasické otázky, ale současně jsme vyzváni k tomu, 

abychom nastínili řešení konkrétního (či hypotetického) problému, situace, která může v organizaci nastat, 

např.: Jak byste řešil situaci, že máte k dispozici finanční prostředky k odměnění zaměstnanců a máte je 

spravedlivě rozdělit? Jaký byste navrhl postup při řešení stížnosti zákazníka, klienta? V tomto případě 

zaměstnavatel mimo jiné zkoumá i vaše znalosti a schopnosti se orientovat v problematice oboru, kam se 

hlásíte. 

5. Stresový pohovor – nejméně příjemná varianta přijímacího pohovoru, budoucí zaměstnavatel se snaží 

zjistit naši primární pozici jednání ve stresu. Česky řečeno se nás snaží znervóznit, aby věděl, co se bude 

dít, jak budeme reagovat. Tento typ pohovoru se většinou používá tam, kde je pravděpodobné, že se do 

stresových situací budeme dostávat. Je to něco jako „křížový výslech“ – série krátkých, ostrých otázek, 

které mají uchazeče vyprovokovat. Zájemce může být „vyslýchán“ dvěma osobami, z nichž jedna hraje 

zápornou a druhá kladnou roli.  
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Slide č. 5 
Pokud se zeptáme personalistů, v čem vidí největší 

nedostatky absolventů při hledání práce, tak se shodnou 

na slovech: nepřipravenost a neinformovanost, což se 

projeví hned při prvních otázkách, které jsou námi 

nejčastěji kladeny. Na knižním trhu nalezneme 

nepřeberné množství více či méně odborné literatury, 

která nám může poradit co a jak, ovšem je otázkou, zda 

právě tento „přebytek“ nás nebrzdí v tom, hledat si na 

otázky své vlastní odpovědi, které nás ukážou jako 

inteligentní a myslící bytost s vlastními názory a 

postoji. Otázky, které jako uchazeč dostaneme, jsou 

závislé na obsahu pracovního místa a požadavcích a 

představách zástupce organizace.   

1. Počítejte se standardními otázkami 

Určitě se bude zaměstnavatel ptát na otázky typu: Proč máte o danou práci zájem? Odpovědi ve 

variantě:„vždycky jsem to chtěl/a dělat“, „účetnictví mě vždycky bavilo“, „rád/a pomáhám lidem“, nebo  

budoucnosti, o vašich profesních cílech, seberealizaci, čeho byste chtěli dosáhnout atd. 

2. Promyslete si otázky 

Pokud se personalista zeptá, zda máte ještě nějaké otázky, neodpovídejte „zatím ne“. Je vhodnější se zeptat i 

na méně podstatné informace či záležitosti, např.: jak vypadá pracovní den, jestli se jezdí na služební cesty 

atd. Váš zájem o tyto podrobnější informace může signalizovat to, že si na pozici opravdu představujete sami 

sebe. 

3. Mluvte o tom, co můžete organizaci nabídnout 

Většinou personalisté nepoloží tuto otázku přímo, ale lze ji postřehnout v kontextu rozhovoru. Pokud budete 

mít prostor pro vlastní vyjádření, představte vlastní nápad, jak by se dala daná věc zlepšit. Pozor ovšem na 

pozici “všechno tu děláte špatně a já jsem tu od toho, abych to změnil“.  

4. O platu nezačínejte sami  

Počkejte, až se vás na vaše platové představy zeptá personalista. V reálu je možné se setkat se dvěma 

variantami otázek: „kolik myslíte, že tady dostanete“ a „kolik byste chtěl“. Kolik myslíte, že dostanete, se dá 

bez problému zjistit na internetu, od známých, z inzerátů na podobná pracovní místa apod. 

5. Říci si o málo peněz nepomůže 

Názor, že skromnost šlechtí, v pracovním světě neplatí. Pokud si řeknete o méně peněz, než je v organizaci 

či oboru běžné, můžete zaměstnavatele odradit (může se začít zajímat, proč se hlásíte právě na tuto pozici, 

když nemáte ambice o její přiměřené ohodnocení, které jí odpovídá). Zejména v organizacích, kde je 

hodnocení závislé na vašem vlastním výkonu je „podhodnocení“ velmi zrádné – tím, že řeknete, že vám stačí 

málo peněz, potvrzujete, že nebudete se svými kolegy soutěžit o co nejlepší výkon.  

6. Vysvětlete, proč chcete právě tyto peníze 

Pokud správně (přiměřeně) odhadnete, jaký plat můžete v organizaci mít, můžete si „dovolit“ říci si i o vyšší 

částku, ovšem musíte k tomu mít důvod, argument. Zásadní chybou je zdůvodňovat požadavek rodinou, je 

žádoucí zůstat v profesní rovině. Je ale možné porovnat plánovanou mzdu s podobným přivýdělkem na 

částečný úvazek při škole. Pozitivně působí i označení minima, pod které nechcete či nemůžete 

z existenčních důvodů jít. 

7. Ne vždy je dobré vyhýbat se konfliktu 

Pokud se budete hlásit na vedoucí (manažerské) místo, či pracovní pozici, kde se předpokládá vaše větší 

odpovědnost, může dojít k situaci, že si bude zaměstnavatel chtít otestovat, nakolik jste ochotni stát si za 

svým tvrzením, názorem či zkušeností. Může vás cíleně vyprovokovat ke změně stanoviska a sledovat, 

zkoumat, analyzovat, jak se v této změněné situaci zachováte. Dobře míněné rady babiček: kývej, neodporuj 

staršímu, zkušenějšímu, nejsou v tomto momentě na místě. Pokud se budete řídit stavem nepolemizovat, 

uváznete v pasti. Za svými názory si stůjte, ale argumentujte, dokazujte, přesvědčujte klidně, přátelsky, 

prvotní je nenechat se vyprovokovat k neovladatelnému chování. 

8.  (Ne)odpovídejte na zakázané otázky 

Zákon jednoznačně určuje, na co se vás zaměstnavatel nesmí ptát: náboženské přesvědčení, politickou 

příslušnost, rodinné poměry či sexuální orientaci. Pokud by k takové situaci došlo, je na místě odpověď 

odmítnout s tím, že je porušován zákon a že tyto informace nemají vliv na kvalitu vašeho pracovního výkonu 

a vaši vhodnost práci vykonávat. I když přesto bude personalista trvat na odpovědích, je to pro uchazeče 

jasný signál toho, že organizace nedodržuje základní právní normativy. Chci ve firmě i přesto pracovat? 
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Někteří personalisté a zástupci personálních agentur ovšem připouštějí, že pokud o práci opravdu vážně 

stojíte a nedělá vám problémy odpovědět, udělejte to. Někdy tyto otázky personalisté využívají jako metodu 

„vyvolání konfliktu“, nebo ke zjištění, jak budete na tyto otázky reagovat, či jak jste informovaní o jejich 

(ne)kladení. 

 

 

 

 

 

Slide č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 7 

Výše uvedené informace můžeme vnímat jako rámcová 

doporučení v rámci chování u přijímacího pohovoru, 

nyní se vrátíme k nejčastěji předkládaným otázkám, 

resp. oblastem.  

1. Proč vás zaujala právě naše nabídka, náš inzerát? 

Možná odpověď: O podobnou práci usiluji již nějaký 

čas, snažím se delší dobu, cítím v ní vlastní 

seberealizaci, za pomocí této pracovní pozice se 

nasměruji k dalším profesním cílům. 

2. Co víte o naší organizaci, kultuře? 

Snažte se vyhledat co nejvíce informací na 

internetových stránkách organizace, přečtením 

firemního časopisu, firemních letáků, někdy i 

telefonátem na informační (tiskové) oddělení organizace, recepci, je žádoucí také sledovat informace o 

zaměstnavateli v masmédiích místního (lokálního) i celorepublikového charakteru.  Ptát se známých – 

současných pracovníků - je také důležitým informačním zdrojem. 

3. Jakou náplň práce (obsah práce) si na dané pozici představujete? 

Jak již bylo uvedeno výše, pro budoucího zaměstnavatele je důležitá naše informovanost. Využijte proto 

všech informačních kanálů, abyste zjistili, co a jak, a zhruba popište svoji představu o nabízené práci. 

Není to o tom, že chce zaměstnavatel znát podrobnosti, zajímá ho rámec vaší informovanost. Odpověď, že 

vlastně nemáte vůbec žádnou představu a že vůbec nevíte, co pracovní místo obnáší, není tou ideální 

zpětnou vazbou pro zaměstnavatele, že o místo máte vážný zájem. 

4. Jak nás přesvědčíte, že vy jste ten pravý, ideální, nejlepší? Proč máme vybrat právě vás?  

Toto je velmi frekventovaná otázka snad všech „ výběrčích“ na celém světě. Méně je však již oblíbená u 

zájemců o pracovní pozici. V naší kultuře nejsme zvyklí se oceňovat, chválit za to, v čem jsme dobří a 

proto vysokému procentu uchazečů o zaměstnání schopnost zhodnotit svoje klady chybí, či je na velmi 

nízké úrovni, což je však ovšem opět otázkou tréninku. Při odpovědi na tuto otázku bychom měli dokázat 

a vyzdvihnout své kladné stránky, schopnosti, dovednosti, znalosti, můžeme zmínit i negativní stránky, ale 

zároveň je žádoucí naznačit, jakými způsoby se tato negativa snažíme zmírnit či potlačit, jak s nimi 

bojujeme. V rámci této otázky máme také jedinečnou možnost stát se „výjimečným“ – upozornit na sebe 

něčím „jiným“ než mají ostatní kandidáti a co si personalista zapamatuje. Mohou to být např. i zajímavosti 

z osobního života (samozřejmě související s pracovní pozicí, resp. požadavky na pracovníka, který ji má 

zastávat). 
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5. Kde byste se rádi viděli za tři, pět let? 

Zaměstnavatelé neradi vidí, když zájemce o práci nemá svůj profesní cíl. Je pravděpodobné, že těsně po 

škole představa toho, co chci dělat za tři, pět let je značně nejasná, ale alespoň rámcově byste měli být 

schopni popsat váš profesní cíl a současně dokázat určit cesty, faktory, které vám mohou pomoci tohoto 

cíle dosáhnout. Důležitá je reálnost a nepodceňování sebe sama. 

6. Jaké jsou vaše priority – peníze nebo kariéra? 

Většina organizací pracujících s absolventy či se zaměřujících na absolventy předpokládá, že prioritou 

absolventa bude profesní růst – načerpání nových znalostí, informací, dovedností, schopností týkajících se 

vybraného profesního zaměření, s čím je neodmyslitelně spojen kariérní a finanční růst. 

7. Co vás na tomto oboru nejvíce přitahuje, baví, zajímá? 

Zde je prvotní zmínit vlastní zájmy z oblasti, do které se hlásíte, hlavně neříkat, že je vám jedno, v jakém 

oboru pracujete, hlavně, že máte místo. 

 

 

Slide č. 8 

Mezi další otázky, se kterými se jistě (pravděpodobně) 

setkáte, patří: 

1. Jaká brigáda (pracovní poměr) se vám líbil nejvíc a   

proč? 

2. Jak by měl podle vás vypadat ideální vedoucí? 

3. Jak by vypadalo vaše ideální pracovní místo? 

4. Co se vám líbí, či nelíbí na lidech? 

5. Co vás dokáže „vytočit“? 

6.  Jaké zvíře byste chtěl být, pokud byste měl možnost    

volby? 

7. Jak reagujete na kritiku? 

8. Jaké byly vaše (ne)oblíbené předměty ve škole? 

9. Jste spolehlivý/á? 

10. Jaké máte zájmy, koníčky, co rád/a čtete? 

11. Jak trávíte volný čas? 

12. Jak byste sám/a sebe charakterizoval/a? 

13. S jakými lidmi se vám nejlépe pracuje? 

Je jasné, že podobných otázek můžete dostat daleko více, než je výše uvedený výčet, ale berte je jako 

inspirativní. I když zákon jasně určuje, co by mělo být v rámci přijímacího pohovoru tabu, přesto se 

personalisté snaží dozvědět ze „zakázaných oblasti“ co nejvíce. Etiku pokládaných otázek zde již probírat 

nebudeme, jedná se o další diskutabilní oblast výběru pracovníků. 

 

Slide č. 9 

Příklady diskriminačních otázek: 

 Otázky ohledně zdravotního stavu uchazeče: Jak 

často býváte nemocný/á? Trpíte depresemi? Jste 

těhotná? 

 Otázky ohledně sexuální orientace uchazeče: Jste 

homosexuál nebo heterosexuál? 

 Otázky ohledně politického a náboženského 

přesvědčení uchazeče: Koho jste volil/a v posledních 

volbách? Jste věřící? Jakého jste vyznání? 

 Otázky ohledně osobní situace uchazeče: Jste 

kuřák? Máte přítele/přítelkyni? Jaký je váš rodinný 

stav? 

 Otázky ohledně rodinné situace uchazeče: Plánujete 

založit v blízké době rodinu? Kolik máte dětí? Jsou 

vaše děti často nemocné? 

 

 Kolik je vám let? Kdy půjdete do důchodu? Bydlíte daleko od rodičů? Vaše kamarádky už mají děti? 
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 Zkušený personalista či vedoucí pracovník ovšem dokáže „tabu“ otázky formulovat tak, že vás ani 

nenapadne pomýšlet na jakoukoliv zákeřnost jeho jednání a berete jeho otázky jako projev zájmu o svou 

osobu, rodinu, přítele, přítelkyni atd.  

Mezi výše charakterizované otázky může patřit: 

1. Máte zájem využívat naši firemní školku? Kolik přihlášek byste potřeboval/a? Využijete příspěvek na letní 

tábor? 

Chápej: kolik máte dětí a v jakém věku? 

2. Co byste říkal/a tomu, kdybyste měl/a pracovat od deseti dopoledne do osmi do večera? Proč vám to 

nevyhovuje? 

Chápej: rodinný stav, vzdálenost bydliště 

3. Nevadilo by vám pracovat v neděli? 

Chápej: např.: jste věřící? 

4. Máte zájem o příspěvek na meziměstskou dopravu? Je pro vás problém být v kanceláři v sedm hodin? 

Kdyby náhodou organizace přesídlila do sousedního regionu, vadilo by vám to? 

Chápej: Kde bydlíte? 

5. Budete se účastnit sportovních akcí? Uvítal byste jako zaměstnanecký bendit týden zdravotního volna? 

Chápej: Jaký je váš zdravotní stav? 

6. Měl /a byste zájem o malou firemní garsonku, kdyby se nějaká uvolnila? Proč ne? Byla by vám malá? 

Chápej: S kým žijete? 

 

 

 

Slide č. 10  

Diskriminační ovšem nemusí být pouze otázky, na 

které se nás budou v organizaci ptát, ale už i inzerát, na 

který jsme při hledání práce odpovídali. 

 

Důvod diskriminace Příklad 

Jazyk 

(diskr. všech, kteří 

nejsou rodilí mluvčí) 

Požadujeme výbornou znalost 

maďarštiny, nejlépe rodilého 

mluvčího 

Povinnost k rodině Hledáme časově flexibilního 

zaměstnance 

Sociální původ Nabízíme práci jen 

dlouhodobě nezaměstnaným* 

Věk Přijmeme zaměstnance do 35 

let 

Pohlaví, rod Hledáme ředitele, asistentku, 

prodavačku, lékárníka 

Rodinný stav Hledáme ženu s odrostlými 

dětmi, muže bez závazků 

Rasa Nepřijímáme Romy 

 

V případě vzniku pracovní pozice z např. grantu pro přímo určenou cílovou skupinu se nejedná o 

diskriminaci. 

Na přijímacím pohovoru se ne vždy musí jednat pouze o odpovědi na předem dané otázky. Můžete se setkat 

s tím, že po vás zaměstnavatel může chtít, abyste svůj životopis vyprávěli jako pohádku, pohádkový příběh, 

jako byste se ucházeli o místo u nějakého panovníka, kdy je nutné přizpůsobit příběhu i terminologii (plat – 

žold, zaměstnání – služba), což ukazuje na kreativitu a přizpůsobivost.  

 

 

 

 

 



 

41 

Praktické ekonomické vzdělávání 

Slide č. 11 

Neméně důležitá, jako je verbální stránka rozhovoru, je 

naše neverbální komunikace. O neverbální komunikaci 

jste již určitě slyšeli, že tvoří až dvě třetiny naší celkové 

komunikace a že značně ovlivňuje, resp. dokresluje náš 

obraz. Neverbální komunikace patří mezi tzv. měkké 

dovednosti (softskills) a je vlastní každému z nás. Patří 

do ní: 

 Sdělování pohledy, řeč očí – vizika  

 Sdělování výrazem obličeje, tváře – mimika  

 Sdělování pohyby těla, hlavy, končetin – kinetika  

 Sdělování fyzickými postoji – posturologie  

 Sdělování gesty – tj. mimoslovními projevy vázanými 

na určitou kulturu – gestika  

 Sdělování dotekem, tělesným kontaktem – haptika  

 Sdělování přibližováním nebo oddálením, tj. vzdáleností – proxemika  

 Sdělováním úpravou zevnějšku (vzhledem) a prostředím  

Všech těchto oblastí si každý personalista všímá, čerpá z nich důležité doplňující informace o naší osobě. 

Někdy může dojít k tomu, že naše neverbální komunikace není v souladu s tím, co říkáme, což pro 

personalistu může znamenat další oblast zkoumání naší vhodnosti k zastávání konkrétního pracovního místa 

(např. říkáme, že máme dost času, ale stále se díváme po hodinkách či projevujeme nervozitu).  S určitým 

procentem trémy se při přijímacím pohovoru samozřejmě počítá, jedná se o normální reakci člověka na 

nestandardní situaci, pouze osoba sociálně chladná či netečná by v této situaci neprojevovala vůbec žádné 

emoce. Lehká tréma navíc může být navíc odrazem vysoké motivace a může působit lépe než přehnané 

sebevědomí. Trému můžeme částečně odstranit tím, že si zkusíme rozhovor doma, cvičně, s kamarádem, 

rodiči, před zrcadlem, zkusíme se nahrát, natočit a uvidíme, jak mluvíme, jak se chováme a podobně.  

Pravděpodobně první věcí, kterou můžeme ovlivnit dojem přijímací komise o nás, je vstup do místnosti. 

Pokud rozrazíme dveře, hlasitě a žoviálně pozdravíme, dosáhneme asi toho, že přítomné vyděsíme, opačný 

postup, kdy nervózně přešlapujeme za dveřmi, sami sebe přemlouváme, zda již stisknout kliku a vstoupit, 

několikrát přeslechnout „dále“ a pak vystrašeně otevřít dveře se sehnutými rameny s téměř neslyšitelným 

pozdravem také asi nepřinese to žádoucí ovoce. Jaký tedy zvolit postup? Narovnat se, několikrát se zhluboka 

nadechnout, abychom se uklidnili, přiměřenou mírou zaklepat a naprosto přirozeně vejít a pozdravit. 

 

Slide č. 12 

Když už jsme v místnosti, s největší pravděpodobností 

nás čeká podání ruky. I proto je žádoucí, abychom si 

pravou ruku nechali volnou, nedrželi v ní notebook, 

kabelku či jiné předměty, protože jejich překotné 

„přendavání“ do levé ruky by nás mohlo zbytečně 

znervóznit. Stisk ruky je značně individuální, je nutné 

odhadnou žádoucí délku, kdy se jedná opravdu o 

uvítací ceremoniál a kdy už je to vyprávění dvou 

kamarádů. Při normálním stisku ruky bychom měli 

udržovat zrakový kontakt, lehce se usmívat, mírně se 

naklonit dopředu a ruku přiměřeně tisknout. 

Vzdálenost mezi podávajícími si ruku je přímo úměrná 

délce jejich paží, optimálně se doporučuje cca 60 – 70 

centimetrů (pozor na zasahování do osobní zóny, či natahování dopředu), délka stisku by se měla řídit 

personalistou, obvykle 2 -5 sekund.  Není ideální rukou třást či ještě druhého poplácávat po rameni. Při 

podávání ruky postupujeme tak, že podání ruky nabízí výše postavená osoba níže postavené (např. 

personalista uchazeči o pracovní místo, ředitel podřízenému apod.). To se týká mužů i žen. Ve společnosti se 

však obvykle čeká, až dáma podá ruku pánovi. V pracovním prostředí může nadřízený muž podat podřízené 

ženě ruku jako první. Pokud omylem podáte ruku jako první, dokončete to. Největší chyba by byla ruku 

stáhnout. Ruka by měla být suchá, pokud máte problémy s pocením, je dobré si je před podáním ruky otřít 

kapesníkem, nebo o kalhoty, či si před vnitřním zrakem evokovat situaci, kdy si ohříváme ruku nad 

plamenem svíčky. 
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Druhy podávání rukou: 

1. Leklá ryba – ruka dotyčného je bez energie, beztvará, bezvládná, příliš uvolněná, může být chladná či 

upocená. Je pravděpodobné, že tato ruka nezpůsobí pozitivní naladění k dalšímu rozhovoru. Dotyčný 

podávající se může jevit jako nejistý, bojácný, málo sebevědomý (vždy se jedná o subjektivní pocity, 

které mohou mít řadu příčin – např. kožní onemocnění). 

2. Ocelový stisk, sevření – ruka jako ve svěráku, zdá se nám, jako by nám někdo drtil prsty. Tento stisk 

ruky může znamenat dominanci, nebo to, že dotyčný nemá cit v ruce. Může to být způsobeno také 

nějakou fyzickou indispozicí člověka, např. vlivem současné pracovní pozice (manuální zaměstnání). 

3. Dominantní pozice – dotyčný podává ruku „ze shora“, dlaní dolu. 

4. Submisivní pozice – podávání ruky dlaní natočenou vzhůru. 

5. Stisk – doteky špičkami prstů – dotyčný si není jistý sám sebou, ani pravděpodobně netuší, co si má 

myslet o vás. 

6. Normální, běžně akceptovaný stisk ruky – standardní, široce používaný stisk, ideální způsob začátku 

konverzace 

 

Mezi další možné způsoby podávání patří ochranitelské sevření – sevření podávané ruky do dlaní druhé 

osoby, či situace, kdy druhému při podávání ruky klepeme druhou rukou po rameni.  

Pokud máme za sebou rituál podávání ruky, následuje další okamžik a to je usazení se k rozhovoru. Počkejte, 

než vás personalista vyzve k usednutí, pokud si můžete vybrat, zvolte si místo na stejné úrovni, jako sedí 

tazatel, pokud byste seděli níže, měli byste dojem submisivního postavení a to proto, že by vaše oči byly 

níže, než oči pracovníka organizace. Personalistovi ponechte pozici v čele stolu a sedněte si po jeho pravé 

straně. Nevolte židli přímo naproti němu, mohlo by to být druhou stranou vnímáno jako pokus o soupeření. 

Důležitý je i samotný posed: Neseďte na kraji židle, což může vyjadřovat nervozitu, ani se nerozvalujte 

pohodlně s jednou nohou přes druhou, jako jste zvyklí u televize. Špičky nohou by měly směřovat k osobě, 

se kterou mluvíte.   

Oční kontakt bychom také neměli nikdy podceňovat. S personalistou bychom vždy měli vždy udržovat oční 

kontakt, což není jednoduché a může v konečném důsledku směřovat ke dvěma extrémům: buď budeme 

očima uhýbat, nebo naopak civět. Je zde ale jednoduché řešení: pokud se díváme cca 5 cm od kořene či 

špičky nosu, tak je velmi málo pravděpodobné, že dotyčný pozná, že se mu nedíváte přímo do očí. Pokud 

budete oči odvracet stranou, můžete vzbudit dojem, že neříkáte pravdu, nebo si nejste jistí. Při rozhovoru 

nakloňte hlavu mírně na stranu, kdy tak dáte najevo zájem a ochotu naslouchat.  

Téměř každý z nás neví při pohovoru co s rukama. Nejčastěji se snažíme něco žmoulat, hrajeme si s prsty, 

řetízkem, vlasy, prstýnkem či jinými předměty, čímž působíme nervózně až neuroticky. Ideální není ani ruce 

„uklidit“ založením na prsou – nejčastější interpretace tohoto gesta je obrana, uzavírání se ke komunikaci, 

důvody ale mohou být i jiné.  

Důležitá je i proxemika – vzdálenost, kterou mezi sebou udržujeme. Rozlišujeme zóny intimní, osobní, 

sociální a veřejnou, kdy v rámci přijímacího pohovoru se dostáváme nejčastěji do zóny osobní (do 120 cm) a 

sociální (cca 150 – 300 cm). Každý z nás máme konkrétní distanční vzdálenost, což je sympatická 

vzdálenost, která nám vyhovuje při setkání. V  rámci neverbální komunikace využíváme i bariérová 

znamení: překřížení rukou, nohou, bariéry z předmětů.  

Pozor ovšem na jednu důležitou věc: často si v různých příručkách přečteme, jak se chovat, jako se tvářit, jak 

neverbálně komunikovat a význam těchto signálů pak přeceňujeme. Gesta i mimiku musíme vnímat v rámci 

celého kontextu společně s ostatními projevy, jako jsou řeč a obsah vyjadřování.  

 

 

Slide č. 13 
Jak se obléci na přijímací pohovor 

I zde platí pravidlo: co nejlépe se informovat, co se 

v organizaci nosí. Jiné představy o oblečení má 

personalista z banky, jiné pracovník v reklamní 

agentuře, škole, státní správě či IT firmě. To, co projde 

v jednom odvětví, může být v druhém faux paux. 

Hodně informací si zjistíme z internetových stránek či 

informačních brožur, kdy volba oděvu prokáže náš 

smysl pro cit a situaci. Někteří zahraniční investoři u 

nás říkají, že Čecha poznáš podle špinavých a 

sešlapaných bot, takže pozor i na tento důležitý detail. 
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Zajímavou kapitolou jsou i dredy, piercing či tetování. Nebudeme si nalhávat, v konvenčních organizacích 

nejsou nositelé těchto trendů příliš žádaní a velmi často zde personalisté podléhají prvnímu dojmu, i když 

profesní kvalifikace uchazečů může být na vysoké úrovni. Do „problematických ukazatelů“ múže patřit i 

piercing, dredy či tetování. I zde ovšem platí, co organizace, to rozdílný přístup dle oboru podnikání. 

 

Dámské oblečení 

Sukně 

Ano: klasická délka, maximálně cca 10 cm nad kolena, nohy by neměly být středem pozornost 

Ne: minisukně, nebo sukně s vysokými rozparky, nebo střih tužkového stylu (obepnuté sukně) 

Kalhoty 

Ano: rovné i široké, ne džínový materiál (pokud ano, tak spíše tmavší barvy) 

Ne: těsný, příliš obepnutý střih nohavic, klasické pětikapsové džíny, legíny z různých materiálů  

Kalhotový, sukňový kostým 

Ano: v neutrální barvě, celkové ladění tón v tónu, alternativa vestička a kalhoty 

Ne: džínový kostým, nevhodné je nošení kostýmu přímo na těle 

Svetry: 

Ano: jemný svetřík může nahradit i sako, přijatelný je také twinset 

Ne: rustikální, tlusté svetry 

Halenka, blůzka 

Ano: klasická blůzka s košilovým střihem 

Ne: halenka zdobená krajkou, průhledná, s průstřihy, širokými rukávy 

Top, tričko 

Ano: jednobarevné s menším výstřihem, bez potisku 

Ne: tílka či topy na ramínka (bez saka), oblečení s výrazným potiskem 

Šaty: 

Ano: jednoduché pouzdrové šaty, spíše se sakem, pokud možno jednobarevné, či s drobným vzorkem 

Ne: obepnuté, poloprůhledné s větším dekoltem (vepředu či vzadu), příliš vzorované 

Doplňky 

Obuv: dokonale čistá, opravená, uzavřená či na nižším podpatku. V žádném případě obuv otevřená, žabky či 

příliš robustní boty 

Punčochy: depilované nohy jsou samozřejmostí, na pohovor vždy přicházíme v punčochách či punčocháčích 

– hladkých, tělových či černých, opatrně s barevnými punčochami 

Šály, štoly: jako součást oděvu  

Mezi další doplňky, které musíme brát v úvahu, patří kabelka, rukavice, pásky a opasky a v neposlední řadě 

brýle a šperky. Zde platí úměra, čím méně, tím lépe. 

Pánské oblečení 

Oblek:  

Ano: významným signálem je kvalita materiálu, vesta není nutná, saka jednořadá, užší klopy 

Ne: metalické třpytivé tóny, značkové oblečení může být výhodou, pokud je člověk neupravený (cítit 

kouřem, potem), ani značka nic nezachrání 

Sako: 

Ano: kratší, projmuté, saka se stojáčkem či zcela bez klop. Při sezení je možné mít sako rozepnuté, při 

zvedání je nutné sako zapnout, decentní barvy, pozor na volnočasová a sportovní saka 

Kalhoty: 

Ano: kvalitní vlna, flanel či velurový vzhled, nohavice založena 2,5 cm nad nártem, pásek v barvě bot či 

tašky 

Ne: pozor na špatně zapnutý poklopec 

Košile: 

Ano: kombinace kravaty a košile tón v tónu (modrá, bílá), manžety košile by měly vyčnívat asi 1 cm 

z rukávu saka 

Ne: za hodně neformální se považuje límeček košile s propínacími špičkami 

Kravata: 

Ano: ideální jednobarevná, ze vzorů diagonální proužky, drobný puntík, nebo geometrické motivy – správně 

uvázaná kravata by měla dosahovat přesně doprostřed pasovky 

Ne: kravata se nenosí k polokošilím, ani se nezastrkuje do kalhot, na přijímací pohovor se nenosí kožené, či 

výrazně barevné kravaty ani motýlek 
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Doplňky:  

Ano: boty – polobotky se šněrováním, či bez něj sladěné s odstínem oblečení, vyšší ponožky – tmavé, taška 

přiměřená obsazované pozici, ze šperků spíše jen hodinky, jednoduchý prsten a manžetové knoflíčky  

Ne: barevné mokasíny či lakovky, chybou je holá noha – shrnování ponožek, batoh, sportovní hodinky 

s plastovým ciferníkem. Textilní kapesník vždy vyžehlený, bez žvýkačky 

 

 

Slide č. 14 
Určitou roli v oblečení na přijímací pohovor hrají i 

barvy. Níže uvedená tabulka nám může alespoň 

částečně pomoci v orientaci, která barva je na přijímací 

pohovor, potažmo do práce, vhodná.  V žádném 

případě nelze níže uvedené informace brát jako jediné 

správné, mají informativní význam, vše je nutné vnímat 

v celkovém kontextu osobnosti uchazeče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní 

barva 

Co očekávat od lidí, kteří mají barvu 

rádi 

 

Lidé, kteří barvu odmítají 

 

Uplatnění 

barvy 

v pracovním 

šatníku 

žlutá Otevření, podnikaví, velkorysí lidé, silná 

stránka komunikace, pozitivnost někdy až 

lehkomyslnost, mnohostranní, dělá jim 

problémy dotahovat věci do konce.  

Neradi spekulují, opatrní 

k novým myšlenkám, bojí 

se rizika. 

Při delším 

jednání a na 

velké ploše 

unavuje, může 

vyvolat sklony 

k agresivnímu 

chování či 

unáhlenému 

jednání. 

zelená Houževnatí, překonávající překážky, 

neústupní až tvrdohlaví lidé, sklon pečovat 

o druhé, ale také rádi ovládají a kontrolují, 

touží po obdivu a uznání, pro to jsou 

schopni na sobě hodně pracovat.  

Nepovažují za důležité 

hmotné zabezpečení, 

nemyslí na zadní vrátka, 

neupínají se na tradice a 

pevné hodnoty, zajímají je 

pouze viditelná fakta, lidé 

prožívající vnitřní nejistotu 

a zklamání. 

V určitých 

tónech se hodí 

pro každé 

příležitosti – lze 

ji přirovnat ke 

květinám: když 

v místnosti jsou, 

nevnímáme je, 

pokud nejsou, 

chybí. 

modrá Lidé rozvážní, vyrovnaní, s bohatým 

vnitřním životem, dobře se koncentrují na 

práci, zajímají je konkrétní a logické 

argumenty, sami si dobře promyslí, co 

řeknou nahlas. Projev výstižný, kritika zní 

věcně. Touží po klidu, zakládají si na 

důvěře, zkušenostech, věrnosti a tradicích. 

Neradi improvizují a přijímají novoty. 

Působí skromně. 

Neradi se nechávají 

svazovat předpisy. 

Měla by být 

snad v každém 

pracovním 

šatníku, hodí se 

pro každou 

příležitost. 
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černá Barva rozporu – značí uzavřenost, 

zamlklost a zároveň vnitřní vzdor proti 

„tlaku shora“. Barva nezávislosti, spíše u 

osob, které se potřebují odlišit od široké 

veřejnosti. Barva bohémů, kreativců. 

Tito lidé nemají rádi, když 

jsou postaveni před hotovou 

věc: bojí se skutečností, 

které nemohou ovlivnit. 

Černou je 

vhodnější si 

obléci, pokud 

jsme v dobrém 

rozpoložení. 

Zvýrazňuje 

dobrou náladu, 

ale také 

prohlubuje 

smutek, či 

nedostatek 

energie. 

červená Dvojjazyčná barva: lidé aktivní, oplývající 

energií a sebevědomím, orientace na cíl, 

řešení úkolů tvůrčím způsobem, bojují za 

sebe i své kolegy, mají se rádi, žijí naplno. 

Rádi jsou středem pozornosti. Druhou 

skupinu lidí tvoří násilníci a divoké, 

nevyzrálé typy.  

Tito lidé se necítí dobře 

v hluku a spěchu. Neradi 

tlačí na pilu a jednají 

z pozice síly. 

Upoutání 

pozornosti, 

dodání síly a 

doplnění 

energie. Pozor 

na přemíru 

červené, může 

vzbuzovat dojem 

agresivity. 

šedá „Šedá eminence“ – lidé nemající potřebu 

být nápadní, drží se zpátky, skromně čekají 

na svou příležitost, klidní a rozvážní. Často 

mívají dobré vztahy s nadřízenými i 

podřízenými kolegy, kteří se jim svěřují 

(ani neví proč). Diskrétní, neutrální postoj. 

Tito lidé potřebují být 

v pohybu, nejvíce je 

znepokojuje, když se 

nemohou pohnout dopředu. 

Díky své 

neutralitě je 

ihned po modré 

nejideálnější 

barvou pro 

obchodní 

jednání. Je 

vhodné ji 

kombinovat 

s jinými 

barvami. 

hnědá Potřeba prověřených a osvědčených metod 

a zkušeností. Jsou pevní ve svých 

zkušenostech a rozhodnutích, zvyklostech. 

Mají rádi tradice, spolehliví při vykonávání 

úkolů, mají rádi své pohodlí. V rovině 

finanční a týkající se povolání umí 

rovnoměrně rozdělit rovnováhu pohodlí a 

odpočinku.  

Tito lidé nemají rádi klidný 

způsob života a často 

odmítají se podřizovat bez 

podmínek. Vyrovnaný 

člověk má k hnědé neutrální 

postoj. 

Tuto barvu 

vynechte 

z pracovního 

šatníku, zejména 

chystáte-li se na 

obchodní 

schůzku, jinak 

můžete ve svém 

partnerovi 

podnítit 

nedůvěru 

vyplývající 

z pohodlí čišící 

z této barvy. 

 

 

 

 

Neverbální komunikace není mezinárodní, asi budete překvapeni, že pokud např. v australské společnosti 

zdvihnete palec, jako důkaz toho, že se vám něco povedlo, gesto bude pochopeno zcela opačně. Podobně je 

to s písmenem „V“ jako Victoria: gesto je vnímáno téměř všemi Evropany stejně, pokud ovšem ve Velké 

Británii ukážete svému protějšku při tomto gestu hřbet ruky, je to bráno jako urážka. A jsme u významu OK 

– vše dopadlo dobře, vše je v pořádku – neverbálně ho vyjádříme kolečkem z palce a ukazováčku – ve 

Francii může stejné gesto znamenat „nestojí to za moc“ či opět urážku. Pozor i na kývání hlavou na znamení 
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souhlasu či nesouhlasu: naše kývání hlavou „ano“ je v Řecku a Bulharsku považováno za „ne“ a zase 

opačně.  

Stále více platí, že se v personalistice využívá poznatků z psychologie. Takže i proto se můžeme setkat 

s různými „fígly“ zaměstnavatelů: venku mrzne, na chodbě trpí zimou několik uchazečů, pak jeden adept 

nekompromisně okno zavře – vzápětí byl přijat jako nebojácný a kreativní. To samé lze i opačně: teplo, 

zavřená okna, žízeň – místo získal ten, který se jako první napil a otevřel okno. Další variantou je i to, že se 

z pod dveří místnosti, kde zasedá výběrová komise line proužek dýmu – místo může získat ten, kdo překoná 

ostych, zaklepe a zjistí, co se děje. Zaměstnavatelé totiž mohou mít mezi uchazeči fiktivního zájemce o 

práci, či schovanou kameru a všímají si toho, co kdo dělá. 

 

 

 

 

 

Slide č. 15 

Několik chyb závěrem: 

1. Nevědět, co chci. 

2. Malá snaha při hledání – je třeba být aktivní, 

úspěšnější budete tehdy, pokud zkombinujete vícero 

zdrojů, nejen noviny a webové stránky firem, je 

vhodné se zaregistrovat na profesních sociálních 

sítích. Pozor na facebook a jiné sociální sítě, i tam si 

na vašich stránkách mohou zaměstnavatelé ověřovat 

vaši důvěryhodnost. 

3. Přijít na pohovor s rodiči – svědčí to o 

nesamostatnosti, podceňování sebe sama. 

4. Opozdit se, třeba o malou chvíli – vždy je ideální si 

předem naplánovat trasu, omluvy typu neměl jsem 

kde zaparkovat, byla dopravní zácpa atd., nikoho 

neoslní a personalisté mohou nabýt dojmu, že vám 

na práci nezáleží až tak, jak uvádíte. 

5. Přijít příliš brzo – dokazujete, že si nedokážete příliš plánovat čas, že ho máte “příliš“. 

6. Nezapůsobit na první dojem. 

7. Předvádět vysoké sebevědomí – je vhodnější vyjádřit určitou pokoru a touhu učit se než z přemíry 

sebevědomí vyjadřovat touhu posadit se v krátké době na židli svého šéfa. Nejsympatičtější přístup je 

přirozenost.  

8. Přehánět a lhát – je lepší přiznat, že něco neumím, než se později cítit trapně. 

9. Nevědět o organizaci téměř nic 

10. Odpovědět úplně na vše  - viz. diskriminační otázky 

11. První otázka: Jaký dostanu plat? 
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Slide č. 16 
Ukázka záznamového archu konkrétní organizace – neverbální projevy zájemce o zaměstnání. Kurzivou jsou 

označeny záznamy personalisty a další doplňující informace, nejedná se o „správné“ odpovědi. 

Úkol pro studenty: Pokuste se ve dvojici (trojici) vnímat svou neverbální komunikaci a dát zpětnou vazbu 

svým kolegům, jak na vás působí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 17 
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Slide č. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje obrazových materiálů: 

http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=22541 

http://ceskypirat.cz:3000/5r94ywht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=22541
http://ceskypirat.cz:3000/5r94ywht
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Název modulu 

Příprava na mezinárodní trh práce - AJ    

 

Anotace modulu  
Modul seznamuje studenty s návodem jak žádat o práci v anglofonním prostředí, jak sestavit 

strukturovaný životopis, který zaujme, jak sepsat žádost o práci v angličtině. Studenti se rovněž 

seznámí s technikami vedoucími k úspěšnému zvládnutí přijímacího pohovoru v anglickém jazyce. 

 

Výstupy z učení  
Studenti se seznámí s procesem výběru uchazečů o zaměstnání v anglofonních zemích, naučí se 

připravit strukturovaný životopis v angličtině a napsat žádost o práci. Dále se frekventanti seznámí s 

technikami, které mohou pomoci uspět u přijímacího pohovoru v anglickém jazyce. Studenti se 

seznámí se způsoby zveřejnění svého veřejného klíče a zjištění veřejného klíče osoby, se kterou 

chtějí komunikovat, vyzkouší si správu klíčů. Studenti se naučí základní tematickou terminologii 

v angličtině související s ucházením se o zaměstnání.  

 

Klíčová slova 

CV, resume, job application, apply, applicant, recruitment, interview. 

Životopis, žádost o práci, žádat, žadatel, nábor, přijímací pohovor. 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modulem je možné rozšířit výuku předmětu Anglický jazyk.   

 

Potřeby modulu  
K výuce v tomto modulu potřebujeme, aby studenti měli přístup k PC s internetem a v učebně se 

nacházel dataprojektor napojený na učitelské PC. Vhodné (nikoliv však nutně) je pořízení 

příslušných certifikátů od některé z certifikačních autorit.  

 

Časová náročnost 

90 minut 

Doporučená literatura 

 

DOWNES, Colm, 2008. Cambridge English for Job – hunting. Cambridge: Cambridge University 

Press. ISBN 978-0-521-72215-5 

 

MacKENZIE, Ian, 2010. English for Business Studies. Cambridge: Cambridge University Press. 

ISBN 978-0-521-74341-9 
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Slide č. 1 

The first slide just shows the identification of the 

course.  

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 2  

The cartoon is supposed to be amusing rather than 

dispiriting! But big employers do receive large 

quantities of CVs or resumes. The cartoon dates from 

the early 1990; these days resume is often spelled 

without the acute accents. 

Americans generally use resume/résumé a word of 

French origin, rather than curriculum vitae, but of 

course the verb to resume in English does not mean 

the summarize, as in French, but to begin again or 

continue after an interruption. 

The plural of curriculum vitae is curricula vitae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 3 

Slide number two shows the outline of the presentation 

in four bullets. 
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Slide č. 4 

It depens on who you talk to, but it is believed HR 

(Human resource - which is equivalent to "personalista" 

in Czech) people say that for junior jobs, they spend 

less than a minute per CV, and sometimes much less. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 5  

Replies to questionnaires I sent to leading employers of 

business graduates in Continental Europe revealed that 

what they like most is professional experience. 

Relevant experience is, of course the most desirable, 

but not everyone has the possibility to do traineeships or 

internships. Failing that, work experience of any kind is 

a definite advantage. 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 6 

There´s no knowing how many times today's students 

will change job during their career, but the long term 

trend is towards mobility. There is of course no fixed 

correlation between the number of positions people 

apply for and the number of times they change jobs. 
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Slide č. 7 
Possible (subjective) answers: 

American covering letters, they may appear to some to 

be over-confident (‘excellent match’, ‘experience’, 

‘communication skills’, ‘increasing you sales volume’) 

but this kind of thing is fairly standard in American 

applications, particularly for sales positions, as is the 

sentence in ‘how I can benefit your company’.  

American culture seems to require more self-

confidence than in much of Europe or Asia, but there 

remains a distinction between self-confidence and 

arrogance. ‘Your company would have a great deal to 

gain from employing me’ is way over the top.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 8 

The notes on CVs/resumes and covering letters do not 

come with tasks or exercises; they simply present 

advice for learners. There are Discussions questions 

with the model CV and covering letter below. 

The example CV in the Student´s book is just one way 

of writing one. Consequently learners may say that they 

would present their CV differently in their own 

language. Many other styles, actual examples, can be 

found by doing a web search for ‘sample resumes’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 9 

The notes on CVs/resumes and covering letters do not 

come with tasks or exercises; they simply present 

advice for learners. There are Discussions questions 

with the model CV and covering letter below. 
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Slide č. 10 

The notes on CVs/resumes and covering letters do not 

come with tasks or exercises; they simply present 

advice for learners. There are Discussions questions 

with the model CV and covering letter below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 11 

The outline covering letter is the kind of thing that a 

university student might write. Or at least a modest 

British student; American letters and resumes are often 

more direct and even boastful. There are examples in 

Cambridge English for Job-hunting. Your learners may 

well insist that their covering letters would be more 

assertive in outlining their talents. 

It should be mentioned that the models given here are 

only indicative of British and American writing styles; 

other varieties of English (‘World Englishes’) in Asia 

or Africa can have very different writing styles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 12 

An obvious Writing task would be to have the 

learners write a CV – though if they are only students 

now without much in the way of qualifications or 

work experience, they may prefer to wait a couple of 

years.  
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Slide č. 13 

There is no ‘right answer’ to the question. 

 

 

 

 

 

Slide č. 14 

There is no ‘right answer’ to the question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 15 

There is no comment; the slide just shows the outline of 

the complete CV. 

 

 

 

 

Slide č. 16 
The slide shows in detail, how to write about the work 

experience. Employers' first criterion is generally 

professional experience. This is, of course, problematic 

for a first job, but any work experience of any kind is a 

definite advantage. Even if you have only spent three 

weeks during a summer holiday filling the shelves in a 

supermarket, it is work experience, and demonstrates 

that you can get up and go to work every day for three 

weeks. Consequently someone who has regularly 

worked at weekends and during college vacations, is 

good for an application. We can also suggest writing 

‘stock management’ instead of ‘shelf-filling’. Job 

applications need to have a positive tone and content. 
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Slide č. 17 
The slide shows in detail how to write about education 

and qualification. Many companies are suspicious of 

people who seem only to have studied, and prefer 

people with a wide range of experience and interests to 

those with brilliant exam results but nothing else. But it 

depends on the job: finance and R&D might require 

more evidence of brains than, say, jobs in selling 

(though this is subject for discussion). Many learners 

are prejudiced against those who get very high exam 

result, and may scoff at extract 9. If they do, ask them 

how they feel about using a doctor, dentist, lawyer, 

architect, or engineer who may have passed his/her 

degree with a mark of only 60%, i.e. getting 40% 

wrong!  

Many employers expect to find a correlation between the amount of the time and effort devoted to study and 

exam result. Hence low marks should be justified by extra-curricular activities. 

 

 

 

Slide č. 18 

The slide shows in detail how to write about the 

computer skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 19 

Languages are usually an advantage for international 

business, although it depends on the job and the 

country.  

The slide shows in detail how to write about the 

language experience. Students are introduced to the 

CEFR or Common European Framework of Reference 

for Languages, in Czech Společný evropský referenční 

rámec. See the website: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Fram

ework_of_Reference_for_Languages 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dn%C3%B

D_evropsk%C3%BD_referen%C4%8Dn%C3%AD_r

%C3%A1mec 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dn%C3%BD_evropsk%C3%BD_referen%C4%8Dn%C3%AD_r%C3%A1mec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dn%C3%BD_evropsk%C3%BD_referen%C4%8Dn%C3%AD_r%C3%A1mec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dn%C3%BD_evropsk%C3%BD_referen%C4%8Dn%C3%AD_r%C3%A1mec
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Slide č. 20 

Students can assume their level group. At this stage 

most of them might be level group B2, Independent 

User, Vantage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 21 

This slide shows in detail how to write about the hobbies 

and interests. For a job that involves working closely 

with other people, evidence of having been a successful 

team member is an advantage. But being a successful 

individual performer in sport, music, etc. also shows 

commitment, determination, self-discipline, and so on. 

Apart from sports and hobbies, work in student 

associations, etc., is usually well thought of.  

Travel, we say, broadens the mind, but if you´ve only 

ever travelled and never had a holiday job it doesn’t look 

good. 

 

 

Slide č. 22 

The reason not to include a photo with CV is that 

employers might me instantly prejudiced against the 

way applicants look. This could be because they do not 

match the employer´s stereotype of a competent person 

(see the interview with John Antonakis bellow), or 

because od prejudices against ethnic or religious 

groups, candidates of a certain age´, etc. In some 

countries employers want to know personal details – 

age, marital status, whether the candidate has children, 

etc.; in other countries it is not normal to offer this 

information (although nothing stops interviewers asking 

about this in an interview). 

 

Ideally CVs should be totally honest, although most 

people probably exaggerate, or phrase things in en extremly positive way, where they think they can get 

away with it. It is not a good idea to tell lies that could be uncovered in an interview (such as ‘I speak fluent 

Russian, Arabic, Chinese and Swahili’). 
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Slide č. 23 

As disscused above, hobbies and interests can reveal 

candidates´ skills and motivations. 

Although most people would presumably prefer not to 

work for someone who was prejudiced against their 

origin or religion, not everybody has the luxury of 

choosing their employer along these lines, especially 

in situations where employment is scarce. 

Targeting 30 different covering letters clearly takes 

time, but if untargeted letters are instantly rejected, it 

is time well spent. 

 

 

 

Slide č. 24 

Students are to revise the whole presentation by a 

summary exercise. They are to fill in gaps. 

 

 

 

 

 

Slide č. 25 

Key to the exercise: 

1. job vacancies 

2. employment agencies 

3. apply 

4. candidate 

5. applicant 

6. application 

7. application form 

8. curriculum vitae (CV) or resume 

9. references  

10. job description 

11. short-listed 

12. interview 

 

 

 

 

 

Slide č. 26 
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Název tématu: 

Trh práce 

 

 

Název modulu: 

Příprava na mezinárodní trh práce - NJ 
 

 

Autor modulu: 

Kateřina Smejkalová 
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Název modulu 

Vorbereitung auf den Einstieg in den Arbeitsmarkt 

 

Anotace modulu  
Modul seznamuje studenty se základními a nejdůležitějšími postupy při vstupu na pracovní trh 

v německy mluvících firmách v Čechách nebo přímo v Německu.   

 

Výstupy z učení  
Studenti budou vědět, v čem spočívá příprava na trh práce v mezinárodním prostředí. Seznámí se se 

zákonitostmi, které jsou spojeny s vytvořením a zasláním všech dokumentů, které jsou zapotřebí 

v procesu ucházení se o práci. Budou vědět, kde hledat nabídky na pracovní místo v německy 

mluvících zemích, seznámí se se strukturou takové pracovní nabídky. Dozvědí se, jak napsat 

motivační dopis neboli žádost o místo, z jakých základních částí se takový dopis skládá. Zjistí, jak 

se píše životopis, který chceme uplatnit v přijímacím řízení a budou umět vytvořit si svůj vlastní 

životopis. Zjistí, co je přijímací pohovor a jak se na něj co nejlépe připravit. V praxi pak budou tyto 

nabyté znalosti a dovednosti umět využívat.    

 

Klíčová slova 

Bewerbung, Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Arbeit, Stellenangebote, Kenntnisse, Erfahrungen, 

Vorstellungsgespräch 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modulem je možné rozšířit výuku předmětu Německý jazyk. 

 

Potřeby modulu  
Podstatnou součástí modulu jsou prokliky na stěžejní webové portály, které se zabývají danou 

problematikou, a také video ukázky. Proto k výuce v tomto modulu potřebujeme, aby vyučující měl 

přístup k PC s internetem a v učebně se nacházel dataprojektor napojený na učitelské PC. Výhodou 

by bylo, pokud by i studenti měli přístup k internetu a mohli tudíž vyhledávat aktuální pracovní 

nabídky přímo na konkrétních webových portálech, příp. též v časopisech a v denním tisku.  

 

Časová náročnost 

90 minut 

Doporučená literatura 

MICHŇOVÁ, Iva. 2006. Business Deutsch, Praha: Grada. ISBN 80-247-1643-7. 

 

MICHŇOVÁ, Iva.  2011. Němčina – rétorika, prezentace, komunikace. Praha: Grada. ISBN 978-

80-247-3135-3. 

 

HESSE, Jürgen, SCHRADER, Hans. 2011. Lebenslauf. Stark. ISBN 978-3-86668-473-7. 
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Slide č. 1 

Titulní slide prezentace obsahuje základní identifikační 

údaje o modulu. 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 2  

Tento slide představuje úvodní motivaci a vstup do 

tématu. 

Mohou zaznít otázky typu:  

Beschreiben Sie die Fotos. Was für Berufe sind hier 

dargestellt? (Taxifahrer, Lehrer, Krankenschwester, 

Bäcker, Kellnerin, Programmierer) 

Welche Tätigkeiten passen zu diesen Berufen? 

(ausbilden, messen, betreuen/pflegen apod.)  

Welche dieser Berufe arbeiten vorwiegend mit 

Menschen/Maschinen? Oder mit beiden? 

V další části je možné rozvíjet téma Beruf, které se již 

dotýká samotných studentů. 

Traumberuf – Was wollten Sie als Kind von Beruf 

werden? Und welchen Beruf möchten Sie jetzt 

ausüben? Und warum?  Wie hat sich Ihre Einstellung zum künftigen Beruf geändert? Würden Sie wegen 

einer guten Arbeit umziehen? Warum? Möchten Sie nach dem Abitur gleich arbeiten oder lieber noch 

studieren? Warum?  

 

 

 

 

 

Slide č. 3 
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Slide č. 4 

Obecně lze práci rozdělit podle několika dílčích kritérií, 

jako je např. úroveň kvalifikace, stupeň zajímavosti 

nebo převaha manuální či duševní činnosti apod. 

Kritéria jsou jednak subjektivní (např. zajímavá a 

nudná práce), ale také ryze objektivní (např. manuální x 

duševní práce).  

Členění práce na práci:  

 klidnou a hektickou 

 manuální a duševní 

 zajímavou a nudnou 

 mechanickou a tvůrčí 

 kvalifikovanou a nekvalifikovanou 

Studenti k jednotlivým typům práce mohou uvádět konkrétní příklady. Příklad tvůrčí práce: Schauspieler, 

Künstler, Lehrer, příklad duševní práce: Wissenschaftler, Forscher, Lehrer, příklad klidné práce: 

Empfangschef, IT-Mechaniker, příklad zajímavé práce: Pilot, Astronaut apod. 

Popřípadě je možné klást studentům otázky typu: Welche Arbeit finden Sie interessant? Ist z. B. Landwirt 

ein langweiliger Beruf? Begründen Sie Ihre Stellung. Was finden Sie im Beruf am wichtigsten?  

 

 

 

Slide č. 5 

Tento slide představuje strukturu vyučovací hodiny. 

Studenti se tak seznámí s obsahem hodiny, což je 

motivačním elementem celého úvodu do výuky. 

K jednotlivým strukturovaným bodům lze zmínit některé 

hlavní záležitosti, jichž se body budou týkat, aby je 

studenti mohli očekávat a těšit se na jejich postupné 

probírání. 

Nejprve se seznámíme s tím, jaká povolání jsou 

momentálně vyžadována, tzv. jsou v trendu. Dále se 

budeme zabývat nabídkou práce, tím, jak se správně a 

efektivně ucházet o pracovní místo a napsat žádost o 

místo.  

 

Slide č. 6 

V této části přichází na řadu tzv. motivační fáze, 

zahřátí, kdy jsou studenti stimulováni otázkami, aby se 

postupně zaměřili na obsahovou složku celé 

prezentace.  

Na otázky u 1. bodu lze odpovědět v podstatě jen 

uzavřenými odpověďmi, příp. je možné tyto otázky 

dále rozvíjet. Např. Haben Sie einen Traumberuf? 

Odpověď – Ja. Otázka: Also, was möchten Sie mal 

werden/Welchen Beruf möchten Sie mal ausüben?  

2. bod: Otázky je možné dále rozvíjet: Möchten Sie 

studieren gehen oder eher zur Arbeit?  

3. bod: Haben Sie mal darüber nachgedacht, in 

Deutschland zu arbeiten? Haben Sie vor, Ihre 

Deutschkenntnisse zu vertiefen? Möchten Sie auch ein 

Zertifikat ablegen?  
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Slide č. 7 
Tento slide vybízí studenty k diskuzi k tématu, ke které 

výpovědi se kloní svým názorem a zda s uvedenými 

výpověďmi souhlasí či nikoliv. Studenti tak mohou 

vyjádřit svůj postoj k uvedeným tématům. Studenty lze 

vybízet k účasti na debatě větami, např. Sind Sie auch 

derselben Meinung? Was halten Sie davon? Wie ist Ihre 

Stellung zu dieser Frage? Wie sieht  die Situation auf 

dem Arbeitsmarkt aus? Welche der folgendenden 

Aussagen sind immer wahr?     

Tímto slidem končí úvodní vstupní část slidů 

zaměřených na motivaci studentů a vstup do 

problematiky. Následující slidy zahajují část 

obsahovou. 

 

 

 

 

Slide č. 8 

Tento slide se již věnuje obsahové části prezentace. 

V grafickém znázornění vidíme povolání, která jsou 

v Německu velmi žádaná a jsou momentálně v trendu.  

Tyto trendy se mění podle ekonomické situace a s tím 

spojené personální potřeby podniků. Vznikají také nová 

povolání (např. IT-System-Kaufmann/-frau), jiná 

tradiční povolání zase na druhou stranu především 

v důsledku technického a technologického rozvoje 

vymírají (např. Buchbinder, Datentypist) nebo se stávají 

více specializovanými (např. Mechaniker: 

Kraftfahrzeug-, Maschinenbau-, Feinmechaniker). 

Výsledky studie ukazují, jak velká je aktuálně poptávka 

po pracovních silách v oborech z oblasti inženýrství, IT 

technologií, poradenství, zdravotnictví a v obchodní 

sféře.      

 

 

Slide č. 9 

Na tomto slidu je ukázáno, co všechno je zapotřebí 

k ucházení se o práci. Studenti by si měli být vědomi, 

z čeho všeho se skládá Bewerbung. K tomuto slidu se 

pak studenti mohou vrátit pro přehled po probrání všech 

jednotlivých částí týkajících se správného a úspěšného 

ucházení se o práci.  

Nejprve si vyhledáme relevantní nabídku pracovního 

místa, která co nejvíce odpovídá našemu zájmu, 

dosaženému stupni kvalifikace, profesnímu profilu apod.  

Poté sepíšeme životopis a motivační dopis a připravíme 

se k přijímacímu pohovoru.  

Pro úspěšné ucházení se o práci je bezpodmínečně 

důležité: 

 Uvést v motivačním dopise, krátce, ale výstižně, 

z jakých důvodů jste pro místo kvalifikováni, tedy že 

naše kvalifikace odpovídá požadavkům vypsaného místa. 
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 Přiložit strukturovaný životopis, který bude členěn chronologicky podle vzdělání a povolání. 

 Na životopis je důležité přilepit do horního pravého roku fotografii pasového formátu. Vyplatí se 

investovat čas do kvalitní fotografie od profesionálních fotografů. 

 Přiložte své výsledky práce a kopie vysvědčení, přičemž datum na životopise musí souhlasit s daty 

ověřených kopií vysvědčení a diplomů.     
 

Slide č. 10 

Tento slide zaměřuje svou pozornost na to, aby si 

studenti uvědomili, jak vypadají inzeráty na místo 

v německém jazyce. Lze studenty upozornit na to, co 

znamenají za názvem pozice zkratky m/w (männlich x 

weiblich). Proč se to používá? Důvodem je genderová 

rovnost. 

Velké firmy inzerují nejčastěji v celostátním, 

regionálním tisku nebo ve víkendových časopisech. 

Jsou to např.  

 Frankfurter Allgemeine  

 Berliner Morgenpost  

 Süddeutsche Zeitung  

 Die Zeit 

 

Důležité internetové adresy, na kterých můžeme hledat nabídky zaměstnání v Německu, jsou: 

 www.arbeitsamt.de   

 www.germany.cz 

 www.stellenboerse.de 

 www.stellenanzeigen.de  

 

V novinách, časopisech nebo i na internetu jsou nabídky práce zveřejňovány v rámci nejrůznějších rubrik. 

Např:  

 Personalwesen 

 Technische Berufe 

 Verkauf/Vertrieb 

 Finanz- und Rechnungswesen 

 Medizinische und soziale Berufe 

 Werbung/Publizistik/Film/Kunst 

Slide č. 11 

Studenti se seznámí se strukturou inzerátu „nabídka 

pracovního místa“. Vždy je výrazně uvedena pozice, 

která je poptávaná, např. Bauleiter, apod. Na konci 

inzerátu je nutné uvést kontaktní údaje, tedy kam zaslat 

životopis, dále, o jakou se jedná firmu, kde firma sídlí, 

logo firmy. To vše lze z inzerátu vyčíst. Nedílnou 

součástí každého takovéhoto inzerátu je také sdělení o 

tom, jaký uchazeč má nejlepší šanci získat uvedenou 

pracovní pozici.   

V německých inzerátech se často uvádí slovo: Wir 

erwarten: tedy, že uchazeč by měl odpovídat určitému 

očekávání. Pod tím je uveden soupis všech 

předpokladů, které musí daný uchazeč splňovat, např. 

typ vzdělání, obor, určité zkušenosti (např. PC-

Kenntnisse, Führerschein Klasse B apod.), osobnostní 

vlastnosti uchazeče (např. zielstrebig, ehrgeizig, 

teamfähig, apod.). Pod heslem: Was bietet die Firma 

http://www.arbeitsamt.de/
http://www.germany.cz/
http://www.stellenboerse.de/
http://www.stellenanzeigen.de/
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nebo také Wir bieten, jsou uvedeny veškeré možnosti, které jsou uchazeči nabízeny. Např. Einbindung in ein 

modernes Management-Team, exzellente Entwicklungsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeit.  

Uvedená webová stránka umožní studentům cvičně si najít konkrétní pracovní místo v určitém oboru a 

v konkrétním německém městě. Mohou se seznámit s celým tímto procesem hledání práce na internetu. 

Navíc se dozvědí, které profese jsou v Německu v určitých oblastech nejvíce žádané. Tento portál nabízí 

také další informace pro (potenciální) uchazeče o práci na německém trhu práce, jak napsat životopis, jak 

budovat kariéru apod. 

 

 

 

Slide č. 12 

Studenti by měli mít představu o tom, jaké informace se 

z nabídky zaměstnání dozvědí. O jaké se jedná místo, 

studenti si mohou navzájem tyto otázky klást a odpovědi 

vyhledávat v inzerátech na pracovní místo, které si sami 

vyhledali a přinesli na hodinu nebo je našli na internetu 

přímo na hodině němčiny.  

Možné odpovědi na otázky:  

1. Es handelt sich um die Stelle als Sekretärin des 

Geschäftsführers.  

2. Der Arbeitgeber heißt MDC, Max-Delbrück-Centrum 

für molekulare Medizin Berlin.  

3. Die Stelle ist in Berlin.  

4. Die Arbeit besteht in Erledigung von Korrespondenz, 

Schreiben wissenschaftlicher Veröffentlichungen usw.  

5. Der Bewerber muss gute Kenntnisse in Englisch in Wort und Schrift haben, kaufmännische Ausbildung.      

6. Wir bieten einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz, 13. Monatsgehalt und Urlaubsgeld, zusätzliche 

Altersversorgung, Essenszuschuss. 

7. Man muss alle Bewerbungsunterlagen (d.h. Bewerbungsschreiben und Lebenslauf) professionel gestalten. 

 

 

 

 

Slide č. 13 
Nyní přecházíme k žádosti o místo. Studentům je 

nutné sdělit, že bychom si měli dát záležet na tom, jak 

se budeme prezentovat, a to ústně i písemně. Protože 

žádost o místo neboli motivační dopis společně se 

strukturovaným životopisem, na kterém je fotka, a 

s kopiemi vysvědčení a certifikátů, jsou první 

dokumenty, které se dostanou potenciálnímu 

zaměstnavateli do rukou. Kvalita zaslaných 

dokumentů často rozhoduje o tom, jestli nám 

personální oddělení dané firmy poskytne prostor 

k přijímacímu pohovoru. Důležité je, aby všechny 

dokumenty byly přehledné, čistě vypracované a úplné.     

V němčině se používá rčení – Der erste Eindruck zählt 

– což platí zejména v oblasti pracovních záležitostí, 

jednání, zpracování úředních zpráv a u přijímacích 

pohovorů.  
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Slide č. 14 

V následující části jsou studenti vyzváni k aktivní 

spolupráci, měli by samostatně zpracovat myšlenkovou 

mapu k tématu Bewerbungsschreiben. Co všechno by 

v tomto dokumentu mělo stát? Studenti se zamyslí a 

uvedou též, na co je zapotřebí si dát pozor. Např. do 

tohoto průvodního dopisu se neopisují informace, které 

můžeme vyčíst z životopisu. 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 15 

Žádost o místo neboli motivační dopis je strukturovaný 

dopis, který se skládá z pevně daných částí. Studenti si 

prohlédnou ukázku takové žádosti o místo a sami sděluji, 

z jakých částí se dopis skládá. Konkrétní body jsou 

obsahem následujícího slidu. 

Jedná se v podstatě o formu obchodního dopisu, který by 

se měl řídit podle normy DIN 5008. Dopisy psané podle 

těchto pravidel působí profesionálně a přehledně. Při 

psaní dopisů platí určitá formální pravidla. Např. datum 

se píše vpravo nahoru. Možné jsou varianty psaní: Prag, 

den 16. Februar 2015, nebo 16. 02. 2015, 16. Februar 

2015, nebo také 2015-02-16, avšak tento způsob není 

příliš častý. Pokud jde o oslovení, užíváme nejčastěji 

spojení: Sehr geehrte Frau Novak, nebo Sehr geehrter 

Herr Meißner.  

Pokud píšeme na nějaké oddělení a nevíme, kdo dopis bude číst, píšeme obecné oslovení: Sehr geehrte 

Damen und Herren. Dopis je členěn na přehledné odstavce a je vhodné jej uzavřít pozdravem: Mit 

freundlichen Grüßen. Na konci dopisu je vždy eigenhändige Unterschrift.  

 

 

 

 

 

 

Slide č. 16 

Studentům je potřeba sdělit, z jakých částí se skládá 

písemná žádost o místo.  

 Odkud víme, že firma hledá nové zaměstnance? Je 

možno uvést: Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung 

Frankfurter Allgemeine vom 14. 9. 2014 gelesen und 

bewerbe mich um die Stelle als kaufmännische 

Assistentin bei Ihrer Firma. 

 Ich habe entsprechende Qualifikation, verfüge über 

sehr gute Sprachkenntnisse, PC-Kenntnisse, über 

Durchsetzungsvermögen und Organisationstalent.   

 Über eine Einladung zum persönlichen 

Vorstellungsgespräch würde ich mich freuen. 
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Slide č. 17 

Na tomto slidu vidíme strukturu písemné žádosti o 

místo ve strukturované bodové formě. Studenti by si 

měli uvědomit, že toto jsou základní stavební kameny 

každé žádosti o místo. Připomeneme jim tím také, že 

mnoho z těchto stavebních prvků je základem též 

každého obchodního dopisu či úřední korespondence. 

Důraz je kladen především na stylovou čistotu, formální 

oslovení a celou konstrukci dopisu. Mezi základní 

stavební kameny dopisu patří plná adresa odesílatele 

(neboli uchazeče o práci), dále adresa adresáta (neboli 

firmy či společnosti, ve které se uchazeč hlásí o 

nabízené pracovní místo), a datum.  

Slovo „věc“, tedy v němčině „Betreff“ se implicitně neuvádí. Na místo toho se uvede rovnou konkrétní 

záležitost, která vyvolala sepsání tohoto dopisu/této žádosti. Např. Bewerbung um eine Stelle als 

Sofwareentwickler, nebo Bewerbung als kaufmännischer Angestellter. Poté je uveden text, tedy důvody 

ucházení se o místo apod. Na konci dopisu potom obligátní forma pozdravu (např. mit freundlichen, příp. 

herzlichen Grüßen), vlastnoruční podpis a přílohy. Přílohami žádosti o místo jsou: životopis, kopie 

vysvědčení a certifikátů, reference.    

 

 

Slide č. 18 

Další důležitou složkou a nedílnou součástí procesu 

ucházení se o pracovní místo je kromě písemné žádosti o 

pracovní místo (také motivační dopis) také životopis. Na 

sepsání životopisu by si měl uchazeč vyhradit velký 

časový prostor, neboť životopis je společně s žádostí o 

místo první dokument, který pracovník personálního 

oddělení má před sebou a kvalita jeho zpracování 

mnohdy rozhoduje o tom, zda uchazeči vůbec bude 

nabídnut termín přijímacího pohovoru. Životopis nelze 

vypracovat pouze jednou, ale je nutné na něm soustavně 

pracovat a doplňovat ho o aktuální informace. Také je 

možné, že do různých firem rozesíláme různé formy 

životopisu, a to proto, že každý zaměstnavatel může 

vyžadovat různou formu. Někteří dokonce mohou 

vyžadovat písemnou plnou formu sepsanou v celých 

větách, aby rozpoznali uchazečovu stylistiku, příp. nechávají zkoumat i grafologické průvodní jevy 

v životopise. Takovéto konkrétní požadavky na životopis ale nebývají časté.   

Pokud jde o jednotlivé stěžejní části životopisu, rozdělujeme je do několika částí:  

Persönliche Daten – uvádíme jen ta osobní data, která chceme sdělit. Obligátní je jméno, datum narození, 

místo narození, adresa. Není žádoucí uvádět např. stav. Personální oddělení nemusí zajímat, zda je člověk 

svobodný nebo rozvedený, příp. kolik má dětí. To je osobní věcí každého člověka, stejně jako např. víra 

nebo národnost. 

Berufserfahrung – píšeme od nejaktuálnějšího po nejstarší. Uvádíme všechno, bez jakýchkoliv časových 

mezer, to bychom pak zavdali příčinu k dotazu – Und was haben Sie 2015 gemacht? Studenti mohou uvádět 

i brigády (německy se řekne Ferienjob, nikoliv Brigade, to má jiné konotace a nepoužívá se). Důležité je 

uvádět též pozici, kterou jsme v zaměstnání, příp. na brigádě zastávali (např. Kassiererin usw.), event. 

stručný popis činnosti. Je důležité uvést další praktické zkušenosti, praxi, kurzy apod.     

Schul- und Berufsausbildung – opět je nutné psát nejaktuálnější vzdělání, a to dokonce i to, které 

momentálně trvá, nepíšeme tedy pouze dokončené. V tom případě uvádíme např. seit 2012, nebo 2014-bis 

heute. U názvu škol bychom měli být přesní, zjistit si, zda existuje oficiální termín střední školy v němčině. 

Základní školu již neuvádíme, pouze v případě, že by se jednalo např. o ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, 

matematiky, sportu apod.  
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Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten – zde uvádíme to, čím se můžeme lišit od ostatních adeptů a 

uchazečů o práci. Tedy např. Sprachkenntnisse, musíme uvést též, jaké cizí jazyky ovládáme a jejich úroveň. 

Např. Englisch – in Wort und Schrift, nebo Grundkenntnisse. Pokud máme řidičský průkaz, i to je dobré do 

životopisu napsat. Uvádí se: Führerschein Klasse B. Znalosti práce na počítači – buď PC-Kenntnisse, nebo 

také IT – Kenntnisse, nebo EDV – Elektronische Datenverarbeitung. Zde bychom mohli uvést, jaké 

počítačové programy ovládáme, zda dokážeme vytvořit webovou stránku apod.  

 

 

 

Slide č. 19 

Zde mají studenti pro přehled vypracovaný životopis i 

s přiloženou fotografií. Na fotce by se měl uchazeč 

usmívat a měl by být vhodně oblečen. Zamítají se 

životopisy s fotkou, kde je uchazeč vyobrazen v nějaké 

společnosti, v naprosto nevhodném oblečení či 

s nevhodnými gesty. Je důležité nechat si na klasické 

stylové fotce záležet. Studenti vidí, jak je životopis 

strukturovaný, jak je přehledný, přesto obsahuje 

veškeré důležité informace relevantní pro přijímací 

pohovor, potažmo pro přijetí uchazeče. Ukázka 

krátkého videa popisuje, jak se správně píše životopis i 

jakou fotografii použít.  

List s životopisem by měl být opatřen titulem 

Lebenslauf nebo Beruflicher Werdegang, příp. 

Curriculum Vitae. Životopis by měl mít max. 30 řádků 

na stránku, strukturovaný a přehledný, psaný na stroji 

nebo počítači (v žádném případě ne v ruce). 

Vzor evropského životopisu je v současné době nejpoužívanější formou životopisu. Je přibližně 

dvoustránkový a obsahuje takové položky, jako např. Soziale Kompetenzen, Organisatorische Fähigkeiten 

und Kompetenzen, Technisches Wissen apod. Podstatou tohoto evropského životopisu je sebehodnocení 

vlastních schopností, zkušeností a kompetencí, které však by měl uchazeč o práci také doložit.   

Europass je v podstatě také evropský životopis, je však více zaměřen na sebehodnocení jazykových 

dovedností. Uchazeč by měl znát úroveň svých jazykových dovedností, a to ve sledovaných činnostech, jako 

Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen, Schreiben.  Každá z těchto dovedností by měla být rozčleněna podle 

dosažené úrovně, kterou lze sledovat podle Společného evropského referenčního jazykového rámce, tedy od 

úrovně A1 (nejnižší znalost) do úrovně C2 (nejvyšší znalost úrovně jazyka).     

 

 

Slide č. 20 

Tyto otázky nutí studenty zamyslet se nad formální i 

obsahovou stránkou životopisu.  

Životopis by měl být přehledný, strukturovaný a měl by 

být tematicky členěn (persönliche Daten, Ausbildung, 

Beruf…) 

Když se ucházíme o místo u nějaké konkrétní firmy, 

musíme zpracovat důležité podklady 

(Bewerbungsunterlagen bearbeiten), k nimž se řadí: 

Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Kopien von 

Zeugnissen, bzw. Referenzen. 

Es gibt zwei Arten vom Lebenslauf. Den strukturierten 

(tabellarischen) Lebenslauf und den vollständigen 

Lebenslauf. 

Životopis by měl obsahovat důležitá osobní data, k nimž 

se řadí Name, Alter, Geburtsdatum, Geburtsort. Ostatní 

osobní údaje není potřeba uvádět, např. Staatsangehörigkeit, Familienstand, Religion.  

Pracovní zkušenosti by měly být v životopise vždy uvedeny, nehledě na to, jak dlouhodobé byly. Uvedena 

by měla být např. i brigáda, nebo vedlejší pracovní poměr.   
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Slide č. 21 

Při psaní životopisu je nutné se řídit tím, co je správné 

a co je naopak špatné. Správné, tedy to, co by se mělo 

podporovat, je otevřenost a transparentnost. Znamená 

to, že uchazeč by neměl v životopise nic zamlčovat, vše 

by mělo být naprosto jasné a transparentní. V opačném 

případě se může stát, že životopis takovéhoto uchazeče 

nebude vůbec akceptován a takovému uchazeči ani 

nebude nabídnut termín přijímacího pohovoru. 

V lepším případě se uchazeč na pohovor dostaví, avšak 

bude dotazován, co dělal (příp. co studoval) v době 

časové mezery a proč to do životopisu neuvedl rovnou. 

Životopis by také měl být přehledný, souvislý, 

jakýkoliv čtenář by se v něm měl bez problémů 

orientovat.  

 

Co je špatné, tedy co se nedoporučuje, jsou právě určité mezery v životopisu, tedy pokud např. končíme u 

jednoho zaměstnání rokem 2012 a další začíná až v roce 2014, tak pochopitelně to je chybně. V době mezi 

zaměstnáním totiž uchazeč mohl být veden v evidenci pracovního úřadu, nebo byl na stáži v zahraničí příp. 

uchazečka o zaměstnání mohla být na mateřské dovolené. Chybné je také to, pokud se snaží uchazeč nějaké 

údaje skrýt, nebo „zaonačit“ a také pokud cokoliv, co do životopisu uvede, není nikterak doložitelné. Pokud 

byl uchazeč v určité době nezaměstnaným, je dobré do životopisu uvádět slovo „arbeitssuchend“, čímž 

vyjadřuje svůj aktivní přístup k hledání práce.   

 

 

 

Slide č. 22 

Chyby v životopise vznikají, když se uchazeč 

nedostatečně připraví. Vytvoření dokumentu je třeba 

věnovat náležitou pozornost. Musíme mít vždy na 

paměti, že se skutečně, společně s písemnou žádostí o 

pracovní místo, jedná o úplně první materiál, který 

předchází našemu setkání se zástupci firmy, a že tyto 

dokumenty za nás často „mluví“ jako první. Ne nadarmo 

se říká, že: Der erste Eindruck zählt. Další chybou je, že 

si nedáme práci s vytvořením klasické fotky, na které 

bychom vypadali příjemně, sympaticky. Nikdy nesmíme 

zapomenout na vlastnoruční podpis a na datum na konci 

životopisu. Vše by pochopitelně mělo být bez jediné 

gramatické chyby.     

 

 

 

Slide č. 23 

Studenti nyní dostanou úkol, a to najít na internetu 

nějakou zajímavou pracovní nabídku, která by 

studenty samotné zaujala. Tyto pracovní nabídky 

mohou hledat a nalézat např. na stránkách 

www.stellenanzeigen.de  Jejich úkolem by bylo 

k jejich zvolené pracovní nabídce sepsat vlastní 

životopis podle daných pravidel a norem a také 

motivační dopis, neboli žádost o pracovní místo.  

Společně je pak možné vytvořené dokumenty si 

navzájem zhodnotit a okomentovat. 

 

http://www.stellenanzeigen.de/
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Slide č. 24 
Žádost o místo lze odeslat: 

 poštou 

 e-mailem           

 přes webový formulář 

Odeslat žádost o místo, tedy jednak motivační dopis 

společně s životopisem můžeme klasicky poštou, 

přičemž dáváme důraz na výběr obálky. Doporučuje 

se volit obálku, která má vnitřní výplň, to proto, aby 

se zasílané dokumenty cestou nezmačkaly. Také to 

daleko lépe vypadá, než v obyčejné obálce. 

Dokumenty bychom před vložením do obálky měli dát 

do průsvitných desek. 

Veškeré dokumenty také můžeme zaslat elektronickou 

poštou. Pro tento způsob odeslání dokumentů také existují určitá pravidla. Jednak můžeme odeslat vše přes 

webový portál, tedy webový formulář, kde jsou již přednastavena hlavní data a k nim můžeme vložit 

životopis a motivační dopis. Nebo vše zašleme přes e-mail. Nejprve je nutné napsat průvodní dopis, který by 

však neměl být nikterak obsáhlý. Přílohou takovéhoto e-mailu pak je životopis a motivační dopis. Obojí by 

mělo být ve formátu PDF a důležité je taktéž jednotné pojmenování dokumentů. Např. 

Lebenslauf_Novak_2014.  Přílohy, tedy Bewerbungsunterlagen, není vhodné zasílat v „zip“ formátu, neboť 

to může způsobit neotevření dokumentů, a v konečném důsledku i nepozvání uchazeče k výběrovému řízení.      

 

 

Slide č. 25 

Po odeslání všech dokumentů můžeme očekávat návrh 

termínu k přijímacímu pohovoru. Pokud zjistíme, že se 

nám uvedený termín časově nehodí, nevyhovuje nám, je 

nutné se předem na přijímacím pohovoru slušně omluvit 

a poprosit o náhradní termín. V takovém případě však 

pracovník personálního oddělení této žádosti může, ale 

také nemusí vyhovět. Proto se snažíme uspořádat si své 

plány tak, abychom se na stanovený termín 

k přijímacímu pohovoru dostavili. Měli bychom přijít 

včas (tj. alespoň o 10 minut dříve, než je stanovený 

termín), měli bychom být vhodně oblečeni (klasické 

oblečení pro pány – oblek a tmavé kalhoty, pro dámy – 

kostým s kalhotami nebo sukní s délkou po kolena, 

barvy hrají také důležitou roli, volte především tmavé, 

tedy buď černé, tmavě modré, hnědé nebo tmavě šedé 

svršky).  

Video rozebírá ukázku sebeprezentace při přijímacím rozhovoru.   

Na přijímacím pohovoru bychom měli být dostatečně sebevědomí, měli bychom umět „prodat“ své znalosti a 

dovednosti, prezentovat se v co možná nejlepším světle. Taktéž umět odpovědět na otázku, jaké jsou naše 

silné stránky osobnosti (např. Teamfähigkeit, Organisationstalent, Durchsetzungsfähigkeit, 

Kontaktfähigkeit). 

Příprava na přijímací pohovor: 

 Shromáždit informace o podniku 

 Formulovat si otázky týkající se podniku 

 Dobře si naplánovat cestu 

 Přijít včas 

 Zvolit vhodný oděv 

 Připravit se na možné otázky 

 Být u pohovoru přirozený, věcný a soustředěný   
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Slide č. 26 

Pokud bychom měli shrnout nějaké tipy pro to, jak se 

co nejlépe připravit na přijímací pohovor a uspět 

v něm, tak bychom se mohli zaměřit na takové dva 

základní ukazatele: Jedná se o přípravu na samotný 

pohovor a jakési pozitivní a optimistická 

sebeprezentace uchazeče.  

Příprava na pohovor by měla být základem. Nejprve je 

nutné si zjistit nějaké informace o potenciálním 

budoucím zaměstnavateli. Tedy např. vědět, čím se 

firma zabývá, jaký je její zisk, jaké jsou silné, příp. i 

slabé stránky podniku, rozumět technologii výroby, 

orientovat se také na webových stránkách, tedy být 

informován. Při přijímacím pohovoru totiž může být 

položena otázka: Und was wissen Sie über unsere Firma? Wo haben Sie die Angaben über unsere Firma 

gesucht? Uchazeč by si měl dopředu připravit stručné představení o tom, jak probíhalo jeho vzdělávání, 

v jakých oborech, proč se tedy uchází o místo v dané firmě, čím by on sám mohl svým dílem firmě prospět 

apod.  

Pozitivní sebeprezentace uchazeče je druhým elementárním bodem každého úspěšného přijímacího 

pohovoru. Týká se nejenom toho, jak uchazeč připravil veškeré dokumenty, zda jsou bez gramatických a 

stylistických chyb, ale také širšího rámce neverbální komunikace, neboli Körpersprache, který zahrnuje to, 

jak uchazeč vnímá např. čas, tedy zda přijde včas či se zpožděním, zda je vhodně oblečen pro tuto příležitost, 

dále je kladen důraz i na jeho ústní projev, tedy zda je schopen úspěšné a přesvědčivé sebeprezentace, aniž 

by si vymýšlel nebo přeháněl, zda dokáže také klást otázky, které dokazují zájem uchazeče o práci právě 

v dané firmě či společnosti.     

Často rozhodují maličkosti. Pokud jde o dokumenty, je vždy lepší papír s gramáží 100 g než nižší, desky 

s klipem, obálka s dokumenty s výplní. To vše může hrát důležitou roli při úspěšném výběrovém řízení. 

 

 

Slide č. 27 
Je nanejvýš důležité přijít na přijímací pohovor 

maximálně dobře připraven. Uchazeč musí některé otázky 

předvídat a připravit si na ně odpověď. Jiné otázky 

předvídat nemůže, ale musí vědět, že existuje soubor 

otázek, které personalisté uchazečům rádi často kladou.  

Mezi klasické otázky patří: Warum möchten Sie bei uns 

arbeiten? Was wissen Sie schon über unsere Firma? 

Haben Sie einige Gehaltsvorstellungen? Haben Sie sich 

auch bei anderen Unternehmen beworben? 

Kde mohu zjišťovat informace o firmě?  

 z Internetu (homepage dané firmy a informační 

portály),  

 od firmy samotné (např. z výročních zpráv), 

 z odborných časopisů, příp. z dalších jiných nabídek pracovních pozic uveřejňovaných v regionálním nebo 

celostátním tisku  

 z obchodní a průmyslové komory 

 z veletrhů 

 z pracovních úřadů 

 od známých a přátel 

Ovšem mohou být také položeny otázky, které mají za cíl vyvést uchazeče z konceptu, vyvést ho z míry, 

s cílem poukázat na to, jak by uchazeč např. řešil určitý problém, kdyby se ocitl ve stresujícím prostředí, pod 

tlakem apod. Jde např. o to zjistit, jak by se uchazeč v dané chvíli rozhodoval. Mezi tzv. Stressfragen patří: 

Haben Sie auch einige Schwächen?  

Video prezentuje ukázku, jak představit svůj životopis, jak se co nejlépe uvést na přijímacím pohovoru. 
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Na přijímací pohovor nesmím zapomenout: 

 přijít včas 

 mít s sebou blok a dvě fungující propisovací tužky 

 připravené otázky pro podnik (např. Wie sind die Arbeiszeiten? Muss ich Überstunden machen? Wieviel 

Urlaub bekomme ich?) 

 popis cesty 

 kalendář 

 svou vizitku 

 vlastní podklady pro přijímací pohovor 

 podklady o podniku 

U pohovoru bychom měli v podstatě pořád hovořit, nebýt zticha. Neměli bychom se obávat položit dotaz na 

budoucí příjem. V Německu je dobré sdělit roční plat (např. 3 000 EUR x 14 měsíce), a navíc v určitém 

rozpětí, např. 42 000-50 000 EUR.  

 

 

 

 

 

 

Slide č. 28 

Na závěr tématu přichází celkové shrnutí. Studenti by 

probráním tematického celku měli na jednotlivé otázky 

znát odpověď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 29 

Poslední slide děkuje studentům za spolupráci a za 

pozornost. 
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Úvod do podnikání 
Jan Macháč 

 

Podnikání hraje v současné společnosti významnou a nezastupitelnou roli. Je proto 

nezbytné, aby mladí lidé nehledě na své budoucí uplatnění získali v této oblasti základní orientaci. 

Jsou to právě mladí lidé, kteří velmi často přicházejí s novými neotřelými nápady a chtějí se s nimi 

prosadit. Mnohdy ale neví, kde a jak začít, a tak ve spoustě případů skončí u nápadu. Svět 

podnikání přitom není nikterak složitý. Počáteční cesta vede od nápadu přes podnikatelský plán 

k založení podnikání. Na tyto základní kroky se téma podnikání zaměřuje. 

První část poskytuje úvodní vhled do světa podnikání. Podnikání není možné brát pouze jako 

pohádkovou cestu za bohatstvím. Je třeba vnímat jeho rizika a nároky. Podnikatelem se nikdo 

nerodí, ale stává se jím. Volí mezi výhodami a nevýhodami zaměstnání a podnikání a rozhoduje se 

pro vhodnou formu podnikání (mezi např. živnostenským podnikáním a založením s.r.o. nebo a.s.). 

 Za vším stojí myšlenka – nápad na nový produkt, službu, odhalená mezera na trhu, inovace služby 

či produktu a výrobního procesu nebo důvěra ve své znalosti a schopnosti. Počáteční nápad je třeba 

rozvíjet. Hledat cesty k jeho prosazení.  

Žijeme v době moderních technologií, kdy je svět propojen více, než kdy předtím. Tento 

aspekt má nemalý vliv na podnikání. Veškeré inovace se šíří rychle po celém světě. V podnikání je 

třeba sledovat nejnovější trendy.  

Po základním zorientování se v oblasti podnikání je druhý modul věnován podnikatelskému 

plánu, který je zde představen v obou rovinách. Je zde představen jak v podobě procesu utváření 

podnikání, představ a cílů, tak i jako dokument sloužící k prezentaci záměru, získání investorů, 

úvěrů apod. Při vytváření podnikatelského plánu se využívá řady analýz, mezi základní patří SWOT 

analýza, která je zde představena na konkrétním případě. Nedílnou součástí podnikatelských 

dovedností je i prezentování svého záměru. Na podnikatelské hře je dán prostor žákům si 

podnikatelský plán vytvořit, vhodně odprezentovat a přesvědčit ostatní jako fiktivní investory. 

Závěrečný modul pak žáky učí, jaké kroky je třeba po vytvoření plánu učinit a jak podnikání 

nejlépe zahájit. Prakticky orientovaný blok tak žákům poskytuje informace, kde je třeba se při 

podnikání zaregistrovat, jaké jsou základní povinnosti a úkony spojené s podnikáním a jak je možné 

tyto činnosti zefektivnit. Podnikání je zde dáno také do souvislostí s vedením účetnictví, daňové 

evidence, možností využívání softwaru či služeb profesionálních účetních a poradců. 
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Název modulu 

Svět podnikání 

 

Anotace modulu  
Modul Svět podnikání tvoří úvod do problematiky podnikání, se kterou se každý student denně 

setkává, ale povětšinou ji vnímá z pohledu zákazníka. Postupně jsou v rámci modulu představeny 

různé aspekty, které k podnikání vedou, počínaje uvědomením si rozdílů mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem a základními formami podnikání. Významný prostor je věnován především 

nápadům, know-how a inovacím a možnostem podpory v podnikání, např. formou podnikatelských 

inkubátorů a start-up. Nedílnou součástí podnikání je v dnešní době internet, jehož možnostmi a 

využitím v podnikání se obsah modulu uzavírá. 

 

Výstupy z učení  

 základní orientace v problematice podnikání 

 pochopení souvislostí s podnikáním a celým světem 

 naučení se novým pojmům, např. start-up, podnikatelský inkubátor, ARES 

 procvičení softskills:  

o vyhledávání informací,  

o zpracování a interpretace informací,  

o komunikační dovednosti,  

o práce v týmu, 

o prezentační dovednosti. 

 

Klíčová slova 

Výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání, podnikání, formy podnikání, know-how, inovace, 

životní cyklus firmy, podnikatelský inkubátor, start-up, ARES, internet. 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modul je možné začlenit do řady předmětů na středních školách a odborných učilištích. Na 

ekonomicky zaměřených školách jej lze použít jak pro úvodní hodiny v předmětu podnikání či v 

podnikové ekonomice, tak i jako doplňkové nebo rozšiřující téma. U neekonomických škol lze 

modul zařadit do základů společenských věd. V rámci modulu se pracuje s informacemi, jejich 

vyhledáváním a prezentací, je zde tedy velký překryv s informatikou, proto je možné tento modul v 

rámci interdisciplinární výuky zařadit k informatice. 

 

Potřeby modulu  

 dataprojektor 

 PC  

 připojení k internetu  

 audio-ozvučení  

 tabule/flipchart 

 

Časová náročnost 

60 – 130 minut 
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Základní struktura modulu 

 

Modul Oddíl Úkoly k tématu Časová náročnost 

Svět podnikání   60-130 minut 

 Podnikání okolo nás  3 min. 

 Výhody a nevýhody 

podnikání vs. 

zaměstnání 

 5 min. 

  Pekařství – 

podnikání vs. 

zaměstnání 

5 min. 

 Formy podnikání  10 min. 

 Know-how, nápad, 

inovace 

 5 min. 

  Příklady know-how 5 min. 

 Životní cyklus firmy  5 min. 

 Podpora podnikání  10 min. 

  Vyhledání start-up a 

inkubátoru 

10 min. 

 Internet a podnikání, 

ARES 

 10 min. 

  Vyhledání informací 

o podnikatelských 

subjektech 

10 min. 

 Podnikání 

v globálním měřítku 

 5 min. 

 Shrnutí hodiny  5 min. 

  Závěrečný úkol – 

hledání mezer na trhu 

a možnosti jejich 

zaplnění 

30 min. 

 

Doporučená literatura 

 KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O. 2013. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední 

školy. 1. vyd. Praha: Eduko, 2013, 4 sv. ISBN 978-80-87204-67-2. (Díly 1,2 a 4.) 

 KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O. 2013. Ekonomika pro střední školy: cvičebnice. 2., upr. vyd. 

Praha: Eduko, 2009, 48 s. Řada cvičebnic ekonomiky pro střední školy. ISBN 978-80-

87204-13-9. 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích   
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Jak pracovat s prezentací – tematické listy 

 

Slide č. 1-3: Úvod do tématu - podnikání okolo nás 

 

 

 

Cíl: Žáci jsou uvedeni do tématu a motivováni ke 

studiu. Žáci si mají uvědomit, že s podnikáním se 

setkávají neustále, již od rána využívají služeb (a zboží) 

různých podnikatelů jako zákazníci. 

 

Metoda: Brainstorming s žáky. Žáci vymýšlí, s čím 

vším se během dne setkali. Učitel pak vše směřuje 

k podnikání a upozorňuje na svět podnikání okolo nás. 

 

Obsah: Vychází z osobních zkušeností studentů ve 

formě brainstormingu. Pokud žáci neznají metodu 

brainstormingu, je dobré jim ji představit (popis 

aplikace metody viz zdroje).  

 

Odkazy: 

SÁRKÖZI, R. 2011. Moderní vyučovací metody – 1. díl – Brainstorming a jeho variace. ABECEDA, o. s., 

[online] 2015, citace 18. 1. 2015, dostupné na: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-

vyucovani/pv-metody/metody-1 

 

 

Slide č. 4-8: Oddíl: Podnikání vs. zaměstnání – výhody a nevýhody 

 

 

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-1
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-1
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Cíl: Žáci by měli být schopni se orientovat v 

základních rozdílech mezi podnikáním a zaměstnáním, 

tedy být si vědomi výhod a nevýhod podnikání a 

zaměstnání. 

 

Metoda: Brainstorming s žáky, doplněný shrnutím 

učitele / výkladem učitele. Ve výuce lze vycházet 

z osobních nebo rodinných zkušeností žáků 

s podnikáním / zaměstnáním. V rámci společné 

(teamové) aktivity jsou získané znalosti procvičeny a 

aplikovány na konkrétním příkladu, v prezentaci je 

použit příklad pekařství, dle zaměření školy je možné 

zvolit jiný modelový příklad.  

 

Obsah: V rámci srovnávání podnikání a zaměstnání je kladen důraz na základní aspekty, kterými je např. 

výše výdělku, (ne)závislost, pracovní zaměření, volný čas a pracovní doba… Výklad je třeba doplnit o 

příklady ze života (z konkrétních povolání). V rámci shrnutí je vhodné upozornit, že i např. stálý příjem 

v případě zaměstnání nemusí být jistý, vždy závisí na situaci, v jaké je zaměstnavatel. 

 

Slide č. 9-13: Základní formy podnikání a role podnikatele 
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Cíl: Žáci jsou seznámeni se základními formami 

podnikání a rozdíly v nich. Při výuce forem podnikání 

je důležité, aby žáci vnímali rozdíly mezi formami 

s ohledem na administrativní zátěž, ručení a 

odpovědnost a byli schopni rozlišit podnikání fyzických 

a právnických osob. Prezentace nemá za cíl vymezit 

všechny možné formy podnikání, proto je pozornost 

zaměřena na živnostenské podnikání, obchodní 

společnosti (s.r.o., a.s.) a družstva.  

 

Metoda: Výkladová prezentace. 

 

Obsah: Pro účely výuky je vhodné podnikání rozčlenit 

na tři základní formy: 

 

Živnostenské podnikání (podnikání fyzických osob) 

Živnost je zákonem č. 455/1991 Sb. v pozdějším znění definována jako soustavná činnost provozovaná 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost (ručí svým majetkem), za účelem dosažení zisku a za 

podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živnostník může být označen také jako osoba samostatně 

výdělečně činná (OSVČ). Do skupiny OSVČ se ale řadí vedle živnostníků s příjmy z podnikání i fyzické 

osoby mající příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti (samostatně výdělečný umělec apod.), které 

nepodnikají. 

Na základě živnostenského listu lze provozovat např. květinářství, cukrářství, řeznictví, prodejnu potravin…. 

Tato forma vyžaduje nižší administrativní zátěž než je tomu u obchodních společností, pro založení je 

nejjednodušší. 

 

Obchodní společnosti (podnikání právnických osob) 

Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu. 

Existuje několik forem lišících se velikostí a dalšími aspekty. Základní dvě společnosti vhodné pro zařazení 

do výuky na všech typech středních škol jsou: 

 Společnost s ručením omezeným, kterou může založit jak jedinec, tak více společníků. Společnost 

odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společníci pak jen do výše nesplaceného 

kapitálu. V současné době je minimální základní kapitál společnosti s ručením omezeným ve výši 1 Kč. 

Za společnost na venek vystupují statuární zástupci – jednatel, jednatelé. 

 Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly – akcie. Společnost 

za svoje závazky odpovídá celým svým majetkem, akcionář za závazky společnosti neručí a ani není 

povinen uhradit ztrátu společnosti. Minimální základní kapitál akciové společnosti je ve výši 2 mil. Kč.  
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Družstvo 

Je uváděno především z toho důvodu, že ve světě se jedná o nejrozšířenější formu, dle různých údajů až 

70 % právnických osob má formu družstva. Jedná se o společenství neuzavřeného počtu osob v minimálním 

počtu 3 osob. Výše základního vkladu je u všech členů stejná. Družstvo ručí za své závazky celým svým 

majetkem. Příkladem družstev jsou v ČR vedle zemědělských družstev také spotřebitelská či bytová 

družstva. 

 

Základní charakteristiky jednotlivých společností je možné doplnit o konkrétní příklady ať už lokálních nebo 

národních společností. Příklady lze uvádět např. na základě znalostí žáků, je možné dále zadat i žákům 

nalezení určitého počtu příkladů takovýchto společností sídlících či majících provozovnu v okolí školy nebo 

bydliště žáka. 

 

Role v podnikání je vhodné žákům představit v návaznosti na uvedené formy podnikání. Postavení 

podnikatele se v jednotlivých formách podnikání výrazně liší, v návaznosti na něm se liší i náplň práce 

daného podnikatele. V případě živnostníka se jedná o podnikání jednotlivce, nesoucího veškerá rizika a 

vyžadující ve většině případů velkou časovou náročnost a nutnost umět se vedle samotné hlavní činnosti 

vypořádat i s řadou administrativních úkonů spojených s živnostenským podnikáním. Na druhou stranu má 

jako jednotlivec možnost své podnikání jakkoliv směřovat a o svůj zisk se nemusí s nikým dělit. Obdobně 

lze vymezit role podnikatele v obchodních společnostech a družstvech ať už ve formě vlastníka, společníka, 

investora nebo člena. Důraz při výkladu by měl být kladen především na aspekty: náplň práce, časová 

náročnost, podíl na zisku a řízení společnosti, možnost určovat směřování společnosti. Často opomíjený je 

rovněž aspekt osobních předpokladů, neb např. podnikání ve formě větší s.r.o. není vhodné pro každého, je 

třeba mít určitou úroveň důvěry v jiné, schopnost nést jistou úroveň rizika, v případě řízení firmy mít 

organizační a manažerské schopnosti. 

Odkazy: 

iPODNIKATEL.cz. 2014. Právní formy podnikání pro fyzické a právnické osoby. [online] 2015, citace 18. 

1. 2015, dostupné na: http://www.ipodnikatel.cz/Zahajeni-podnikani/pravni-formy-podnikani-pro-fyzicke-a-

pravnicke-osoby.html 

 

 

 

 

Slide č. 14-17: Know-how, nápad, inovace 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipodnikatel.cz/Zahajeni-podnikani/pravni-formy-podnikani-pro-fyzicke-a-pravnicke-osoby.html
http://www.ipodnikatel.cz/Zahajeni-podnikani/pravni-formy-podnikani-pro-fyzicke-a-pravnicke-osoby.html
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Cíl: Část věnovaná know-how, nápadům a inovacím má žáky seznámit s možnými způsoby jak uspět 

v podnikání. Podnikání je zde představeno jako využití určitých znalostí, nápadů a inovací na konkrétních 

příkladech.  

 

Metoda: Výklad s využitím příkladů produktů a služeb, s kterými se žáci běžně setkávají. Jednotlivé 

příklady je možné dále s žáky diskutovat. 

 

Obsah: Klíčem k úspěchu u podnikání je přijít s určitým know-how, nápadem či inovací; nabízet tedy něco 

nového, co zcela chybí nebo změnit třeba jen proces výroby a zboží inovovat. Využití znalostí či nápadů lze 

rozčlenit do tří kategorií, které je vhodné dále podrobněji představit. 

První kategorií je vytvoření zcela nového produktu či služby, možným příkladem je např. síť rychlých 

občerstvení McDonald, značka jeansů Levi Strauss nebo ze současných vymožeností je možné uvést 

produkty firmy Apple (iPhone, iPad, iPod…). V rámci výkladu je možné uvést příběh Levi Strausse (druhá 

polovina 19. století), který se původně věnoval obchodu a výrobě hrubého plátna na pokrytí stanů a vozů, 

z kterého se později začaly vyrábět kalhoty vhodné pro farmáře a horníky (Levi Strauss and Co., 2015). 

Společně s krejčím Jacobem Davisem si pak Levi Strauss nechal patentovat zdokonalenou verzi těchto 

kalhot v podobě, v jaké ji známe dodnes. 

Druhou možností využití znalostí a nápadů představuje zdokonalení výrobních postupů ať již ve formě 

změny materiálů nebo celkové organizace výroby. Opět je vhodné uvést příklady, aby žáci lépe pochopili 

význam inovací. Prvním, v prezentaci použitým příkladem, je změna procesu výroby aut Henry Fordem 

spočívající v zavedení sériové výroby. Jak uvádí Král (2013), na začátku 20. století se automobily vyráběly 

ručně a každé vyrobené auto tak bylo v podstatě originálem, tomu odpovídala i cena. Auta byla zpočátku 

stavěna na jednom místě skupinou několika dělníků. Snahou Henry Forda bylo zefektivnění výroby, inspirací 

mu byla jatka, kde šlo zabité zvíře zavěšené na háku od dělníka k dělníku a každý na něm provedl nějaký 

úkon (Král, 2013). Zavedením pásové výroby se nejen výroba zrychlila a zvýšila se produkce, ale došlo také 

díky tomu k poklesu ceny automobilu na téměř polovinu oproti stavu, kdy se automobil sestavoval na místě 

(Král, 2013). Je možné při výkladu proces výroby auta před a po zavedení sériové výroby detailně popsat. 

V tomto případě je vedle úspory času možné zmínit snížení požadavků na znalosti a zkušenosti dělníků 

(stačilo jim nově ovládat již jen jednu profesi – úkon) a na jejich možnou specializaci a tím zvýšení 

výkonnosti. Druhý příklad je pro změnu z českého prostředí, aby žáci viděli, že úspěšně podnikat se dá i 

v Čechách a odstranilo se tak časté klišé, že v podnikání jsou úspěšní hlavně Američani. Jedná se o příklad 

Tomáše Bati, který zavedl sériovou/pásovou výrobu do odvětví obuvnictví a dosáhl obdobných úspěchů jako 

Henry Ford s automobily. 

Třetí možností je vyplnění mezery na trhu produktem či službou, který je v jiných oblastech již zavedený a 

úspěšný, ale v dané oblasti ještě není. V Ústí nad Labem je možné jako příklad uvést otevření mexické 

restaurace Replay To El Paso, která vznikla tak, že si majitel uvědomil, že v Ústí nad Labem chybí 

dostatečná nabídka mezinárodní kuchyně a jinde v České republice slaví mexické restaurace úspěch. 

Obdobný příběh se skrývá i za rozšiřováním farmářských a bio prodejen. První úspěch se stal vzorem pro 

spoustu podnikatelů, kteří tento koncept rozšířili po celé České republice. Na národní úrovni je možné zmínit 

Radima Jančuru se Student Agency, který našel mezeru na trhu v autobusové dopravě a notně ji inovoval 

např. ve formě elektronických jízdenek, novin a nápojů zdarma apod. 
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Odkazy: 

KRÁL, M. 2013. Pásová výroba a Henry Ford. Český rozhlas Sever – Ústecký kraj. [online] 2013, citace 22. 

1. 2015, dostupné na: http://www.rozhlas.cz/sever/expres/_zprava/pasova-vyroba-a-henry-ford--1271088 

LEVI STRAUSS AND CO. 2015. Our story, [online] 2015, citace 20. 1. 2015, dostupné na: 

http://www.levistrauss.com/our-story/ 

Slide č. 18-20: Životní cyklus firmy 

 

 

 

 

Cíl: Žáci jsou obeznámeni s životním cyklem firmy a 

s jeho jednotlivými fázemi. 

 

Metoda: Výklad s možností využití brainstormingu.  

 

Obsah: Každá firma a podnikání prochází několika 

fázemi vývoje, které jsou ovlivněny omezenými 

prostředky podnikatele, ale především povědomím 

veřejnosti o dané firmě. Teoreticky je možné dle 

Klínského a Müncha (2013) rozčlenit cyklus firmy na 4 

základní fáze: 

 

 

 

1. Založení firmy je spojené s velkými výdaji. Ve většině případů je jen velmi malé povědomí veřejnosti o 

dané firmě. Podnikatel tak dosahuje nízkého obratu, protože zpočátku prodává jen velmi málo 

zboží/služeb. V této fázi dosahuje podnikatel nízkého zisku.  

2. Růst firmy nastává s upevněním pozice na trhu, rozšířením povědomí veřejnosti o nabízených službách a 

nárůstem zákazníků. Díky tomu je dosahováno většího obratu a je možné utržené peníze investovat do 

dalšího rozšiřování nebo marketingu a reklamy. Konkurence si v této fázi uvědomuje přítomnost 

podniku. 

3. Fáze zralosti navazuje na fázi růstu ve chvíli, kdy firma dosahuje vrcholu svých možností, zde pak stojí na 

zváženou, zda bude firma inovovat a tak se udrží v růstu, tj. že zůstane ve fázi zralosti. V této chvíli má 

již firma okruh zákazníků, kteří u ní nakupují produkty/služby pravidelně a i ve větším objemu. V této 

fázi se ovšem firma velmi často potýká s konkurenčním bojem nejčastěji viditelným v reklamních 

kampaních, kde není výjimkou ani agresivní kampaň, v rámci které se firmy vůči sobě navzájem 

vymezují. Je zde patrná snaha podniku o udržení si pozice na trhu a případného růstu. 

http://www.rozhlas.cz/sever/expres/_zprava/pasova-vyroba-a-henry-ford--1271088
http://www.levistrauss.com/our-story/
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4. Úpadek je poslední fází. Vždy ale nemusí podnikání pro podnikatele skončit úpadkem. Mnoho 

podnikatelů své firmy ve fázi zralosti prodá a vrhá se na nové podnikatelské možnosti. Prodej firmy 

může v mnoha případech příchodem nových investorů znamenat vrácení se do fáze růstu. Fáze úpadku je 

charakterizována nepříznivým objemem prodeje, přesycením trhu, velkým poklesem tržní hodnoty 

podniku, nedostatkem finančních prostředků apod. Možným předejitím úpadku je vedle prodeje také 

reorganizace, kdy dochází k přeskupení společnosti a zásadním změnám. Dalším pojmem je fúze, kdy 

podnik je koupen konkurencí a je zachována obchodní značka firmy. Některé firmy i takto pronikají na 

nové trhy, pomocí nákupu ostatních firem, které působí na daném trhu a jsou ve finanční tísni. Příkladem 

může být automobilka Volkswagen, která koupila Bentley nebo automobilka BMW a její nákup Rolls-

Royce. 

 

Slide č. 21-24: Podpora podnikání 

 

 

Cíl: Žáci získávají přehled o možnostech podpory v podnikání. Je jim představen koncept Start-up, 

podnikatelské inkubátory a další možnosti podpory podnikání. 

Metoda: Výkladová prezentace, skupinová práce, demonstrační video. 

Obsah: Tematicky tato část navazuje na životní cyklus firmy, konkrétně na fázi založení podniku. Hned na 

úvod je žákům představen pojem start-up označující inovativní společnosti, které přicházejí s originálními 

nápady a myšlenkami. Tento pojem byl dříve používán především ve spojitosti s IT firmami. Nyní je stále 

častěji používán pro jakékoliv inovativní firmy, jejichž zakladateli jsou často studenti či mladí lidé. 

Založení společnosti a zaběhnutí podnikání je spojeno nejen s finančními výdaji, vhodnými podnikatelskými 

prostory, ale i s řadou znalostí, které je pro úspěšný start třeba mít. Pro tento účel jsou zřizovány 
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podnikatelské inkubátory, jejichž význam lze nejlépe demonstrovat na inkubátoru pro děti v nemocnici. Je 

dobré se zeptat žáků, co to vůbec takový běžný inkubátor pro děti je (poskytuje výživu, teplo, zajišťuje 

základní funkce…). Získané odpovědi je vhodné doplnit a aplikovat na koncept podnikatelských inkubátorů. 

Jedná se o prostředí pro malé firmy, které za předem stanovených podmínek mohou využívat služby 

poskytované provozovatelem inkubátoru (mezi služby patří například nižší nájemné, využívání technického 

zázemí inkubátoru, konzultace odborníků, zkušení mentoři atd.) (startpodnikani.cz, 2014). Inkubátor vytváří 

zázemí pro firmy, jejichž hlavním předmětem podnikání je vývoj nových výrobků, technologií či služeb a 

jejich uvedení na trh. Z tohoto důvodu jsou inkubátory často vytvářeny v rámci vysokých škol nebo 

vědeckotechnických parků. Mohou být ovšem také samostatný subjekt. Inkubátor také vytváří vhodné 

prostředí pro nalezení případného investora, který naváže se začínající společností spolupráci, většinou 

odkoupí část podílu ve firmě. Poskytované služby jsou většinou dotovány ze státních programů podpory 

malého a středního podnikání. 

 

TEAMová práce 1 spočívá ve vyhledání jakéhokoliv start-up, který žáky zaujme, a zjištění základních údajů 

o tomto start-up (na co se zaměřuje, pro koho jsou určeny produkty/služby, jak dlouho funguje…). Velkou 

řadu start-up je možné najít např. na stránce startupclub.cz, kde jsou vedle odkazů uvedené i stručné popisy 

těchto projektů.  

TEAMová práce 2 spočívá ve vyhledání nejbližšího podnikatelského inkubátoru v obolí studia/ bydliště 

žáka. Pro hledání lze využít například stránek Společnost vědeckotechnických parků ČR, kde jsou zachyceny 

především technologické parky, ale i podnikatelská a inovační centra. V prezentaci je pak vložena mapa ze 

stránek této společnosti zachycující aktuální stav. 

Mezi další možnosti podpory v podnikání patří bankovní úvěry, prostředky a pomoc od soukromých 

investorů, rodiny, obchodních partnerů či leasingových společností.  

Úvěry jsou v dnešní době poskytovány především již zaběhnutým podnikům, které už nějakou dobu 

podnikají a nyní například chtějí rozšířit svou výrobnu či provozovnu. Každá banka má trochu odlišné 

požadavky, které jako věřitel požaduje. Dříve banky poskytovaly úvěry spíše velkým průmyslovým 

podnikům, které představovaly nízké riziko nesplacení. Nyní se však začínají zaměřovat znovu na malé a 

střední podniky, výjimkou nejsou ani živnostníci. Některé banky již mají programy určené přímo na podporu 

podnikání a start-up. Bližší informace k druhům podnikatelských úvěrů je možné najít např. na serveru 

penize.cz nebo přímo na stránkách konkrétních bank.  

Soukromí investoři jsou vhodnou alternativou pro získání prostředků na rozjetí podnikání k bankovním 

úvěrům. Oproti bankám do podnikání peníze přímo vloží, oproti tomu ale požadují za vložené peníze podíl 

ve firmě a na zisku. Vedle poskytnutých financí mohou přispět svými zkušenostmi, manažerskými 

dovednostmi… apod. Řada soukromých investorů se přímo specializuje na vyhledávání začínajících firem 

s vidinou zhodnocení investic. Tito investoři po dosažení určité úrovně podílu ve firmě pak svůj získaný 

podíl prodávají. Při vyjednávání o vstupu soukromého investora může často dojít i přes oboustranný zájem 

k odlišným představám o rozvoji firmy. Proces představování se a dojednávání vstupu soukromého investora 

je možné demonstrovat na videu z pořadu České televize Den D. Pro ukázku lze použít například díl z 25. 7. 

2012 dostupný na stránkách youtube.com pojednávající o společnosti MIXIT.  

Alternativou k soukromým investorům jsou pak obchodní partneři či rodina. Pod obchodními partnery se 

rozumí lidé, kteří se rozhodnou vedle vložení prostředků či svých zkušeností do podnikání s vámi jít a 

aktivně se podílet na řízení společnosti. Obchodní partneři se často rekrutují z řad spolužáků, kolegů apod., 

tedy z okruhu lidí okolo vás.  

Leasingové společnosti jsou další z alternativ, které za úplatu poskytují k užívání podnikatelům především 

různé přístroje, dopravní prostředky a vybavení ve formě obdobné nájmu. Po uplynutí doby nájmu má 

podnikatel-nájemník předkupní právo na využívaný majetek. Jedním z nejčastějších předmětů leasingu jsou 

osobní automobily. 

Více informací ke zdrojům financování pro začínající podnikatele lze najít na serveru iPodnikatel.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://startupclub.cz/startupy/
http://www.svtp.cz/katalog/
http://www.penize.cz/80273-druhy-podnikatelskych-uveru
http://www.youtube.com/watch?v=r8VHh1DEwqk
http://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku-podnikani/moznosti-zdroju-financovani-v-zacatcich-podnikani.html
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Odkazy: 

ČESKÁ TELEVIZE. 2012. Pořad Den D – Mixit odvysílaný dne 25. 7. 2012, [online] 2012, citace 1. 11. 

2014, dostupné na: http://www.youtube.com/watch?v=r8VHh1DEwqk  

iPodnikatel.cz. 2011. Možnosti zdrojů financování v začátcích podnikání, [online] 2011, citace 10. 11. 2014, 

dostupné na: http://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku-podnikani/moznosti-zdroju-financovani-v-

zacatcich-podnikani.html 

penize.cz. 2014. Druhy podnikatelských úvěrů. [online] 2014, citace 16. 11. 2014, dostupné na: 

http://www.penize.cz/80273-druhy-podnikatelskych-uveru 

Společnost vědeckotechnických parků ČR. 2014. Interaktivní katalog VTP, [online] 2014, citace 15. 11. 

2014, dostupné na: http://www.svtp.cz/katalog/ 

STARTPODNIKANI.CZ. 2014. Podnikatelský inkubátor, [online] 2014, citace 8. 11. 2014, dostupné na: 

http://startpodnikani.cz/index.php?open=podnikatelske_inkubatory 

STARTUP CLUB. 2014. Startupy, [online] 2014, citace 8. 11. 2014, dostupné na: 

http://startupclub.cz/startupy/ 

 

 

Slide č. 25-27:  Internet, podnikání a propagace 

 

 

Cíl: V době pokročilých informačních technologií se 

vše točí okolo internetu. Cílem této části je, aby si žáci 

ujasnili, jaké informace se dají v souvislosti 

s podnikáním na internetu najít, kde je hledat a co je 

pro podnikání v této souvislosti nejdůležitější.  

Metoda: Výklad, demonstrace na konkrétních 

stránkách, brainstorming s žáky, teamová práce.  

Obsah: Výklad je vhodné začít tím, jak to vypadalo, 

když internet nebyl. Tedy v době, kdy se veškeré 

informace hledaly ve zlatých stránkách. S žáky je 

možno na toto navázat a hledat formou brainstormingu 

výhody a nevýhody internetu. Z diskuse jistě vyplyne, 

že se na internetu dá najít zcela vše o řadě firem. Vedle 

kontaktních údajů a nabídky služeb i referencí nabízí 

řada firem přes internet přímo své zboží a služby 

formou elektronických obchodů tzv. eShopů. Internet je dále prostředím pro marketing a reklamu, protože je 

zde možné najednou oslovit velké množství lidí. Člověk je zde informacemi téměř zahlcován. Pro orientaci 

v podnikání je zapotřebí se umět na internetu orientovat a vědět, kde se dá co najít. K tomu lze použít např. 

elektronickou formu zlatých stránek nebo servery jako sfirmy.cz apod. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=r8VHh1DEwqk
http://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku-podnikani/moznosti-zdroju-financovani-v-zacatcich-podnikani.html
http://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku-podnikani/moznosti-zdroju-financovani-v-zacatcich-podnikani.html
http://www.penize.cz/80273-druhy-podnikatelskych-uveru
http://www.svtp.cz/katalog/
http://startpodnikani.cz/index.php?open=podnikatelske_inkubatory
http://startupclub.cz/startupy/
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TEAMová práce: Vyhledávání a prezentování informací o firmách. Ve výukové prezentaci jsou vybrány 

firmy působící v Ústí nad Labem, pro výukové účely je možné tyto subjekty zaměnit za jiné. Jako doplňující 

úkol lze přidat např. posouzení webových stránek, jejich přehlednost a jiné. Požadované informace lze najít 

na stránkách jednotlivých společností a na stránce justice.cz: 

 Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. [online] 2014, citace 1. 12. 2014, dostupné na: 

http://www.dpmul.cz/ 

 INPEKO, spol. s r.o. [online] 2004, citace 1. 12. 2014, dostupné na: http://www.inpeko.cz/ 

 Květinářství Scarlet (IČ: 01401688) [online] 2014, citace 1. 12. 2014, dostupné na: 

http://www.kvetinarstviscarlet.cz/ 

 AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING, a.s. [online] 2010, citace 1. 12. 2014, dostupné na: 

http://www.spindler.cz/ 

 Truhlářství KROB (IČ: 74317661) [online] 2009, citace 1. 12. 2014, dostupné na: http://www.truhlarstvi-

krob.cz/ 

 

Velkou úlohu hraje v poskytování informací na internetu i Registr podnikatelských subjektů ARES, který 

sdružuje informace o živnostnících a společnostech. Pohodlně se lze z tohoto registru dostat jak 

k informacím z živnostenského rejstříku, statistického Registru ekonomických subjektů ČSÚ, obchodního 

rejstříku, registru finančních úřadů (registr plátců DPH), registru dotací apod. Při vyhledávání informací o 

konkrétní firmě lze tak docílit úspory času v porovnání s procházením jednotlivých stránek.  

 

Odkazy: 

Registr podnikatelských subjektů ARES. [online] 2015, dostupné na: 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 

 

 

 

 

Slide č. 28: Podnikání v globálním měřítku 

Cíl: Žákům je představena oblast podnikání 

v globálním měřítku. Žáci jsou po absolvování schopni 

se zamyslet nad náklady na pracovní sílu, politickými 

a ekonomickými faktory v souvislosti s podnikáním. 

Metoda: Výklad se zapojením žáků. 

Obsah: Dnes jsme svědky globalizace, která se týká i 

sféry podnikání. Svět podnikání se dnes mění a 

urychluje díky novým technologiím a inovacím. 

Jednou z nejdůležitějších inovací byl internet, který 

propojuje celý svět. Některé firmy dokonce na něm 

založily i své podnikání (například google, facebook).  

Velké nadnárodní společnosti často svou výrobu 

přesouvají stovky i tisíce kilometrů daleko. Je to z 

prostého důvodu – úspora nákladů. Vlivem různých 

ekonomických a mnohdy i politických faktorů (minimální mzda, pracovní doba, daňové úlevy atd.) se může 

toto přesunutí výroby opravdu vyplatit. Za porovnání stojí uvést například náklady na pracovní sílu v ČR, 

kde se v současné době pohybuje minimální hodinová mzda okolo 55 Kč a např. Indie a Bangladéše, kde se 

průměrný výdělek v továrnách pohybuje ve výši 1-2 $ denně. Firmy přesouvají svou výrobu na nové trhy i z 

důvodu pronikání, kdy je pro ně výhodnější otevření výrobní linky na novém trhu. Takovým příkladem může 

být Škoda Auto, která při expanzi na indický trh otevřela dva výrobní závody, ve kterých vyrábí většinu 

svých modelů. 

Politická situace v řadě zemí spolu s válečnými konflikty může mít na podnikání i zcela opačný vliv vedoucí 

k rušení výroby v zahraničí apod. Nemalé riziko je pro podnikatele spjato i s kurzovým rozdílem. 

  

 

 

 

 

http://portal.justice.cz/
http://www.dpmul.cz/
http://www.inpeko.cz/
http://www.kvetinarstviscarlet.cz/
http://www.spindler.cz/
http://www.truhlarstvi-krob.cz/
http://www.truhlarstvi-krob.cz/
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
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Slide č. 29-30: Závěrečný úkol a shrnutí získaných znalostí a dovedností 

 

 

 

 

Cíl: Žáci si uvědomují souvislosti mezi jednotlivými 

tématy a jsou schopni osvojené poznatky aplikovat. 

 

Metoda: Skupinová práce a shrnutí formou otázek.  

 

Obsah: Výuku tohoto tématu je vhodné zakončit 

skupinovou prací zaměřenou na hledání mezer na trhu a 

diskusí nad jejich zaplněním na základě získaných 

poznatků při využití podpor pro začínající podnikatele. 

 

TEAMová práce: Naleznutí mezery na trhu nebo 

možnost využití know-how v okolí školy/ v místě 

bydliště. V návaznosti na odhalenou mezeru na trhu a 

návrhu jejího zaplnění, žáci promyslí použití různých 

prostředků podpory pro start-up a začínající podnikatele a podívají se na tržní mezeru v globálním měřítku. 

Žáci si navzájem představí své výsledky, zároveň tak poskytnou cennou zpětnou vazbu učiteli. 

Na prezentaci výsledků práce ve skupinách naváže shrnutí formou otázek. 
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Název modulu 

Založení firmy 

 

Anotace modulu  
Modul Založení firmy úzce navazuje na moduly Svět podnikání a Podnikatelský plán a tvoří tak 

pomyslný vrchol na cestě za úspěšným startem podnikání. Krok za krokem se prochází jednotlivými 

oblastmi úkonů, s kterými je potřeba se při založení podniku vypořádat. Teoretické části jsou 

doplněny o praktické příklady a úkoly prohlubující myšlení žáků a jejich dovednost vyhledávat a 

zpracovávat informace a následně je prezentovat. Prezentace se věnuje především úkonům 

spojeným s úřady, které je během založení třeba navštívit, orientaci v bankovních službách pro 

podnikatele, problematice daní a účetnictví, úvodu do personalistiky řešící druhy pracovních smluv 

a otázce umístění sídla a provozovny a jejich vybavení. 

 

Výstupy z učení  

 základní orientace v problematice založení podniku 

 motivace k založení firmy 

 schopnost rozlišení bankovních produktů pro občany a podnikatele 

 orientace v problematice zdanění podniků 

 rozlišení základních forem zaměstnání 

 procvičení softskills:  

o vyhledávání informací,  

o zpracování a interpretace informací,  

o komunikační dovednosti,  

o práce v týmu, 

o prezentační dovednosti. 

 

Klíčová slova 

Živnostenské oprávnění, živnostenský rejstřík, společenská smlouva, zakladatelská listina, obchodní 

rejstřík, finanční úřad, zdravotní pojišťovna, Okresní správa sociálního zabezpečení, podnikatelský 

účet, daňový kalendář, daňové přiznání, účetní evidence, pracovní smlouva, DPP, DPČ, sídlo 

společnosti. 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modul je možné začlenit do řady předmětů na středních školách a odborných učilištích. Na 

ekonomicky zaměřených školách jej lze použít jak pro úvodní hodiny v předmětu podnikání či v 

podnikové ekonomice, tak i jako doplňkové nebo rozšiřující učivo. U neekonomických škol lze 

modul zařadit do základů společenských věd v návaznosti na předchozí moduly tématu podnikání. 

V rámci modulu se pracuje s informacemi, jejich vyhledáváním a prezentací, je zde tedy velký 

překryv s informatikou, proto je možné tento modul v rámci interdisciplinární výuky zařadit 

k informatice. 

 

Potřeby modulu  

 dataprojektor 

 PC  

 připojení k internetu  

 tabule/flipchart 

 

Časová náročnost 

60 – 130 minut  
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Základní struktura modulu 

Modul Oddíl Úkoly k tématu Časová 

náročnost 

Založení firmy   60-130 minut 

 Vzhůru do podnikání  5 min. 

 Základní povinnosti při 

založení živnosti a 

obchodní společnosti 

 10 min. 

  Vyhledání úřadů, které je 

třeba navštívit, a informací 

o nich 

10 min. 

 Finance a bankovní 

instituce 

 10 min. 

  Prezentace bankovního účtu 

vhodného pro realizaci 

podnikatelského plánu 

10 min 

 Daně a účetnictví  10 min. 

  Vyhledání formulářů a 

daňového kalendáře 

10 min 

 Zaměstnanci  10 min. 

 Umístění a vybavení 

sídla/provozovny 

 5 min. 

  Prezentace vhodného místa a 

vybavení pro realizaci 

podnikatelského plánu 

10 min. 

 Shrnutí hodiny  5 min. 

  Závěrečný úkol – hledání 

mezer na trhu a možnosti 

jejich zaplnění 

30 min. 

 

Doporučená literatura 

 KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O. 2013. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední 

školy. 1. vyd. Praha: Eduko, 2013, 4 sv. ISBN 978-80-87204-67-2. (Díly 1,2 a 4.) 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích   
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Jak pracovat s prezentací – tematické listy 

 

Slide č. 1-3:  Úvod do tématu – vzhůru do podnikání 

 

Cíl: Žáci jsou uvedeni do problematiky založení 

podniku a motivováni ke studiu. Žáci si mají uvědomit, 

že živnost či společnost nevzniká jen tak sama od sebe, 

ale že je tento proces spojen s celou řadou úkonů, které 

je třeba provést. 

Metoda: Demonstrační s použitím animace. 

Brainstorming základních kroků. Demonstrace kroků na 

schématu. 

Obsah: Pro lepší pochopení problematiky založení 

podniku v kontextu podnikání samotného je možné celý 

proces připodobnit studentům jako zdolávání hory, kdy 

okolí hory tvoří svět podnikání. Aby bylo možné horu 

úspěšně zdolat, tak je třeba mít plán – podnikatelský 

plán, podle kterého se pak výstup realizuje. Samotný 

vrchol pak symbolizuje založený podnik. 

Je třeba si uvědomit, že podnikatelský plán je jen jedna věc, během výstupu je třeba se vypořádat ještě 

s řadou úkonů spojených se samotným založením podniku. 

Následně je vhodné použít metodu brainstormingu s žáky pro odhalení základních kroků pro založení 

podniku. Pokud žáci neznají metodu brainstormingu, je třeba jim ji představit (popis aplikace metody viz 

zdroje). 

V návaznosti na výsledky brainstormingu je vhodné nejdůležitější kroky vyjmenovat, respektive doplnit o 

chybějící, na které žáci nepřišli. K shrnutí kroků lze využít demonstrační schéma. 

 

Odkazy: 

SÁRKÖZI, R. 2011. Moderní vyučovací metody – 1. díl – Brainstorming a jeho variace. ABECEDA, o. s., 

[online] 2015, citace 18. 1. 2015, dostupné na: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-

vyucovani/pv-metody/metody-1 

 

 

 

 

 

 

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-1
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-1
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Slide č. 4-7:  Základní povinnosti při založení živnosti a obchodní společnosti 

 

 

Cíl: Žáci by měli být schopni se orientovat v základních povinnostech při založení živnosti a obchodní 

společnosti a být si vědomi jejich rozdílů. 

Metoda: Výkladová, doplněná o teamovou aktivitu. Učitel představí žákům jednotlivé úřady a aktivity 

s nimi spojené. Studenti v návaznosti na ně zjišťují informace.  

Obsah: Při zakládání firmy/živnosti je nutné navštívit několik úřadů, na kterých založíte či nahlásíte své 

podnikání. Předtím než tak učiníte, budete potřebovat různé dokumenty. Pro přehlednost je dobré si založení 

podnikání rozdělit na živnostenské podnikání a založení obchodní společnosti. 

Ještě v nedávné minulosti bylo živnostenské podnikání spojeno s živnostenským listem, který se ale již 

nevydává. Pro živnostenské oprávnění nyní slouží výpis z živnostenského rejstříku. Živnostenské listy 

z minula stále platí a je možné je používat jako dřív. Většinu živností jen ohlásíme na kterýkoliv 

živnostenský úřad  –  jedná se o tzv. volné živnosti. Musíme přitom doložit splnění všeobecných podmínek. 

Pro živnost patřící do živnosti vázané nebo živnosti řemeslné musíme navíc doložit požadovanou odbornou 

způsobilost - např. vzdělání, praxi, oprávnění. 

Všeobecnými podmínkami se rozumí svéprávnost – je nám více jak 18 let a nebyli jsme zbaveni 

svéprávnosti a bezúhonnost, kterou si úřad ověří sám pomocí trestního rejstříku. 

Založení živnosti stojí 1000 Kč, tento poplatek se hradí na živnostenském úřadu. Pokud ohlašujeme další 

živnost, zaplatíme 500 Kč. 

Vymezení druhů živností prostřednictvím seznamu živností najdete v Příloze č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb.  

Každá obchodní společnost se zakládá smlouvou (nebo listinou) a vzniká zápisem do obchodního rejstříku. 
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 Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) může být založena jedním až padesáti společníky. Společenská 

smlouva má u společnosti s ručením omezeným formu notářského zápisu – provádí otář. Notářský zápis 

ke společenské smlouvě obsahuje například datum provedení úkonu, jméno a sídlo notáře, jména a 

bydliště zakladatelů, prohlášení o způsobilosti k právním úkonům, obsah úkonů, podpisy nebo úřední 

razítko.  

Společenská smlouva s.r.o. dle § 146 odst. 1 a 2 Zákona o obchodních korporacích obsahuje např.: 

o firmu společnosti, 

o předmět podnikání nebo činnosti společnosti, 

o určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla, 

o určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li 

společenská smlouva vznik různých druhů podílů, 

o výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, 

o výši základního kapitálu, 

o počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost, 

o vkladovou povinnost zakladatelů včetně lhůty pro její splnění, 

o údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů 

společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou, 

o určení správce vkladů. 

 Akciovou společnost (a.s.) může založit jedna či více fyzických nebo právnických osob. Společnost se 

zakládá zakladatelskou smlouvou nebo v případě jednoho zakladatele zakladatelskou listinou, která má 

opět formu notářského zápisu. Rozlišuje se založení a.s. bez a s veřejnou nabídkou akcií. 

Obsah zakladatelské smlouvy či listiny je obdobný jako u s.r.o., podrobnější informace lze najít v Zákoně o 

obchodních korporacích.  

Notářský zápis smluv vychází na 2 – 3 tis. Kč. 

Sepsáním společenských či zakladatelských smluv nikterak cesta nekončí. Další kroky při založení podniku 

směřují na úřady.  

Při zakládání živnosti je nutné nejprve dojít na živnostenský úřad nebo přes síť Czech POINT. Na 

živnostenský úřad je také možno zaslat poštou jednotný registrační formulář (JRF), který je možné získat na 

živnostenském úřadu, finančním úřadu, zdravotní pojišťovně nebo správě sociálního zabezpečení. Další 

zastávkou je finanční úřad, kam se přihlásíte pro placení daně z příjmu fyzických osob, případně i daň 

z přidané hodnoty, dále zdravotní pojišťovna daného pojišťovatele, kde budete platit zdravotní pojištění, a 

správu sociálního zabezpečení pro placení sociálního pojištění. 

Při založení obchodní společnosti musíme navštívit finanční úřad – placení daně z příjmu právnických a 

fyzických osob, daně z přidané hodnoty, v případě vlastnictví nemovitosti – přihláška k dani z nemovitosti, v 

případě využívání motorových vozidel – přihláška k dani silniční, v případě zaměstnanců – přihláška k dani z 

příjmů jako plátci: a) daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků; b) daně z příjmů vybírané 

zvláštní sazbou daně. Další zastávkou je okresní správa sociálního zabezpečení, na které se řeší sociální 

pojištění. 

TEAMová práce spočívá ve vyhledání úřadů, které bude třeba navštívit za účelem založení společnosti 

vycházející z podnikatelského plánu z předešlého modulu. Cílem žáků bude najít vedle adresy úřadu, také 

úřední hodiny. 

 

 

Odkazy: 

iPODNIKATEL.cz. 2011. Jednotný registrační formulář. [online] 2011, citace 18. 10. 2014, dostupné na: 

http://www.ipodnikatel.cz/images/stories/JRF_-_fyzicka_osoba.pdf 

 

 

 

 

http://www.ipodnikatel.cz/images/stories/JRF_-_fyzicka_osoba.pdf
http://www.ipodnikatel.cz/images/stories/JRF_-_fyzicka_osoba.pdf
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Slide č. 8-10: Finance a bankovní instituce 

Cíl: V současné době na bankovním trhu působí velké 

množství bankovních institucí, žáci jsou znalí 

základních pojmů a měli by být schopni se zorientovat 

v bankovních produktech a rozlišovat různé druhy 

úvěrů a účtů. 

Metoda: Výkladová prezentace. Teamová práce 

studentů. 

Obsah: Bankovní služby pro podnikatele je třeba 

spojovat v kontextu podnikání nejen s úvěry, ale i s 

bankovními účty pro podnikatele. V tomto případě je 

třeba upozornit na několik základních rozdílů mezi 

osobním běžným účtem a podnikatelským.  

 

V případě podnikání na živnostenské oprávnění je 

možné k podnikání využít i soukromý účet, není tedy 

nutné si podnikatelský zřizovat. Poplatky jsou u podnikatelského účtu vyšší. Velkou nevýhodou využívání 

soukromého účtu je nemožnost získat a využívat produkty bank a záložen určené pro firemní zákazníky, tj. 

např. investiční úvěr, firemní platební karty apod.  

Pro právnické osoby je již podnikatelský účet nezbytnou součástí. Pokud podnikáte jako právnická osoba, je 

pro vás podnikatelský či firemní účet nutností. K založení podnikatelského účtu budete potřebovat doklad 

prokazující vaše podnikání. Tím je živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku nebo v případě 

svobodných povolání registrace u finančního úřadu. 

Banky a družstevní záložny nabízejí několik typů účtů pro podnikatele a firemní zákazníky. Mezi základní 

produkty patří běžný účet, kde platíte za jednotlivé služby. Oblíbené jsou tzv. paušální účty, které v jednom 

paušálu nabízejí balíček služeb – ocení je zvláště aktivní zákazníci. Vybrané skupiny zákazníků mohou 

využít nabídky profesních účtů. Jde o normální podnikatelský účet, ale oproti ostatním účtům má 

z obchodních důvodů výrazně zvýhodněné služby nebo poplatky. 

TEAMová práce se zaměřuje na praktickou orientaci mezi podnikatelskými bankovními účty. Cílem žáků je 

najít vhodný bankovní účet pokud by došlo k realizaci podniku navrženého v rámci modulu podnikatelský 

plán. Zjištěné výsledky budou žáci prezentovat mezi sebou. 

Druhou službou, kterou poskytují banky, jsou úvěry sloužící při zakládání podniku např. k financování 

investic. Úvěr bývá poskytován ze strany věřitele (většinou banka) na základě investičního záměru a další 

projektové dokumentace a údajů.  

Investiční úvěr může mít krátkodobý (1 rok), středně (do 5 let) až dlouhodobý charakter (až 15 let). 

Mimo investiční úvěr je možné zajistit financování pomocí leasingu představeného již v modulu svět 

podnikání. Leasing je druh finanční služby, které lze označit za nájem (pronájem) hmotných nebo 

nehmotných věcí a práv. Po uplynutí doby nájmu má podnikatel-nájemník předkupní právo na využívaný 

majetek. Jedním z nejčastějších předmětů leasingu jsou osobní automobily. 

Mezi jiné zdroje patří např. směnky, termínované půjčky apod. Jejich zařazení do učiva závisí na zaměření 

školy. 
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Slide č. 11-15: Daně a účetnictví 

 

Cíl: Část věnovaná daním a účetnictví poskytuje 

žákům základní orientaci v této oblasti. Vedle 

povědomí o základních druzích daní a podmínkách 

vedení daňové evidence jsou žáci seznámeni s 

vybranými daňovými sazbami. 

Metoda: Výkladová prezentace doplněná o teamovou 

práci 

Obsah: V části zaměřené na úřady byly již základní 

druhy daní týkajících se živnostenského podnikání 

nebo obchodních společností uvedeny, na tomto místě 

je vhodné u daných daňových povinností uvést 

aktuálně platné sazby a ukázat žákům příklad daňového 

přiznání. Pro osoby samostatně výdělečně činné je 

možné tento formulář nalézt např. na serveru penize.cz. 

Podle zaměření školy je možné daňové sazby probrat 

včetně více či méně podrobností. Uváděné sazby a 

částky v prezentaci odpovídají sazbám v roce 2014. 

Klíčovým úkonem podnikatele je včasné odevzdávání různých daňových přiznání, v opačném případě může 

přijít ze strany úřadů sankce.  

TEAMová práce se zabývá termíny pro daňová přiznání. Hlavním úkolem je najít daňový kalendář a v něm 

vyhledat termíny pro podání daňových přiznání. Dílčím úkolem je pak nalezení daňového přiznání pro Daň z 

příjmu právnických osob. Daňový kalendář na rok 2015 je k nalezení na stránkách Ministerstva financí.  

Ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů vyplývá dále 

povinnost vedení účetní nebo daňové evidence. Účetnictví vedou právnické osoby (například obchodní 

společnosti) a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou. Fyzická osoba se dle zákona o účetnictví stane 

http://www.penize.cz/file/279818-priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-za-zdanovaci-obdobi-2013
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-legislativa/2014/danovy-kalendar-2015-upozorneni-gfr-na-d-19972
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účetní jednotkou v případě, že její obrat za předcházející rok přesáhl částku 25 mil. Kč. V takovém případě 

má povinnost vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém 

se stala účetní jednotkou. Stane-li se fyzická osoba účetní jednotkou, musí vést účetnictví nejméně po dobu 

5 let, a to i v případě, že v těchto letech nedosáhla obratu 25 mil. Kč 

 

Daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmů a vedou ji fyzické osoby, které dosahují příjmů z 

podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (živnostník, umělec, advokát, daňový poradce) a přitom 

nejsou účetní jednotkou. Daňová evidence slouží zejména ke zjištění správné výše základu daně z příjmů. 

Hospodářský výsledek (základ daně) se v daňové evidenci určí jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. 

Na představení účetní a daňové lze navázat diskusí nad zvládnutím účetnictví nebo nutností externího 

zpracování těchto služeb. Náročnost zpracování účetnictví lze řešit třemi způsoby: 

1. Zaměstnat účetní. 

2. Pořídit specializovaný účetní software. 

3. Využít služeb daňového poradce – na rozdíl od účetního nese zodpovědnost za podané přiznání. V případě 

chyby nese následky on. Nevýhodou je, že bývá o to dražší. 

 

Odkazy: 

Ministerstvo financí. 2014. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. [online] 2014, citace 18. 12. 2014, 

dostupné na: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-legislativa/2014/danovy-kalendar-

2015-upozorneni-gfr-na-d-19972 

penize.cz. 2013. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. [online] 2013, citace 10. 11. 2014, dostupné na: 

http://www.penize.cz/file/279818-priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-za-zdanovaci-obdobi-2013 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 

Slide č. 16-l7: Zaměstnanci 

Cíl: Žáci se orientují v základních druzích pracovních 

smluv a dohod. Vnímají výhody a nevýhody jednotlivých smluv jak ze strany zaměstnavatele, tak i 

zaměstnance. 

Metoda: Výklad.  

Obsah: Při zakládání obchodních společností dochází velmi často k situaci, že krátce po založení shání 

podnikatel zaměstnance. Nabízí se mu uzavřít se zaměstnancem jednu ze tří základních pracovních smluv, 

respektive dohod.  

Pracovní smlouva zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Právně je upravena v 

zákoníku práce. Uzavřena musí být vždy písemně a vyhotovuje se obvykle ve dvou až třech stejnopisech: pro 

zaměstnavatele, zaměstnance (a okresní správu sociálního zabezpečení). Zaměstnanec musí vždy obdržet 

jedno vyhotovení. Zaměstnanec má nárok na 4 týdny dovolené a další zaměstnanecké výhody. 

Další možnost úpravy vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale mimo standardní pracovní poměr, 

nabízí dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce. 

Dohodu o provedení práce (DPP) nelze u jednoho zaměstnance uzavřít na delší dobu, než je 300 hodin v 

jednom kalendářním roce. Z dohody o provedení práce se neodvádí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-legislativa/2014/danovy-kalendar-2015-upozorneni-gfr-na-d-19972
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-legislativa/2014/danovy-kalendar-2015-upozorneni-gfr-na-d-19972
http://www.penize.cz/file/279818-priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-za-zdanovaci-obdobi-2013
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měsíční příjem na základě dohody o provedení práce nižší než 10 000 Kč. Když bude měsíční příjem na 

základě dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč, bude v tomto měsíci daný příjem podléhat odvodům 

na sociální a zdravotní pojištění. Když bude zaměstnanec u zaměstnavatele pracovat na základě více dohod o 

provedení práce, budou se příjmy sčítat. 

Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce bude 

přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Jediným eliminačním pravidlem co se týče počtu hodin je 

podmínka, že v průměru nesmí být na DPČ odpracováno více jak 20 hodin týdně. Dohodu o pracovní 

činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jedno vyhotovení dohody vydá zaměstnanci. Při 

měsíčním výdělku vyšším než 2 500 Kč podléhá příjem v daných měsících odvodům na sociální a zdravotní 

pojištění. 

 

 

 

Slide č. 18- 20: Umístění a vybavení sídla/provozovny 

 

 

Cíl: Žáci vnímají otázku umístění sídla a provozovny a 

jejich vybavení. 

Metoda: Výkladová prezentace, skupinová práce. 

Obsah: Při zakládání firmy je nutné určit sídlo firmy. 

Tato adresa je uvedena v obchodním rejstříku a bude 

sloužit jako kontaktní adresa pro úřední dopisy 

(v případě potřeby je možné si u České pošty nechat 

poštu přeposílat jinam). Oproti tomu provozovna 

firmy, jak vyplývá ze samotného názvu, je místo, kde 

opravdu probíhá chod firmy. U řady malých podniků je 

sídlo a provozovna firmy jedna a ta samá adresa. 

Ovšem někdy se lze setkat s tím, že sídlo firmy je 

někde jinde. Většinou již z adresy poznáte, že se jedná 

o lukrativní či známou adresu, aby firma udělala dojem prestiže. Na této adrese pak můžete nalézt pouze 

schránku na dopisy se štítkem firmy. Takto zvolené adresy jsou většinou umístěny v centrech větších měst, 

to má i jeden praktický důvod. Vyhnete se snáze kontrolám finančního úřadu než na maloměstě. Ve velkých 

městech je koncentrace firem vyšší a finanční úřady nejsou schopny zkontrolovat všechny firmy. Při výběru 

vhodné lokality pro sídlo a provozovnu tak bývá zvažována především otázka nájmu, dostupnosti, prestiže a 

nižší pravděpodobnosti kontroly ze strany finančního úřadu.  

Se sídlem a provozovnou úzce souvisí jejich vybavení. V současně se již stává počítač s připojením 

k internetu standardem. Ostatní vybavení je dáno zaměřením podniku. Často bývá financováno formou 

leasingu.  

 

 

 



 

101 

Praktické ekonomické vzdělávání 

TEAMová práce řeší v návaznosti na prezentaci otázku sídla a vybavení provozovny. Jednotlivé skupinky 

žáků vyhledají pro svůj podnikatelský záměr vhodné prostory a vybavení a představí je zbytku třídy.  

 

 

 

Slide č. 21-23: Závěrečný úkol a shrnutí získaných znalostí a dovedností 

Cíl: Žáci si uvědomují souvislosti mezi jednotlivými 

tématy a jsou schopni osvojené poznatky aplikovat. Znají klíčové kroky při založení firmy a jsou motivování 

k založení podnikání. 

Metoda: Skupinová práce, demonstrační na schématu.  

Obsah: Výuku tohoto tématu je vhodné zakončit skupinovou prací zaměřenou na řešení finančního 

plánování při založení podniku.  

TEAMová práce v samém závěru je pojata jako komplexní shrnutí získaných poznatků z tohoto modulu a 

jejich aplikace na případu podniku vzniklého z podnikatelského plánu K řešení je vhodné použít výstupy 

z dílčích TEAMových prací v tomto modulu. Pro zvolený podnikatelský plán bude na úvod zpracován plán 

financování a následně proběhne zamyšlení nad finančními toky ve firmě. Dle plánované finanční aktivity a 

očekávaného pohybu na účtu žáci vyberou vhodný bankovní účet z nabídky bank na českém trhu. 

V souvislosti s financemi bude ve skupině diskutováno řešení vedení účetnictví a daňové problematiky. 

Druhou část závěrečné skupinové práce lze zaměřit na personální problematiku. V návaznosti na 

podnikatelský plán dojde k návrhu na vytvoření jednotlivých pozic ve firmě. U vybraných pozic bude 

diskutována ideální forma zaměstnání s důrazem na výdajovou optimalizaci (možnost zaměstnání na DPP, 

DPČ). Žáci si navzájem představí své výsledky, zároveň tak poskytnou cenou zpětnou vazbu učiteli. 

Na prezentaci výsledků práce ve skupinách naváže shrnutí klíčových kroků vedoucích k založení firmy. Je 

vhodné, aby byli žáci motivováni a nebáli se založení podniku.  
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Název modulu 

Podnikatelský plán 

 

Anotace modulu  
Modul seznamuje studenty, jak napsat podnikatelský plán. Studenti pochopí, že podnikatelský plán 

není jen formální dokument, ale doslova jízdní řád jejich podnikání. Krok za krokem se prochází 

jednotlivými oblastmi úkonů, s kterými je potřeba se vypořádat při sepsání podnikatelského plánu. 

Závěrem jsou studenti formou hry postaveni před úkol sepsat svůj podnikatelský plán a obhájit ho 

před investorem.  

 

Výstupy z učení  

 Pochopení důležitosti dokumentu podnikatelského plánu. 

 Co je to podnikatelský plán? 

 Pro koho je podnikatelský plán určen? 

 Kolik podnikatelských plánů potřebuji? 

 Co obsahuje podnikatelský plán a jak vypadá? 

 Jak správně napsat podnikatelský plán? 

 Seznámení se s novými pojmy např. Cash Flow, riziko, SWOT analýza, … 

 procvičení softskills:  

o komunikační dovednosti 

o práce v týmu 

o prezentační dovednosti 

 

Klíčová slova 

Podnikání, podnikatelský plán, riziko, prezentování, investor, Cash Flow, SWOT analýza 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modul je možné začlenit do řady předmětů na středních školách a odborných učilištích. Na 

ekonomicky zaměřených školách jej lze použít jak pro úvodní hodiny v předmětu podnikání či v 

podnikové ekonomice, tak i jako doplňkové nebo rozšiřující téma. U neekonomických škol lze 

modul zařadit do základů společenských věd. V rámci modulu se pracuje s informacemi, jejich 

vyhledáváním a prezentací, je zde tedy velký překryv s informatikou, a proto je možné v rámci 

interdisciplinární výuky zařadit tento modul i k informatice. 

 

Potřeby modulu  

 dataprojektor 

 PC s programem Power Point nebo podobným programem 

 připojení k internetu 

 audio-ozvučení 

 tabule/flipchart 

 

Časová náročnost 

120 minut, včetně týmové hry 

Doporučená literatura 

CzechInvest. Jak napsat podnikatelský plán aneb kudy vede cesta k úspěchu. Praha. 2005. 
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Slide č. 1 

Titulní slide prezentace obsahuje základní identifikační 

údaje o modulu v rámci CEV. 

 

 

 

 

 

Slide č. 2  

Cílem dalšího slidu výukové části prezentace je 

motivace k tomuto tématu. Pokud dojdu k rozhodnutí, 

že chci podnikat, jak tedy začít? 

Prezentace vychází z následujícího materiálu 

CzechInvest, kde je uveden i praktický příklad: 

http://www.czechinvest.org/data/files/podnikatelsky-

plan-48-cz-48.pdf 

 

 

 

 

Slide č. 3 vede studenty k zamyšlení: „Co je to 

podnikatelský plán?“ 

Podnikatelský plán by měl dávat ucelený obraz o všech 

aspektech podnikání a smyslu založení firmy. Zájemce 

o podnikání by měl rozpracovat jednotlivé dílčí části 

podnikatelského plánu jako stručné informace o 

projektu, historii firmy/podnikatele, rozbor trhu a 

marketingové strategie, údaje o managementu, řízení 

firmy, zaměstnancích, cíle projektu a výhled do 

budoucnosti, prostorové zajištění, financování projektu, 

slabé a silné stránky. Podnikatelský plán by měl přesně 

definovat v jaké fázi se myšlenka/podnik nachází a jaké 

peníze (a kolik) potřebuje. 

Podnikatelský plán je pro podnikatele jedním z klíčových dokumentů, něco jako jízdní řád. Zpracovat 

podnikatelský plán není až tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Můžete si myslet, že myšlenky, 

které máte v hlavě, jsou jasné a srovnané, ale v okamžiku, kdy je začnete dávat na papír, tak zjistíte spoustu 

nedostatků, nad kterými se budete muset ještě zamyslet. Jinými slovy, podnikatelský plán je dokument, 

kterým oslovíte finanční sektor v případě, že budete chtít zaujmout investora či si půjčit od banky za účelem 

rozvoje vaší podnikatelské myšlenky. http://startpodnikani.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czechinvest.org/data/files/podnikatelsky-plan-48-cz-48.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/podnikatelsky-plan-48-cz-48.pdf
http://startpodnikani.cz/


 

106 

Praktické ekonomické vzdělávání 

Slide č. 4 má zapojit studenty do úvahy: „Pro koho je 

podnikatelský plán určen?“ Hlavním důvodem je však 

sám pisatel! 

Podnikatelský plán je důležitý zejména pro samotné 

podnikatele. Ten si může ujasnit, zdali jsou jeho 

myšlenky (nápady) realizovatelné a zda nevynechal 

žádné aspekty, které v sobě nese problematika 

podnikání. Výhodou může být srovnání s realitou, 

situací na trhu a konkurencí. 

Podnikatelský plán nemusí však být vždy určen pouze 

pro samotného podnikatele. Je to jeden z klíčových 

dokumentů při získávání kapitálu. Pokud budete žádat 

v bance o poskytnutí finančních zdrojů pro zahájení 

podnikání, banku bude určitě zajímat váš vypracovaný 

podnikatelský záměr s výhledem do budoucna a zda budete schopni splácet úroky a splátky. Váš 

podnikatelský plán bude také stěžejním dokumentem pro případného investora, který bude mít zájem 

investovat do vašeho nápadu a myšlenek nebo pokud budete žádat o vstup do podnikatelského inkubátoru. Je 

také velmi důležité podle sestaveného podnikatelského plánu postupovat a dále jej pravidelně vyhodnocovat 

a aktualizovat. Podnikatelský plán se nesmí stát mrtvým dokumentem ležícím někde v zásuvce stolu. 

 

Slide č. 5 má zapojit studenty do úvahy: „Proč 

potřebuji podnikatelský plán? Je to další formalita při 

vstupu do podnikání?“ Víme již, že hlavním důvodem 

je sám pisatel podnikatelského plánu.  Přestože se 

zrovna neucházíme o půjčku, je dobrým zvykem mít 

jasně vytyčené cíle, uvědomovat si rizika, nastavit si 

reálný časový harmonogram atd. Podnikatelský plán 

se nám pokusí poměřit naši vizi s realitou. 

 

 

 

Slide č. 6 má na začátku vysvětlit otázku: „Kolik 

podnikatelských plánů mám mít?“ Tím nebylo myšleno 

něco podobného jako typický italský podnik, který má 

dvě sady účetnictví, jednu pro sebe, aby věděl, jak se mu 

skutečně daří, a druhou pro finanční úřad. Nebo také, 

jeden podnikatelský plán bude přehnaně optimistický pro 

naivní investory a druhý reálnější, pro sofistikovanější 

finančníky. Samozřejmě podnikatelský plán musíte 

průběžně upravovat pro konkrétní skupiny příjemců. Ale 

úvodní otázka: „Kolik podnikatelských plánů mám 

mít?“, se týká rozsahu podnikatelského plánu. 

 Výtah (Elevator pitch) – verbální prezentace na max. 1 min. 

 Souhrn (Executive summary) – písemná prezentace na max. 1 A4 

 Zkrácený podnikatelský plán – všechny body plného plánu, ale povrchněji 

 Plná verze podnikatelského plánu – vše, včetně vašeho know how 

 Internetová verze – verze vhodná k publikování na internetu 
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Slide č. 7 nás seznamuje s prvním typem prezentace 

zvaná Elevator Pitch, což doslova znamená výtahový 

prodej. Proč se tato prezentace tak jmenuje? Zapojte do 

diskuze studenty. Máte nějaký nápad, jedete výtahem a 

zrovna k Vám náhodou nastoupí podnikatel, o kterém 

víte, že je bohatý a zkušený investor a zároveň Vám 

během 1 minuty neuteče …. Proč tedy nevyužít této 

minuty a neseznámit ho se svým podnikatelským 

plánem? Proto je vhodné mít připravenou jasnou a 

zapamatovatelnou prezentaci, kterou lze kdykoliv a 

kdekoliv odprezentovat. 

Co by tato prezentace měla obsahovat? 

 Co je moje hlavní myšlenka? 

 Jak jsem s tou myšlenkou daleko? 

 Jaké jsou mé hlavní výhody? 

 Jak velký kapitál budu potřebovat? 

 Jaký je potenciální zisk? 

Tento ústní typ prezentace má pouze zaujmout investora, pokud zaujmeme, tak na další schůzce by nás měl 

čekat již podrobný výklad podnikatelského záměru spojený s diskuzí. 

 

 

Slide č. 8 nás seznamuje s pojmem „souhrn“ 

z anglického Executive Summary, což doslova znamená 

výkonný plán a je krátkou verzí vašeho podnikatelského 

plánu. Je to něco podobného jako Elevator Pitch, ale ve 

formě psaného textu a více podrobnější. Důležité je, že 

neobsahuje detaily. Musí zaujmout, ale nevyzradit vaše 

know-how. Pamatujte, že tento souhrn se může dostat 

do rukou komukoliv. 

V prvním odstavci informujeme, o jaký typ investice se 

jedná a kolik peněz potřebujeme. Nebojme se použít 

superlativy, pomohou nám zaujmout. Důležité je 

vyhnout se profesní terminologii, chceme přece, aby 

nám investor porozuměl. 

 

Další odstavec hovoří o našem produktu. Popíšeme ho ve větším detailu, naznačíme maloobchodní cenu tak, 

aby si investor mohl představit konečný produkt. V dalším odstavci popisujeme náš trh. Zmíníme konečné 

zákazníky, existenci konkurence. Měli bychom chválit sebe, ale konkurenci nehanit. 

Následující odstavec hovoří o našem podnikatelském modelu z hlediska finančního. Je třeba naznačit, 

obvykle na tři roky dopředu, očekávaný obrat, náklady, zisky/ztráty. 

Předposlední část popisuje, jak jsme daleko a případně kolik peněz a času už jsme do svého projektu 

zainvestovali sami. Vysvětlíme, že veškerá přípravná práce je již za námi a že s finanční podporou jsme 

schopni mít produkt během několika měsíců. Doporučuje se nedávat přesné datum, které se často mění, 

museli bychom plán pak několikrát přepisovat. 

V posledním odstavci najde investor naši nabídku a kontakt. Shrneme všechno důležité i částku, kterou 

potřebujeme. 
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Slide č. 9 se věnuje zkrácenému podnikatelskému 

plánu. Zkrácený podnikatelský plán je již komplexnější 

dokument. Budeme opět mluvit o sobě, svém týmu a 

produktu, o trhu a konkurenci, a také o tom, jak s 

těmito prostředky naložíme. Rozdíl bude ale v tom, že 

budeme mnohem podrobněji pracovat s detaily.  

Tento typ podnikatelského záměru má význam jen pro 

ty podnikatele, kteří se obávají prozradit podstatu svého 

obchodního tajemství, aby nebyly jejich tajné 

informace zneužity. Pokud nemají naše podnikatelské 

záměry unikátní podstatu, není potřeba zkrácený 

podnikatelský záměr psát. Důležité je si uvědomit, že 

tento plán nemá zakrýt nedostatky, ale naopak má 

zakrýt silné stránky a to do té doby, kdy budeme mít 

dostatečnou důvěru ve svého potencionálního partnera. 

 

 

Slide č. 10 je stěžejním slidem, hovoří o podnikatelském 

plánu. Jedná se o úvodní slide. Je nutné mít na mysli 

následující body: 

 Co dělám? 

 Co potřebuji? 

 Co nabízím? 

Témata plného podnikatelského záměru jsou stejná jako 

v Executive Summary, ale budeme o nich hovořit ve 

větším detailu. Délka plánu se pohybuje mezi 5-10 

stranami u firem s krátkou či nulovou minulostí. Plány 

firem, které mohou doložit historii účetnictví, katalogy a 

jiné dokumenty, budou obsáhlejší. 

Začínáme krátkým, výstižným popisem, čeho se naše 

podnikání týká, shrneme své podnikatelské intence a 

filozofii. Některé podnikatelské záměry mívají na začátku bodový souhrn hlavních pozitiv, který má čtenáře 

zaujmout. Mělo by se jednat o osnovu. Nesnažíme se vysvětlit vše, spíše naznačujeme, co budou obsahovat 

další stránky. Jestli použijeme formu odstavce či osnovy je na nás. Nelze říci, která forma je lepší, proto se 

požívají obě a výběr je čistě na nás. 

Typy pro psaní podnikatelského plánu. Podnikatelský plán by měl podat odpovědi na tyto otázky: 

1. Prodejte svůj tým. Kdo je nositelem myšlenky, s kým spolupracuje? 

2. Co vlastně chcete prodávat, co je produktem a v čem je unikátní, je to výrobek nebo služba? Máte 

prototyp vašeho produktu? 

3. Jaké budou přínosy vašich výrobků či služeb pro zákazníky? 

4. Kdo to bude kupovat, kdo je zákazníkem, jak vypadá trh (kolik je potenciálních zákazníků)? Máte 

zjištěno, zda existuje poptávka po tomto produktu/myšlence? 

5. Kdo je vaše konkurence a jak se od ní odlišíte, co je vaší konkurenční výhodou, jaká je vaše přidaná 

hodnota. Jak velkou odhadujete konkurenci? 

6. Jakou marketingovou strategii zvolíte? 

7. Jakou budete mít cenovou a obchodní politiku? 

8. Budete potřebovat nějaké zaměstnance? Jak bude vaše podnikání řízeno? 

9. Jaké prostory k podnikání budete potřebovat (kancelář, výrobní halu, sklady…)? Jak to budete 

financovat? 

10. Jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle vašich myšlenek a vašeho podnikání? 

11. Jak velké tržby odhadujete za tento produkt/myšlenku? Umíte vyčíslit náklady za vaše služby nebo   

výrobky? 
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Slide č. 11 navazuje na slide č. 10. Zabývá se otázkou, 

co obsahuje podnikatelský plán: 

 Souhrn 

 Realizátorský tým 

 Podnikatelská příležitost (produkt / služba) 

 SWOT analýza 

 Obchodní a marketingová strategie 

 Finanční analýza 

 Předpoklady úspěchu / rizika projektu 

 Závěr 

Začněte vždy, tak jako v Executive Summary, krátkým popisem, čeho se týká vaše podnikání. Výstižně, 

v jednom odstavci, shrňte své podnikatelské intence a filozofii. Můžete dokonce použít úplně stejný odstavec 

jako v Executive Summary, ale protože zde už nejste limitováni prostorem, můžete tyto chvalozpěvy o něco 

málo rozvinout. Některé podnikatelské plány na začátku používají bodový souhrn hlavních pozitiv, aby byl 

čtenář zaujat, a dál hledal v textu to, co jej zajímá. Nenazval bych to obsahem – je to spíš taková osnova. 

Nesnažte se hned vysvětlit vše o všem, pouze naznačte příchuť toho, o čem bude investor na následujících 

stránkách číst. 

 

 

 

Slide č. 12 bude o vás, a pokud máte spolupracovníky, i 

o vašem týmu. Jako první pravidlo si připomeňte, že 

přehnaná skromnost není na místě! Jak již bylo 

několikrát zmíněno, investor neinvestuje do vaší firmy, 

ale do vás. Proto vy jste ta největší deviza, a tak se také 

hodnoťte. Plné CV (curriculum vitae, životopis) není 

třeba, ale je nezbytné zmínit alespoň vzdělání a 

specializaci, plus to, co je relevantní pro podpoření 

vašeho podnikatelského plánu.  

Po představení realizátorského týmu je vhodné 

představit vaši myšlenku (produkt/službu). Představení 

realizátorského týmu je důležité, ale bez představení 

produktu/služby o vás s vysokou pravděpodobností 

investor nebude mít zájem. 

 

 

Slide č. 13 je o SWOT analýze. Nejdříve, co je jejím 

účelem? Určitě to, že prokážete, že svému trhu 

rozumíte a že si uvědomujete jak své silné stránky, tak 

veškerá úskalí. Pamatujte si, že v této fázi vás investor 

nezná (kromě toho, co si o vás zatím přečetl, plus 

možná dílčí dojmy z několika osobních setkání). 

Investor bude nervózní, bude se bát o své peníze, a 

proto bude hledat veškerá úskalí. Také si uvědomte, že 

bude své záměry analyzovat se svými kolegy či 

známými a bude mudrcovat a hledat mouchy na všem, 

co vy vidíte jako pozitiva. Proto je zcela zbytečné 

zakrývat jakékoli aspekty trhu, které považujete za 

nepříznivé, jako jsou konkurence, cenová politika, 

vstupní bariéry atd. Investor je určitě objeví – a pak to 
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bude vypadat, že na to přišel on, ne vy. O co lepší je analyzovat trh ze všech stran a prokázat, že vy jste ten 

expert, že jste pomyslel na veškeré možnosti a eventuality, a že přes to všechno máte i řešení. 

Tato analýza má anglický název SWOT, ale nepokoušejte se hledat vysvětlení ve slovníku, přestože 

doslovný překlad znamená buď šprt, nebo plácnutí po mouše. Díky bohu, ani jedno či druhé nemá nic 

společného s naším významem. Tento pojem pochází ze čtyř anglických slov: 

• S =  Strenghts = Silné stránky 

• W = Weaknesses = Slabé stránky 

• O =  Opportunities = Příležitosti 

• T =  Threats = Hrozby. 

 

http://www.braintools.cz/toolbox/strategie/swot-analyza.htm 

 

Slide č. 14 – při analýze silných stránek se jedná o 

určení vnitřních sil firmy / plánu. Zamyslete se nad tím, 

co firma dělá lépe než konkurence. Zvažte silné stránky 

jak z vnějšího pohledu, tak z vnitřního pohledu. Jak je 

firma vnímána zaměstnanci a jak ji vidí zákazníci, 

případně konkurence na trhu. 

Pokuste se najít odpovědi na následující otázky: 

• Je na tom firma dobře z finančního hlediska? 

• Má firma zmapovaný trh v oboru svého působení? 

• Má firma nějaké zvláštní kompetence? (např. 

pracovní tým apod.) 

• Má nějaké konkurenční výhody? Pokud ano, 

udržuje si je? 

• Co dělá firma lépe než konkurence? 

• Jsou její zákazníci loajální? 

• Řídí současný management firmu úspěšně? 

• Má firma unikátní, jedinečný produkt? 

 

Příklady silných stránek: 

• Zavedený produkt 

• Významné postavení na trhu 

• Výborné vztahy s partnery a zákazníky 

• Kladné reference zákazníků 

• Schopnost přizpůsobit se požadavkům zákazníka 

 

 

Slide č. 15 určuje potenciální vnitřní slabiny firmy / 

plánu. Jde o to, v čem se firmě nedaří a v čem ostatní 

dosahují lepších výsledků. Opět se na firmu podívejte, 

jak z vnějšího pohledu zákazníků, tak očima 

zaměstnanců firmy. Je dobré uvést všechny slabiny, i 

když se nám nemusí líbit. Právě nepříjemná pravda 

nyní může ušetřit nemalé prostředky a potíže v 

budoucnu. 

Pokuste se proto zaměřit na následující otázky: 

• Má firma nějaké konkurenční nevýhody? (např. 

nekvalifikovanou pracovní sílu apod.) 

• Chybí ve firmě klíčové znalosti a kompetentní lidé? 

• Má firma široký nebo úzký výrobní sortiment? 

• Má firma jasně stanovenou strategii a cíl, kterého 

chce dosáhnout? 

•  

http://www.braintools.cz/toolbox/strategie/swot-analyza.htm
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• Má vedení firmy dostatečné manažerské znalosti, dovednosti a schopnosti? 

• Čelí firma vnitřním problémům? (např. nespokojenost zaměstnanců apod.) 

• Co můžeme zlepšit? 

• Jaké faktory jsou příčinou ztráty prodejů? 

Příklady slabých stránek: 

• Špatná distribuce, specializace na střední firmy 

• Zkušenosti managementu, věkový průměr 

• Špatná vnitřní komunikace 

• Nedostatečné školení 

• Zakázky nejsou často výdělečné 

• Nezastupitelnost lidí a kapacity 

• Nedostatečná motivace lidí, spíše metoda postihů 

 

Slide č. 16 

Příležitosti jsou všude. Jedná se o potenciální vnější 

příležitosti. Pokud vás žádné příležitosti nenapadají, 

podívejte se na silné stránky a pokuste se z nich 

odvodit, kde by mohla být příležitost a šance pro růst. 

Podobným způsobem můžete revidovat slabé stránky 

a zamyslet se nad příležitostmi, jak je eliminovat. 

Opět se zamyslete nad otázkami: 

• Může firma využít růst trhu k vlastnímu růstu? 

• Má firma možnost diverzifikovat do podobných 

produktů? 

• Existují skupiny potencionálních zákazníků? 

• Má možnost vstoupit na nové trhy nebo segmenty? 

• Vzniká na trhu nová potřeba zákazníků, kterou je 

třeba uspokojit? 

 

Příklady zpracování příležitostí: 

• Nové trhy, pokračovat v expanzi do dalších zemí Ameriky, Asie a Afriky 

• Nové segmenty trhu 

• Zajištění dlouhodobé věrnosti zákazníků 

• Neustálým zkvalitňováním výrobků být vždy krok před konkurencí 

• Spolupráce s partnery na vývoji 

• Nové technologie 

• Dotační programy na technologie i vzdělávání 

 

 

 

Slide č. 17 

Hrozby představují oblast, která s sebou přináší rizika. 

Pokud je nebudeme systematicky řídit, předcházet jim, 

mohou přerůst v závažný problém. 

Otázky, které mohou pomoci, jsou následují: 

• Mění se potřeby zákazníka? 

• Jak intenzivní je růst konkurence v oboru? 

• Jak vláda zasahuje do podnikání? 

• Je trh nasycen a poptávka roste pomalu? 

• Jakým překážkám čelíme? 

• Co dělá konkurence? 

• Jaké technologie nám chybí? 

• Ohrožují některé naše slabé stránky přímo naše 

podnikání? 

 



 

112 

Praktické ekonomické vzdělávání 

Příklad zpracování hrozeb: 

• Bariéry vstupu, nutnost certifikací 

• Patenty konkurence 

• Kurzy měn 

• Školení partnerů 

• Neochota prodeje systémového řešení 

• Přístup k novým technologiím 

 

 

U slidu č. 18 bychom měli vysvětlit ve zkratce obchodní 

a marketingovou strategii. Hlavním posláním obchodní 

strategie firmy je vyčlenění pro každou strategickou 

obchodní jednotku, vymezenou v rámci korporátní 

strategie, základní cíle a cesty, jak jich má být dosaženo. 

Vytváří charakter postupu podnikání firmy na daném 

trhu. Obchodní strategie by měla specifikovat cíle a 

způsoby, jak jich dosáhnout, v rámci rozšířeného 

marketingového mixu. Neboli 7P. Tento marketingový 

mix obsahuje proměnné: Product (produkt), Price (cena), 

Place (místo), Promotion (propagace), People (lidé, 

lidské zdroje), Process (proces), Planning (plánování, 

řízení, organizace). V kategorii Product je důležité 

zákazníkům podat správnou definici výrobků nebo 

služeb, které firma nabízí. Jaký mají pro ně základní užitek, jakou kvalitu obsahují, jaké jsou záruky, použití 

výrobků, servis. Strategickým obsahem kategorie Price jsou základní cenové politiky firmy, systém slev, 

možnost úvěrových a platebních podmínek, termíny placení, možnosti srážek. Promotion zahrnuje 

segmentaci trhu, hlavně obsahuje zacílení na daný trh a na konkrétní zákazníky (segmentace zákazníků). 

Kategorie Place vymezuje trhy, na kterých bude firma působit, jaké má distribuční možnosti a cesty, jaké 

zvládne pokrytí svými výrobky či službami, jak bude typovat nejziskovější místa pro prodej. People řeší 

lidské zdroje – jaká je pracovní síla ve firmě, jaké jsou kvalifikační možnosti zaměstnanců, jaké jsou náklady 

spojené s lidskými zdroji. Process – spadají sem procesy výrobní, distribuční, zásobovací, informační. Jsou 

zde všechny procesy, které mohou nějakou cestou uspokojovat potřeby zákazníků dané obchodní jednotky. 

Poslední proměnnou je Planning – plánování, organizování, řízení a firemní kultura každé strategické 

obchodní jednotky na úrovni obchodní (business) strategie.  

 

 

 

Slide č. 19 se zabývá finanční analýzou. Zásadní roli zde 

hrají finance a čas. Finanční analýzu (Financial analysis) 

lze chápat jako soubor činností, jejichž cílem je zjistit a 

komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku (plánu). 

Jako vstupní data pro analýzu potřebujeme mimo jiné i 

finanční výkazy a to buď reálné z minulosti, nebo 

plánované. Který výkaz je pro naše účely nejdůležitější? 

Cash Flow! 
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Slide č. 20 se věnuje tématu Cash Flow. Co to je? 

Peněžní tok, nebo také cash flow, je jednoduše řečeno 

příjem nebo výdaj peněžních prostředků. Peněžní tok 

za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a 

výdaji peněžních prostředků. 

V podnikové praxi je peněžní tok důležitou veličinou, 

která vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze. 

Schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také 

jedním z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení 

investičních projektů. 

 

 

 

 

 

Slide č. 21 
Realisticky uvedeme předpoklady k úspěchu a hlavně 

rizika. Vycházíme ze SWOT analýzy a jiných analýz. 

Důležité je uvádět reálné varianty, ne scénář skrze 

růžové brýle. 

Každý projekt v sobě skrývá riziko. Čím detailněji, 

podrobněji a kvalitněji sestavíte podnikatelský plán, tím 

více můžete riziko snížit. Existují přímo metody 

zabývající se analýzou rizik. Zpracujte si analýzu rizik. 

Ta se snaží předcházet negativním výsledkům 

budoucího vývoje, vyhodnotit možné rizikové faktory a 

připravit si akční plán pro jejich minimalizaci. 

Definujte riziko: Co se může pokazit? Co může přestat 

fungovat? 

Kvantifikujte ho: Jaká je pravděpodobnost, že se to 

stane, jakou budete mít ztrátu? 

Prevence: Co můžete udělat, abyste se riziku vyhnuli? 

Krizový scénář: Co budete dělat, pokud riziko nastane? 

Vlastník: Kdo zajistí realizaci preventivních opatření a přípravu krizových scénářů? 

Termín: Stanovte si termín, kdy po vlastníkovi budete vyžadovat realizaci odsouhlasených kroků. Průběžně 

sledujte výskyt rizik, abyste mohli včas reagovat odsouhlaseným scénářem. 

 

 

 

Slide č. 22 

Proč investovat do nás? 

Otázka nejen důležitá, ale i zajímavá. Položte si ji vy 

sami, a pokud si odpovíte, že do tohoto projektu by 

investoval jedině blbec, je čas jít si sednout zpátky ke 

stolu a začít znovu. Věřte, že i když si tuto otázku 

nepoložíte vy, investor si ji při hodnocení vašeho 

projektu položí vždy.  
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Slide č. 23 uvádí příklady příloh podnikatelského 

plánu. A to hlavně: 

 Kontakt – zdá se to jako samozřejmost, ale 

nutno uvést kontakty na osobu, s níž se má jednat – 

telefonní čísla, e-mail atd. Mohou být uvedeny na první 

či poslední stránce, není podstatné kde. Ale 

nezapomeňte na to! 

 Relevantní CV – profesní CV realizátorského 

týmu. Nemusí to být plné CV, které by se zasílalo 

potenciálnímu zaměstnavateli, ale určitě bude 

obsahovat, čeho jste dosáhli na akademické a profesní 

úrovni. 

 Organizační diagram – v případě, že Vás bude 

více 

 Fotografie, letáky atd. 

 Dohoda mezi podnikatelem a investorem Non Disclosure Agreement (NDA), že uvedené informace 

použije pouze pro posuzování tohoto projektu.  

 

 

 

Slide č. 24       Slide č. 25 

Prostor pro dotazy a případné připomínky. 

 

 

 

Závěrečné shrnutí celé prezentace. Studentů se zeptáme na následující otázky a prověříme jejich pozornost: 

Co je to podnikatelský plán? 

Pro koho je podnikatelský plán určen? 

Kolik podnikatelských plánů potřebuji? 

Co obsahuje podnikatelský plán a jak vypadá? 
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Vypadá to, že končíme, ale teď to začíná. 

 

 

Slide č. 26 
Podnikatelský plán je sepsán. Ale tím to nekončí, 

musíme ho umět prezentovat. Pro většinu z nás je to 

složitá situace, se kterou nebudete mít zkušenosti. 

Jedinou možností je naučit se svůj podnikatelský plán 

prezentovat tím, že si vyzkoušíte své vystoupení 

mnohokrát nanečisto. 

I slavná bývalá premiérka Thatcherová byla proslulá 

tím, že své politické projevy nacvičovala hodiny před 

zrcadlem, než oslovila i sebemenší seskupení voličů. 

Proto je u začínajících podnikatelů nezbytná prezentace 

před zrcadlem, videokamerou či skupinou nezaujatých 

známých či příbuzných. Kromě zpětné vazby máte 

zároveň možnost vypilovat prezentaci a přizpůsobit ji 

jak slovně, tak mimoslovně (neverbálně). 

Ve většině případů budete prezentovat skupině, kde je nezbytné udržovat oční kontakt s každým 

posluchačem. V zápalu prezentace je to obtížné si to uvědomovat, a proto se snažte automaticky začínat na 

levé straně místnosti a pomalu otáčet hlavu až ke konci pravé strany místnosti. První pokusy vám budou 

připadat nepřirozené až násilné, a je třeba to několikrát procvičit. Vaše pohyby musejí být pomalé, ale v 

tempu vaší prezentace. Zkuste během zkušebního proslovu kroutit hlavou – zjistíte, že to vůbec není 

jednoduché! Bude to obtížné, ale pokuste se nesoustředit svůj pohled pouze na jednu osobu ve skupině, které 

prezentujete. Často se stává, že si ve stresu vybereme jednoho posluchače, ve kterém cítíme spřízněnou duši 

a zbytek posluchačů ignorujeme. To je chyba, které je nutné se vyvarovat. 

Vaše mimika musí odrážet obsah vaší prezentace, a to jak úsměvem při zlehčení daného námětu humorem, 

tak zvážněním při závažných námětech typu finanční informace. Představte si, jak nevěrohodně byste 

působili, kdybyste při prezentování předpovědí budoucích výsledků vypadali vesele! Je určitě působivější, 

když prezentujete zpaměti, protože tak budíte dojem, že své téma ovládáte skutečně do detailů, ale vzhledem 

ke stresu, který vás bude ovlivňovat, bude lepší, když bude vaše slovní prezentace „vedena za ručičku“ 

PowerPointovou prezentací. 

Při zkouškách nanečisto své diváky požádejte, aby vás ohodnotili a obodovali v následujících oblastech. 

Samotné bodování může být číselné (jako v krasobruslení, od nuly do šestky), procentuální (od nuly do sta) 

či názorové (strašné, velmi slabé, slabé, průměrné, dobré, velmi dobré, vynikající). 

A my si to vyzkoušíme! 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 27 

Začíná velká podnikatelská hra o 1 mil. Kč. Studenti se 

rozdělí do 4 – 5 skupin. Každá skupina si během 20 

minut vytvoří svůj podnikatelský plán, resp. pouze 

Power Pointovou prezentaci. Během dalších 5 minut 

budete ve skupině prezentovat svůj podnikatelský plán.  
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Slide č. 28 

Během následujících 30 minut bude lektor fungovat 

jako poradce a konzultant pro jednotlivé týmy. 

 

 

 

Slide č. 29 

Přednášející jako investor provede vyhodnocení na 

základě jednotlivých prezentací. Vítěz obdrží meloun 

(jako 1 mil. Kč), v případě, že je k dispozici. 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 30 

Rozloučení se studenty. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

Praktické ekonomické vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma C 
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Řízení firmy 

Michaela Jánská 

Téma „Řízení firmy“ se zabývá problematikou řízení a jeho úkolem je podat základní 

informace o řízení a nejnovější poznatky z této oblasti. Dané téma je rozděleno do pěti modulů, 

zabývajících se ekonomikou podniku, řízením lidských zdrojů, právními otázkami a marketingem, 

představují jednotlivé funkce podniku, důležité pro úspěšné řízení firmy. Dané moduly jsou 

zpracované ve formě, která přibližuje srozumitelně problematiku řízení firem středoškolským 

studentům. 

Řízení firmy je mnohostranný proces, který vyplývá z toho, že firma představuje složitý 

„subjekt“, jehož jednotlivé články, zabývající se různými činnostmi, nemohou efektivně fungovat 

bez vzájemné věcné a finanční propojenosti. 

Význam řízení firem všech typů a forem neustále roste, protože řízení je proces, který jim 

pomáhá přežít v konkurenčním boji a být úspěšné v dlouhodobé perspektivě. Zahrnuje všechny 

aktivity od nastavení celého systému řízení, hodnot a pravidel firmy, nastavení organizační 

struktury, nastavení a koordinace strategií a strategického řízení až po běžnou operativu procesů a 

výkonností.   

Čím dříve student porozumí problematice řízení firem, tím dříve dokáže využít jeho 

předností. Oblast řízení vyžaduje neustálé studium, pochopení změn, odhalení nových možností 

a soustavné reagování na nové skutečnosti. 

Správné využití daných podnikových funkcí ve firmě není všelékem pro všechny hospodářské 

těžkosti podniku, ale při citlivém a kritickém převzetí těchto funkcí do řízení firem v podmínkách 

tržního hospodářství může mnohé problémy vyřešit a zároveň zabezpečit přechod ke kvalitativní 

změně při podnikání. 

Dané moduly z tohoto tématu zahrnují praktické přiblížení podnikových funkcí z oblasti 

řízení firmy, které jsou nezbytným předpokladem naplňování funkcí ekonomické povahy. 

Absolvování těchto modulů by mělo přispět ke správné orientaci v řízení firmy a vytvoření 

relevantního způsobu ekonomického uvažování. 
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Název modulu 

Ekonomika 

 

Anotace modulu  
Modul seznamuje studenty s problematikou ekonomiky firmy, úlohou ekonomického oddělení 

firmy, s možnostmi vedení účetnictví, způsoby zpracování ekonomických informací a komunikace 

v prostředí podniku, sestavení účetní závěrky podniku.  

 

Výstupy z učení  
Studenti pochopí základy ekonomiky podniku, jeho uspořádání, fungování a řízení jako celku,  

pochopí nutnost zpracování ekonomických informací a dat a jejich využití  při řízení a rozhodování, 

naučí se vytvořit účetní doklady (objednávku, fakturu, pokladní příjmový doklad, pokladní 

výdajový doklad, příjemku, výdejku, atd.), naučí se pracovat s informacemi a uspořádat je do 

účetních knih, pochopí základní principy a metody zpracování účetnictví podniku, budou umět 

sestavit účetní výkazy (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, cash flow, výkaz změn vlastního 

kapitálu), naučí se orientovat v účetních výkazech firmy,  používat účetní software (demo verze) ke 

zpracování informací. Studenti se seznámí se způsoby zveřejnění účetní závěrky podniku a naučí se 

vyhledávat informace o podniku a využít jejich vypovídací schopnosti pro řízení podniku 

v praktických příkladech a úkolech s procvičením prezentačních dovedností, komunikačních 

schopností a týmové práce a s využitím informačních zdrojů z prostředí internetu. 

 

Klíčová slova 

Ekonomika podniku, organizační struktura, zpracování dat a informací, účetní softwary, účetnictví, 

účetní principy, účetní metody, účetní doklady, účetní knihy, účetní výkazy, účetní závěrka, 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, cash flow, výkaz změn vlastního kapitálu. 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modulem je možné rozšířit výuku předmětů Ekonomika podniku, Účetnictví, Ekonomické 

informace podniku, Řízení podniku, Informatika nebo Účetní programy. 

 

Potřeby modulu  
K výuce v tomto modulu potřebujeme, aby studenti měli přístup k PC s internetem a v učebně se 

nacházel dataprojektor napojený na učitelské PC.  

 

Časová náročnost 

90 minut 

Doporučená literatura 

      KOVANICOVÁ, Dana, Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon, Praha 2013. ISBN  

      978-80-7273-169-5 

 

MRKOSOVÁ, Jitka, Účetnictví 2013. Edika, 2013. ISBN 978-80-2660-176-0 

SKÁLOVÁ, J., a kol. Podvojné účetnictví 2013.  Grada publishing Praha, 2013. ISBN 978-80-247-

4633-3. 

KOL. AUTOR. Účetnictví  podnikatelů 2014. Meritum Praha 2013. ISBN 978-80-7357-993-7 

BOKŠOVÁ, Jiřina, Účetní výkazy pod lupou I, Základy účetního výkaznictví, 1.vyd. Praha: Linde 

Praha, 2013. ISBN 978-80-720-1-921-2 
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Slide č. 1 

Úvodní snímek k zahájení prezentace modulu – Řízení  

firmy – ekonomika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 2 
Studenti samostatně na základě znalosti loga 

mezinárodních společností uvedených ve snímku 

vyhledají na internetu, identifikují a prezentují 

informace o zvolené firmě. 

Například: název firmy, sídlo firmy, právní formu, 

historii, předmět činnosti, oblast působení, dobu 

vzniku, délku trvání, výši kapitálu, počet 

zaměstnanců, ekonomické výsledky, zisky, majetky 

apod. 

Smyslem aktivity studentů je uvědomit si základní 

ekonomické informace vypovídající o firmě, najít 

společné znaky velkých podniků (mezinárodních 

korporací, celosvětově působících) např.: výše 

kapitálu, právní forma, organizační struktura, způsob 

řízení a fungování, kapitálové propojení, počet 

zaměstnanců, atd. 

Odkazy: www.bmw.com 

http://www.bmwgroup.com/com/en/company/index.html 

 

 

 

Slide č. 3 
Vyučující vede studenty s cílem pochopit a vysvětlit 

základní typy podniků dle právní formy, dle předmětu 

činnosti, dle území, dle velikosti, apod. Vymezí 

základní charakteristické rysy a odlišnosti. 

Studenti uvádějí příklady firem ze svého okolí, 

regionu, apod., tak aby prezentovali firmy fungující 

jako „Právnické osoby“ versus „Fyzické osoby“ a 

uměli specifikovat základní znaky a podmínky při 

vzniku, existenci a zániku dané firmy.     

Obchodní korporace – akciová společnost, společnost 

s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná 

obchodní společnost, družstvo. 

„Tuzemské firmy „ versus „Zahraniční firmy“ 

 „Ziskové firmy“ versus „Neziskové společnosti“ 

„Velké firmy“ versus „Malé a střední podniky“ 

 

http://www.bmw.com/
http://www.bmwgroup.com/com/en/company/index.html
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Odkazy: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchodni-korporace/ 

http://www.cak.cz/assets/pro-koncipienty/vzdelavani/obchodni-spolecnosti---charakteristika-obchodni-

spolecnosti---prof--judr--   jarmila-pokorna--csc-.pdf 

http://www.czechinvest.org/definice-msp 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2F118

2414202559.pdf 

 

 

 

 

Slide č. 4 
Smyslem je seznámit se s organizační strukturou 

podniku, obsahem činností jednotlivých útvarů, náplní 

jednotlivých pracovních pozic, vysvětlit vazby mezi 

útvary, linie řízení v podniku, vztahy pravomocí a 

odpovědností. 

Odkazy: 

http://www.businessvize.cz/organizace/jakou-zvolit-

ve-firme-organizacni-strukturu 

https://managementmania.com/cs/formalni-

organizacni-struktura 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/typy-

organizacnich-struktur-cleneni-2840.html#! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 5 
Organizační struktury z hlediska rozhodovací pravomoci 

a zodpovědnosti. 

Vyučující objasní pohled na charakter vztahů mezi 

jednotlivými strukturními jednotkami z hlediska jejich 

rozhodovacích pravomocí. 

 Liniové struktury (line structures) 

 Štábní struktury (staff structures) 

 Kombinované struktury (mixed structures) 

Studenti procvičují a navrhují organizační strukturu 

podniku, popisují vzájemné vztahy z hlediska 

rozhodovací pravomoci a odpovědnosti, určují jejich 

výhody (přednosti) a nevýhody  

(konflikty, rizika, nebezpečí).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchodni-korporace/
http://www.cak.cz/assets/pro-koncipienty/vzdelavani/obchodni-spolecnosti---charakteristika-obchodni-spolecnosti---prof--judr--%20%20%20jarmila-pokorna--csc-.pdf
http://www.cak.cz/assets/pro-koncipienty/vzdelavani/obchodni-spolecnosti---charakteristika-obchodni-spolecnosti---prof--judr--%20%20%20jarmila-pokorna--csc-.pdf
http://www.czechinvest.org/definice-msp
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2F1182414202559.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2F1182414202559.pdf
http://www.businessvize.cz/organizace/jakou-zvolit-ve-firme-organizacni-strukturu
http://www.businessvize.cz/organizace/jakou-zvolit-ve-firme-organizacni-strukturu
https://managementmania.com/cs/formalni-organizacni-struktura
https://managementmania.com/cs/formalni-organizacni-struktura
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/typy-organizacnich-struktur-cleneni-2840.html
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/typy-organizacnich-struktur-cleneni-2840.html
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Slide č. 6 

Vyučující na snímku vysvětlí proces hospodářského 

koloběhu v podniku v kontextu ekonomických 

informací a úlohu ekonomického oddělení při 

zpracování dat a informací, následně jejich zachycení 

z pohledu ekonomické aktivity podniku. 

Zdůrazní význam informací pro řízení a 

ROZHODOVÁNÍ o dalším vývoji podniku. 

Studenti procvičují s vyučujícím základní pojmy na 

příkladech.   Vstupy – peněžní, majetkové, úvěrové, atd. 

jejich zobrazení v dokladech, zpracování příslušným 

útvarem ekonomického oddělení. 

 

 

Možný výstup:  Studenti u zvoleného podniku navrhnou organizaci ekonomického oddělení a zpracování 

příslušných informací. (ekonomický ředitel – vedoucí odboru informací – všeobecná účtárna – oddělení 

investic – saldokonto)  

  

 

 

Slide č. 7 

Vyučující vybídne studenty k pokusu o vysvětlení 

předmětu účetnictví podniku a rozdílů mezi finančním a 

manažerským účetnictvím. Moderuje diskusi studentů, 

vymezuje předmět účetnictví dle zákona o účetnictví 

563/1991Sb., v aktuálním znění, dle vyhlášek MF ČR a 

ČÚS. Na závěr provede shrnutí. 

Bližší informace k tématu lze nalézt v níže uvedené 

literatuře. 

KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro 

každého, Polygon, Praha 2013. ISBN 978-80-7273-169-

5 

MRKOSOVÁ, J. Účetnictví 2013, Edika, 2013. ISBN 

978-80-2660-176-0 

SKÁLOVÁ, J., a kol. Podvojné účetnictví 2013, Grada 

publishing Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4633-3. 

KOL. AUTOR. Účetnictví podnikatelů 2014, Meritum Praha 2013. ISBN 978-80-7357-993-7 

BOKŠOVÁ, J., Účetní výkazy pod lupou I, Základy účetního výkaznictví, 1.vyd. Praha: Linde Praha, 2013. 

ISBN 978-80-720-1-921-2 

 

 

 

 

Slide č. 8 

Studenti se seznámí s různými možnostmi organizace 

účetnictví v podniku a způsoby zpracování v závislosti 

na organizační struktuře a uspořádání podniku. 

(koncern, holding, liniové uspořádání, …) 

Organizace účetnictví a jeho zpracování se liší dle 

způsobu využití komunikace, IT, softwaru. 
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Slide č. 9 
Studenti se seznámí s různými ekonomickými a 

informačními systémy, které se využívají v podnikové 

praxi. Cílem je uvědomit si základní požadavky, 

kladené na systém a možnosti podniku při výběru.  

Důležité odkazy:  

http://www.systemonline.cz/ekonomicke-systemy/ 

http://www.euroekonom.cz/podnikani-software.php 

http://www.abra.eu/informacni-systemy 

http://www.pohoda.cz/vyberte-si-

variantu/?gclid=CPv0iJii4sQCFaIewwodoQ4ARQ 

http://www.helios.eu/produkty/helios-red/ 

 

 

 

 

 

Slide č. 10 
Studenti se seznámí se základními předpoklady a 

principy uplatňovanými v účetnictví a jejich 

implementaci při zachycení ekonomických 

transakcí podniku. 

Základní předpoklady, ze kterých vychází je: 

 tzv.„Going princip“ - Předpoklad vzniku, 

existence a trvání podniku 

 Akruální princip 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví za 

účetní jednotku jako celek, ode dne svého vzniku, 

až do dne zániku či ukončení činnosti. 

Při vedení účetnictví musí dodržovat směrnou 

účtovou osnovu, obsahové vymezení účetní 

závěrky, uspořádání a označování položek účetní 

závěrky, dodržovat účetní metody a podmínky přebírání a předávání účetních záznamů. 

Účetní jednotky jsou povinny zachycovat skutečnosti účetními doklady, zaznamenávat účetní případy 

v účetních knihách účetními zápisy pouze na základě průkazných účetních záznamů a sestavovat řádnou 

(mimořádnou nebo mezitímní) účetní závěrku. 

Účetní závěrka sestavená na základě účetnictví musí podávat věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a 

finanční situaci účetní jednotky.  

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví: 

Správné – v souladu se zákonem o účetnictví a ostatními právními předpisy  

Úplné -  zaúčtují všechny účetní případy v daném účetním období, sestaví účetní závěrku, vyhotoví výroční 

zprávu, zveřejní informace předepsaným způsobem a má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy 

přehledně uspořádané. 

Průkazné – všechny účetní záznamy jsou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci. 

Srozumitelné – účetnictví umožňuje jednotlivě i v souvislostech spolehlivě a jednoznačně určit obsah 

účetních případů s použitím účetních metod, účetních záznamů, s použitím nástrojů a vazby mezi účetními 

záznamy. 

Přehledné 

Způsobem, zaručujícím trvalost účetních záznamů 

Vedené v českém jazyce a v české měně. 

Bilanční rovnost – znamená, že celková aktiva a celková pasiva v rozvaze se musí rovnat, rovnost tzn. 

aktiva (majetku podniku) je v rovnováze s pasivy (zdroji financování podniku). 

Bilanční kontinuita – vyjadřuje nepřetržité zachycení děje  zobrazeného v účetnictví podniku mezi 

jednotlivými účetními obdobími. Konečné stavy aktiv a pasiv podniku běžného účetního období, se stávají 

počátečními stavy následujícího účetního období.  

http://www.systemonline.cz/ekonomicke-systemy/
http://www.euroekonom.cz/podnikani-software.php
http://www.abra.eu/informacni-systemy
http://www.pohoda.cz/vyberte-si-variantu/?gclid=CPv0iJii4sQCFaIewwodoQ4ARQ
http://www.pohoda.cz/vyberte-si-variantu/?gclid=CPv0iJii4sQCFaIewwodoQ4ARQ
http://www.helios.eu/produkty/helios-red/
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Princip pravidelného zjišťování hospodářského výsledku – vyjadřuje skutečnost, že podnik zjišťuje HV a 

zachycuje v účetnictví hospodaření podniku v pravidelných časových intervalech, zpravidla v účetních 

obdobích 12-ti měsíců kalendářního či hospodářského roku. 

Princip podvojnosti a souvztažnosti – znamená zachycení každé jednotlivé hospodářské transakce podniku 

na dvou různých účtech, jednou na straně MD (Má Dáti) jednoho účtu a podruhé na straně D (Dal) jiného 

účtu. 

Vyučující uvádí příklady principů a metod využívaných v účetnictví v praxi a studenti se snaží je samostatně 

aplikovat. 

Možným výstupem jsou odpovědi na otázky vyučujícího v diskusi. 

 

Například: Podnik – akciová společnost a.s., byl zapsán do obchodního rejstříku 15. 3.1992   

Dne 31 12.2010 společnost zanikla sloučením. Uveďte od kdy, do kdy účetní jednotka vede účetnictví?  

Uveďte účetní období při založení společnosti?  

  

Bližší informace k tématu lze nalézt v níže uvedené literatuře. 

KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého, Polygon, Praha 2013. ISBN 978-80-7273-169-

5 

MRKOSOVÁ, J. Účetnictví 2013, Edika, 2013. ISBN 978-80-2660-176-0 

SKÁLOVÁ, J.,  a kol..Podvojné účetnictví 2013, Grada publishing Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4633-3. 

KOL. AUTOR. Účetnictví  podnikatelů 2014, Meritum Praha 2013. ISBN 978-80-7357-993-7 

BOKŠOVÁ, J., Účetní výkazy pod lupou I, Základy účetního výkaznictví, 1.vyd. Praha: Linde Praha, 2013. 

ISBN 978-80-720-1-921-2 

 

 

Slide č. 11 
Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a 

jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech 

a výnosech a o výsledku hospodaření v účetním 

období v souladu s účetními metodami. Účetní 

jednotky jsou povinny v příslušném účetním období 

použít účetní metody ve znění platném na jeho 

počátku.  

Účetní metody stanovuje příslušná prováděcí vyhláška 

MF ČR, která upravuje některá ustanovení zákona o 

účetnictví (pro podnikatele č.500/2002 Sb.,): 

 Metody oceňování dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

 Metoda ocenění cenných papírů a podílů při jejich 

pořízení 

 Metody oceňování zásob 

 Metody vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek 

 Metody oceňovacích rozdílů při změně reálné hodnoty 

 Metody oceňovacích rozdílů při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů 

 Metody oceňovacích rozdílů při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování 

 Metody ocenění majetku při přeměně obchodní korporace 

 Metody ocenění majetku a závazků při příhraniční přeměně obchodní korporace 

 Metody tvorby a použití opravných položek 

 Metody odpisování 

 Metoda komponentního odpisování majetku 

 Metody tvorby a používání rezerv 

 Metoda odložené daně 

 Metoda kursových rozdílů 

 Metoda přechodu z daňové evidence na účetnictví 

 Metody konsolidace 
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Slide č. 12 

Účetní knihy jsou účetní záznamy v listinné nebo 

technické podobě, v nichž jsou zapsány účetní případy. 

Účetní knihy jsou: 

 Deník 

 Hlavní kniha 

 Knihy analytických účtů 

 Knihy podrozvahových účtů 

Účetní doklady – slouží jako průkazný podklad pro 

zaúčtování účetní operace. Rozlišujeme různé typy 

účetních dokladů: vnější (faktura, výpis, pokladní 

doklad) a vnitřní (výdejka, příjemky, inventární karta 

ad.) 

 

 

 

Účetní knihy – slouží k zachycování účetních operací, jejich evidenci, sumarizaci. Zobrazují ekonomické 

transakce uskutečněné v podniku za účetní období. Slouží jak pro vnitropodnikové potřeby, tak i pro 

sestavení účetní závěrky. 

Deník – zachycuje záznamy uspořádané dle času chronologicky, prokazuje zaúčtování všech účetních 

případů v účetním období. 

Hlavní kniha – zachycuje záznamy uspořádané dle věcného hlediska (systematicky). Třídícím kritériem je 

uspořádání účetních zápisů dle syntetických účtů účtového rozvrhu daného podniku do jednotlivých 

účtových tříd a skupin. Musí obsahovat minimálně zůstatky účtů ke dni otevření hlavní knihy, souhrnné 

obraty stran Má Dáti a Dal účtů aspoň za kalendářní měsíc a zůstatky účtů ke dni sestavení účetní závěrky. 

 

 

 

 

 

Slide č. 13 

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy a musí 

obsahovat tyto náležitosti: 

 Označení účetního dokladu 

 Obsah účetního případu a jeho účastníky 

 Peněžní částku, informace o ceně za měrnou 

jednotku množství 

 Okamžik vyhotovení účetního dokladu 

 Okamžik uskutečnění účetního případu 

 Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní 

případ a podpisový záznam osoby odpovědné za 

zaúčtování 

Aktivita pro studenty: Vypracovat vzorové účetní 

doklady od každého druhu s popisem. 
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Slide č. 14 

 Řádná účetní závěrka – sestavuje se k poslednímu 

dni účetního období 

 Mimořádná účetní závěrka – sestavuje se 

k mimořádnému okamžiku dle zákona o účetnictví 

(např. ke dni zániku vedení účetnictví, ke dni 

předcházejícímu dni vstupu do likvidace, ke dni 

zrušení bez likvidace, ke dni předcházejícímu dni, 

kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku, ke 

dni zrušení konkursu atd.)  

 Mezitímní účetní závěrka – sestavuje se v průběhu 

účetního období k jinému dni, než ke konci 

rozvahového dne. Neuzavírají se účetní knihy a 

provádí se inventarizace pro potřeby vyjádření 

ocenění. 

 Konsolidovaná účetní závěrka – účetní závěrka sestavená za konsolidační celek dle metod konsolidace 

 Účetní závěrka sestavená dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) 

 

 

 

 

 

Slide č. 15 

Účetní závěrka – je nedílný celek, který tvoří tyto 

účetní výkazy: 

a) rozvaha (bilance) 

b) výkaz zisku a ztráty 

c) příloha 

d) přehled o peněžních tocích 

e) přehled o změnách vlastního kapitálu 

 

Účetní závěrku sestavují účetní jednotky dle zákona o 

účetnictví za účetní jednotku jako celek na konci 

účetního období k tzv. rozvahovému dni nebo k jinému  

okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje, 

v předepsaném rozsahu a struktuře. Rozlišuje se úplný rozsah a zjednodušený rozsah. 

Rozvaha je základní účetní výkaz podniku, který prezentuje stav aktiv a pasiv, dle účetních předpisů. 

Informuje o stavu majetku podniku a jeho zdrojích financování. Obsahuje aktiva, závazky a vlastní kapitál. 

Výkaz zisku a ztráty je výkaz podniku, který informuje o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření 

běžného účetního období daného podniku, slouží k hodnocení efektivnosti a výkonnosti podniku. 

Příloha vysvětluje a doplňuje informace uvedené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. 

Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) je výkaz podniku, který informuje o schopnosti podniku generovat a 

využívat peněžní prostředky podniku a jejich ekvivalenty. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu je výkaz podniku, který informuje o změnách vlastního kapitálu 

podniku za účetní období. 

Audit ÚZ – ověření účetní závěrky podniku nezávislým auditorem. Výrok auditora je nezbytnou informací 

pro uživatele účetních závěrek. 

Výroční zpráva – jejím cílem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a 

stávajícím hospodářském postavení podniku. 
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Slide č. 16 – 20 

Zde jsou uvedeny příklady účetních výkazů. 
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Slide č. 21 

Tento slide prezentuje užitečné adresy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 22 – 25 

Možná témata pro diskuzi a kontrolní otázky pro zopakování tématu.  
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Slide č. 26 

Rozloučení se studenty. 
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Název modulu 

Řízení firmy 

 

Anotace modulu  

Úspěšná činnost podniku se dnes zakládá na principech marketingu. Marketing je podnikatelská 

filozofie, která předvídá reakce trhu a pramení z vývoje potřeb a požadavků trhu. Marketing dává 

odpověď na to, jaké produkty by měl podnik vyrábět v závislosti na potřebách trhu, jak produkty 

propagovat, pomáhá určit distribuční kanály od výrobce ke spotřebiteli, stanovit cenu produktů tak, 

aby podnik dosahoval zisku a tím zabezpečil úspěch podniku.  

Cílem modulu je pochopit význam marketingové koncepce pro řízení podniku, popsat fungování 

marketingového systému v podniku prostřednictvím marketingového mixu, správně identifikovat 

cílové skupiny podniku a uplatnit marketingové principy podniku v internetovém prostředí. 

 

Výstupy z učení  
Studenti se seznámí s činností marketingu a následně vysvětlí roli marketingu v řízení podniku. 

Budou umět posoudit rozdíl mezi marketingovým mixem z pohledu podniků a zákazníků. Studenti 

budou umět zdůvodnit volbu výběru zákazníků podniku a sledování jeho konkurence. Naučí se 

porozumět vlivu internetového prostředí na podnikání. 

 

Klíčová slova 

Marketingová koncepce, marketingový mix „4P“ a „4C“, produkt, cena, distribuce, marketingová 

komunikace, zákazníci, konkurence, internetové prostředí, webové stránky, sociální sítě, virální 

marketing. 

 

Začlenění modulu do výuky 

Modulem je možné rozšířit výuku předmětů marketing, podniková ekonomika a management. 

 

Potřeby modulu  
K výuce v tomto modulu potřebujeme, aby studenti měli přístup k PC s internetem a v učebně se 

nacházel dataprojektor napojený na učitelské PC.  

Dále pro vypracování případové studie potřebuje každá skupina studentů papír A5, a tužky.  

 

Časová náročnost 

90 minut 

 

Doporučená literatura 

Karlíček Miroslav, Král Petr: Marketingová komunikace. Jak komunikovat na našem trhu. 2011, 

ISBN 978-80-247-3541-2.  

KOUDELKA, Jan, VÁVRA, Oldřich. Marketing: principy a nástroje. Praha: Vysoká škola 

ekonomie a managementu, 2007. ISBN 978-80-86730-19-6. 

KOTLER, Philip, WONG, Veronica, SAUNDERS, John, ARMSTRONG, Gary. Moderní 

marketing. 4. vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.  

KOTLER, Philip, KELLER, Kevin L. Marketing management. 14 vydání. Praha: Grada, 2013. 

ISBN 978-80-247-4150-5. 

MOUDRÝ, Marek. Marketing – základy marketingu. Učebnice učitele. Praha: Computer Media, 

2008, ISBN 978-80-7402-002-5. 

PŘIKRYLOVÁ, Jana, JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada 

Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8. 

STERNE, Jiří. Měříme a optimalizujeme marketing na sociálních sítích. Praha: Computer Press, 

2011. ISBN 978-80-251-3340-8.  



 

133 

Praktické ekonomické vzdělávání 

 

 

 

 

Slide č. 1 

Titulní slide prezentace obsahuje základní identifikační 

údaje o modulu. 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 2  

Komentář k motivačnímu úvodu. 

Prostřednictvím příběhu o Úspěchu a Neúspěchu je 

potřebné nadefinovat úlohu marketingu v podniku. 

Marketing udává „směr“ podniku. Cílem tohoto 

modulu je přiblížit jednotlivé prvky určující směr 

podniku. Jde o určení marketingového mixu, 

nadefinování cílové skupiny, poznání konkurence a 

poznání vlivu internetového prostředí na podnik. 

Forma diskuze se studenty: Jaká je úloha marketingu 

ve společnosti?  

Vést diskuzi o marketingu tak, aby vyplynula potřeba 

uspokojení subjektivních požadavků zákazníků. 

Marketing je v dnešní společnosti důležitý, protože 

pomáhá v dnešním konkurenčním prostředí odlišit se 

prostřednictvím marketingového mixu  (produktu, 

ceny,..) od konkurence. 

 

 

 

Slide č. 3  

Souvislost mezi marketingem a obchodem. 

Všechny definice marketingu mají jeden společný 

subjekt, a tím je zákazník, a jeden společný cíl, a tím je 

uspokojení jeho potřeb. Původně, jak marketing 

vznikal, tvořily ho jenom určité činnosti. Dnes 

marketingovou aktivitu tvoří – výzkum trhu, vývoj 

produktu, aktivizace prodeje a prodej. 

Zatímco marketing se zaměřuje především na značku, 

její hodnotu a image, obchodu ze všeho nejvíce leží na 

srdci objem prodeje. Proto také někdy dochází 

k rozporům. Na straně marketingu to mohou být 

nedotažené realizace, kdy jsou POS materiály špatně 

umístěny na prodejnách. Na straně obchodu je pak 

mnohdy cítit demotivovanost, když vidí, že 

marketingová komunikace nerespektuje realitu prodeje. 
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Slide č. 4  

Tento slide končí úvodní část prezentace a seznamuje 

studenty s obsahem modulu.  

Obsah modulu je flexibilní. Učitel si ho může 

přizpůsobit podle svých potřeb a náročnosti 

požadavků na své studenty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 5  

Přiblížení marketingového principu řízení podniku.  

Popis obrázku: Podnik, který aplikuje marketingovou 

koncepci, má přesně definovaný trh – soustřeďuje se 

na potřeby zákazníka. Podnik, jestliže chce „přežít“, 

musí reagovat na potřeby zákazníků prostřednictvím 

marketingového mixu. Úspěch podniku závisí na míře 

porozumění prostředí (makro a mikro prostředí), které 

ho obklopuje a významnou měrou ovlivňuje výsledky 

marketingu. V dnešní době by měl podnik věnovat 

pozornost vlivu internetového prostředí na svou 

podnikatelskou činnost. 

 

 

 

Slide č. 6 
Marketing je o zákaznících, kteří jsou nezbytnou 

složkou marketingového systému. Cílem marketingu 

je přilákat nové zákazníky slibem vyšší hodnoty a 

udržet si zákazníky tím, že jim podnik přinese 

uspokojení.  

Marketing je definován jako společenský a 

manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují 

jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu 

výroby a směny produktů a hodnot.  

Kromě krátkodobých směn chtějí marketéři budovat 

dlouhodobé vztahy s váženými zákazníky, 

distributory, prodejci a dodavateli. 

 

 

Bližší informace v knize:  

KOTLER, Philip, WONG, Veronica, SAUNDERS, John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing. 4. 

vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.  
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Slide č. 7 

Teoretické přiblížení pojmu marketingová koncepce. 

Bližší informace v knize:  

KOTLER, Philip, KELLER, Kevin L. Marketing 

management. 14 vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 

978-80-247-4150-5. 

 

 

 

 

Slide č. 8 

Konkrétní informace o marketingové koncepci firmy 

najdete na jejich internetových stránkách 

www.salaterie.cz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 9 

Teoretický pohled na marketingový mix z pohledu 

podniku „4P“ a z pohledu zákazníka „4C“. 

Moderní marketing model 4P opouští, protože je 

zaměřen na samotný podnik. Marketing se snaží zaměřit 

na zákazníka, proto vznikl model 4C, na který je 

nahlíženo z pozice vnímané zákazníkem. Z produktu se 

stane zákaznická hodnota (Customer Value), z ceny 

zákazníkovy náklady (Cost to the Customer), místo se 

přemění na zákaznické pohodlí (Convenience), z 

propagace se stane komunikace se zákazníkem 

(Communication). Zákazník požaduje vysokou hodnotu, 

nízkou cenu, velké pohodlí a komunikaci, nikoliv 

propagaci. 

 

Bližší informace v knize:  

KOTLER, Philip, KELLER, Kevin L. Marketing management. 14 vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-

80-247-4150-5. 

 

 

 

 

 

http://www.salaterie.cz/
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Slide č. 10 

Studenti na konkrétním příkladu přiřazují ke 

konkrétním činnostem prvky marketingového mixu. 

Pro studenty, kteří se ještě vůbec nesetkali s prvky 

marketingového mixu, by se vyjmenovaly prvky 

marketingového mixu a oni by na základě svého 

uvážení přiřadili k daným činnostem prvky 

marketingového mixu. Studenti mohou pracovat 

jednotlivě nebo ve dvojicích. Předpokládaný čas úkolu: 

5až10 min. 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 11 

Marketingový mix podniku. Teoretické přiblížení 

jednotlivých složek marketingového mixu z pohledu 

podniku.  

Bližší informace v knize:  

KOTLER, Philip, WONG, Veronica, SAUNDERS, 

John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing. 4. 

vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-

2.  

KOUDELKA, Jan, VÁVRA, Oldřich. Marketing: 

principy a nástroje. Praha: Vysoká škola ekonomie a 

managementu, 2007. ISBN 978-80-86730-19-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 12 

Marketingový mix podniku. Teoretické přiblížení 

jednotlivých složek marketingového mixu z pohledu 

podniku. Odkaz na videa společnosti T-mobile. 

Bližší informace v knize:  

KOTLER, Philip, WONG, Veronica, SAUNDERS, 

John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing. 4. 

vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-

2.  

KOUDELKA, Jan, VÁVRA, Oldřich. Marketing: 

principy a nástroje. Praha: Vysoká škola ekonomie a 

managementu, 2007. ISBN 978-80-86730-19-6. 
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Slide č. 13 

Marketingový mix firmy Mangaloo, s. r. o.  

Informace o konkrétním marketingovém mixu firmy 

najdete na www.salaterie.cz. Rozebírání konkrétních 

složek marketingového mixu firmy je uvedeno v knize: 

Karlíček Miroslav, Král Petr: Marketingová 

komunikace. Jak komunikovat na našem trhu. 2011, 

ISBN 978-80-247-3541-2.  

 

 

 

 

 

 

Slide č. 14 

Marketingový mix firmy Mangaloo, s. r. o.  

Informace o konkrétním marketingovém mixu firmy 

najdete na www.salaterie.cz. Rozebírání konkrétních 

složek marketingového mixu firmy je uvedeno v knize:  

Karlíček Miroslav, Král Petr: Marketingová 

komunikace. Jak komunikovat na našem trhu. 2011, 

ISBN 978-80-247-3541-2.  

 

 

 

 

Slide č. 15 

Teoretické přiblížení dvou konkrétních složek 

mikroprostředí, které ovlivňují rozhodnutí podniku.  

Bližší informace v knize:  

KOTLER, Philip, WONG, Veronica, SAUNDERS, 

John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing. 4. 

vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. 

MOUDRÝ, Marek. Marketing – základy marketingu. 

Učebnice učitele. Praha: Computer Media, 2008, ISBN 

978-80-7402-002-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salaterie.cz/
http://www.salaterie.cz/
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Slide č. 16 

Čerpání informací o firmě z jejích internetových 

stránek www.salaterie.cz. Definice jejích cílových 

zákazníků a konkurence najdete v knize: 

Karlíček Miroslav, Král Petr: Marketingová 

komunikace. Jak komunikovat na našem trhu. 2011, 

ISBN 978-80-247-3541-2.  

Odkaz na videa: 

 propagace Ugo barů, 

 Kofola (jednotná téma reklam – láska). 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 17 
Procvičení teoretických poznatků na konkrétní 

případové studii farmy Držovice. Text případové 

studie s úkoly je potřeba studentům vytisknout (viz 

str. 28). Studenti pracují ve skupinách (nejvíce 6 

studentů v jedné skupině). V této části řeší studenti 

úkoly 1 až 7. Své odpovědi znázorňují kreativně – 

kresbou, písmem na papír formátu A5. Čas na 

zpracování je 15 – 20 minut. Pak jeden student ze 

skupiny prezentuje dané odpovědi. 

Cílem této práce je najít v textu vhodné odpovědi na 

dané otázky, práce v týmu a prezentace daných 

odpovědí. 

Text případové studie je přebrán z bakalářské práce Kirschové Pavlíny: Marketingová analýza Bio farmy 

Držovice, 2011. 

Postupy řešení: 

1. Sestavte marketingovou koncepci biofarmy.  

- Biofarma využívá tradici selského zpracování mléka v Českém středohoří. Reaguje na potřeby současného 

trendu společnosti – a to, že více lidí vyhledává zdravý životní styl, a to formou potravin nebo v návratu k 

přírodě. 

2. Kdo jsou cíloví zákazníci biofarmy?  

- Cílová skupina: rodiny s dětmi, lidé kolem 30 let věku, mladí svobodní lidé a lidé maximálně do 50 let. 

3. Jak velkou konkurenci má farma Držovice? 

- Biofarma Držovice nemá přímou konkurenci výroby v kraji. Konkurence je na trzích. Výroba mléčných 

výrobků v Ústeckém kraji -  Kozí farma na Nové Vísce, Ondřej a Jindra Šancovi a Vítězslav Škoda. Firmy 

nenabízejí bio výrobky.  

4. Co tvoří produkt biofarmy Držovice? 

- Produkty BIO  - výroba a prodej sýrů (kozí, ovčí, kraví), kefírů, jogurtů a brynzy,…). 

5. Uveďte výhody a nevýhody distribučních kanálů a způsoby prodeje tohoto produktu. 

- Přímý prodej na farmě, specializované prodejně se zdravou výživou, prodej na jarmarcích. 

6. Jakou novou cenovou strategii byste zvolili pro produkty biofarmy? 

- Vysoká cena – vysoká kvalita. Zákazníci jsou ochotni za vysokou kvalitu zaplatit vyšší cenou. 

7. Pomocí jakých prvků marketingové komunikace je farma vnímána zákazníkem? 

- Reklama v letáčcích, místních novinách, exkurze, public relations  - Den otevřených dveří, Měsíc 

biopotravin a ekologického zemědělství, event marketing – forma zážitku účasti na farmě. 

 

 

http://www.salaterie.cz/
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Slide č. 18 

Teoretické přiblížení problematiky e-marketing a její 

realizace. Bližší informace v knize: 

KOTLER, Philip, WONG, Veronica, SAUNDERS, 

John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing. 4. 

vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 19 

Teoretické přiblížení problematiky e-marketing a její 

realizace.  

Bližší informace v knize: 

KOTLER, Philip, WONG, Veronica, SAUNDERS, 

John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing. 4. 

vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 20 
Teoretické přiblížení problematiky virálního 

marketingu. Virální marketing je marketingová 

metoda, která na propagaci produktu a posilnění 

značky využívá skutečnost, že lidé mají tendenci 

informovat známé o výrobcích, službách nebo 

informacích, které sami považují za pozoruhodné. 

Jméno virální (virusový) nese proto, že se šíří jako vir. 

Ideálním prostředím pro virální marketing je internet 

jako takový a různé e-mailové akce. Skutečný boom 

zažívá až vznikem sociálních sítí.  

 

 

 

Bližší informace v knize:  

PŘIKRYLOVÁ, Jana, JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 

2010. ISBN 978-80-247-3622-8. 

Příklad virálního marketingu na videu ViralBrothers – „Debilní kecy studentů“. 
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Slide č. 21 
Pokračování v řešení úkolu případové studie farmy 

Držovice. Studenti řeší úkol č. 8.  

Studenti pracují s webovou stránkou farmy Držovice - 

http://farma.drzovice.info/ 

Postupy řešení: 

Navštivte webové stránky farmy Držovice a ohodnoťte 

jejich webové stánky na základě zásad efektivního 

webového designu. Konkretizujte, jak je možné tyto 

stránky vylepšit. 

 Kontext – rozvrhnutí a design stránek na dobré 

úrovni. 

 Obsah – text aktuální, obrázky zajímavé, souvisí 

s předmětem činnosti 

 Komunita – prostřednictvím sociální sítě Facebook, konkrétně dotazy zákazníků na webových stránkách 

nemá 

 Customizace – přizpůsobení se různým uživatelům – rodiny s dětmi, turisté, lidé se zdravým životním 

stylem,… 

 Komunikace – informační způsob o produktech, úspěších, prodejnách,… 

 Připojení s jinými servery – žádné, představení okolí Úštěcka, Zubrnic 

 Obchod – formou prodejen a faremní prodej 

 Vylepšení stránek: připojení se na jiné servery, například ekologické zemědělství.  

 

 

 

 

 

Slide č. 22 

Teoretické přiblížení problematiky sociálních sítí.  

Bližší informace v knize: 

STERNE, Jiří. Měříme a optimalizujeme marketing na 

sociálních sítích. Praha: Computer Press, 2011. ISBN 

978-80-251-3340-8. 

 

 

 

 

Slide č. 23 

Pokračování v řešení úkolu případové studie farmy Držovice. Studenti řeší úkol č. 9.  

Studenti pracují s webovou stránkou farmy Držovice - 

http://farma.drzovice.info 

Postupy řešení: 

Doporučili byste farmě propagovat své výrobky na 

sociálních sítích? Svou odpověď zdůvodněte. 

- Ano. Firma už propaguje své výrobky na sociální síti 

Facebook.  

Zdůvodnění - komunikace se zákazníky, možnost „být 

osobní“, šíření informací o svých hodnotách, 

produktech, zajímavých akcích,… 

- Může být diskuze a co jiné sociální sítě? LinkedIn, 

Twitter? 

http://farma.drzovice.info/
http://farma.drzovice.info/


 

141 

Praktické ekonomické vzdělávání 

Slide č. 24 

Případová studie: 

Bio farma Držovice je malý podnik, který má v 

současné době 7 stálých zaměstnanců, ke kterým v 

sezóně přibudou 1 – 2 brigádníci. Od začátku existence 

farmy je na trhu celkem 27 výrobků, které zahrnují 

sýry, kefíry, jogurty, a brynzu. V prodejně, která je 

součástí mlékárny, mají zákazníci možnost ochutnat 

nabízené bio výrobky, kterými jsou kozí, kraví a ovčí 

sýry. Mezi další produkty, které bio farma nabízí, patří 

jogurty a kefír z ovčího a kravského mléka. Mezi 

hlavní odběratele bio farmy se řadí především 

maloodběratelé, menší podíl zaujímají velkoodběratelé. 

Mezi zákazníky, kteří se zajímají o výrobky z bio farmy Držovice, a kteří je nakupují, patří především rodiny 

s dětmi, lidé kolem 30 let věku, dále mladí svobodní lidé a lidé maximálně do 50 let. Nejstarší generace 

nechodí nakupovat vůbec. 

 S výrobky držovické farmy je možné se setkat ve specializovaných obchodech s bio potravinami. 

Nejvýhodnější formou prodeje ale zůstává prodej na farmě – faremní prodej, jelikož je nejméně nákladný. 

Na vyžádání zákazníka je možné zaslat ceník. Cena produktů je již vyšší, než cena konzumně vyrobených 

produktů, a další zvýšení ceny by již zákazníci nemuseli akceptovat. 

Zákazníci, kteří mají zájem o nákup na farmě, musejí kontaktovat majitele farmy, jinak by nemuseli být 

obslouženi. Tato forma nákupu je oblíbená, jelikož se spotřebitelé dostanou přímo na místo výroby. Mohou 

si prohlédnout areál statku či posedět v příjemném prostředí maloprodejny. Pro děti je připravená mini zoo 

v podobě koz, ovcí, několika hus a slepic. Další forma prodeje bio výrobků, která je také velmi oblíbená, se 

uskutečňuje na jarmarcích, které se konají na jaře, v létě a před Vánoci.   

Co se týče distribuce neboli cesty, jak se výrobek dostane ke konečnému zákazníkovi, používá bio farma 

Držovice z velké většiny přímý prodej. Produkty z kozí farmy Držovice zákazník rozhodně nenajde 

v nákupních centrech.  

Propagace farmy se soustřeďuje především v Ústeckém kraji, a to pomocí letáčků, které jsou vyvěšovány 

v období jarmarků a trhů v obcích a městech Ústeckého kraje. Tyto letáčky jsou také umísťovány 

v informačních centrech, v penzionech a v restauracích. Tato forma umístění letáčků se osvědčila. Dále 

farma občas využije inzerci v místních novinách. Na farmě se koná Den otevřených dveří, v rámci akce 

Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství. Farma také nabízí exkurze pro základní, střední školy nebo 

pro rodiče s dětmi.  

Podle majitelů farmy konkurence pro bio farmu Držovice v Ústeckém kraji není, avšak co se týče účasti na 

trzích, tak tam už se konkurence vyskytuje. Další farmy, které se zabývají výrobou mléčných výrobků v 

Ústeckém kraji, jsou Kozí farma na Nové Vísce, Ondřej a Jindra Šancovi a Vítězslav Škoda. Avšak ani jedna 

ze zmíněných farem nenabízí bio výrobky. Celkem je v Ústeckém kraji 14 ekofarem, z nichž 10 se věnuje 

výrobě jiných výrobků, než mléčných. 

Otázky a úkoly: 

1. Sestavte marketingovou koncepci biofarmy. 

2. Kdo jsou cíloví zákazníci biofarmy? 

3. Jak velkou konkurenci má farma Držovice? 

4. Co tvoří produkty biofarmy Držovice? 

5. Uveďte výhody a nevýhody distribučních kanálů a způsoby prodeje tohoto produktu. 

6. Jakou novou cenovou strategii byste zvolili pro produkty biofarmy? 

7. Pomocí jakých prvků marketingové komunikace je farma vnímána zákazníkem? 

8. Navštivte webové stránky farmy Držovice a ohodnoťte jejich webové stánky na základě zásad 

efektivního webového dizajnu. Konkretizujte, jak možno tyto stránky vylepšit. 

9. Doporučili byste farmě propagovat své výrobky na sociálních sítích? Svou odpověď zdůvodněte. 

Další náměty na praktické cvičení pro studenty: 

 

1. Cvičení:  Marketing - diskuse 

V naší společnosti marketing působí na každého. Ovlivňuje mnoho lidí a často se jeví jako protikladný. 

Mnoho lidí doslova nenávidí marketingové aktivity, obviňují marketing z ničení životního prostředí, 
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z toho, že obtěžuje veřejnost nesmyslnými reklamami, vytváří nepotřebná přání, učí nenasytnosti a 

způsobuje mnoho dalších problémů. 

Úkol: Diskutujte o daném pohledu společnosti na marketing.  Pracujte samostatně, pak svůj názor 

prezentujte ve skupině a potom před celou třídou. 

2. Cvičení: Marketingová koncepce 

Identifikuje ve Vašem městě firmy, které uplatňují: 

a) výrobní koncepci, 

b) prodejní koncepci. 

Porovnejte jejich úspěšnost a uveďte, jak bychom tyto firmy mohli více marketingově orientovat. 

Pracujte ve dvojicích, pak své názory prezentujte před celou třídou. 

3. Cvičení: Marketingové koncepce 

Proč v posledních letech mnohé neziskové organizace využívají ve svých činnostech marketing?  

Diskutujte na dané téma společně ve třídě. 

4. Cvičení: Marketingové řízení  

Napište, jakými aktivitami může Vaše škola získat nové studenty? Navrhněte marketingové aktivity, 

které by mohla škola pro získání studentů využít.  

Pracujte ve skupinách (v týmu). Své návrhy pak prezentujte před třídou. 

5. Cvičení: Tvorba marketingového mixu – skupinová práce 

Vypracujte marketingový mix pro libovolnou firmu a její produkt/y s určením cílové skupiny. Nejdříve 

zpracujte koncept, kde zaznamenáte všechny nápady členů skupiny, abyste je mohli využít při 

prezentaci. Zpracujte estetický plakát s osnovou Vašeho marketingového mixu. Osnovu získáte tak, že 

z konceptu vyloučíte duplicity a text zbavíte „slovní vaty“. Pracujte v týmu, svůj marketingový mix pak 

prezentujte před třídou.  

6. Cvičení: Tvorba marketingového mixu – individuální práce 

Rozhodněte, jaký marketingový mix byste vytvořili, kdybyste si měli otevřít bufet v budově Vaší školy. 

Stručně charakterizujte produktové kategorie s cílem zvýšení pozornosti spotřebitele na nejdůležitější 

vlastnosti produktů. Jakou cenu byste zvolili pro dané produktové kategorie? Jaký způsob distribuce 

byste zvolili? Jak se spotřebitelé o daných produktových kategoriích dozvědí? 

7. Cvičení: Marketingové mikroprostředí 

Rozdělte se do skupin, které budu představovat jednotlivé firmy. Zpracujte a analyzujte pro Vaši firmu 

celé marketingové mikroprostředí. 

8. Cvičení: Vztahový marketing – diskusní fórum spotřebitelů 

Vytvořte skupiny pro první téma a skupiny pro druhé téma. Vyměňte si zkušenosti o určeném tématu. 

Vyberte nejzajímavější případy, které bude „spotřebitel“ prezentovat před třídou. 1. téma: Opište situaci, 

kdy se z Vás stal „ztracený zákazník“. Co by měla firma udělat, aby Vás získala nazpět? 2. téma: Opište 

situaci, kdy se k Vám prodávající zachoval nadstandardně. Jaký to mělo vliv na Vaše nákupní chování? 

9. Cvičení: Internetový marketing – pracujte ve skupinách 

Udělejte seznam výrobků, které jste v rodině nakupovali prostřednictvím internetu. Co mělo vliv na Vaše 

rozhodnutí nakupovat on-line? Kdyby bylo možné nakoupit uvedené produkty v klasickém obchodě, čím 

by se Váš nákup odlišoval?  

Jestli jste on-line ještě nenakupovali, řešte následující úkol: Pracujete jako manažer v pobočce cestovní 

kanceláře. Jedna třída střední školy chce namísto maturitního večírku navštívit exotickou lokalitu 

v zahraničí. Vysvětlete, jak můžete využít intranet, extrakt a internet na zlepšení komunikace s cílovým 

trhovým segmentem a k rozšíření svého podnikání? 

10. Cvičení: Internetový marketing – sociální sítě 

V poslední době došlo k  nárůstu počtu firem zapojených do sociálních sítí. Vyberte si dvě firmy 

s různým předmětem činnosti a zhodnoťte jejich využívání sociálních sítí pro podporu podnikatelské 

činnosti. Pracujte ve dvojicích. Své výsledky pak prezentujte před celou třídou. 
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Název tématu: 

Řízení firmy 

 

 

Název modulu: 

Právní otázky 

 

 

Autor modulu: 

Lenka Martínková 
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Název modulu 

Právní otázky 

 

Anotace modulu  
Právo je nejen nedílnou součástí podnikání, ale také běžného života. Tento modul shrnuje jednotlivé 

významné aspekty z hlediska právních otázek, a to během života. Poukazuje na významné změny v 

důsledku vytvoření Nového občanského zákoníku.  

 

Výstupy z učení  
Cílem modulu je schopnost zorientovat se v oblasti práva. Dokázat si vyhledat jednotlivé smlouvy, 

znát jejich hlavní složky. Vědět, kde lze vyhledat daňové tiskopisy, kdy vedeme daňovou evidenci a 

kdy účetnictví. Umět si vyhledat právní pomoc (on-line i kancelář), dokázat rozpoznat správného 

právníka. Modul by měl také naučit základ exekuce (o co se jedná, jak nastane, jaké je možné 

řešení). 

 

Klíčová slova 

Nový občanský zákoník, právo, exekuce, dědictví, smlouva, škola, práce, manželství, daňová 

evidence, veřejné zakázky 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modulem je možné rozšířit výuku předmětů Právo a Občanská nauka. 

 

Potřeby modulu  
K výuce v tomto modulu potřebujeme, aby studenti měli přístup k PC s internetem a v učebně se 

nacházel dataprojektor napojený na učitelské PC. 

 

Časová náročnost 

90 minut 

Doporučená literatura 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/ 

ELIÁŠ, Karel, SVATOŠ, Marek, 2012. Nový občanský zákoník 2014. Ostrava: Sagit. ISBN: 978-

80-7208-920-8 
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Slide č. 1 

Titulní slide prezentace obsahuje základní identifikační 

údaje o modulu. 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 2  

Tento slide obsahuje video, které studentům 

zdůrazňuje význam tohoto modulu. Nemělo by dojít 

k situaci jako na videu, tedy student by už měl být 

schopen se v základních právních otázkách vyznat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 3  

Slide č. 3 pouze poukazuje na výstup, který by měl 

student po absolvování kurzu zvládat. Významem je, 

aby se student ve složitosti zákonů zvládnul zorientovat 

– vyhledat si potřebné smlouvy a věděl, jakou smlouvu 

by měl pro danou situaci hledat. Student zjistí, za 

jakých okolností hledat právní pomoc, kde ji najít a 

podle jakých kritérií by se měl rozhodovat.  
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Slide č. 4  

Tento slide končí úvodní část prezentace a seznamuje 

studenty s obsahem modulu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 5  

Právo na život a stejný životní komfort, jaký mají 

rodiče, má každý bez rozdílu – opak je trestný čin. Je 

zde vložen hypertextový odkaz na video pro zpestření 

výuky studentů – lze jej pustit od 2:30. (video ukazuje, 

že má opravdu každý bez rozdílu právo na život). 

https://www.youtube.com/watch?v=-a6Pe1ovKHg 

§ 19 NOZ (Vrozená práva) 

1) Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a 

citem poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje 

za osobu. Zákon stanoví jen meze uplatňování 

přirozených práv člověka a způsob jejich ochrany.  

(2) Přirozená práva spojená s osobností člověka nelze 

zcizit a nelze se jich vzdát; stane-li se tak, nepřihlíží se 

k tomu. Nepřihlíží se ani k omezení těchto práv v míře odporující zákonu, dobrým mravům nebo veřejnému 

pořádku.  

Nejdůležitějším právem je právo na život a zdraví, neboť člověk je nedotknutelný a lidské tělo je pod právní 

ochranou i po smrti člověka. Naložit s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého 

nedůstojným se zakazuje. Po smrti člověka se může ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z osob jemu 

blízkých. 

Dosažení 18 let věku získá dotyčná osoba nejen právní odpovědnost, samostatnost, ale také se stává plně 

svéprávnou. 

Existuje možnost stát se svéprávným dříve? ANO na základě rozhodnutí soudu:  

1) Přiznání svéprávnosti na návrh nezletilého (ve věku 16 let osvědčena schopnost se živit a obstarat si své 

záležitosti a zákonný zástupce souhlasí) 

(Typický případ pro mladého počítačového génia, který prodal svou aplikaci s licencí nejmenované americké 

společnosti a prodejem vydělal tolik, kolik jeho rodiče za celý život, firma mu dále funguje, hodlá ji 

rozšiřovat a rodiče jako zákonní zástupci souhlasí)  

2) Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství ve věku16-ti let, jestliže jsou pro to 

závažné důvody 

Škola a vyživovací povinnost, viz nový občanský zákoník (vyživovací povinnost také vůči rodičům). Žádost 

o práci dále upravuje Zákoník práce (ne NOZ!). http://zakony.centrum.cz/zakonik-prace Základní požadavky 

pracovní smlouvy = datum nástupu, druh činnosti a místo činnosti. 

Nežli se klikne na úkol, probrat manželství, opět se odkazuji na NOZ. Mohlo by být zmíněno - Proč 

oddělené jmění (můžete kliknout na hypertextový odkaz „PROČ?“ je zde video z Doby ledové – zkusit se 

studenty probrat, co jim z této situace vyplývá, jaké je pro konkrétní lidi ponaučení, nebo co vše z toho může 

z hlediska představy manželství plynout). http://www.youtube.com/watch?v=n0ykM1ALggE 

Nyní kliknout na úkol (popř. nemusí se na něj klikat, je to následující slide).   

https://www.youtube.com/watch?v=-a6Pe1ovKHg
http://zakony.centrum.cz/zakonik-prace
http://www.youtube.com/watch?v=n0ykM1ALggE
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Slide č. 6 

Odpověď: Jedná se o dobu určitou a lze ji prodloužit 

ještě jednou o dva roky.  

 

 

 

 

 

 

Slide č. 7 

Uzavírání smluv, viz odkaz Občanský zákoník 

(http://obcanskyzakonik.justice.cz/) – smluvní právo. 

Krátce zmínit daně, jaké jsou typy (alespoň přímé a 

nepřímé, základní rozdíl mezi nimi, tedy ukázat na 

praktickém příkladu, např. DPH jako nepřímá daň nás 

tolik nezasáhne – nevnímáme ji tak citelně jako daň z 

příjmů), proč se odvádí, a např. proč není jedna velká 

daň, ale několik malých.  

Odvolání daru pro nouzi a odvolání daru pro nevděk: 

Jedná se o odvolání daru a požadování vydání nebo 

zaplacení hodnoty daru.  

Zákon umožňuje dárci, aby dar odvolal poté, co jej 

dal, upadl-li následně nezaviněně do takové nouze, že 

nemá na vlastní nutnou výživu nebo na nutnou výživu 

osob, k nimž má zákonnou vyživovací povinnost. 

Toto právo je osobním oprávněním dárce, trvá po dobu jeho života a jeho smrtí zaniká. 

 

Je zde odkaz na „daňové tiskopisy“ (http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-

danovych-tiskopisu) - poukazuje na stránku, kde je možné on-line vyplnit a stáhnout jakýkoli tiskopis, na 

této stránce jsou také různé nápovědy při vytváření tiskopisů. Obrázky pod odkazem „daňové tiskopisy“ 

obsahují odkazy na konkrétní tiskopis, může být spuštěn jako ukázka. 

http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5401_18.pdf?201411091007 

http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/IF_5405_20.pdf?201411091007 

http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5404_24.pdf?201411091005 

 

 

 

Slide č. 8 

Tento slide obsahuje jednotlivé smlouvy, je možno opět 

na jakoukoli kliknout a otevře se její znění na internetu.  

http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/zakony-a-pravni-

normy/vzory-smluv/kupni-smlouva-2014/ 

http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/zakony-a-pravni-

normy/vzory-smluv/smlouva-o-dilo/ 

http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-

stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-najmu-bytu-

vzor-zdarma-ke-stazeni 

 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5401_18.pdf?201411091007
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/IF_5405_20.pdf?201411091007
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5404_24.pdf?201411091005
http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/zakony-a-pravni-normy/vzory-smluv/kupni-smlouva-2014/
http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/zakony-a-pravni-normy/vzory-smluv/kupni-smlouva-2014/
http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/zakony-a-pravni-normy/vzory-smluv/smlouva-o-dilo/
http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/zakony-a-pravni-normy/vzory-smluv/smlouva-o-dilo/
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-najmu-bytu-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-najmu-bytu-vzor-zdarma-ke-stazeni
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/obcanske-pravo-vzory/smlouva-o-najmu-bytu-vzor-zdarma-ke-stazeni
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Slide č. 9 

Odpověď: 

Jedná se o smlouvu kupní, nalezneme ji v NOZ. 

Náležitosti:  

1. Smluvní strany a identifikační údaje 

2. Předmět smlouvy 

3. Cena 

4. Datum dodání 

5. Dodací podmínky 

6. Platební podmínky 

7. Popř. slevy, sankce, záruka, způsob dopravy 

8. Všeobecné prodejní podmínky 

 

Pokud chceme pronajmout nemovitost, podíváme se do NOZ (Nový občanský zákoník). 

K leasingové smlouvě, jde o smlouvu nepojmenovanou, kterou lze podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, uzavřít tehdy, jedná-li se o smlouvu, která není zákonem zvláště jako typ smlouvy 

upravena. 

Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu se za finanční leasing obecně považuje takový závazkový vztah, 

kdy se poskytovatel leasingu (tj. pronajímatel nebo propachtovatel) ve smlouvě zavazuje předat uživateli 

leasingu (tj. nájemci nebo pachtýři) na dobu určitou do užívání věc, či jinou majetkovou hodnotu (tj. předmět 

finančního leasingu) a uživatel se ve smlouvě zavazuje, uhradit poskytovateli náklady spojené s pořízením 

předmětu leasingu prostřednictvím leasingových splátek, přičemž uživatel má podle smlouvy o finančním 

leasingu právo po splnění smluvních podmínek na převod předmětu leasingu do svého vlastnictví. 

Studenti by se měli pokusit najít na internetu zmíněné smlouvy. Pokud je nebudou moci najít – rada: do 

vyhledávače zadat např. „vzor kupní smlouvy“.  

 

 

 

 

Slide č. 10 

Seznámit studenta s tím, kdy se jedná o daňovou 

evidenci a kdy o účetnictví. Po kliknutí na tabulku 

daňová evidence se zobrazí odkaz na internetu. 

http://www.jakpodnikat.cz/neplatce-dph-navod.php 

Zkráceně vysvětlit co jsou veřejné zakázky.  

 

 

 

Slide č. 11 

Dědění ze závěti a ze zákona (opět NOZ), v případě 

závěti je možno využít notáře. Klikem na postavičku 

s obálkou je možné se dostat na internetové stránky, 

kde je možné vybrat si notáře. 

http://www.nkcr.cz/index.php?page=notari 

Podle zákona je 6 dědických skupin, ty je možno 

konkrétně vidět v odkazu „podle NOZ“. Nyní následuje 

úkol. 

http://www.nastarakolena.cz/zmeny-v-dedictvi-od-1-1-

2014-sest-trid-dedicu-1097/ 

 

 

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=89/2012%20Sb.h1746.2&effect=1.10.2014
http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=89/2012%20Sb.h1746.2&effect=1.10.2014
http://www.jakpodnikat.cz/neplatce-dph-navod.php
http://www.nkcr.cz/index.php?page=notari
http://www.nastarakolena.cz/zmeny-v-dedictvi-od-1-1-2014-sest-trid-dedicu-1097/
http://www.nastarakolena.cz/zmeny-v-dedictvi-od-1-1-2014-sest-trid-dedicu-1097/
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Slide č. 12 

Odpověď: 

První úkol: Dědí se v první skupině a tedy všichni 

rovným dílem, rozdělí si dědictví na třetiny. 

Druhý úkol: Nárok na dědictví má manželka z druhého 

(nikoliv bývalá), dále žijící děti Petr, Zdena, Klára a 

Michal a od zesnulého syna Ivana vnuk Kuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 13 

Slide č. 13 zobrazuje exekuci. Upozornit studenty, že 

do ní může upadnout každý (známý příklad dívky, 

která jela ve 12-ti na černo v autobuse a po deseti 

letech jí hrozí exekuce – podstata, soudní obsílka byla 

odeslána, a soud již neřeší, zda si dotyčný obsílku 

přečte či nikoliv. Jejím odesláním bere věc za 

vyřízenou).  

Jak lze upadnou do exekuce – vysvětlit dluhovou past 

= neschopnost splácet jistinu, jen úroky. Kroky banky, 

které vedou až k exekuci.  

Dotaz na studenty – zda vědí, na co může být exekuce 

uvalena? – na plat i na majetek 

 

Úpadek ve formě platební neschopnosti 

O platební neschopnost se jedná v situaci, kdy má dlužník více (nejméně dva) věřitelů, má peněžité závazky 

po lhůtě splatnosti déle jak 30 dnů a není schopen tyto závazky plnit. Podmínka mnohosti věřitelů není 

splněna, má-li více pohledávek vůči dlužníku jen jeden věřitel. Co se týče poslední podmínky, neschopnosti 

plnit závazky, považuje se za splněnou, nastane-li alespoň jedna z následujících situací: 

 

 dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků,  

 dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti,  

 není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek za dlužníkem výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí,  

 dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců, kterou mu uložil 

insolvenční soud. 

Zákonná definice platební neschopnosti dopadá na všechny kategorie dlužníků, tedy fyzické osoby, 

podnikatele i nepodnikatele, a právnické osoby. 

Úpadek ve formě předlužení 

O předlužení se jedná tehdy, má-li dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – 

podnikatelem, více věřitelů a zároveň souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Rozhodný je 

poměr veškerých dlužníkových závazků (včetně těch nesplatných) a jeho majetku. Při stanovení hodnoty 

dlužníkova majetku je též nutno přihlédnout k další správě a provozování podniku dlužníka, lze-li 

předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku a provozu podniku pokračovat. 

 

Způsoby řešení úpadku 

Konkursem lze řešit úpadek kteréhokoli dlužníka. V případě dlužníků-podnikatelů lze též přistoupit k 

reorganizaci. Řešení úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením přichází v úvahu v případě, že je dlužníkem 

http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/konkurs.html
http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/reorganizace.html
http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/oddluzeni.html
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právnická osoba, která podle zákona není považována za podnikatele, nebo fyzická osoba. Dlužník dále 

nesmí mít dluhy z podnikání. Z posledně uvedené podmínky však existují výjimky. 

Insolvenční zákon tedy dává na výběr, která z možných variant řešení úpadku bude pro konkrétního dlužníka 

vhodná, přičemž počítá nejen s likvidačními postupy (konkurs), ale rovněž s prvkem sanačním (reorganizace 

a oddlužení). Výběr vhodného způsobu řešení dlužníkova úpadku má být přitom veden zájmem na co 

největší míře uspokojení věřitelů. 

Víc přiblížit řešení exekuce = osobní bankrot – oddlužením (vše upravuje Insolvenční zákon např. 

http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/oddluzeni.html) 

 

 

 

Slide č. 14 
Slide č. 14 zobrazuje kalkulačku oddlužení. 

Zde je uveden příklad, kdy je čistý příjem 18 000, jedna 

vyživovaná osoba a současné dluhy dosahují hodnoty 

500 000. Kalkulačka zobrazí, zda je oddlužení možné, 

pokud by nebylo, je potřeba, aby náš blízký, osoba 

s námi spřízněná apod. nám pomohl a navýšil tak čistou 

mzdu. Dále kalkulačka udává maximální výši dluhu, 

kterou je dlužník schopen platit při své čisté mzdě 

(může se stát, že dlužník o všech svých dluzích neví a 

ty se dozví až během insolvenčního řízení). Zajímavá je 

také kolonka odměny insolventního správce, kterou 

musíme uhradit. Je možno kliknout na odkaz a zadat si 

vlastní čistou mzdy, počet vyživovacích osob a výši 

dluhu. 

http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/kalkulacky-a-aplikace/kalkulacka-oddluzeni/ 

 

 

 

 

Slide č. 15 

U tohoto slidu je třeba upozornit na výhody právní 

pomoci – za cenu si kupuji kvalitní službu, nejsme 

schopní znát všechny zákony, může proti nám stát 

odborník a budou z toho jen potíže a stejně právní 

pomoc budeme potřebovat.  

Jistější je vždy se alespoň poradit, existují i on-line 

právní poradny, které jsou zcela zdarma (což má i 

riziko – zeptat se studentů, kde vidí hlavní riziko on-

line právní poradny = např. nemohou si být jistí, kdo 

jim odpovídá, zda se opravdu jedná o právníka).  

Pokud se rozhodneme pro využití služeb právníka, je 

důležité vyhledat takového, který má specializaci na 

náš problém. Dále je potřeba upozornit na vlastnosti, 

které by měl dobrý právník mít (ne všichni jsou 

schopní, nestačí jen sledovat, kolik soudních sporů vyhrál apod.). Kliknutím na panáčka s lupou se otevře 

odkaz na webové stránky, kde je možné si vyhledat právní pomoc. 

http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/search.aspx 

Následuje úkol. 

 

 

 

 

http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/oddluzeni.html
http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/kalkulacky-a-aplikace/kalkulacka-oddluzeni/
http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/search.aspx


 

151 

Praktické ekonomické vzdělávání 

Slide č. 16 

Odpověď: 

on-line poradna např.: 

http://bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ 

 Poradenská kancelář v okolí Teplic př.: 

http://www.aksvobodovi.cz/ - v úvodu jsou právní 

služby 

 Hospodářská komora v okolí Teplic: 

http://ohkteplice.mcdev.cz/ 

 Výhody členství: 

http://ohkteplice.mcdev.cz/clenstvi/vyhody-clenstvi/ 

 

 

Slide č. 17 

Rada na závěr, která by měla shrnovat právo a 

upozornit studenty na to, že v právu je mnoho nejasně 

specifikovaných pojmů, které právníci mohou využít i 

ve studentův neprospěch. Kliknutí na obrázek spustí 

video, které trvá deset minut. Toto video není nutné 

spouštět, jen pokud zbude čas nebo pokud budete chtít 

zpestřit např. přestávku. Jedná se o film, který by měl 

poukazovat přesně na slova „rady na závěr“. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vpg9yizPP_g 

 

 

Další možné úkoly 

1. V garáži svého rodinného domu chystáte otevřít obchod se smíšeným zbožím. Kterým zákonem se 

budete řídit? Co budete muset udělat? Budete muset něco dokladovat? 

Budeme se řídit NOZ. Musíme si založit živnost, abychom mohli podnikat. Musíme vlastnit 

živnostenský list. 

2. Zamyslete se nad právním systémem České republiky. Připadá vám složitý? Svou odpověď zdůvodněte. 

Právní systém v ČR je složitý. Obsahuje mnoho zákonů, které mnohdy nemají jednoznačný výklad. 

Zákony se neustále upravují a doplňují, proto je potřeba je pravidelně sledovat. 

3. Vlastníte kavárnu a necháte si od specialisty vytvořit webové stránky. Jakou smlouvu s ním uzavřete a 

jaké by měla mít náležitosti? 

Jedná se o smlouvu o dílo. 

4. Vlastníte stavební firmu a chcete si nechat dodat 3 pily, musíte se řídit zákonem o veřejných zakázkách? 

Proč? 

Ne, jedná se o podnikatele a ten se nemusí řídit tímto zákonem. Může si např. pily vyhledat na internetu a 

takto je i objednat. 

5. Uzavřete se svým novým zaměstnavatelem smlouvu a několik měsíců u něho pracujete, pak se Vám 

práce přestane líbit a rozhodnete se pro novou práci, bez jakéhokoli informování předešlého 

zaměstnavatele nastoupíte do nové práce (uzavřete novou smlouvu) -> možnost řešení. 

Porušujete tím zákon, musíte nejprve ukončit pracovní smlouvu s původním zaměstnavatelem. 

6.  Pan Karel se živí jako profesionální krasobruslař, jakým způsobem si bude zaznamenávat své příjmy a 

výdaje? 

7. Může někdo vyloučit dítě ze základní školy dle práva? 

Pro neplnění povinnosti, pro nedocházení, ale jen za předpokladu, že absolvoval devět let povinné školní 

docházky. 

http://bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/
http://www.aksvobodovi.cz/
http://ohkteplice.mcdev.cz/
http://ohkteplice.mcdev.cz/clenstvi/vyhody-clenstvi/
https://www.youtube.com/watch?v=Vpg9yizPP_g
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8. Student studuje druhý ročník vysoké školy, letos oslavil 20. narozeniny, má pouze příležitostně brigádu. 

Musí ho rodiče stále podporovat. Svou odpověď zdůvodněte. 

Ano, stále příprava na budoucí povolání. NOZ 

9. Manžel s manželkou se rozvedou, jsou 10 let od sebe, on se ožení, ona ne. Manželka ztratí práci a 

dostane se do hmotné nouze.  Musí se o ni již bývalý manžel postarat? Dle jakého zákona? 

Ano, stále je vyživovací povinnost manžela. NOZ 

10. Soud Vám poslal obsílku o tom, že musíte zaplatit dluh i se stávajícími úroky, jinak Vám hrozí exekuce. 

Vy jste ovšem na dovolené a po návratu poštovní stránka přetéká všemi možnými letáky, vy je vyhodíte, 

bez toho aniž byste se podívali, zda v nich není dopis. Po nezaplacení dlužné částky je na Vás uvalena 

exekuce. Vy se hájíte tím, že Vám žádná soudní obsílka nepřišla. Obstojíte s tímto tvrzením? 

Ne, i když si obsílku nepřečtete ať záměrně či ne, tak se soudně bere jako doručená. Soud dále 

nezkoumá, zda opravdu doručená byla. 

11. Paní Radka se rozhodla ukončit svůj stávající pracovní poměr a nastoupit do nové práce. Sepsala a 

doručila tak 15. listopadu svému zaměstnavateli výpověď. 

Od kdy může nastoupit v nové práci? 

Záleží na smlouvě a jejích podmínkách, většinou bývá tříměsíční výpovědní lhůta, ale mohla se 

dohodnout se svým zaměstnavatelem, že to nedodrží a od dalšího měsíce nastoupí do nové práce (záleží 

na dohodě obou stran). 

Za jak dlouho jí vzniká nárok na dovolenou? 

Až za tři měsíce po nástupu do nové práce. 

12. Bohouš, který již dosáhl 17 let, se rozhodl, že půjde přes léto na dva měsíce na brigádu. Ví o tom, že 

ve městě, kde bydlí, hledají někoho do skladu – ovšem dělal by i noční směny. Další možnost je pro něho 

dojíždět do vedlejší vesnice, kde však vyžadují občasné práce přesčas. Ve vzdálenosti 8km od místa 

bydliště se mu naskytla příležitost pracovat jako pomocný prodavač. Kamarád se mu snažil také domluvit 

pracovní místo, které by obnášelo práci pod zemí při těžbě nerostů, tato práce je nejlépe placená. 

Kterou práci dle zákona a svých možností může považovat za ideální.  

Bohouš, si z daných prací může vybrat pouze práci pomocného prodavače. 

13. Karel si nedávno vzal Zdenu. Zdena měla chatu na Šumavě, kterou zdědila po svém strýci. Vzala si 

400 000 Kč úvěr na její rekonstrukci (před sňatkem). Má čistou mzdu 18 000 Kč. Dále vlastní dámské 

briliantové náramkové hodinky, které pravidelně nosí.  Karel má byt v Praze, a několik obleků od Hugo 

Bosse, které nosí do své práce. Jeho pravidelný měsíční plat je 25 000 Kč. Vzali se před 14 dny, tedy 2. 

listopadu. Po svatbě se rozhodli postavit si dům za Prahou a tak si pan Karel vzal hypotéku 2 000 000 

Kč.  Rozhodněte, co patří do společného jmění manželů. 

Společné jmění manželů je prozatím hypotéka a posléze také plat, který obdrží. NOZ upravuje jmění, 

které nepatří do společného, viz.: http://finance.idnes.cz/spolecne-jmeni-manzelu-07q-

/uver.aspx?c=A130829_110300_viteze_zuk  či http://www.penize.cz/16659-jak-funguje-spolecne-

jmeni-manzelu  
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Název modulu 

Lidské zdroje (HR) 

 

Anotace modulu  
Lidské zdroje (lidská práce) jsou v současné době nejvýznamnějším výrobním faktorem. Nejen 

z hlediska nákladů, ale i dalšího posilování konkurenceschopnosti firmy je zapotřebí systematicky 

pracovat na profesním rozvoji stávajících zaměstnanců a hledání nových perspektivních 

pracovníků. 

Tzv. HR (= human resources) úsek ve firmě může být různě velký, záleží na velikosti i na 

samotném charakteru firmy. Ne vždy je zárukou nejefektivnějšího řízení HR velké oddělení, které 

vede vrcholový manažer. Někdy postačí uvnitř podniku zajistit rutinní procesy a zbývající HR 

procesy outsourcovat (= najímat externí profesionály). 

Soubor všech procesů, které se věnují řízení lidských zdrojů, je poměrně rozsáhlý. Tento modul se 

zaměří na hledání odpovědí na základní otázky: „Jak efektivně hledat nové kvalitní pracovníky 

s využitím sociálních sítí?“ a dále „Jak si tyto důležité zaměstnance ve firmě udržet, resp. jak je 

motivovat?“ 

 

Výstupy z učení  
Studenti pochopí význam sociálních sítí při hledání vhodných kandidátů na zaměstnance. V rámci 

diskuze nad případovou studií z praxe si vyhodnotí vhodnou míru získávání osobních informací o 

kandidátech. V druhé části se studenti seznámí s úlohou motivace zaměstnanců, jejími formami 

šitými na míru – tzv. cafeteria systém benefitů a vyzkouší si vytvořit atraktivní mix pro různé 

kategorie pracovníků.       

Klíčová slova 

Sociální sítě, LinkedIn, networking, motivace, benefit, cafeteria systém.  

Začlenění modulu do výuky 
Modulem je možné rozšířit výuku předmětů Podnikový management a Podnikatelská etika. 

 

Potřeby modulu  
K výuce v tomto modulu je zapotřebí, aby studenti měli přístup k PC s internetem, dále 

diaprojektor, flipchart a dostatek volného prostoru mimo stolky s PC pro možnost vytvoření menší 

debatní skupiny. 

Časová náročnost 

90 minut 

Doporučená literatura 

CRANE, Andrew. MATTEN, Dirk. Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and 

Sustainability in the Age of Globalization. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 

9780199564330. 

BRANHAM, Leigh. Jak si udržet nejlepší zaměstnance. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-

251-0223-8. 

http://cdr.cz/clanek/vyznam-socialnich-siti-pri-hledani-prace-roste-jak-toho-vyuzit)     

 

http://www.grafton.cz/medialni-zona/tiskove-zpravy/TZ-B2B-SN/ 
  

http://cdr.cz/clanek/vyznam-socialnich-siti-pri-hledani-prace-roste-jak-toho-vyuzit)
http://www.grafton.cz/medialni-zona/tiskove-zpravy/TZ-B2B-SN/
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Slide č. 1 

Titulní slide prezentace obsahuje základní identifikační 

údaje modulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 2  

Úvodní slide výukové části prezentace má za cíl 

otevřít diskuzi a vtáhnout posluchače do problematiky 

řízení lidských zdrojů. Lektor se snaží od posluchačů 

zjistit, co si pod termínem představují. Lektor do 

diskuze nevstupuje svými komentáři, a pokud to není 

nutné, nekoriguje vyjádření posluchačů. K úvodní 

diskuzi se s komentářem vrátí až na konci modulu. 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 3  

Vymezuje okruhy, se kterými se dnes posluchači 

seznámí. Krátce nastíní problematiku náboru 

zaměstnanců přes sociální sítě a motivační nástroje. 

Pohovoří se studenty o oblibě sociálních sítí, k jakým 

účelům je oni sami využívají a zda je již napadlo, jak 

lze tyto nástroje využít při hledání pracovního 

uplatnění.  
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Slide č. 4  

Otevírá problematiku náboru zaměstnanců přes 

internet: 

Při náboru nových pracovníků hrají sociální sítě stále 

významnější roli. Kromě profesionálně zaměřených sítí 

jako je Goodle+, Xing a LinkedIn je významným 

zdrojem informací i všeobecně oblíbený Facebook, 

Twitter nebo dokonce i YouTube.  

 

 

 

 

 

(proklik na grafiku – výsledky průzkumu: http://cdr.cz/clanek/vyznam-socialnich-siti-pri-hledani-prace-

roste-jak-toho-vyuzit)     

 

Kromě zjišťování základních údajů o uchazeči lze online získat řadu dalších informací, které mohou při 

rozhodování personalisty hrát rozhodující roli. 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 4  

Úkol č. 1:  Projít ve skupinkách případovou studii (v ČJ, 

popř. v AJ verzi) a zamyslet se nad možným řešením  - 

viz příloha, text v rámečku 

Výstup: Prezentovat názor skupiny před ostatními, 

obhájit a diskutovat zvolený postoj.  

 

 

 

 

 

 

 

Off your face on Facebook?  

 

You are the personnel manager of AllCure Pharmaceuticals. It's a busy time and the guys in the product 

approval department have called you up because they desperately need to hire a new team member to assist 

them with the clinical tests of what could become the next blockbuster drug for the company. You get to 

work and within a week have actually managed to get three well-qualified applicants for the job. The 

interviews went well and there are two really good applicants. Both are women, recent college graduates, and 

you find it hard to decide among them. 

 The clinical trials that the new hire will work on are very important. They require a very reliable, 

meticulous work attitude, but also good social skills to manage the different relations between the clinics, the 

approving authorities, and various departments in the company. A colleague suggests you check the two 

finalists out on MySpace, Facebook, or any other social networking site. Later at home, you go on Facebook, 

and yes, one of them is there! Surfing through the posts and her photos you see a very sociable, obviously 

well-travelled individual. The other candidate is a bit more difficult to locate. This is too bad, as she already 

has some work experience and is the slightly better candidate of the two. Her details are only available to 

friends, but browsing through her list of some 400 friends, you find that one of your current interns is 

actually on her list. Next morning you ask your intern, who it turns out briefly met this second candidate on a 

course they took together as college years ago, whether you could have a look at the Facebook page of the 

second candidate. Doing so, you make some interesting discoveries: not only you find a number of photos of 

http://cdr.cz/clanek/vyznam-socialnich-siti-pri-hledani-prace-roste-jak-toho-vyuzit)
http://cdr.cz/clanek/vyznam-socialnich-siti-pri-hledani-prace-roste-jak-toho-vyuzit)
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her at parties with precious few clothes on, but there are even two pictures where she enjoys what 

undoubtedly looks like a line of cocaine.  

You thank your intern for her help and walk back to your office wondering what to do. You certainly do not 

want to hire someone who has this kind of reputation or where patients in trials or people from approving 

bodies say: „Heard you about Dr. X? You really have to see these pictures…“. 

 

Questions: 

1) What are the main ethical issues in this case? 

2) What are the main ethical arguments for and against the use of social network sites for potential 

employers in this situation? 

3) Think of how you use Facebook or similar sites. Does this case influence the way you might use these 

sites in the future? 

4) How would you finally decide as the personnel manager in this situation? 

 

(zdroj: CRANE, Andrew. MATTEN, Dirk. Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and 

Sustainability in the Age of Globalization. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 9780199564330)  

 

Ztráta sebekontroly na Facebooku?  

 

Jste personální manažer AllCure Pharmaceuticals. Je rušná doba a kluci v oddělení schvalování produktů 

Vás zavolali, protože zoufale potřebují najmout nového člena týmu, aby jim pomohl s klinickými testy léku, 

který by se mohl stát příštím trhákem pro společnost. Chopíte se práce a do týdne se Vám podaří získat tři 

dobře kvalifikované uchazeče o práci. Pohovory šly dobře a zbyli dva opravdu dobří uchazeči. Obě jsou 

ženy, čerstvé absolventky vysokých škol, a zjistíte, že je těžké se mezi nimi rozhodnout.  

 Klinické testy, se kterými bude nově najatý pracovník pracovat, jsou velmi důležité. Vyžadují velkou 

spolehlivost, pečlivý přístup k práci, ale i dobré sociální dovednosti pro řízení různých vztahů mezi 

klinikami, schvalovacími orgány a různými odděleními ve společnosti. Kolega navrhuje zkontrolovat dvě 

finalistky na MySpace, Facebooku nebo na jiné sociální síti. Později doma, jdete na Facebook, a ano, jedna z 

nich je tady! Surfováním přes příspěvky a její fotky vidíte velmi společenskou a samozřejmě zcestovalou 

osobu. Druhou kandidátku je trochu obtížnější najít. Je to škoda, vzhledem k tomu, že již měla nějaké 

pracovní příležitosti, byla z těch dvou o něco lepší kandidátkou. Její informace jsou sice dostupné pouze 

jejím přátelům, ale když si projíždíte jména jejích 400 přátel, zjistíte, že jedna vaše stážistka na onom 

seznamu je. Následující ráno požádáte tuto stážistku, která se s druhou uchazečkou seznámila před pár lety 

na přednášce na vysoké škole, zda se můžete podívat na facebookový profil druhé kandidátky. Během 

prohlížení jejího profilu zjistíte pár zajímavých informací: nejen, že objevíte řadu fotografií z večírků, na 

kterých je velice spoře oděná, ale také dvě fotografie, na kterých si zcela nezpochybnitelně dopřává „lajnu“ 

kokainu.  

Poděkujete své stážistce za její pomoc a vrátíte se zpět do své kanceláře přemýšlejíc, co uděláte. Rozhodně 

nechcete zaměstnat někoho, kdo má takovouto pověst nebo o kom by si testující pacienti nebo lidé ze 

schvalovacích orgánů vyprávěli: „Slyšel jste už o Dr. X? Tak tyto fotografie musíte určitě vidět…“.  

 

Otázky: 

1) Jaký je v tomto případu hlavní etický problém? 

2) Jaké jsou hlavní etické argumenty pro a proti užívání sociálních sítí potencionálními zaměstnavateli? 

3) Popřemýšlejte, jak Vy sám(a) používáte Facebook a jemu podobné stránky. Mohl by Vás v budoucnu 

tento případ ovlivnit při způsobu používání těchto stránek? 

4) Jak byste se v této situaci jakožto personální manažer nakonec rozhodl(a)? 

 

(zdroj: CRANE, Andrew. MATTEN, Dirk. Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and 

Sustainability in the Age of Globalization. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 9780199564330)  
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Slide č. 6 

LinkedIn je sociální síť pro profesionály, slouží k 

vyhledávání zaměstnanců i zaměstnání, k navazování 

profesních kontaktů, odborným diskuzím a tím vším 

přispívá k budování profesionální image a reputace. 

Termínem networking označujeme cílené vytváření 

sítě profesních kontaktů, které nám mohou být 

nápomocny při vytipování zajímavých uchazečů o 

práci. 

Úkol č. 2: Prohlédnout si společně prostředí sítě 

LinkedIn (prostřednictví uživatelského účtu lektora). 

Kde vyhledat vhodné reference o uchazeči?  

Odpověď: Sdílení odborných poznatků a názorů 

v zájmových skupinách, funkce „endorsement“ a 

„tracking“. 

 

 

 

 

Slide č. 7 

Při hledání vhodného uchazeče, který by v maximální 

míře splňoval kritéria výběru, je vhodné se kromě 

samotného životopisu zaměřit i na další informace – o 

jeho osobních charakteristikách napoví dobrovolnické 

aktivity a koníčky, o zaujetí pro obor činnost v 

zájmových skupinách, získané reference i soubor 

odborných kontaktů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 8 
V předchozích fázích jsme se zaměřili na to, jak 

prezentace uchazečů na sociálních sítích působí na 

personalisty. Nyní se pokusíme stručně zformulovat 

zásady, kterých by se měl držet absolvent, pokud si 

hledá pracovní uplatnění prostřednictvím sociálních 

sítí.  

Úkol č. 3: V menších skupinkách vytvořit osnovu 

prezentace absolventa. Jak zmírnit hendikep 

nedostatku praxe?  

Odpověď: Pochlubit se studijními úspěchy.  

Výstup: Prezentovat názor skupiny před ostatními. 

Ačkoliv se nemalé množství absolventů snaží získat již 

během studia praxi v oboru, častou bariérou při získání 

adekvátní pracovní pozice je právě nedostatek předchozích pracovních zkušeností. Je tedy zapotřebí 

personalistu přesvědčit o svých kvalitách i jiným způsobem. Je vhodné se netajit svými studijními úspěchy, 

např. publikovat na internet zásadní studentskou práci, informovat o získaných ocenění v průběhu studia, 

popř. pochlubit se výborným hodnocením. Toto vše jsou způsoby, jak lze druhou stranu přesvědčit o zaujetí 

pro zvolený obor a o vytrvalosti uchazeče. 
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Slide č. 9 
Nedostatek praxe nemusí být apriori nevýhoda. Firemní 

trainee programy cílí na nadané absolventy a záměrně 

se vyhýbají uchazečům s delší praxí. 

Proklik na aktuální nabídku trainee programů: 

 Global Talent: 

http://www.aiesec.cz/studenti/global-talent-pracovni-

staze?gclid=CjwKEAiAgranBRDitfSQk_P7vnMSJAA

hx5G5sFFdjQpgetTqT6MRIh-

jp5TMwGxo5R1ib3wu3fsuUBoCcI_w_wcB 

 ČEZ: 

http://www.kdejinde.cz/cs/studenti/trainee-

program.html 

 aktuální nabídka na jobs.cz: 

http://www.jobs.cz/search-

absolvent/?section=graduates&srch%5bq%5d=&srch%5blocality%5d%5bname%5d=&srch%5blocality%5d

%5bcoords%5d=&srch%5blocality%5d%5bcode%5d=&srch%5bagent%5d%5b0%5d=202900001&srch%5

bagent%5d%5b1%5d=202900002&srch%5bagent%5d%5b2%5d=202900007&srch%5babsolventEmployme

ntType%5d=201300007&srch%5bpage%5d=1&srch%5bminimalSalary%5d=0 

 

Slide č. 10 
Předpokládejme, že jsme na trhu práce uspěli a získali 

vhodné pracovníky na dané pozice ve firmě. Stálo nás 

to nemalé úsilí a náklady, proto osvědčí-li se tito 

zaměstnanci, byla by velká škoda o ně přijít. Je tedy 

zapotřebí zaměstnance patřičným způsobem 

motivovat. Mzda je sice významným motivačním 

stimulem, ale sama o sobě nestačí a dokonce jsou to 

často jiné aspekty, které rozhodují o tom, zda se 

pracovník rozhodne zůstat nebo bude hledat uplatnění 

např. u konkurence.   

Úkol č. 4: V menších skupinkách navrhněte způsoby, 

jak motivovat zaměstnance (nemzdové formy)? 

 

 

 

Výstup: Prezentovat názor skupiny před ostatními. 

Motivačních faktorů, které stimulují vnitřní motivaci zaměstnanců, je celá řada. Mezi ty hlavní patří kariérní 

řád, který přináší perspektivu profesního rozvoje, brání nežádoucí stagnaci a posiluje možnosti další 

seberealizace. Uznání a pochvala mohou mít nejrůznější formy (viz závěrečná část věnovaná benefitům), 

nezřídka je pozitivní zpětná vazba opomíjena a vede k nárůstu pocitu frustrace. Příjemná pracovní atmosféra, 

vhodná podniková kultura a diverzita na pracovišti (časová flexibilita, job rotation) jsou také aspekty, které 

přispívají ke kvalitnímu výkonu zaměstnanců a jejich spokojenosti.   

 

Slide č. 11 
Benefity jsou konkrétní nemzdové odměny. Jejich 

forma je značně rozlišná, ale vždy je zapotřebí mít na 

paměti, že pouze benefit, který zaměstnanci sami 

ocení, plní motivační funkci. Jinými slovy, pokud 

zaměstnancům daruji volnou vstupenku na kulturní 

představení, aniž si zjistím, že zaměstnanci mají o 

takový kulturní zážitek zájem, může se spíše jednat o 

fiasko, které může zaměstnavatele i poškodit. 

Úkol č. 5: V různých životních fázích mají 

zaměstnanci odlišné představy o benefitech, které by 

jim učinily práci atraktivnější. Každá skupina dostane 

odlišný profil zaměstnance a pokusí se mu „na míru“ 

http://www.aiesec.cz/studenti/global-talent-pracovni-staze?gclid=CjwKEAiAgranBRDitfSQk_P7vnMSJAAhx5G5sFFdjQpgetTqT6MRIh-jp5TMwGxo5R1ib3wu3fsuUBoCcI_w_wcB
http://www.aiesec.cz/studenti/global-talent-pracovni-staze?gclid=CjwKEAiAgranBRDitfSQk_P7vnMSJAAhx5G5sFFdjQpgetTqT6MRIh-jp5TMwGxo5R1ib3wu3fsuUBoCcI_w_wcB
http://www.aiesec.cz/studenti/global-talent-pracovni-staze?gclid=CjwKEAiAgranBRDitfSQk_P7vnMSJAAhx5G5sFFdjQpgetTqT6MRIh-jp5TMwGxo5R1ib3wu3fsuUBoCcI_w_wcB
http://www.aiesec.cz/studenti/global-talent-pracovni-staze?gclid=CjwKEAiAgranBRDitfSQk_P7vnMSJAAhx5G5sFFdjQpgetTqT6MRIh-jp5TMwGxo5R1ib3wu3fsuUBoCcI_w_wcB
http://www.kdejinde.cz/cs/studenti/trainee-program.html
http://www.kdejinde.cz/cs/studenti/trainee-program.html
http://www.jobs.cz/search-absolvent/?section=graduates&srch%5bq%5d=&srch%5blocality%5d%5bname%5d=&srch%5blocality%5d%5bcoords%5d=&srch%5blocality%5d%5bcode%5d=&srch%5bagent%5d%5b0%5d=202900001&srch%5bagent%5d%5b1%5d=202900002&srch%5bagent%5d%5b2%5d=202900007&srch%5babsolventEmploymentType%5d=201300007&srch%5bpage%5d=1&srch%5bminimalSalary%5d=0
http://www.jobs.cz/search-absolvent/?section=graduates&srch%5bq%5d=&srch%5blocality%5d%5bname%5d=&srch%5blocality%5d%5bcoords%5d=&srch%5blocality%5d%5bcode%5d=&srch%5bagent%5d%5b0%5d=202900001&srch%5bagent%5d%5b1%5d=202900002&srch%5bagent%5d%5b2%5d=202900007&srch%5babsolventEmploymentType%5d=201300007&srch%5bpage%5d=1&srch%5bminimalSalary%5d=0
http://www.jobs.cz/search-absolvent/?section=graduates&srch%5bq%5d=&srch%5blocality%5d%5bname%5d=&srch%5blocality%5d%5bcoords%5d=&srch%5blocality%5d%5bcode%5d=&srch%5bagent%5d%5b0%5d=202900001&srch%5bagent%5d%5b1%5d=202900002&srch%5bagent%5d%5b2%5d=202900007&srch%5babsolventEmploymentType%5d=201300007&srch%5bpage%5d=1&srch%5bminimalSalary%5d=0
http://www.jobs.cz/search-absolvent/?section=graduates&srch%5bq%5d=&srch%5blocality%5d%5bname%5d=&srch%5blocality%5d%5bcoords%5d=&srch%5blocality%5d%5bcode%5d=&srch%5bagent%5d%5b0%5d=202900001&srch%5bagent%5d%5b1%5d=202900002&srch%5bagent%5d%5b2%5d=202900007&srch%5babsolventEmploymentType%5d=201300007&srch%5bpage%5d=1&srch%5bminimalSalary%5d=0
http://www.jobs.cz/search-absolvent/?section=graduates&srch%5bq%5d=&srch%5blocality%5d%5bname%5d=&srch%5blocality%5d%5bcoords%5d=&srch%5blocality%5d%5bcode%5d=&srch%5bagent%5d%5b0%5d=202900001&srch%5bagent%5d%5b1%5d=202900002&srch%5bagent%5d%5b2%5d=202900007&srch%5babsolventEmploymentType%5d=201300007&srch%5bpage%5d=1&srch%5bminimalSalary%5d=0
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zvolit vhodné formy benefitů. Vycházejte ze znalostí, které jste získali v předchozí části věnované motivaci. 

Výstup: Prezentovat názor skupiny před ostatními. 

 

 

Slide č. 12 

Ačkoliv jsme se v minulém zadání přesvědčili o tom, 

že nároky např. absolventa budou asi jiné než 

zaměstnance s malými dětmi, nelze při rozhodování o 

správnosti benefitů paušalizovat. Jako vhodný nástroj 

individualizace benefitů je tzv. cafeteria systém, který 

umožňuje zvolit optimální mix. Někteří zaměstnanci 

dají přednost větší časové flexibilitě, např. z důvodů 

dalšího vzdělávání nebo kvůli péči o malé děti či 

stárnoucí členy rodiny. Pro jiné pracovníky jsou vice 

atraktivní poukázky, které mohou použít při vstupu na 

kulturní a sportovní akce. Poměrně rozšířeným 

benefitem (i díky štědré podpoře z evropských fondů) 

je zajištění jazykových kurzů pro zaměstnance.  

 

Slide č. 13 

Slide se odkazuje k úvodní diskuzi, do které lektor 

nezasahoval. Nyní, po probrání látky všech 3 okruhů je 

na místě se k ní vrátit a poopravit případně některá 

mylná tvrzení, která v ní zazněla. Posluchači by měli 

být schopni samostatně zodpovědět uvedené otázky a 

orientovat se v problematice. 

 

 

 

 

 

Slide č. 14 

Závěrečný slide, rozloučení s posluchači.  
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Název modulu 

Sociálně nežádoucí jednání na pracovišti 

 

Anotace modulu  
Na pracovištích se špatnou firemní kulturou se lze nezřídka setkat se závažným sociálně 

nežádoucím jednáním jako je mobbing (= šikana na pracovišti) či různými formami 

diskriminačního chování. Pro zaměstnance s menším penzem životních zkušeností, tedy absolventa, 

může být obzvlášť nelehké tyto jevy včas rozpoznat a účinně se jim bránit.  

Kromě těchto sociálních patologií se v zaměstnání může vyskytovat celá řada dalších negativních 

fenoménů (např. korupční jednání, závažné porušování bezpečnostních předpisů apod.), které mají 

závažné společenské důsledky a nezřídka vedou k velkým škodám. Jakým způsobem je možné se 

jako řadový zaměstnanec vůči těmto společensky nežádoucím jevům postavit a zabránit jejich 

šíření? Jak se zároveň zachovat v maximální možné míře profesionálně a riskovat co nejméně?  

Na druhou stranu i ve společnostech s příkladnou firemní kulturou nelze zcela vyloučit výskyt 

těchto nežádoucích jevů. Proto tyto podniky vytváří různá preventivní opatření, aby jejich výskyt 

byl eliminován. Nejčastěji se jedná o zřízení anonymních linek, pravidelná školení zaměstnanců se 

zaměřením na podnikovou kulturu a vytvoření pozice firemního ombudsmana.  

 

Výstupy z učení  
Studenti pochopí nebezpečnost mobbingu, diskriminačního chování a význam whistleblowerství. 

Natrénují si základní techniky obrany a rozlišování stupňů závažnosti mobbingu. Na konkrétních 

příkladech z praxe se naučí rozeznávat formy přímé a nepřímé diskriminace. Osvojí si základní 

zásady zachování vlastní bezpečnosti při whistleblowingu (oznamování).    

Klíčová slova 

Mobbing, staffing, bossing, diskriminace, diversity management, whistleblowing. 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modulem je možné rozšířit výuku předmětů Podnikový management a Podnikatelská etika. 

 

Potřeby modulu  
K výuce v tomto modulu je zapotřebí, aby studenti měli přístup k PC s internetem, dále 

dataprojektor, flipchart a dostatek volného prostoru mimo stolky s PC pro možnost vytvoření menší 

debatní skupiny. 

Časová náročnost 

90 minut 

Doporučená literatura 

CRANE, Andrew. MATTEN, Dirk. Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and 

Sustainability in the Age of Globalization. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 

9780199564330. 

KRATZ, Hans - Jürgen. Mobbing : jak ho rozpoznat a jak mu čelit. Praha: Management Press, 

2005. ISBN 80-7261-127-5. 

http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-

ecourse-step-4  

http://www.transparency.cz/co-delame/temata/whistleblowing/ 
 

 

 

 

 

http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.transparency.cz/co-delame/temata/whistleblowing/
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Slide č. 1 

Titulní slide prezentace obsahuje základní identifikační 

údaje modulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 2 

Úvodní slide výukové části prezentace má za cíl 

otevřít diskuzi a vtáhnout posluchače do problematiky 

sociálně nežádoucích jevů na pracovišti. Lektor se 

snaží od posluchačů zjistit, co si pod termínem 

„sociálně nežádoucí jednání“ představují a kde je 

hranice mezi nevhodným (neslušným) chováním a 

kdy se může jednat již o určitou formu patologie. 

Lektor do diskuze nevstupuje svými komentáři, a 

pokud to není nutné, nekoriguje vyjádření posluchačů. 

K úvodní diskuzi se s komentářem vrátí až na konec 

modulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 3 
Vymezuje okruhy, se kterými se dnes posluchači 

seznámí. Krátce nastíní problematiku šikany, 

diskriminace a whistleblowingu. Posluchači jsou 

vyzváni, aby uvedli, zda se již ve svém okolí s těmito 

jevy sami setkali (resp. byli svědky) a proč je dle jejich 

názoru zapotřebí věnovat těmto tématům pozornost. 

Vhodné je i pohovořit o sociálně nežádoucích jevech 

ve škole v rámci vymezených okruhů (šikana, mobbing 

apod.)   
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Slide č. 4 

Otevírá problematiku mobbingu: 

Šikanu na pracovišti podle statistik zažívá v Česku 

každý šestý zaměstnanec. Většina zaměstnanců tento 

tlak neunese, proto dávají výpověď nebo končí v péči 

psychiatra. Než však dojde k takovému vyústění, lze 

obvykle zaznamenat následující fáze mobbingu:  

1. První konflikty, schválnosti, pomluvy, 

zadržování informací – nejde ještě o plánovité chování 

2. Přechod k systematickému psychoteroru, 

činnosti jsou plánovány a vykonávány se záměrem 

poškodit druhého 

3. V této fázi dochází ke konkrétnímu napadání a 

útokům, obviňování, pracovnímu přetěžování; 

mobbovaný je před vedením označen za „černou ovci“, což vede k dalším křivdám a zároveň mobbing 

dostává požehnání od vedení společnosti. 

4. Postižený je zlomen v celé struktuře své osobnosti a obyčejně vykazuje ty znaky chování, jež mu byly 

zpočátku neoprávněně vytýkány, s touto novou situací se musí zaměstnavatel vypořádat a postižený je 

např. propuštěn. 

Nejčastější formy mobbingu dle agresora: 

1. mobbing na stejné úrovni, mobberem je kolega 

2. bossing, agresor je nadřízený 

3. kombinace předchozích 2 typů 

4. staffing, podřízený mobbuje nadřízeného  

 

 

Slide č. 5 
Pro mobbing je charakteristická skrytost, rafinovanost a 

zákeřnost. Pro rozpoznání mobbingu se lze řídit 

Leymannovým pravidlem: za mobbing lze považovat 

pouze chování, které se objevuje alespoň 1× týdně po 

dobu minimálně 6 měsíců.  

Mobbing je velmi závažné sociálně nežádoucí jednání, 

které bývá často podceňováno a je diagnostikováno 

příliš pozdě. Oběť se nezřídka snaží s agresorem 

domluvit, pochopit jeho chování, přizpůsobit se jeho 

nereálným (nekonkrétním) požadavkům a těmito 

způsoby doufá ve změnu postoje mobbera. Ve 

skutečnosti se tímto pouze agrese stupňuje a oběť 

postupně přestává podávat plnohodnotný výkon a stává 

se terčem kritiky i ostatních pracovníků. V lepším případě končí šikana propuštěním, popř. léčbou, 

v nevýjimečných případech i sebevraždou. 

Slide č.6 
V tomto slidu se seznámíme se základními 

technikami, jak se mobbingu bránit.  

Na odkazu: 

http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-

insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-

ecourse-step-4  je instruktážní video s ukázkami 

v anglickém jazyce. 

Je zapotřebí odmaskovat agresora - agresor se 

schovává za maskou, která chrání jeho vnitřní 

nejistotu.  V situaci, kdy agresor nepřiměřeně kritizuje 

a napadá svou oběť, lze postupovat dle následujícího 

scénáře: 

http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
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1. Vyhodnotit agresorův komentář   - co ve skutečnosti vyjadřuje. V žádném případě se nejedná o 

konstruktivní návrh řešení konkrétní situace, je to agresorovo vyjádření snahy mít nad obětí kontrolu a 

zahanbit ji. Napadaný by se neměl dostat do obranné pozice, protože v té je ještě slabší. Je zapotřebí 

získat čas, není nutné okamžitě reagovat na obvinění. Vhodně zvolenou otázkou lze získat dodatečný čas. 

Například: „Proč si právě toto myslíte?“ nebo „Vnímáte u mne také nějaké přednosti?“  

2. Přenesení „důkazního břemena“ na agresora. Většina obvinění je obecného charakteru, bez záměru řešit 

problém. Agresor se musí dostat do situace, kdy on bude vysvětlovat, „bránit se“. Toho lze docílit 

pomocí technik: 

a. Technika „rozbité desky“ – opakovat otázku stále dokola klidným hlasem, dokud agresor neodpoví. 

b. Parafrázování – kladení otázky agresorovi s použitím jeho vlastních slov. „Opravdu si to myslíte?“   

(viz ukázka – „Opravdu si myslíte, že pouze já z celého týmu jsem zodpovědný/á za pokles tržeb?“)  

„Můžete to upřesnit?“ 

3. Uzavřít konverzaci byste měli vy a tím dát najevo, že se agresora nebojíte. K ukončení jsou vhodné 

následující reakce: 

a. Odpověď typu: „Beru na vědomí Vaše návrhy a vrátíme se k tomu později.“ 

b. Velmi krátké odpovědi (reakce): „Zajímavé!“ „To vypadá, jako byste mě chtěl/a ponížit?!“…a poté 

odejděte. 

 

Po nastudování technik se posluchači rozdělí do skupin a procvičí si osvojenou teorii. 

Úkol č. 1:  V každé skupině nacvičit jednu z uvedených technik a vytvořit sadu konkrétních reakcí. 

Výstup: Prezentovat vytvořené reakce před ostatními, případně objasnit záměr.  

 

 

Slide č. 7 
V tomto slidu se věnujeme tématu diskriminace.  

Za diskriminaci v obecné rovině považujeme 

odlišování jednoho subjektu od druhého 

nikoliv na základě jeho individuálních schopností, ale 

na základě předsudků a generalizování. V důsledku 

toho dochází k odnětí práv určité skupině či jednotlivci, 

a to na základě: 

 rasy, etického původu, národnosti 

 genderu  

 sexuální orientace 

 věku  

 zdravotního postižení 

 náboženského vyznání, víry či světového názoru 

(včetně politického přesvědčení) 

Jedná se o taxativní výčet, který nelze rozšiřovat. 

 

Slide č. 8 
Tento slide nás seznamuje s rozlišením přímé a 

nepřímé diskriminace. 

O přímou diskriminaci se jedná v situaci, v níž se s 

jednou osobou zachází méně příznivě než s jinou 

osobou např. z důvodu pohlaví. Nepřímá 

diskriminace je více rozšířená a charakterizuje ji 

znevýhodňování v důsledku zdánlivě neutrálního 

ustanovení, kritéria, zvyklosti, k diskriminaci 

dochází až při uplatnění této normy. 

Úkol č. 2: Studenti ve skupinách obdrží zadání 

modulových situací k jednotlivým typům 

diskriminace a jejich úkolem bude rozhodnout, zda 

se jedná či nejedná o diskriminaci na pracovišti – 

viz příloha.  
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Výstup: Objasnit závěry skupiny před ostatními studenty.  

Seznam modelových situací: 

 Zaměstnavatel přeřadil těhotnou zaměstnankyni na jinou pracovní pozici, např. z původní pozice 

skladnice do administrativního úseku. (nejedená se o diskriminaci, viz Zákoník práce) 

 Z pracovního inzerátu: 

Hledáme pracovníky/ce na pozici mechanik údržby leteckých motorů. 

Požadavky: ……výška do 160 cm  (nejedná se o diskriminaci, oprávněný požadavek – rozměr motorů) 

 Z pracovního inzerátu: 

Do našeho mladého a  dynamického  pracovního kolektivu hledáme pracovníky na pozici….. (nepřímá 

forma diskriminace, na základě věku) 

 Praxe na nejmenované katedře: 

Zaměstnankyně učí, na výzkum máme zaměstnance. (diskriminace – stereotypní vnímání genderových 

rolí) 

 Z pracovního inzerátu: 

Hledáme muže na pozici skladníka. (přímá diskriminace na základě pohlaví) 

 Otázka na uchazečku o práci při pracovním pohovoru: 

Plánujete mít děti? A kdy? (nevhodný dotaz – předpokládá, že pokud se žena rozhodne mít děti, nebude 

se dostatečně věnovat své práci) 

 Personalista shodou okolností zjistí, že uchazeč o práci maséra žije v registrovaném partnerství. Ačkoliv 

uchazeč splňuje podmínku praxe i vzdělání, není přijat s odůvodněním, že jeho sexuální orientace by 

mohla odradit zákazníky. (diskriminace na základě sexuální orientace) 

 Uchazečka o práci na pozici řidiče kamionu je odmítnuta s tím, že se jedná výlučně o mužský kolektiv a 

„nezapadla by“. (diskriminace na základě pohlaví) 

 Při přijímací řízení na univerzitu (v zahraničí) jsou bodově zvýhodněni uchazeči potomků původních 

obyvatel dané země. (pozitivní diskriminace) 

 Zaměstnanec na stejné pozici jako jeho kolegyně (stejné požadavky na kvalifikaci, stejná náplň práce, 

srovnatelné výsledky) má o 25% vyšší plat s tím, že je živitel rodiny a pokud by neměl adekvátní plat, 

zaměstnavatel by o něho přišel. (diskriminace – stereotypní vnímání genderových rolí, mýtus muže 

živitele) 

 

Slide č. 9 
Další slide přináší konkrétní nástroje, které podpoří 

prevenci diskriminace. 

Diskriminačnímu chování lze ve firmě předcházet 

vhodně nastavenými interními dokumenty, soustavným 

školením zaměstnanců se zaměřením na problematiku 

diskriminace a zavedením etického kodexu. Koncept 

diversity managementu (cílená spolupráce různých 

skupin lidí, klíčová je rozmanitost celku) je v současné 

době hojně aplikován a propagován úspěšnými 

firmami, např. KPMG, Toyota nebo Coca-Cola.   

 

 

 

Slide č. 10 
Úvodní slide 3. části prezentace má za úkol nastartovat 

diskuzi o whistleblowingu. Tento termín není u široké 

veřejnosti dostatečně známý a zároveň často panuje 

velmi zkreslené vnímání whistleblowingu.    

Termín whistleblowing je odvozen z anglického „to 

blow the whistle“ (= zapískat na píšťalku“, 

v přeneseném významu upozornit na nebezpečí) a 

jedná se o situaci, kdy stávající nebo bývalí 

zaměstnanci upozorňují na nekalé praktiky na 

pracovišti. Za nekalé praktiky považujeme jevy 

ohrožující veřejnost (např. korupci, zásadní porušování 
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bezpečnostních norem aj.) a upozornění na ně může zabránit nehodám, zpronevěře veřejných prostředků, 

škodám na životním prostředí či zdraví občanů.  

Pokud se zaměstnanec stane svědkem závažného porušení, které není v souladu s veřejným zájmem a 

vyčerpal veškeré možnosti nápravy v rámci organizace (nebo jinak zjistil, že náprava v rámci organizace 

není možná), je možné přistoupit k whistleblowerství. Je zapotřebí mít na paměti, že česká legislativa zatím 

s větší ochranou whistleblowerů (oznamovatelů) nepočítá a proto je zapotřebí jednat tak, aby se oznamovatel 

v maximální míře chránil.   

Úkol č. 3: V menších skupinkách se zamyslete nad tím, co vše by whistleblower mohl učinit pro posílení 

vlastní bezpečnosti při oznámení korupčního jednání. 

Odpověď: Viz následující slide  

Výstup: Prezentovat názor skupiny před ostatními. 

 

 

 

 

Slide č. 11 

Tento slide navazuje na předchozí úkol. Pokud je pro 

posluchače obtížné navrhnout způsoby ochrany, lze 

společně shlédnout studentské instruktážní video v 

angličtině, kde jsou jednotlivé kroky vysvětleny: 

https://www.youtube.com/watch?v=N7xNRoT07Rs 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 12 

Tento prezentovaný slide shrnuje preventivní nástroje 

sociálně nežádoucího jednání na pracovišti. 

Nekalé praktiky se nemusí vyhnout žádné firmě, proto 

řada z nich přijala preventivní opatření a mechanismy, 

jak si s těmito nežádoucími jevy poradit v rámci 

organizace a tím zabránit např. negativní medializaci. 

Mezi nejrozšířenější patří anonymní linky důvěry, 

firemní ombudsman (interní či externí) a systém 

školení zaměstnanců s cílem posílit povědomí o firemní 

kultuře a hodnotách společnosti. Tyto nástroje jsou 

úspěšné za předpokladu, že jsou implementovány 

v prostředí důvěry, tedy pouze v organizaci s funkční 

korporátní kulturou a dobrou pracovní atmosférou. 

 

 

 

Slide č. 13 

Slide se odkazuje k úvodní diskuzi, do které lektor 

nezasahoval. Nyní, po probrání látky všech 3 okruhů je 

na místě se k ní vrátit a poopravit případně některá 

mylná tvrzení, která v ní zazněla. Posluchači by měli 

být schopni samostatně zodpovědět uvedené otázky a 

orientovat se v problematice. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N7xNRoT07Rs
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Slide č. 14 

Závěrečný slide, rozloučení s posluchači. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-

step-4  

 

http://www.transparency.cz/co-delame/temata/whistleblowing/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N7xNRoT07Rs 

  

http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.howtobebullyfreeatwork.com/fe/9330-insulted-in-public-by-workplace-bullies-video-ecourse-step-4
http://www.transparency.cz/co-delame/temata/whistleblowing/
https://www.youtube.com/watch?v=N7xNRoT07Rs
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Počítačová gramotnost a svět internetu 
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Počítačová gramotnost a svět internetu 

Ondřej Moc 

 

Žijeme v turbulentním světě. Tempo našeho životního stylu se neustále zrychluje, 

vzdálenosti se "zmenšují" a přicházejí stále nové výzvy. Používáme zařízení, jejichž názvy by před 

50 lety (skoro) nikomu nic neřekly, přičemž mnoho z těchto zařízení nebylo běžných ani před 15 

lety. Při vzdělávání je proto nutné sledovat nejnovější trendy ve vývoji na tomto poli a dokázat na 

ně při výuce reagovat tak, aby absolventi škol byli připraveni plně využívat možnosti, které rozvoj 

zmíněných technologií přináší. Není proto překvapením, že jedním z námětů vzešlých z workshopu 

zaměstnavatelů a pracovníků projektu CEV bylo vytvoření modulu věnovaného informačním 

technologiím. Vzniklo tak téma D s názvem Počítačová gramotnost a svět internetu.  

Jeden z modulů respektoval celkové zaměření celého projektu, tedy ekonomické vzdělávání. 

Věnoval se ekonomickým možnostem, které svět internetu přináší, což se projevilo vznikem 

modulu s názvem E-shopy.  Idea modulu nespočívala ve výcviku vedoucího k vytvoření vlastního 

eshopu – takovou aktivitu je lépe přenechat odborníkům – ale v přiblížení rizik a efektů, které jsou s 

nákupem v eshopech spojeny.  

Druhý modul se věnoval pozitivním příležitostem, které internet přináší. S těmito kladnými 

stránkami lidského pokroku jsou však spojeny i jisté stinné stránky. Informační technologie nám 

umožňují komunikovat okamžitě s kýmkoliv na celém světě. Osud zpráv svěřovaných internetu 

však nemáme pod kontrolou a může se stát, že tyto informace (kterými mohou být osobní data či 

soukromé materiály) skončí v rukou nezamýšleného adresáta. Z toho důvodu jsme se věnovali 

bezpečnosti v kyberprostoru. Během výuky se studenti seznámili se základy šifrování a naučili se 

používat šifrovací programy, které umožňují skrýt obsah posílané zprávy, resp. šifrovat data na 

používaném počítači. Studenti se seznámili s významem veřejného a soukromého klíče při 

asymetrickém šifrování a také s problematikou digitálního podpisu. 

Závěrem tohoto úvodu si přiznejme, že vývoj informačních technologií je překotný a je 

možné, že aktuálnost zde uvedených modulů skončí dříve, než by nám bylo milé. Na druhou stranu 

by to však znamenalo, že uživatelé IT mají k dispozici něco nového, lepšího, užitečnějšího – a to by 

vůbec nebyla špatná zpráva.  
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Název modulu 

Bezpečnost v kyberprostoru 

 

Anotace modulu  
Modul seznamuje studenty s možnostmi bezpečné komunikace v prostředí internetu prostřednictvím 

asymetrické kryptografie a s některými způsoby ochrany před kyberšikanou.  

 

Výstupy z učení  
Studenti pochopí nutnost používání zabezpečené komunikace, naučí se používat šifrovací software 

Gpg4win, budou umět vygenerovat veřejný a soukromý klíč. Studenti se seznámí se způsoby 

zveřejnění svého veřejného klíče a zjištění veřejného klíče osoby, se kterou chtějí komunikovat, 

vyzkouší si správu klíčů. Naučí se k emailu připojit elektronický podpis a poznat email podepsaný 

elektronickým podpisem včetně ověření platnosti certifikátu. Studenti se seznámí s rolí 

certifikačních autorit. Naučí se vyhledávat konkrétní fotografie na internetu pomocí reverzního 

vyhledávání a seznámí se s okolnostmi, za kterých je možné dosáhnout odstranění nechtěné 

fotografie z prostředí internetu. 

 

Klíčová slova 

Šifrování, asymetrické šifrování, veřejný klíč, soukromý klíč, elektronický podpis, Gpg4win, 

certifikační autorita, kyberšikana, reverzní vyhledávání. 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modulem je možné rozšířit výuku předmětů Informatika, Informační a komunikační technologie. 

 

Potřeby modulu  
K výuce v tomto modulu potřebujeme, aby studenti měli přístup k PC s internetem a v učebně se 

nacházel dataprojektor napojený na učitelské PC. Dále budeme potřebovat instalaci volně 

dostupného softwaru Gpg4win. Vhodné (nikoliv však nutně) je pořízení příslušných certifikátů od 

některé z certifikačních autorit. Studenti by měli mít zřízenu emailovou adresu. 

 

Časová náročnost 

90 minut 

Doporučená literatura 

SINGH, Simon, 2003. Kniha kódů a šifer. Praha: Nakladatelství Dokořán a Argo. ISBN 80-86569-

18-7 (Dokořán), ISBN 80-7203-499-5 (Argo). 

VONDRUŠKA, Pavel, 2006. Kryptologie, šifrování a tajná písma. Praha: Albatros. ISBN 80-00-

01888-8. 

   



 

175 

Praktické ekonomické vzdělávání 

 

Slide č. 1 

Titulní slide prezentace obsahuje základní 

identifikační údaje o modulu. 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 2  

Cílem úvodního slidu výukové části prezentace je 

upozornění na možné narušení soukromí jednotlivce 

z různých stran. Slide postupně odkrývá obrázky 

skutečných novinových článků, které se věnují 

problematice odposlechu emailové komunikace. 

Tyto články nalezneme v plném znění na adresách: 

http://technet.idnes.cz/nsa-fbi-sledovani-prism-usa-

soukromi-data-f15-  

/sw_internet.aspx?c=A130607_065544_hw_monitor

y_pka 

http://www.blog.sslmarket.cz/ssl/ukrast-prihlasovaci-

udaje-je diky-http-snadne-obranou -je-https/      

http://technet.idnes.cz/agenti-zradci-veterani-z-nsa-

d1v- 

/sw_internet.aspx?c=A130621_165320_sw_internet_pka 

 Jako poslední je potom použit obrázek s obchodními podmínkami společnosti Google. Tyto podmínky 

uživatelé odsouhlasí (často bez řádného pročtení), aby mohli užívat služby společnosti. Tím dávají 

společnosti Google souhlas např. s monitorováním své emailové komunikace (údajně za účelem přesnějšího 

marketingového zacílení), dále pak souhlas s tím, že společnosti Google dávají celosvětovou licenci k použití 

jakéhokoliv obsahu, který nahrají, přijmou či odešlou prostřednictvím jakékoliv služby společnosti Google 

atd. Obrázek vznikl úpravou www stránky: https://www.google.cz/intl/cs/policies/terms/regional.html  

 

 

 

Slide č. 3  

Slide č. 3 pouze vytváří obrazovou odpověď na 

otázku: „Proč bychom měli šifrovat?“. Odpověď zní: 

„Protože mezi příjemcem a odesílatelem zprávy se 

mohou vyskytovat nepovolané osoby či zařízení, které 

mohou sledovat, či dokonce pozměnit zasílanou 

zprávu, aniž by se to odesílatel a zamýšlený příjemce 

zprávy vůbec dozvěděl. Pokud ovšem dopis 

zašifrujeme, situace je rázem jiná. V tu chvíli nám 

nemusí vadit, že se email dostane do rukou 

nepovolané osoby, protože je pro něj nečitelný.“.  

  

http://technet.idnes.cz/nsa-fbi-sledovani-prism-usa-soukromi-data-f15-%20%20/sw_internet.aspx?c=A130607_065544_hw_monitory_pka
http://technet.idnes.cz/nsa-fbi-sledovani-prism-usa-soukromi-data-f15-%20%20/sw_internet.aspx?c=A130607_065544_hw_monitory_pka
http://technet.idnes.cz/nsa-fbi-sledovani-prism-usa-soukromi-data-f15-%20%20/sw_internet.aspx?c=A130607_065544_hw_monitory_pka
http://technet.idnes.cz/nsa-fbi-sledovani-prism-usa-soukromi-data-f15-%20%20/sw_internet.aspx?c=A130607_065544_hw_monitory_pka
http://www.blog.sslmarket.cz/ssl/ukrast-prihlasovaci-udaje-je%20diky-http-snadne-obranou%20-je-https/
http://www.blog.sslmarket.cz/ssl/ukrast-prihlasovaci-udaje-je%20diky-http-snadne-obranou%20-je-https/
http://technet.idnes.cz/agenti-zradci-veterani-z-nsa-d1v-%20/sw_internet.aspx?c=A130621_165320_sw_internet_pka
http://technet.idnes.cz/agenti-zradci-veterani-z-nsa-d1v-%20/sw_internet.aspx?c=A130621_165320_sw_internet_pka
http://technet.idnes.cz/agenti-zradci-veterani-z-nsa-d1v-%20/sw_internet.aspx?c=A130621_165320_sw_internet_pka
https://www.google.cz/intl/cs/policies/terms/regional.html
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Slide č. 4  

Tento slide končí úvodní část prezentace a seznamuje 

studenty s obsahem modulu.  

 

 

 

 

 

 

Slide č. 5  

V tomto slidu se začneme věnovat šifrování. Je 

vhodné, aby se studenti seznámili se základními 

pojmy kryptologie na konkrétních jednoduchých 

příkladech. Uvedeme proto některé historicky sice 

překonané, ale jednoduché a názorné příklady 

šifrování spolu s několika historickými poznámkami.  

Historie utajování obsahu přenášených zpráv je dlouhá 

a obsahuje nejrůznější metody utajení zpráv. 

V dávných dobách, kdy na vše byl ještě dostatek času, 

se třeba zpráva ukryla tak, že se vybranému poslu 

vyholila hlava, zpráva se napsala na jeho hlavu a 

nechala se zarůst  vlasy. Posel byl poté vyslán na 

místo určení zprávy, tam si nechal oholit hlavu a 

příjemce si pak mohl zprávu přečíst. Pokud posel 

upadl do zajetí, asi málokoho napadlo, že má zprávu ukrytu pod vlasy. Podobných způsobů bylo vymyšleno 

mnoho.  

Asi nejčastější způsob ukrytí obsahu zprávy ovšem spočíval v jejím zašifrování, tj. v převedení zprávy do 

podoby nečitelné pro neoprávněnou osobu. Opět bylo vymyšleno mnoho způsobů zašifrování zprávy. Jednou 

z nejstarších metod je tzv. Caesarova šifra, spočívající v náhradě každého písmene textu písmenem, které se 

v abecedě nachází o předem definovaný počet míst dále. Jméno získala šifra podle římského císaře Julia 

Caesara, který tuto šifru údajně s oblibou používal. 

Úloha:  Rozluštěte následující Caesarovu šifru: SFQBGQB S HIRYR RPMBPKVZE 

IRPQFQBIR.  

Nápověda:  Vycházíme z abecedy s 26 písmeny bez diakritiky. Záměna písmen abecedy byla 

provedena posunutím o tři písmena v  abecedě nazpět, tj. A→X, B→Y, C→Z atd., viz níže 

uvedená tabulka.  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

Dešifrování tedy provádíme tak, že písmenům z dolního řádku přiřazujeme písmena z horního 

řádku. 

Odpověď:  VITEJTE V KLUBU USPESNYCH RESITELU 
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Slide č. 6 
V tomto slidu se seznámíme se základními pojmy 

spojenými se šifrováním. Kryptologie je věda 

zabývající se metodami utajení obsahu zpráv. Dělí se 

na kryptografii a kryptoanalýzu.  

V dřívějších dobách se od kryptografie vyžadovalo 

pouze vyvíjení metod, které dokázaly účinně skrýt 

obsah zprávy před nežádoucím (nezamýšleným) 

příjemcem zprávy. V současné době již od 

kryptografie žádáme více.  

 

 

 

 

Současné metody umožňují zaručit: 

 Důvěrnost zprávy (tj. její nečitelnost pro nežádoucího příjemce zprávy). K tomuto je vhodné uvést 

následující motivační příklad. Představme si pana X, šéfa firmy, který si se svým podřízeným, panem Y, 

domlouvá po emailu strategii pro nejbližší obchodní jednání s panem Z. Pokud pan Z jejich komunikaci 

sleduje, je schopen ji zneužít ke svému prospěchu. Pokud však X a Y používají šifrovanou komunikaci, 

potom její odposlouchávání ze strany pana Z není problém, protože tato je pro něj nečitelná. Komunikace 

mezi X a Y je tedy důvěrná. 

 Integritu zprávy (tj. její neporušenost při přenosu). Vhodný motivační příklad: Pan X posílá emailem 

cenovou nabídku svému zákazníkovi, panu Z. Jejich korespondenci zachytil pan Y, konkurent pana X. 

Protože pan Y chce získat zákazníka pana X, pozmění zprávu od pana X tak, aby jeho vlastní nabídka pro 

pana Z byla zajímavější. Pan Z tak od pana X dostane jiný email, který mu pan X ve skutečnosti poslal. Co 

je přitom důležité, je, že pan Z nemá šanci zjistit, že email byl změněn. Zaručením integrity zprávy máme 

na mysli metody, které nám umožní jednoznačně potvrdit, že email (obecně: jakákoliv zpráva) nebyl po 

cestě od původního autora k zamýšlenému příjemci žádným způsobem změněn. V současnosti se tento 

problém řeší posláním tzv. otisku zprávy (fingerprintu) zprávy. 
 Určení původu dat (tj. nezpochybnitelnost autorství). V současné době není problém vytvořit emailovou 

adresu, která imituje jméno cizího člověka, např. albert.einstein@gmail.com, a posílat zprávy z této 

adresy. Příjemce pak nemá možnost zjistit, zda zpráva opravdu pochází od domnělého autora či nikoliv. 

Tento nedostatek je možné řešit pomocí připojení tzv. digitálního podpisu k emailu. Digitální podpis je 

certifikát (digitální soubor), který k uvedenému jménu vlastní pouze jeho oprávněný uživatel, a nikdo jiný 

jej tedy nemůže použít. Tento certifikát vydává důvěryhodná certifikační autorita po ověření identity 

uživatele, a tato autorita ručí za správnost deklarované identity. Tím je zaručena nezpochybnitelná 

identita osoby, která email poslala. 
Kryptoanalýza je věda s opačnými úkoly než kryptografie. Jedním z hlavních úkolů je nalézání a studium 

metod luštění šifrovaných zpráv, tj. metody převedení zašifrované zprávy do čitelného (srozumitelného) 

tvaru a zkoumání odolnosti kryptografických systému proti rozluštění.      

 

 

 

Slide č. 7 

V tomto slidu pokračujeme v představení některých 

základních pojmů z oblasti kryptologie. Můžeme se 

přitom odkazovat na příklad s Caesarovou šifrou ze 

slidu č. 5.  

 Otevřený text je zpráva před zašifrováním, tedy 

zpráva, jejíž obsah chceme utajit před nepovolanými 

osobami. V předchozím příkladu byla otevřeným 

textem zpráva "Vitejte v klubu uspesnych resitelu." 

 Šifrový text je zpráva v zašifrovaném tvaru, tj. ve 

tvaru, ve kterém je skryt význam zpráva před 

nepovolanou osobou. V předchozí úloze byla šifrovým 

textem zpráva "sfqbgqb s hiryr rpmbpkvze irpqfqbir." 
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 Šifrovacím (kryptografickým) systémem je metoda, podle níž byl otevřený text převeden do šifrového 

textu. V předchozí úloze bylo šifrovacím systémem nahrazení každého písmene otevřeného textu jiným 

písmenem, přičemž toto náhradní písmeno bylo získáno posunutí písmen v abecedě o jistý, předem 

domluvený, počet míst v abecedě. 

 Klíč (kryptografického systému) jsou parametry šifrovacího systému, které mají vliv na výsledný šifrovací 

text. V předchozí úloze bylo klíčem posunutí písmen o tři místa v abecedě. Pokud bychom zvolili jiný 

klíč, např. posunutí o pět míst, výsledný šifrový text by se (při použití stejného šifrovacího systému, tj. 

použití Caesarovy šifry) lišil. 

 Prolomení šifry hrubou silou představuje jeden z možných způsobů prolomení šifry (tj. dešifrování 

šifrového textu) pomocí vyzkoušení použití všech možných klíčů. Odolnost šifrovacího systému 

posuzujeme mimo jiné i podle odolnosti proti prolomení šifry hrubou silou. Např. Caesarova šifra je 

relativně "slabá". Pokud známe šifrový systém (náhrada písmen textu posunutím v abecedě o příslušný 

počet míst), potom při počtu 26 písmen v abecedě (bez diakritiky), existuje 25 různých možností posunu. 

Stačí tedy vyzkoušet pouze 25 možných způsobů záměny a jeden z nich určitě povede k prolomení šifry. 
 

 

 

Slide č. 8 

Tento slide nás seznamuje s jedním 

z nejpoužívanějších šifrovacích systémů v historii 

lidstva - substituční šifrou. Její princip spočívá 

v nahrazení písmen otevřeného textu jiným písmenem 

podle předem dohodnuté tzv. šifrové abecedy, která je 

známa pouze zamýšleným účastníkům komunikace.   

Aktivita: Možností vytvoření šifrovací abecedy je 

velké množství – toto je v slidu naznačeno postupným 

stanovováním možných šifrových abeced. Nejprve se 

zobrazí nevyplněná tabulka se šifrovací abecedou a 

studenti mohou být vyzváni, aby zkusili nějakou 

abecedu vytvořit. Po prvním kliknutí na slide se objeví 

jeden z možných návrhů, po druhém kliknutí se objeví 

další možná šifrová abeceda. Tento příklad slouží k 

naznačení obrovského množství možných šifrových 

abeced.  

Aktivita: Studenti se mohou pokusit o určení počtu různých šifrových abeced, tj. určit počet všech možných 

klíčů. Z matematického pohledu je zřejmé, že (za předpokladu, že se písmeno nezobrazí samo na sebe) pro 

písmeno A máme 25 možností umístění, pro písmeno B zbývá 24 možností, pro písmeno C je k dispozici 23 

možností atd. Počet klíčů je tedy roven hodnotě součinu 25∙24∙23∙…∙3∙2∙1=25! (tzv. 25 faktoriál)= 15 511 

210 043 330 985 984 000 000. Toto číslo je nepředstavitelně vysoké. Pro srovnání si uveďme, jak dlouho by 

trvalo vyzkoušení všech klíčů, pokud bychom je dokázali vyzkoušet (ověřit) rychlostí jeden klíč za jednu 

sekundu. Výpočtem (na kalkulačce) snadno ověříme, že tato doba odpovídá přibližně 491 857 243 890 

505 644 let, tj. necelých 5∙10
17

 let. Pro srovnání – odhaduje se, že stáří vesmíru činí přibližně 10 – 15 miliard 

let. 

Přestože existuje takové množství klíčů, nakonec byla substituční šifra prolomena, tj. kryptoanalytici 

dokázali najít slabé místo tohoto šifrového systému. To spočívá v tzv. frekvenční analýze textu. V češtině 

(ale totéž platí v jakémkoliv jiném jazyce) se všechna písmena nevyskytují stejně často, jejich výskyt má 

různou četnost (frekvenci). Pokud budeme zkoumat dostatečně dlouhý text, zjistíme, že nejčastěji se v textu 

vyskytují samohlásky o, e, a, spolu se souhláskami t, n atd. (viz další slide). 
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Slide č. 9 

Tento slide naznačuje relativní četnosti písmen v české 

abecedě. Při analýze šifrového textu lze zjistit relativní 

četnosti písmen v textu a porovnat je s tímto grafem.  

Kromě toho lze provést analýzu tzv. bigramů a 

trigramů, tj. nejčastější dvojice a trojice písmen 

v daném jazyce. V češtině např. patří mezi nejčastější 

bigramy a trigramy tyto dvojice, resp. trojice písmen: 

st, pr, sk, ch, resp. pro, uni, ost atd. Pokud se 

v šifrovém textu objevují často některé dvojice, resp. 

trojice písmen, budou to s velkou pravděpodobností 

šifrové obrazy některých z výše uvedených příkladů.   

 

 

 

 

 

 

Slide č. 10 

V slidu se seznámíme se skutečnou funkcí šifrovacího 

klíče na ukázce tzv. Vigenèrovy šifry. Význam 

Vigenèrovy šifry spočívá v tom, že k šifrování textu 

nepoužívá pouze jednu šifrovou abecedu, ale hned 26 

odlišných šifrových abeced. První krok použití této 

šifry spočívá ve vytvoření tzv. Vigenèrova čtverce, viz 

kódová tabulka na slidu. Horní řádek tabulky 

představuje písmena otevřeného textu. Každé písmeno 

lze potom zašifrovat libovolnou z níže uvedených 

šifrovacích abeced nacházejících se v řádcích. Výběr 

konkrétní šifrové abecedy je dán použitým klíčem. 

Klíčem je nejčastěji nějaké slovo, nebo slovní spojení. 

Úloha: S pomocí klíče kryptografie zašifrujeme 

zprávu skakal pes pres oves.  

Nápověda: K zašifrování prvního písmene otevřeného 

textu (tj. písmene s) použijeme šifrovou abecedu nacházející se v řádku, který má na prvním místě první 

písmeno klíče, tedy písmeno k. V této abecedě se písmeno s zobrazí (zašifruje) na písmeno d. 

Druhé písmeno otevřeného textu (tj. písmeno k) zašifrujeme pomocí řádku, který má na prvním místě druhé 

písmeno klíče - písmeno r. V této šifrové abecedě se písmeno k zobrazí na písmeno c.  

Analogickým způsobem budeme pokračovat dále. Až použijeme všechna písmena klíče, použijeme tento klíč 

opět od začátku.  

Metodická poznámka:  Slide je upraven tak, aby šifrování prvních tří písmen probíhalo po kliknutí na slide. 

Přitom lze komentovat postup šifrování. Po ukázce metody na prvních třech písmenech by již měla být 

metoda jasná. Studenti pak mohou být vyzváni k samostatnému dokončení šifrovacího procesu. Teprve po 

ukončení jejich práce klikneme počtvrté na slide a objeví se celý zašifrovaný text. Společně lze potom 

zkontrolovat správnost zašifrovaného textu.   
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Slide č. 11 

Dešifrování textu probíhá inverzním způsobem. Podle 

klíče nalezneme řádek s příslušnou šifrovací abecedou 

a zjistíme, které písmeno otevřeného textu přísluší 

danému písmenu v šifrovém textu. 

Úloha: S pomocí klíče kryptografie dešifrujeme zprávu 

frmumzhuf.  

Nápověda: K dešifrování prvního písmene šifrového 

textu (tj. písmene f) použijeme šifrovou abecedu 

nacházející se v řádku, který má na prvním místě první 

písmeno klíče, tedy písmeno k. V této abecedě (řádku) 

nalezneme písmeno f a zjistíme, které písmeno 

otevřené abecedy (tj. prvního řádku) mu odpovídá. V 

tomto případě je to písmeno u. 

Analogickým způsobem budeme pokračovat dále. Vzhledem ke krátké zprávě ani není nutné použít všechna 

písmena klíče. Otevřený text zní uz neskace.  

Metodická poznámka:  Slide je upraven tak, aby dešifrování prvních dvou písmen probíhalo po kliknutí na 

slide. Přitom lze komentovat postup dešifrování. Po ukázce metody na prvních dvou písmenech lze opět 

vyzvat studenty, aby zprávu dešifrovali samostatně. Teprve po ukončení jejich práce klikneme potřetí na 

slide a objeví se celý dešifrovaný text. Společně lze potom zkontrolovat správnost dešifrovaného textu.   

 

 

 

Slide č. 12 

V tomto slidu se studenti seznámí s možností šifrování 

textu pomocí PC. Počítač při šifrování ve skutečnosti 

nepracuje s písmeny, ale s číslicemi ve dvojkové 

soustavě, tj. s posloupností nul a jedniček (binary 

digits, zkráceně bits). Při šifrování je nejprve nutné 

převést zprávu (text) do binární podoby. Tento převod 

lze provést mnoha způsoby. Lze např. použít protokol 

ASCII (vyslov aski, dle American Standard Code for 

Information Interchange). V slidu je (z důvodu úspory 

místa) použita zastaralá sedmibitová verze ASCII, 

umožňující vyjádření 128 znaků. Je vhodné 

podotknout, že nyní se již používají jiné znakové 

tabulky, zejména Unicode. 

Představme si, že chceme zašifrovat slovo „Ahoj“. 

Nejprve jej podle ASCII tabulky převedeme do 

binární podoby. Šifrování pak provedeme podle dohodnutého klíče, v našem případě je klíčem slovo „Dana“, 

ovšem převedené pomocí ASCII tabulky do binární podoby. Šifrovaný text se vytvoří tak, že ke každému 

číslu reprezentujícímu otevřený text se „přičte“ odpovídající číslo klíče. Sčítání přitom probíhá dle pravidla, 

že pokud jsou dva znaky shodné, potom je jejich součet roven nule, pokud se oba znaky liší, potom je jejich 

součet roven jedné.  

Dešifrování potom probíhá analogicky dle stejného pravidla pro sčítání znaků, viz spodní tabulka v slidu. 

V prvním řádku tabulky je uveden zašifrovaný text v binární podobě. Do druhého řádku je přiložen klíč. 

Otevřený text v binární podobě potom dostaneme analogickým způsobem jako při šifrování (stejné znaky 

= 0, různé znaky = 1). Nakonec převedeme otevřený text z binární podoby pomocí ASCII tabulky do čitelné 

podoby a dostaneme zprávu „Oběd“. 

 

 

 

 



 

181 

Praktické ekonomické vzdělávání 

Slide č. 13 

Při tomto slidu si studenti samostatně vyzkouší dešifrovat 

šifrový text uvedený v binární podobě. Postup je uveden 

v tabulce, která se objeví po jednom kliknutí na 

prezentaci. V prvním řádku tabulky je přepsán šifrový 

text. V druhém řádku je uvedena binární podoba klíče, 

tedy slova „období“. V třetím řádku je potom uveden 

binární součet čísel v prvním a druhém řádku (podle 

pravidla: stejná čísla = 0, různá čísla = 1). V posledním 

řádku se nachází otevřená zpráva zjištěná podle dosazení 

příslušných čísel do ASCII tabulky. Otevřeným textem je 

tedy zpráva: "perina“. 

 

 

Slide č. 14 
Tento slide uvádí jeden z nejvýznamnějších problémů 

spojených s šifrovanou komunikací. Během rozvoje 

počítačové techniky využívající binární podobu textu 

byla vyvinuta řada standardů pro šifrování. Těmito 

standardy rozumíme šifrovací programy, které 

provádějí šifrování známým způsobem, a výsledná 

podoba šifrovaného textu vždy závisí na podobě 

použitého klíče. Jedním z prvních oficiálně přijatých 

standardů byl Data Encryption Standard (DES, 1976). 

Tento standard používal klíče o velikosti 56 bitů. Tato 

velikost představuje 2
56

 klíčů, tedy cca 

100 000 000 000 000 000 možností různých klíčů. 

Tento počet v době svého přijetí představoval 

bezpečnou ochranu před rozluštěním hrubou silou.  

Společnosti používající DES se však musely vypořádat se zásadním problémem, kterým je distribuce klíčů. 

Následující příklad je použit z knihy [SINGH, str. 237-238]: „Představte si, že banka chce poslat klientovi 

telefonní linkou důvěrná data, ale obává se, že někdo může linku odposlouchávat. Banka tedy zvolí klíč a 

k zašifrování použije DES. Klient pak jednak musí, chce-li zprávu dešifrovat, mít na svém počítači kopii 

algoritmu DES, jednak musí vědět, jaký klíč byl použit k šifrování zprávy. Jak banka klienta o klíči 

informuje? Nemůže jej poslat telefonní linkou, protože má podezření, že je odposlouchávána. Jediný 

zaručeně bezpečný způsob je předat klíč osobně, což je časově náročný úkol. Méně bezpečné, ale praktičtější 

řešení je poslat klíč po kurýrovi. V 70. letech 20. století se banky snažily distribuovat klíče prostřednictvím 

speciálních kurýrů (…). Jak rostla velikost obchodní sítě a počet zpráv v oběhu, bylo nutné distribuovat stále 

více klíčů, až nakonec banky shledaly, že se tento distribuční proces stává logistickou noční můrou a režijní 

náklady jej neúnosně zatěžují. (…) Distribuce klíčů možná vypadá jako banální záležitost, přesto se však 

stala nejvýznamnějším problémem poválečné kryptografie. Když chtěly dvě strany bezpečně komunikovat, 

musely se spoléhat na třetí stranu, která doručila klíč, což se stalo nejslabším článkem řetězu bezpečnosti.“ 
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Slide č. 15 

Řešením problému distribuce klíčů se stala tzv. 

asymetrická kryptografie využívající dvojici klíčů, tzv. 

veřejného a soukromého klíče. V klasické „symetrické“ 

kryptografii se k zašifrování i dešifrování zprávy 

používá stejný klíč. V asymetrické kryptografii se 

k zašifrování zprávy používá jeden klíč a k dešifrování 

jiný klíč. Je přitom důležité, že ze znalosti jednoho 

klíče nelze odvodit podobu (znění) zbývajícího klíče, 

resp. je to technicky tak náročné, že to nelze uskutečnit 

v reálném čase.  

 

 

 

Tato myšlenka na oddělení klíčů pro proces šifrování a proces dešifrování se ukázala být zásadní pro 

vyřešení problému distribuce klíčů. Představme si, že osoba A chce poslat šifrovanou zprávu osobě B. Osoba 

B má vygenerovánu (vytvořenu) svou dvojici klíčů – jeden pro šifrování a jeden pro dešifrování. Šifrovací 

klíč není nutné tajit. Naopak, je vhodné jej dostatečně zveřejnit, aby každý, kdo chce osobě B poslat zprávu, 

jej našel a mohl použít k zašifrování zprávy. Takovému klíči proto budeme říkat veřejný klíč osoby B. Osoba 

A si tedy najde veřejný klíč osoby B a s jeho pomocí svou zprávu zašifruje a následně zašle osobě B. Osoba 

B přijme zprávu a dešifruje ji dešifrovacím klíčem. Tento klíč nesmí nikomu sdělit, budeme jej proto nazývat 

soukromý klíč osoby B. 

Možnost vytvořit veřejný a soukromý klíč je založena na existenci tzv. jednosměrných matematických 

funkcí. Jejich výklad je uveden v následujícím “nepovinném“ slidu. 

 

 

 

 

 

Slide č. 16 

Tento slide je „nepovinný“ a měla by mu být věnována 

pozornost pouze v případě výkladu pro matematicky 

nadané studenty. Obsahuje vybraná výuková videa 

Khanovy školy, věnovaná Moderní kryptografii. Je 

v nich (velice názorně) vysvětlena matematická 

podstata asymetrické kryptografie. Celková délka 

těchto videí je necelých 17 minut. 

 

Slide č. 17 

sV tomto slidu se studenti seznámí s konkrétní realizací 

šifrování pomocí programu GPG4win. Budeme přitom 

používat velice kvalitní návod na použití SW na webu 

Evropský rozhled, viz  

URL:http://www.evropsky-rozhled.eu/sifrovani-e-mailu-

pro-uplne-zacatecniky-gpg4win/ 

Studenti v této části budou provedeni celým procesem 

asymetrického šifrování. Nejprve si z uvedeného webu 

stáhnou instalační soubor a podle návodu nainstalují 

SW GPG4win. V dalším kroku vygenerují svůj veřejný 

a soukromý klíč, uloží je v správci klíčů, vyexportují 

veřejný klíč k zveřejnění a naučí se importovat veřejné 

klíče ostatních účastníků komunikace. Poté se seznámí 

http://www.evropsky-rozhled.eu/sifrovani-e-mailu-pro-uplne-zacatecniky-gpg4win/
http://www.evropsky-rozhled.eu/sifrovani-e-mailu-pro-uplne-zacatecniky-gpg4win/
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s emailovým klientem Claws email (součást instalace GPG4win), nastaví jej pro příjem pošty z používané 

emailové adresy. Nakonec se naučí posílat a přijímat šifrované zprávy. 

Při práci studenti vytvoří dvojice (v případě potřeby trojice). Navzájem si vymění své veřejné klíče (pošlou si 

je vzájemně emailem), tyto veřejné klíče si uloží v správci klíčů. Následně vytvoří dopis pro svého partnera, 

zašifrují jej podle veřejného klíče tohoto partnera a takto si vzájemně pošlou šifrovanou zprávu. Po přijetí 

zprávy od partnera tuto dešifrují dle svého soukromého klíče. Tímto slidem končí část věnovaná šifrované 

komunikaci.  

 

 

 

Slide č. 18 

Tímto slidem začneme zcela nové téma věnované 

jednomu konkrétnímu aspektu kyberšikany. Slide 

tvoří úvodní obrázek pro předěl mezi těmito tématy. 

Metodická poznámka: V úvodu této části nejprve 

sdělíme název tématu a následně necháme studenty, 

aby se sami pokusili definovat pojem kyberšikany a 

uvedli příklady jejích projevů. Lze se dotázat na 

vlastní zkušenosti studentů s kyberšikanou a způsoby 

řešení.  

 

 

 

Slide č. 19 

V tomto slidu je podána jedna z možných definic 

kyberšikany a dále jsou vyjmenovány její nejčastější 

formy. Tyto informace představují shrnutí odpovědí 

studentů na otázky položené v předchozím slidu. 

Více informací ke kyberšikaně lze nalézt např. 

v dokumentu MŠMT, který je dostupný z adresy 

http://www.msmt.cz/file/20282_1_1/ 

 

 

Slide č. 20 

U tohoto slidu se budeme věnovat konkrétnímu projevu 

kyberšikany a možné formě ochrany. Jedná se o 

zveřejňování fotografií za účelem dehonestace oběti.  

Proti této formě kyberšikany je možné se bránit pomocí 

tzv. reverzního vyhledávání fotografií. V případě 

podezření na zneužití konkrétní fotografie, lze zjistit, na 

kterých všech serverech je fotografie uložena a požádat 

správce stránek o její odstranění. Reverzní vyhledávání 

fotografií spočívá v nahrání dané fotografie do 

reverzního vyhledavače, který je poskytován řadou 

poskytovatelů. Tento reverzní vyhledavač prohledává 

stránky internetu a porovnává zadanou fotografii 

s obrázky uloženými na různých internetových 

serverech. Po prohledání poskytne seznam webových. 

              adres, na kterých se zadaná fotografie nachází. 

Návod na používání služeb TinEye a Google obrázky lze najít na odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=zTXI042mYgo 

http://www.msmt.cz/file/20282_1_1/
https://www.youtube.com/watch?v=zTXI042mYgo
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Slide č. 21 

Tento slide má pouze informační charakter a ukazuje 

postupy, kterými lze dosáhnout blokace nežádoucího 

obsahu na www stránkách provozovatelů. S tímto 

slidem nejsou spojeny žádné aktivity studentů. Více 

informací k slidu je možné získat např. na stránkách  

http://www.e-bezpeci.cz/index.php/rodice-ucitele-

zaci/546-prvnipomoc 

 

 

 

Slide č. 22 
Slide s aktivitou pro studenty. Na webu společně se 

studenty nalezneme obrázek a pokusíme se nalézt jeho 

umístění na webu pomocí tří služeb uvedených na 

slidu č. 20.  

Při vyhodnocování lze sledovat informaci o počtu 

stránek, na kterých služba obrázek našla. Z toho 

pohledu se vyplatí zvolit nějaký známý obrázek, pro 

který existuje spousta odkazů s uvedením fotografie. 

 

 

 

 

 

Slide č. 23 
Závěrečný slide přináší odkazy na stránky a služby, 

které umožňují blokovat nevhodný obsah.  

 Horká linka – Stránku provozuje Národní centrum 

bezpečnějšího internetu. V případě nalezení 

nevhodného obsahu v prostředí internetu (jde 

především o obsah zobrazující týrání dětí, jejich 

sexuální zneužívání, hanobení menšin, podporující 

sebepoškozování, extremismus apod.) lze 

prostřednictvím formuláře tento obsah nahlásit. 

Zodpovědní pracovníci hlášení vyhodnotí, a pokud 

bude shledáno jako oprávněné, podniknou veškeré 

kroky k odstranění závadného obsahu z prostředí 

internetu. 

 E-bezpečí - Poradna je provozována Centrem 

prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP 

v Olomouci. Umožňuje prostřednictvím formuláře nahlásit závadný obsah, či řešit problémy spojené se 

šikanou. 

 Policie ČR – link odkazuje na formulář pro hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet, který je 

následně zpracován Policií ČR. 

Poslední odkaz vede na stránky Seznam se bezpečně. Portál obsahuje návody k bezpečnému chování 

v prostředí internetu, výuková videa se skutečnými příběhy atd. Se studenty je možné projít jednotlivé 

záložky stránek s tím, že případní zájemci si obsah stránek prohlédnou ve svém volném čase.  

 

 

  

http://www.e-bezpeci.cz/index.php/rodice-ucitele-zaci/546-prvnipomoc
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/rodice-ucitele-zaci/546-prvnipomoc
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Název modulu 

E-shop 

 

Anotace modulu  
Modul seznamuje studenty s možnostmi podnikání na internetu prodejem online, aspekty online 

prodeje a elementy úspěchu v dané oblasti.  

 

Výstupy z učení  
Student se dozví kroky k úspěšnému zahájení online prodeje i s malým rozpočtem a s obeznámením 

se s riziky tak, aby překonal i zažitou obavu, že v této oblasti „jsou karty rozdané“ nebo že to je 

nákladné nebo složité. Výuka a konzultace má podnítit nápady, jak si třeba i během studia dokázat 

rozběhnout vlastní byznys online nebo v této záležitosti pomoci svému okolí/rodině. 

Seznámí se se základními pojmy a souvislostmi, které vedou k úspěchu. Mimo jiné získají 

doporučení pro vhodný název domény, rady pro sledování trendů a zdánlivě nesouvisejících 

událostí, které vedou k úspěchu. Stejně tak si vyhodnotí, jakou roli hrají vyhledávače, srovnávače, 

SEO, důvěryhodnost a design. A v neposlední řadě zjistí sami výhody a nevýhody prodeje zboží 

online ve srovnání se zajištěním objednávky a provize z ní. 

 

Klíčová slova 

Eshop, online prodej, platební možnosti, vyhledávače, srovnávače, SEO (search engine 

optimalization), internet, responzivní design, PPC reklama, sociální sítě. 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modulem je možné rozšířit výuku předmětů Informatika, Informační a komunikační technologie, 

Marketing. 

 

Potřeby modulu  
K výuce v tomto modulu potřebujeme (ne nezbytně), aby studenti měli přístup k PC s internetem a 

v učebně se nacházel dataprojektor napojený na učitelské PC připojený do sítě. 

 

Časová náročnost 

90 minut 

Doporučená literatura 

SEDLÁK, Mirek, MIKULÁŠKOVÁ, Petra, 2012. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový 

obchod. Praha: Nakladatelství COMPUTER PRESS. ISBN 978-80-251-3727-7 

Internetové zdroje 

http://seo-servis.cz/ 

http://it.brustech.cz/shop  

http://www.responsive-design.com/ 

http://bsi.cz/monitoring-mozku  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sledování_pohybu_očí 

http://www.oxyshop.cz/nahlednete-do-zakulisi-1-faze-redesignu-oxyshopu-czccz/novinka 

 

 

http://seo-servis.cz/
http://it.brustech.cz/shop
http://www.responsive-design.com/
http://bsi.cz/monitoring-mozku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sledování_pohybu_očí
http://www.oxyshop.cz/nahlednete-do-zakulisi-1-faze-redesignu-oxyshopu-czccz/novinka
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Pokyny 

Smyslem prezentace je zaujmout žáky středních škol již na úvodu hodiny a probudit v nich zvídavost. Toho 

se docílí podle pokynů uvedených pod druhým slidem. 

V návaznosti na prvotní zaujetí s trochou nadsázky je vysvětlen smysl slidu 2 a jaký to pro ně může mít 

význam. 

Pokračuje se ve stručném zjišťování zkušeností studentů s nákupy na internetu, s nákupy v zahraničí, 

platbami kartou a zda již někdo má i zkušenosti s provozem eshopu (např. vlastní, rodičů či v širším okolí). 

Souběžně s tím jsou osvětlovány výrazy a termíny kolem vyhledávačů, srovnávačů apod. 

Přikládány jsou informace potřebné pro rozjezd shopu (ohledně domény a názvu, náležitosti formální, 

technické, …) a prohlubujeme znalosti související s provozem eshopu (např. optimalizace, texty, klíčová 

slova, tvorba položek, sledování sortimentu, expedice, reklama,...). Prokládáme to praktickými informacemi 

pro lepší představu, zajímavými příběhy a zkušenostmi. 

Na závěr řešíme se studenty případy, jakože již vlastní shop provozují a studenti sami mají přicházet na 

výhody i nevýhody určitých způsobů prodeje. To je s nimi konzultováno, doplňováno a probíráno. 

Náměty na práci při hodině 

a) Příprava výhod a nevýhod provozu klasického eshopu se skladem 

b) Příprava výhod a nevýhod provozu provizního eshopu s přeposíláním objednávek 

Náměty na delší samostatnou práci žáků 

a) Návrh redesignu shopu (grafické zpracování, responzivní design pro mobily a tablety). Právě responzivní 

design nabírá na důležitosti vzhledem ke zvyšujícímu se podílu tabletů a smartphonů s přístupem na 

internet. 

b) Návrhy vylepšení nákupního procesu návštěvníka (od zobrazení „Koupit“ po „Odeslání objednávky“). 

Rozhoduje přehlednost, méně kliknutí, motivace k dokončení objednávky 

c) Vhodné prvky určené k dynamizaci na stránce. A naopak nevhodné prvky pro dynamizaci. Rizika 

dynamických efektů z pohledu návštěvníka. 

Slide č. 1 

Titulní slide prezentace obsahuje základní identifikační 

údaje o modulu. 

 

 

 

Slide č. 2  

Cílem úvodního slidu je ZAUJMUTÍ 

POZORNOSTI studentů výukové části prezentace. 

Slide spustíme až poté, co poprosíme o 

dobrovolníka, který předem netuší, co bude dělat. 

Dobrovolníka ale necháme odpočívat a spustíme 

slide. Vhodný je milý dar spícímu dobrovolníkovi, 

neboť ostatní to přitom vidí a řeší, že se měli také 

přihlásit. 

Následuje vysvětlení takového úvodu. Že při 

provozování online obchodu lze vydělávat i při 

spaní, neboť i přes noc nebo v brzkých ranních 

hodinách návštěvníci také objednávají a pro 
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provozovatele to znamená zisk bez přímého přičinění v danou chvíli. Je to v obvyklém kontrastu s tím, co 

jsou obvykle zažité vzorce studentů, že odměna je jen za odpracovaný čas. 

Následuje ale upozornění, že nic není zadarmo a že i takový „pasivní“ výdělek ale předcházela investice 

časová i finanční, aby mohly příslušné efekty vůbec nastat. Nicméně role dobrovolníka již naznačuje, že je 

třeba učinit první krok – tedy vůbec začít. A na to navazuje další slide. 

 

Slide č. 3  

Slide č. 3 pouze vytváří obrazovou odpověď na otázku: 

„Jak vůbec na to? Jak vydělávat?“ 

Odpověď zní: „Nejdůležitější je začít. Vykročit. Bez 

prvního kroku nelze být úspěšný nebo neúspěšný. “ 

Studenti jsou vedeni k tomu, aby se zamýšleli nad 

aktivitou a oborem podle toho, co je baví, co se jim 

líbí, co je pro ně příjemné. Aby jejich motivací nebyly 

peníze, ale oblast, kde se mohou realizovat, která je 

nebolí, když mají dělat bez nároku na přímou odměnu, 

bez ohledu na čas a co by dělali třeba i zadarmo. 

Protože právě to vede k úspěchu. A jejich pozice 

studentů, kdy nepotřebují svůj určitý příjem zvenčí, 

kdy mají více času a dnes již i snadný přístup 

k internetu odkudkoliv, to je pozice vhodná pro 

takovéto aktivity. 

Činit správné aktivity je důležité v jakékoliv oblasti, nejen prodeji online. Zde bývá potřeba se soustředit na 

dobrou optimalizaci pro vyhledávače, zajímavý obsah, dobrý sortiment a ceny, sociální sítě a mít dlouhodobě 

spolehlivého partnera na technická řešení. I „okolí“ shopu se vyvíjí a vznikají tak nové požadavky na 

propojení (např. s heurékou, zbozi.cz) měřením konverzí (analytics, srovnávače), zařízení používané 

k nákupu (mobil, tablet, pc) apod. 

 

 
http://www.responsive-design.com/ 

Dále následují praktické příklady, kdy se lze svézt úspěšně s trendem a vydělat na něm, ale že je třeba 

sledovat, co již je „out“ nebo přesyceno a zvažovat další sortiment. Nelze sázet na jednu kartu po dlouhou 

dobu. Příkladem jsou např. alkoholtestery, které měly obrovskou poptávku v roce 2006 po zavedení 

bodového systému. Nyní již prodeje nezajistí ani výborné SEO, ani reklama. Trh je přesycen, prodeje jsou 

minimální, a řidiči si i zvykli už „nepít“, takže ani nepotřebovat se testovat. 

 

 

 

 

 

 

http://www.responsive-design.com/
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Slide č. 4  

Tento slide končí úvodní část prezentace a seznamuje 

studenty s obsahem modulu. Chronologicky ukazuje, 

jak se přes vlastní zkušenosti a seznámení s pojmy 

dostaneme ke case study a tím se i oživují a ověřují 

předané informace. 

 

Slide č. 5  

Tematický vtip na odlehčení prvotního zasvěcení do 

tématu. Tím se odbourává přílišné zaujetí pro orientaci 

pouze na internetové podnikání a virtuální svět u PC. 

Vtipy ponecháme jen cca 10 - 15s a přecházíme na 

další slide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 6 

V tomto slidu se seznámíme se základními znalostmi 

kolem prodeje po internetu. Studenti zmiňují vlastní 

zkušenosti s objednávkami, platbami kartou, 

důvěryhodnost apod. Dále probíráme, zda již někdo 

v rodině někoho má, kdo by se v oblasti živil. 

Ujasňujeme si význam vyhledávačů (fulltext 

vyhledávání) a srovnávačů (zboží), možnosti reklam a 

zacílení (PPC, sociální sítě, …).  

Nejpoužívanější vyhledávače v ČR: 

 Google.com 

 Seznam.cz 

Srovnávače: 

 Zbozi.cz 

 Heureka.cz 

Zkušenosti s nákupem v zahraničí a platbou kartou již studenti občas mívají. Např. byl zmiňován 

http://www.aliexpress.com/  

Uvádíme příklady z praxe. Kolik zhruba stojí reklamní spot v TV v hlavním vysílacím čase. Jaký obchod si 

nejvíce pamatují a proč (https://www.alza.cz/ ). K tomu je ale také komentář, že není nutné konkurovat 

velkým hráčům na trhu, ale s minimálními náklady a vlastním časem zajistit prodeje i na vlastním shopu. 

Bezpečnost a důvěryhodnost jsou klíčovými aspekty pro nákupní rozhodnutí návštěvníka a provozovatel by 

na ně měl dbát. Díky A/B testování se můžeme snažit o zvýšení konverzního poměru. Tedy prostřednictvím 

měření reakcí zákazníků na různé modifikace grafické či funkční podoby webu. Zjistit se tak dá, zda se 

vyplatí měnit například design, platební metody nebo rozmístění fotografií a tlačítek. Je to ovšem zároveň 

běh na dlouhou trať a vyplatí se být trpělivý. Třeba až šesté či sedmé testování vašeho řešení přinese 

navýšení prodejů. 

http://www.aliexpress.com/
https://www.alza.cz/
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Snadná orientace na stránce (viz eye tracking), srozumitelnost a intuitivnost nákupního procesu jsou dalšími 

faktory pro uskutečnění obchodu, neboť vložení zboží do košíku ještě neznamená odeslání objednávky. Je 

třeba se vyvarovat toho, aby návštěvník kliknul na křížek vpravo nahoře a okno zavřel při nepochopení 

kroků k dokončení (a nemá čas a ani nechce se to učit). 

Eye-tracking je metoda, díky níž se na stránku (v tomto případě na shop) díváme z pohledu návštěvníka. 

Měříme pomocí speciální kamery a software, kam ulpí jeho zrak jako první, čeho si všímá následně a kam 

míří nejčastěji. Zda si také všimne upoutávky na nějaký element (např. tlačítko). Podle „dopadů“ očí na 

místa se dá vytvořit:  

 Časový záznam pohybu pohledu s vyznačením na konkrétní stránce. 

 Mapa míst s největší četností pohledu (obvykle místa pod levým horním rohem směrem ke středu 

obrazovky). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sledování_pohybu_očí 

 

 

 

 

Zmiňujeme poměr ve využití platebních metod (převažuje dobírka z cca 85%). Vysvětlujeme paradox 

dobírky, kdy zdánlivá jistota platby „až při převzetí“ je jen a pouze vlastně také platbou předem. Doručovatel 

si nechá zaplatit a až teprve poté může kupující se zásilkou manipulovat. Případný problém s obsahem 

zásilky ale nevyřeší doručovatel, přičemž platba proběhla. 

 

 

 

   

 

Slide č. 7 

Tematický vtip na ukázku „nepochopení se“. V případě 

např. složitého nákupního procesu nemusí docházet ke 

kýženým efektům (prodeji, přeměně návštěvy 

v objednávku = ke konverzi), protože se zákazník lehce 

nevyzná a tudíž je odrazen od nákupu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sledování_pohybu_očí
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Slide č. 8 

V této fázi je shrnuto, co bylo řečeno. A dále se rozvíjí 

témata k jednotlivým bodům. Často je to prokládáno 

informacemi z praxe (např. klientka a provozovatelka 

TanaTex.cz bez znalosti PC, ale s malým obchůdkem 

v okresním městě, provozuje nyní velký Eshop, 

zaměstnává více lidí a prodává do celé ČR a na 

Slovensko). 

Podtržení, že za úspěchem provozovatelů shopů stojí 

primárně jejich zájem v oboru a současně dobrý 

systém na prodej, který automaticky zajišťuje 

návštěvníky díky optimalizaci a šetří tak náklady na reklamu, šetří čas při správě nabízeného sortimentu, 

postará se o expediční formality a administrativu atd.  

Konzultujeme typ doménového jména a koncovku http://tanatex.cz/  v českých poměrech jako 

nejdůvěryhodnější. Nastiňujeme výhody/nevýhody konkrétního názvu domény podle produktu, ale i výhody 

a nevýhody abstraktního názvu. 

Při rozhodnutí spustit eshop konzultujeme 3 typy technického řešení z pohledu nákladů, ale i rizik a efektů: 

 Kamarád stáhne freeshop a naistaluje nám ho na server 

 Pronajmeme si uni-řešení shopu za paušál, krabicové řešení 

 Zvolíme individuální řešení v základu s možností rozšiřování a úprav 

Uvádíme příklady sortimentu a možnosti výše marže/provize. S ohledem na přesycení, konkurenci aĺe i 

reklamace a likviditu. 

Důležité jsou pro shop pozice ve výsledcích fulltextového vyhledávání. Díky vlastním textům a obsahu, 

klíčovým slovům, nadpisům a titulkům na stránce (on-page SEO) + odkazy z tematických webů a blogů (off-

page SEO) můžeme docílit dlouhodobě vysoké pozice ve vyhledávačích. Klíčové je být na první straně na 

hledaná slovní spojení, protože pozice na další straně znamená již výrazný propad návštěv z daného hledání. 

Zde i dle eye-trackingu vidíme, že je velký rozdíl v tom být na stránce nahoře nebo naopak dole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tanatex.cz/
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Slide č. 9 

Tematický vtip na navázání na předchozí téma 

partnery zajišťujícího provoz shopu a zároveň 

předzvěst slidu následujícího, zmiňujícího závislost 

příjmů na „online dostupnosti“. Lehčí vulgarismus ve 

vtipu je u cílové skupiny – posluchačů ze středních 

škol – jen ku prospěchu přednášky a na oživení před 

dalším krokem. 

 

 

Slide č. 10 
Probíráme další aspekty k e-shopu a souvislosti během 

provozu. Obvykle nezbývá čas na přesnější proházení 

každého bodu, nicméně lze stručně zmínit závislosti a 

potřebné náležitosti. 

Zdůrazňujeme závislost vlastního příjmu z online 

prostředí na právě dostupnosti online. Nejen na 

kvalitním technickém zázemí bez výpadků, ale také na 

nepředvídatelných okolnostech jako výpadek konektivity 

či ještě hůře, elektřiny. 

Dále pak zmiňujeme administrativní povinnosti, 

ohlašování živnosti, kontroly ČOI, správné uvedené 

údajů na stránkách, apod. 

 

 

 

 

 

Slide č. 11 

Odpoutávající vtip a blížící se příprava na větší 

zapojení studentů do nalézání vlastních řešení – case 

study. 

 

 

Slide č. 12 
Uvedeme studenty do situace, že již svůj  Eshop 

provozují. A na základě zkušeností a nově nabytých 

znalostech mají vyhodnocovat ve skupinkách Výhody 

a Nevýhody provozu typu eshopu 1) provizního a 2) 

skladového. 

Je zopakováno, jaký je mezi nimi rozdíl a stručně 

nastíněna i vodítka, aspekty, které by mohli sami žáci 

posuzovat. 

Provizní Eshop má provozovatel, tedy pokud na svém 

eshopu nabízí produkty jiného obchodního partnera. A 

snaží se zajistit realizaci objednávky díky dobrým 

textům, optimalizaci, vlastnímu marketingu apod. 
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Z uskutečněných objednávek má provizi. Zboží přitom vůbec nevidí, neřešení ani fakturace, nemá sklad a 

nemusí řešit ani reklamace. 

Klasický Eshop je klasický shopem, který má tedy vlastní nabídku (nemusí být vše skladem), expeduje a 

zboží prochází „rukama“. 

Přepneme ale na další slide, aby se studenti nedrželi jen zobrazených aspektů. 

 

 

 

 

Slide č. 13 
Podle počtu studenty rozdělíme na 2 nebo 4 skupiny.  

V případě čtyř skupin pak: 

1. První skupina řeší VÝHODY provizního prodeje 

(úspora času, okamžitě s velkou nabídkou včetně 

popisků a obrázků, pohodlnost, širší záběr, možnost 

více partnerů, neřeší dopravu ani jiné provozní 

starosti, realizuje aktivitu podle toho, co ho baví a kdy 

ho to baví … např. psaní textů jen večer, linky na 

sociálních sítích apod.) 

2. Druhá skupina řeší NEVÝHODY provizního 

prodeje (závislost, již primární konkurence, nebuduje 

vlastní zákazníky, bez kontroly nad kvalitou, rizika 

ukončení spolupráce s partnerem, neurčování 

dopravného ani teritoria, …) 

3. Třetí skupina řeší VÝHODY vlastního prodeje (kontrola marže, rychlost expedice, určení sortimentu a 

kvality, možnosti akcí, dopravné, teritorium, budování zákazníků, služby, znalost zboží, …) 

4. Čtvrtá skupina řeší NEVÝHODY vlastního prodeje (náklady na personál, sklad, zabezpečení, reklamace, 

likvidita, zajištění procesů, čas, IT podpora expedice, utopení investice, …) 

Studenti pak hovoří o tom, na co přišli. K tomu lektor uvádí příklady z praxe, doplňuje a popřípadě rozšiřuje 

poznatek. Celkově to uzavřeme, zodpovíme i dotazy. Závěrem poděkování a případně individuální 

upřesnění. 

 

 

 

Slide č. 14 
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Použité zdroje: 

 

https://www.cartoonstock.com/directory/s/sleeping_on_it.asp 

http://www.nextgov.com/emerging-tech/2013/06/labor-does-more-less-streaming-data/65510/ 

https://www.linkedin.com/pulse/20140427005754-7146982-using-bariatricpal-or-other-online-support-

systems-can-improve-bariatric-success 

http://tripleclic.blogspot.cz/2008/12/un-servidor-parece-caido.html 

http://mobavatar.com/family-lofe/i-love-my-baby.html 

https://www.andertoons.com/business/cartoon/4002/i-love-your-business-model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cartoonstock.com/directory/s/sleeping_on_it.asp
http://www.nextgov.com/emerging-tech/2013/06/labor-does-more-less-streaming-data/65510/
https://www.linkedin.com/pulse/20140427005754-7146982-using-bariatricpal-or-other-online-support-systems-can-improve-bariatric-success
https://www.linkedin.com/pulse/20140427005754-7146982-using-bariatricpal-or-other-online-support-systems-can-improve-bariatric-success
http://tripleclic.blogspot.cz/2008/12/un-servidor-parece-caido.html
http://mobavatar.com/family-lofe/i-love-my-baby.html
https://www.andertoons.com/business/cartoon/4002/i-love-your-business-model
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Svět peněz - Finance v životě člověka 

Jiří Uhman 

 

Finance jsou krásnou vědou. Jsou královskou disciplínou ekonomie. Mnoho lidí si také pod 

pojmem ekonomie či ekonom představí často někoho, kdo pracuje s penězi a rozumí jim. Ovšem 

onou bytostí není každý ekonom, nýbrž je jím konkrétně finančník. Ekonomové se zabávají širším 

okruhem otázek, peníze jsou pro ně pouze jedním, i když zvláštním, vzácným statkem.  Pokud 

chceme pracovat s penězi a rozumět jim, je nutné studovat finanční vědu, tedy specializovat se na 

finance a nikoliv pouze na obecnou ekonomii.  

 Finance jsou tedy onou vědou o penězích. Studiem financí může student získat vysoce 

reálnou představu o současném světě. Ve světě, kdy se mnoho věcí ve svém důsledku dotýká otázek 

kolem peněz – tedy v době kdy peníze představují moc a vliv, a v době, kdy téměř vše 

přepočítáváme na peníze, se rozumět problematice peněz stává zásadní dovedností. Stále častěji se 

diskutuje potřeba zavést do osnov základních škol povinný předmět finanční gramotnost. Stále více 

lidí chce problematice peněz rozumět. Rozumět problematice peněz je tedy dnes nejen moderním 

trendem, ale také nezbytnou nutností a součástí vzdělání jedince. 

Peníze jako základní předmět studia finanční vědy mají řadu funkcí – jsou jimi funkce 

transakční, zúčtovací a majetková. Přičemž o majetkové funkci peněz lze diskutovat. Peníze na 

běžném účtu jsou skutečně jednou z forem majetku, ovšem nikoliv majetku, který udržuje svou 

hodnotu. Příčinou tohoto stavu je existence jevu, kterému ekonomové říkají inflace neboli 

meziroční růst agregátní cenové hladiny. Vlivem inflace, která je zcela běžným jevem pro každou 

ekonomiku, peníze v čase ztrácejí svou hodnotu. Peníze tak nestačí pouze vydělávat, nutné je je 

také dobře investovat. To znamená umístit peníze do takových aktiv, která drží či zvyšují svou 

hodnotu, popřípadě vynášení pravidelný důchod natolik vysoký, že tzv. „poráží inflaci“. Takovými 

aktivy mohou být např. drahé kovy, nemovitosti či akcie. 

Tematický kurz s názvem „Svět peněz - Finance v životě člověka“ se tak vedle ozřejmění 

řady pojmů z oblasti problematiky financí a peněz bude věnovat také a především otázkám proč, 

kam a jak investovat peníze domácností tak, aby domácnost zvyšovala své bohatství a zajistila se 

proti možným finančním ztrátám.         
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Název modulu:  

Finance v životě člověka 

 

Anotace modulu: 

Účastníci se naučí orientovat ve světě peněz a investic. Naučí se chápat hodnotu peněz, jak s penězi 

hospodařit, budou se umět rozhodovat o vhodném výběru investičních příležitostí (naučí se 

nakupovat a vybírat akcie či dluhopisy, vybírat a vhodně vést investice do nemovitostí, vzácných 

kovů a kamenů. Tyto invence se v základu naučí spravovat).  

 

Cíle modulu:  

Ve vymezené časové dotaci si kurz klade především za cíl vybudit v posluchačích fundamentální 

zájem o bohatou a nádhernou problematiku financí a peněz.  

Reálným a ambiciózním cílem by pak mělo být, aby se posluchač, student, naučil investovat do 

různých druhů aktiv, naučil se vybírat, hodnotit a spravovat investice. 

 

Výstupy z učení: 

Studenti budou umět nakoupit a ohodnotit investiční instrument. Naučí se problematiku a proces 

úschovy v bankovních depozitech a schránkách, budou tyto procesy schopni prakticky provádět. 

Dokáží se rozhodovat o dluhovém financování – posoudit úvěry a půjčky. Naučí se reálný postup 

financování nákupu nemovitosti – hodnocení procesu hypoték a základních úvěrových smluv, jak 

tyto investice danit, jak je spravovat.   

 

Potřeby modulu:  

PC s dataprojektorem, demo verze obchodního systému (je dostupná volně např. na stránkách FIO 

Brokers), reálie – pro ukázku investičních mincí, bankovek, slitků, archivních smluv, dluhopisů, a 

akcií (budou využity vlastní reálie autora kurzu). Učební texty – budou zapůjčené z VK UJEP.   

 

Klíčová slova: 

Peníze, hodnota peněz – inflace, deflace, akcie – kmenová, prioritní, dividenda, fundamentální a 

technická analýza, vlnkování, hodnotový screaning, dluhopis – zero bond, prašivý dluhopis, padlý 

andělé, investiční zlato x zlaté mince, obchodní systémy, krátký prodej, margin, RPSN, úschova, 

cash flow. 

 

Stanovení časové náročnosti:  

2 x 90 minut 

  

Obsah (struktura) modulu: 

Modul bude založen na čtyřech stěžejních tématech: 

1) Co znamená být bohatý 

2) Jak být bohatý,  

3) Peníze a jejich funkce, hodnota peněz 

4) Kam a jak peníze investovat 

 

Seznam literatury a internetových odkazů: 

GLADIŠ, D.: „ Naučte se investovat“: Grada, Praha 2005 

KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Grada, Praha 2003 

MUSÍLEK, P.: Trhy cenných papírů. VŠE, Praha 2011 

REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management 

Press, Praha 2001. 

SVOBODA, M.: Jak investovat. Computer Press. Praha 2002 
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Slide č. 1  
Titulní slide prezentace obsahuje základní 

identifikační údaje o modulu v rámci CEV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 2  

Seznámení studentů s obsahem prezentace. Motivace 

pro jejich udržení pozornosti k tématu. 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 3 
Slide se věnuje tématu: Chcete být bohatí? Co to 

znamená být bohatý? 

Začít např. otázkou: Znáte nějaké skutečně bohaté 

lidi…. Představit pány na snímku. Na daných 

webových adresách ukázat žebříček bohatých lidí 

v ČR. Pohovořit o tom, co je příčinou jejich bohatství – 

jaký druh podnikání atd. 

 

 

Slide č. 4  

Slide se věnuje tématu: Jak být bohatý, kam a jak 

peníze investovat. 

Studenti se vyjádří svým názorem, co pro ně znamená 

být bohatý. 

Pedagog může využít těchto znalostí: 

Co znamená být bohatý, proč lidé chtějí být bohatí.  

Mnoho lidí má vysoké příjmy. Někteří dokonce do té 

míry, že se domnívají, že mají hodně peněz. Domnívají 

se, že s těmito penězi získali nezávislost a klidný život. 

Je to ve své podstatě pravda. Ovšem znám mnoho lidí, 

a jistě ještě poznám, kteří vydělávali či vydělávají 

mnoho peněz a nezávislý, natož klidný život rozhodně 

nežijí – peníze musí neustále vydělávat, aby udrželi 

svůj vysoký standard života, který si nedokážou ani 

vychutnat. Žijí totiž v neustálé honbě za penězi, žijí ve spirále nutností peníze vydělávat. Když je tato 
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schopnost opustí, jejich život je často mnohem složitější, nežli těch, kteří peníze neustále postrádali a 

postrádají. 

 

 

Slide č. 5  
Slide se věnuje ozřejmění toho, co jsou peníze, jaké 

jsou jejich funkce. 

Pedagog může využít těchto znalostí: 

Peníze jsou zvláštním vzácným statkem – statkem, 

který umožňuje směnu statků ostatních. Právě v rozvoji 

peněz a peněžních vztahů můžeme vidět zásadní prvek 

rozvoje obchodních vztahů a trhu. 

Peníze v historii nabývaly různých materiálních podob 

– od zbožových forem peněz (látky, kožešiny, koření 

atd.), přes peníze z drahých kovů až po soudobé formy 

peněz ve formě mincí, bankovek a depozitních peněz. 

 

 

 

 

 

Slide č. 6 
Úkolem tohoto slidu je motivace k pochopení 

konkrétní funkci peněz s důrazem na to, že pokud 

s nimi studenti chtějí umět nakládat, musí jim 

rozumět. 

 

  

 

Slide č. 7 

Smyslem slidu je představit funkce peněz. Pedagog 

může využít těchto znalostí: 

Peníze se v průběhu času vypracovaly k jasně 

definovaným funkcím, které plní, Jsou jimi funkce – 

transakční, zúčtovací a funkce majetková. 

Transakční funkce – peníze slouží jako všeobecně 

přijímané platidlo za zboží a služby. Umožňují tedy 

transakce. 

Zúčtovací funkce – penězi oceňujeme zboží. Peníze 

slouží k ocenění hodnoty zboží, vyjadřujeme jimi tedy 

cenu zboží. 

Majetková funkce – peníze lidé drží jako jednu z forem 

svého majetku (bohatství). Lze vést diskuzi, zda peníze 

jsou skutečně hodnotným majetkem. Tato diskuze je 

vyvolána výskytem ekonomického jevu, který  

              nazýváme inflace. 

Slide č. 8 

Slide je věnován ozřejmění toho, že peníze v čase ztrácí hodnotu.  

Otázka: Jak je možné, že nastane to, co studenti vidí na následujících obrázcích? 

Lze položit otázky: 

1) Jak je možné, že peníze končí v podzemní městské stoce? 

2) Kde pracuje pán, který si může odnést takovouto výplatu? 

3) Proč, když má hodně peněz, nemusí být bohatý? 
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Slide č. 9 
Tento slide plynule navazuje na předchozí slide a 

ukazuje další možné uplatnění peněz v případě, kdy 

přestaly plnit svou původní funkci.  

Slide vede studenty k tomu, aby si uvědomili, že 

v případě, kdy peníze ztratí svou hodnotu (např. 

v důsledku hyperinflace), přestávají plnit své původní 

funkce a lze je využít často nečekaným způsobem. 

 

 

Slide č. 10 

Slide přibližuje teoretické pojmy inflace, deflace a 

dezinflace. Pedagog může využít těchto znalostí. 

V souvislosti s debatou o hodnotě peněz je nutné 

představit si pojmy, jako jsou inflace, její opak deflace a 

dezinflace. 

Inflace – je jev, který se projevuje jako ekonomická 

nerovnováha, na jejímž základě dochází k růstu 

agregátní cenové hladiny. Dle míry této ekonomické 

nerovnováhy lze rozlišovat inflaci mírnou, pádivou a 

hyperinflaci.  

 

 

 

Deflace – je opakem inflace. Projevuje se tedy poklesem agregátní cenové hladiny. 

Dezinflace – je označení pro pokles míry inflace. Ekonomové jednodušeji používají označení pokles růstu 

cenové hladiny.  

 

Slide č. 11  

Slide nabízí odpověď na otázku: Jak s inflací bojovat?  

Odpověď: Peníze je potřebné umět dobře investovat 

… 

Pedagog může využít těchto znalostí: 

 Smyslem práce s penězi totiž není jejich pouhé 

vydělávání a vlastnění v co největším objemu, ale 

především jejich moc udělat z Vás bohaté lidi – a to 

jak majetkem, tak duchem. Pamatujte! Skutečně 

bohatý člověk vlastní majetek, který mu umožňuje 

nepracovat pro a na někoho, ale umožňuje mu dělat 

věci po svém, ve svém svobodně plynoucím čase 
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s lidmi, které chce potkávat. Skutečně bohatí lidé tedy mají to nejcennější, co na světě můžete mít – mají  

ČAS a SVOBODU dělat věci po svém.  

Smyslem vydělávání peněz tedy je jejich potřeba pro tvorbu majetku. A to do té výše, kdy Vám efektivní 

správa daného majetku umožní být nezávislý na práci pro někoho (jako je stát, soukromý zaměstnavatel či 

Vaši zaměstnanci). Tomuto zkráceně již naši předci říkali „peníze musí dělat peníze“. 

Pokud chcete být bohatí, pak tvořte majetek a efektivně jej spravujte. Vydělávat a mít peníze je pouze 

prvním z milníku cesty k tomu být bohatý. Důležitější je získané peníze dobře investovat. Investovat je do 

majetku, který nese dostatečný výnos – to je možné pouze tehdy, pokud investici rozumíme a pokud ji 

umíme spravovat.  

Ovšem ničeho z výše popsaného není možné dosáhnout bez toho, aniž byste se rozhodli volné peníze 

investovat. Tedy platí zásadní rada: NEBOJTE SE INVESTOVAT!! 

 

 

Slide č. 12 

Smyslem slidu je přimět studenty k zamyšlení, kam by 

investovali vyšší částku peněz.  

Slide formou otázek nabízí několik možností 

investování. 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 13 

Slide seznamuje s tzv. desaterem dobrého investora. 

Aby investice do majetku (ekonomové říkají výstižněji 

do aktiv) byly dobré, musíte přijmout za svá tato 

základní pravidla dobrého investora. 

Následně pedagog nastíní otázku: 

„Zásadní otázkou nadále zůstává, jak výše uvedená 

pravidla investování uplatnit v praxi. Tedy pro které 

investice se má investor rozhodnout. V takovém 

případě hovoříme o tzv. portfoliu investic investora. Do 

tohoto portfolia investor může zařadit různorodé druhy 

investic.  

(Pedagog může využít těchto znalostí) 

Je mnoho poradců a sebevědomých „ekonomů“, kteří 

se pasují do role těch správných rádců, kteří Vám mohou poradit, jak být bohatý. Jejich cílem je především 

na těchto radách zbohatnout, aniž by sami těchto rad využili. Pravda ovšem je taková, že neexistuje 

univerzální cesta k bohatství. Existují ale pravidla (často vrozené způsoby chování), jejichž dodržováním 

eliminujete možný investiční neúspěch.   

 

 

Slide č. 14 
Smyslem slidu je upozornit, že při investicích je nutné 

zvažovat také riziko. Do rizikových investic je možné 

investovat pouze volné prostředky – tedy takové, 

jejichž ztráta nevede k ohrožení kvality investorova 

života. 

Pedagog může využít těchto znalostí: 

Je mnoho možností investic – investice do 

nemovitostí, investice do cenných papírů, investice do 

drahých kovů či do uměleckých děl. V každé investici 

vždy rozhoduje cena pořízení daného aktiva, náklady 
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na jeho držbu, předpokládané výnosy v čase a vývoj jeho ceny.  

Pokud investor vyhodnotí výše uvedené parametry jako výhodné, rozhoduje se dané aktivum zařadit do 

svého portfolia, pokud se parametry vyvíjejí v nedobré konstelaci, rozhodne se tato aktiva z portfolia uvolnit.  

 

Slide č. 15 
Pedagog může využít těchto znalostí: 

O investici ovšem nerozhoduje pouze její 

předpokládaná výnosnost, ale také jiné aspekty. Mezi 

ně je nutné zvažovat především snahu investorů 

zajistit si rizika očekávaná v budoucnosti. Za těchto 

všech parametrů jsou dnes doporučené určité 

vlastnosti portfolia, která by investor měl dodržovat.  

Můžeme je nazvat také principy tvorby investorova 

portfolia. 

1. Držet v hotovosti alespoň šestinásobek běžných 

výdajů domácnosti. 

2. 1/10 volných prostředků investovat do drahých 

kovů. Ty nakupovat v pravidelných intervalech. 

3. Nakupovat akcie, které nesou dividendu. 

Portfolio akcií diverzifikovat. 

4. Investovat do nemovitostí v lokalitě, která investorovi zaručuje příjem z pronájmu. Nemovitost musí být 

aktivem. 

5. Nenakupovat drahé kameny a starožitnosti, pokud se detailněji nevyznáme v dané oblasti obchodu. 

Ze zmíněných principů evidentně vychází, že většina portfolií investic běžných domácností je tvořena 

penězi, nemovitostmi a popřípadě drahými kovy (zlato). Menší množina pak aktivně investuje do cenných 

papírů a velmi úzká skupina investorů se pohybuje svými investicemi na půdě drahých kamenů a 

starožitností. Zřejmě nejvíce lidé rozumí držbě peněz. Dodržovat první pravidlo našich principů nebývá 

nepochopitelným pravidlem. Daleko těžší otázky vznikají při nákupech cenných papírů – dluhopisů, akcií. 

 

Slide č. 16 
Slide uvádí, jak tedy konkrétně investovat.  

Pedagog představí dané investice jako možnosti boje 

proti znehodnocování peněz a jako reálné možnosti 

aktivní správy investic a peněz. 

Pedagog upozorní na:  

1) Možností investic do stavebního spoření, penzijního 

připojištění. 

2) Rizika investic do aktivní správy portfolia. 

3) Upozorní na různou likviditu jednotlivých druhů 

majetku.  

 

 

 

Slide č. 17 

Slide uvádí, jak a kam lze konkrétně investovat.  

Pedagog představí internetové odkazy, se kterými lze 

pracovat při výběru vhodné formy investice. 

Následně přechází na jednotlivé typy investic. 
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Slide č. 18 

Slide představuje investice do akcií.  

Pedagog využije demoverze Fio broker, popřípadě jiné 

podobné aplikace, kterou ovládá, či se naučil ovládat a 

ukáže studentům, jak lze nakoupit či prodat akcie). 

Pedagog může využít těchto znalostí: 

Pokud chcete investovat do akcií, naučte se vždy před 

danou investicí pochopit alespoň z části produkt či 

službu společnosti, jejichž akcie plánujete nakoupit. 

Pokud jste se rozhodli dané akcie nakoupit, neboť vám 

veškeré indicie toto napovídají, kupte nejdříve za ½ 

vašich plánovaných prostředků a druhou částí těchto 

prostředků se jistěte proti vývoji ceny akcie, který jste 

neočekávali – tomuto procesu říkáme systém ředění.  

Ředění ve stručnosti znamená nakupovat akcie 

v několika tranších v období jejich cenového poklesu. Tímto investor dosahuje zředění (snížení) tzv. nulové 

ceny akcie. 

Jak nalézt indicie, které signalizují období nákupu či prodeje akcie?  

Na finančních trzích se vžilo využívat tří forem analýz – fundamentální, technické a psychologické analýzy. 

Která z těchto analýz je tou skutečně správnou, je předmětem dohadů odborníků dodnes.  

Doporučuji využívat znalostí všech analýz a pro standardního investora spíše preferovat fundamentální 

analýzu. Fundamentální analýza pracuje s dostupnými daty o situaci v podniku a snaží se ve svém výsledku 

najít odpovídající cenu akcie podniku (tzv. vnitřní hodnota akcie). Existuje zjednodušený postup využití 

fundamentální analýzy, který na základě pěti ukazatelů je schopen investorovi signalizovat, zda akcie je 

vhodná k nákupu či prodeji. Tento postup nazýváme hodnotový screening.  

Základ hodnotového screeningu vychází z myšlenky tzv. bezpečnostního polštáře, kdy investor vybírá 

takovou akcii, která je na trhu podhodnocená dle několika propojených ukazatelů. Investor tedy volí akcie, 

které splňují těchto pět základních podmínek: 

 Společnost je dostatečně velkou (na trhu v USA základní kapitál ve výši 3 mld. Kč, v ČR 500 mil.) 

 Společnost v posledních třech letech vykazuje zisk a vyplácí pravidelnou dividendu. 

 Tržní hodnota akcie je maximálně jednou polovinou účetní hodnoty akcie. 

 Běžná likvidita dosahuje hodnoty větší než 2, ukazatel úrokového krytí dosahuje hodnoty vyšší jak 5. 

 Vnitřní hodnota akcie společnosti vypočtená Gordonovým vzorcem je minimálně dvojnásobkem tržní 

ceny akcie. 

 

Slide č. 19  

Slide představuje investice do zlata a do nemovitostí.  

Pedagog představí, jak zlato nakupovat. Jak nakupovat 

nemovitosti. Pracuje přitom s internetovými odkazy 

www.zlatemince.cz a www.sreality.cz 

 

Slide č. 20 
Použité zdroje obrazových materiálů 

www.pse.cz 

www.cnb.cz 

www.akcie2000.cz 

www.fio.cz/e-broker 

www.forbes.cz 

ww.seznamreality.cz 

http://www.zlatemince.cz/
http://www.sreality.cz/
http://www.pse.cz/
http://www.cnb.cz/
http://www.akcie2000.cz/
http://www.fio.cz/e-broker
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Název tématu: 

Svět peněz a finanční gramotnost 

 

 

Název modulu: 

Základní výpočty 

 

 

Autor modulu: 

Tomáš Nepovolný 
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Název modulu 

Základní výpočty 

 

Anotace modulu  
V tomto kurzu se studenti seznámí s rodinným rozpočtem a možnostmi snižování výdajové strany 

rodinného rozpočtu. Ve druhé části se dozvědí, jak se vyhnout dluhové pasti a jak správně uvažovat 

nad půjčkou či úvěrem. Rovněž se naučí vypočítat RPSN.  

 

Výstupy z učení  
Studenti pochopí, jak nakládat a nenakládat s nabytými financemi tak, aby se nedostali do dluhové 

pasti a aby byli schopni odlišit špatnou finanční nabídku od dobré. Navíc se seznámí s principem 

výpočtu RPSN a významem tohoto ukazatele. 

 

Klíčová slova 

Současná hodnota, rozpočet, RPSN, příjmy a výdaje, běžný účet, spořící účet, dluhová past, 

opatrnostní zůstatky. 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modulem je možné rozšířit výuku předmětu Základy financí. 

 

Potřeby modulu  
K výuce v tomto modulu potřebujeme, aby studenti měli přístup k PC se softwarem MS Office a 

v učebně se nacházel dataprojektor napojený na učitelské PC.  

 

Časová náročnost 

90 minut 

Doporučená literatura 

NAVRÁTILOVÁ, Petra, 2012. Finanční gramotnost - metodika. Praha: Nakladatelství Computer 

media. ISBN 978-80-7402-107-7. 

NAVRÁTILOVÁ, Petra, 2011. Finanční gramotnost - učebnice žáka. Praha: Nakladatelství 

Computer media. ISBN 978-80-7402-106-0. 
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Slide č. 1 

Název tématu, modulu a jméno autora prezentace.  

 

 

 

 

 

Slide č. 2 

Cílem je, trochu nadneseně, naučit studenty 

hospodařit s penězi domácnosti. Rovněž budou 

seznámeni s půjčkami a úvěry z pohledu plateb za 

tyto instrumenty. Nakonec prezentujeme RPSN a 

metodu jejího výpočtu. 

 

 

 

 

Slide č. 3 

Studenti to slyší neustále, ale další připomenutí není na 

škodu. Lze se například dotázat, jaké povolání by 

chtěli studenti ideálně vykonávat. U většiny povolání 

lze demonstrovat, že vyšší vzdělání může dopomoci 

k dané pozici, nebo vyšší mzdě. 

 

 

 

Slide č. 4 
Studentům rozdáme okopírovanou tabulku s rodinným 

rozpočtem (rozpočet.docx) a požádáme je o vyplnění 

podle výdajů jejich domácností. Dále se tážeme na 

nejrůznější ukazatele (viz tabulka na konci) a 

prezentujeme údaje za průměrnou domácnost.  
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Slide č. 5 

Nejprve se dotazujeme na možnosti, jak ušetřit, aniž 

bychom snížili svou životní úroveň. Studenti dávají 

nejrůznější návrhy, které porovnáváme s ekonomickou 

realitou (studenti mají často naivní představy). Poté 

prezentujeme několik možností, jak se takových úspor 

dá dosáhnout. Můžeme samozřejmě zmínit i jiné 

způsoby (vaření s pokličkou, zateplení domu a další). 

Musíme však studenty upozornit, že každá úspora něco 

stojí a ne vždy jsou prostředky vynakládány efektivně 

– hodnota investice je vyšší, než současná hodnota 

budoucích úspor. 

 

 

Slide č. 6 

Jednou z možností, kterou studenti zpravidla zmíní je 

i výměna světelného zdroje za úspornější. Takovou 

možnost prezentujeme v této tabulce (v nákladech 

jsou započítány i náklady na výměnu zdroje). 

 

 

 

 

Slide č. 7 

Nabádejte studenty k navržení některých změn v jejich 

vlastní domácnosti. Spousta lidí je „líná“ něco řešit, ale 

uvidí, že se jejich vynaložený čas a peníze na změny 

vrátí již během několika měsíců. 

 

 

 

Slide č. 8 

Tážeme se, zda studenti vědí, co jsou opatrnostní a 

transakční zůstatky. Poté osvětlíme rozdíly. 

Studentům vysvětlíme, jakou částku mohou 

investovat (rozdíl mezi příjmy, opatrnostními 

zůstatky a transakčními zůstatky). Opatrnostní 

zůstatky by měly činit alespoň 6násobek měsíčních 

výdajů, abychom měli dostatečný bezpečnostní 

polštář v případě výpadku příjmů. 
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Slide č. 9 
V příběhu na dluh upozorníme na situaci, do které se 

každoročně dostává několik procent domácností. 

Vyzvěte studenty, aby sledovali chyby Novákových. 

Příběh: „Novákovi koupili dům na hypoteční úvěr a 

automobil na leasing. Tím pádem jim již na účtu 

nezbyly žádné peníze a měsíčně jsou schopni ušetřit 

500 Kč. Blíží se vánoce a paní Nováková přemýšlí, co 

koupit svému jedinému synovi pod stromeček. 

S panem Novákem se dohodnou na tabletu za 5 000 

Kč. Peníze nemají a tak si půjčí od nebankovního 

zprostředkovatele s 10% úrokem za měsíc. Pan Novák 

pracuje přesčas, bere práci na vedlejší úvazek, ale 

přesto se zpozdí o 5 dní se splacením. Za to následuje 

penále 5 000 Kč. Aby Novákovým nenaskakovaly úroky z prodlení, půjčí si opět od nebankovního 

zprostředkovatele. Jelikož pan Novák již nestíhá splácet, dostane se do dluhové pasti a hrozí mu exekuce 

kvůli částce 20 000 Kč.“ 

 

 

Slide č. 10 

Studenti říkají, jaké chyby Novákovi udělali. Měli by 

zmínit:  

 nulové opatrnostní zůstatky  

 nepotřebnost drahého dárku 

 půjčku od NZ (raději od rodiny) 

 splátku penále další půjčkou 

 výši splátek přesahující výši měsíčních úspor 

Slide č. 11 

Vysvětlíme princip dluhové pasti. Každá další půjčka 

je méně výhodná než předchozí, neboť původní věřitel 

(který měl nejvýhodnější podmínky) nám už nepůjčí a 

my si tak musíme půjčit od „dražšího“ 

zprostředkovatele. Ptáme se, jak se vyhnout exekuci, 

když už je na spadnutí (prodáváme sami nepotřebný 

majetek, abychom se vyhnuli nákladům exekuce). 

 

 

 

 

Slide č. 12 

Zmíníme, jak se dluhové pasti vyhnout – hlavní 

zásady. Ptáme se studentů na rozdíl mezi finančním a 

operativním leasingem. 
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Slide č. 13 

Nejdříve se studentů zeptáme na význam zkratky 

RPSN. Protože většinou netuší, tak vysvětlíme. Dále 

na příkladu vysvětlíme rozdíl mezi úrokovou sazbou a 

RPSN. Ideální je například půjčka 5 000 Kč od 

nebankovního zprostředkovatele s úrokem 0 % p.a. a 

půjčka od banky s úrokem 10 % p.a. Co ovšem člověk 

neví, pokud se detailně neseznámí se smlouvou, je 

poplatek za zprostředkování půjčky od nebankovního 

zprostředkovatele ve výši 5 000 Kč (pro jednoduchost 

bude zaplacen na konci roku spolu s dlužnou částkou). 

RPSN u bankovní půjčky tak činí 10 % p.a., od NBZ 

100 % p.a. a lze tak snadno ukázat důležitost 

ukazatele RPSN. 

 

 

Slide . 14 

Ukážeme, jak se teoreticky RPSN počítá. To, že se 

kvůli metodě výpočtu nemusí rovnat RPSN úrokové 

sazbě ani při nulových poplatcích je smutný fakt, ale 

studenty tím nezatěžujeme! 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 15 

V tomto snímku vidíme odstrašující případy některých 

půjček, kdy RPSN dosahuje řádově desítek tisíc 

procent. 

 

 

Slide č. 16 
Studenti si otevřou nový sešit v Excelu a my je 

navádíme, jak vytvořit kalkulátor RPSN. Za pomoci 

řešitele vyřešíme. Tento snímek ukazovat nemusíme, 

místo toho si otevřeme Excel a navádíme studenty za 

pomoci názorné ukázky. Jakým způsobem kalkulátor 

sestavit se studenti dozvědí i z materiálu 

(kalkulátorRPSN.docx). 
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Slide č. 17 

V našem kalkulátoru studenti vypočítají tento 

příklad.  

 

 

 

 

 

Slide č. 18 

Zmíníme odkaz na úsporné spotřebiče, na kalkulátor 

RPSN a porovnání nebankovních půjček. 

 

 

 

 

 

Slide č. 19 

Seznam zdrojů obrázků 
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Jak vytvořit vlastní kalkulátor RPSN v MS Excel 

 

1. Musíme mít nainstalovaný doplněk „Řešitel“ – Hlavní nabídka, Možnosti aplikace Excel, Doplňky, 

           Přejít, Řešitel – OK 

 

Vytvoříme si buňky 

 
 

Do buňky Úvěr doplníme výši úvěru (např. 1000000). 

 

Do sloupce Platba postupně pod sebe doplníme výši jednotlivých plateb (splátky, poplatky za vedení 

úvěrového účtu, atd.). 

 

Do sloupce Měsíc doplníme ke každé platbě čas v měsících, který uběhl od chvíle, kdy byl poskytnut úvěr 

(1, 2, atd.) – pokud proběhne nějaká platba ihned (např. poplatek za zpracování úvěru), zapíše do sloupce 

měsíc 0. 

 

Současná hodnota je dána vzorcem 

=“Platba“/power(1+“RPSN“;“měsíc“/12) 

„Platba“ – odkaz na buňku ve sloupci platba 

Power – funkce pro výpočet mocniny 

„RPSN“ – odkaz na buňku ve které se vypočítá RPSN 

„měsíc“ – odkaz na buňku ve sloupci měsíc 

 

SH celkem =suma(„současná hodnota 1“;“současná hodnota 2“;atd) – je to součet všech současných hodnot. 

 

Nyní spustíme řešitele, který se nachází na záložce Data. 

 
Nastavit buňku – vybereme buňku ve které je SH celkem 

Rovno – vybereme „Hodnota“ a doplníme částku, která odpovídá výši úvěru (např. 1000000) 

Měněné buňky – vybereme buňku „RPSN“ 

Spustíme příkazem Řešit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvěr

RPSN

Měsíc Platba Současná hodnota SH celkem
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Název tématu: 

Svět peněz a finanční gramotnost 

 

 

Název modulu: 

Ekonomické rozhodování v praxi 

 

 

Autor modulu: 

Josef Jílek 
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Název modulu 

Ekonomické rozhodování v praxi 

 

Anotace modulu 
Modul seznamuje studenty s ekonomickými metodami a principy, které jsou použitelné jak pro 

tvorbu politických rozhodnutí, tak pro tvorbu praktických rozhodnutí, které činí všichni lidé 

v pracovním i osobním životě. 

 

Výstupy z učení 
Studenti porozumí základnímu ekonomickému nástroji porovnávání užitku a nákladů, který sice 

každý člověk ve větší či menší míře intuitivně používá, ovšem při složitých rozhodnutích bývá 

často opomíjen. Pomoci zde může důkladná grafická analýza využívající právě nástroj porovnání 

užitku a nákladů. V souvislosti s tímto principem jsou studenti seznámeni s pojmem nákladů 

příležitosti, které jsou při konkrétním rozhodování často vynechávány. Díky pochopení a zahrnutí 

nákladů příležitosti budou studenti schopni efektivněji analyzovat svou situaci a činit rozhodnutí, 

která berou v úvahu všechny relevantní aspekty. Účastníci jsou dále seznámeni s ekonomickým 

principem cenové diskriminace. Tato metoda maximalizace zisku prodávajícího bývá v praxi často 

používána a je možno na ní ukázat způsob ekonomického uvažování, kdy se prodávající pomocí 

různých strategií snaží získat co nejvíce zákazníků. Princip cenové diskriminace je zvolen proto, 

aby studenti viděli, že myslet ekonomicky může být kreativní a zábavné. V důsledku může být 

zvýšen zájem studentů o ekonomii obecně. Poslední část modulu je věnována tématu minimální 

mzdy a ekonomickým i sociálním důsledkům vyplývajícím z jejího zavedení. Studenti díky 

ekonomické analýze pochopí, že to, co se na první pohled zdá jako jednoduché a účinné řešení 

daného problému (zavedení minimální mzdy), může mít v praxi velmi negativní důsledky 

(například zvýšená nezaměstnanost). Tato skutečnost účastníky motivuje k tomu, aby se naučili 

nepřejímat cizí názory bez vlastního uvážení a aby se při každé situaci snažili na daný problém 

podívat z různých perspektiv. Tím je zvýšena nezávislost studentů na případných manipulativních 

informacích a jejich schopnost nezávisle a kreativně myslet. 

 

Klíčová slova 

Užitek, náklady, náklady příležitosti, ekonomická analýza, rozhodnutí, cenová diskriminace, 

ekonomická efektivita, minimální mzda, nezaměstnanost. 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modulem je možné rozšířit výuku předmětů Ekonomie a Základy společenských věd. 

 

Potřeby modulu 
K výuce v tomto modulu je zapotřebí dataprojektor a také dostatečný prostor v učebně. Koncept 

minimální mzdy je totiž prezentován debatou, které se účastní sami studenti. Pro správný průběh 

debaty je třeba, aby studenti mohli vytvořit skupinky a následně, aby debata probíhala 

v odpovídajícím prostoru. 

 

Časová náročnost 

90 minut 

Doporučená literatura 

HOLMAN, Robert, 2011, Ekonomie. 5. Vydání. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-006-5. 

BERNANKE, Ben S, FRANK Robert H, 2003, Ekonomie. Praha: Grada. ISBN 80-247-0471-4. 
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Slide č. 1 

Titulní slide prezentace obsahuje základní identifikační 

údaje o modulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 2 

V úvodu modulu je studentům položena motivační 

otázka „Proč je v McDrivech u McDonalda na 

klávesnicích pro řidiče Braillovo písmo?“. Zvoleno je 

téma prodeje v síti restaurací McDonald, protože tento 

řetězec restaurací je mezi mladými lidmi notoricky 

známý a daná otázka tedy upoutá pozornost účastníků. 

Populárně a zajímavě znějící otázka týkající se 

přítomnosti Braillova písma byla vybrána proto, aby 

vzbudila u studentů zájem a vyprovokovala je 

k vlastnímu uvažování. Studenti jsou zde, stejně tak 

jako kdekoliv jinde během výuky tohoto modulu, 

motivováni k vlastnímu přemýšlení a k co možná 

nejpřesnější formulaci svých myšlenek a nápadů. 

V případě, že studenti na odpověď sami nepřijdou, je 

studentům poskytnuta určitá nápověda, ovšem opět tak, aby nezodpověděla na otázku úplně, ale pouze tak, 

aby například navedla uvažování studentů určitým směrem. V celé prezentaci tohoto modulu jsou tedy vždy 

vybrány motivační otázky, které studentům dané téma přibližují a vytvářejí tak spojení mezi konkrétním 

ekonomickým tématem a věcmi a otázkami z běžného života studentů.  

Na slidech je vždy také možno najít obrázek ilustrující situaci, které se dané téma týká. I zde je důvodem 

zachycení a zvýšení pozornosti studentů. Obrázky jsou spíše jednoduché, barevné a pokud možno i vtipné. 

Tyto vlastnosti by měli zajistit přirozené zaujetí studentů pro vysvětlované téma. Díky použitým motivačním 

prvkům by studenti během této prezentace měli mít vždy pocit, že oni sami se něco chtějí dozvědět či něco 

zodpovědět. 

 

 

Slide č. 3  

Vytváří obrazovou odpověď na otázku: „Proč je v 

McDrivech u McDonalda na klávesnicích pro řidiče 

Braillovo písmo?“. Odpovědí je: „Protože, kdyby si 

McDonald nechal vyrábět dva typy klávesnic, tak by 

sice možná ušetřil něco málo na nákladech na materiál 

určený pro výrobu klávesnice s Brejlovým písmem 

(užitek je zde ušetřený materiál), ovšem dodatečné 

náklady na dva programy na výrobní lince a na 

dodatečnou administrativu by tento užitek dalece 

převýšily“. Tato odpověď je graficky přehledně 

zobrazena za použití metody porovnání užitku a 

nákladů. Jsou zvoleny barvy zelená pro užitek a 

červená pro náklady a symboly plus pro užitek a minus 

pro náklady. Tím je zajištěna přehlednost celého 



 

216 

Praktické ekonomické vzdělávání 

schématu. Obsah slidu je zde, stejně jako v dalších slidech prezentace, jednoduchý. Složité slidy by 

odrazovaly pozornost a zájem studentů. 

Koncept porovnávání užitku a nákladů byl vybrán proto, že se jedná o velmi jednoduchou pomůcku, jejíž 

použití může velice usnadnit rozhodování v mnoho situacích jak pracovního, tak osobního života. Ovšem 

většina lidí si ani v závažných situacích, kdy jsou činěna a promýšlena zásadní životní rozhodnutí, toto 

schéma nepíše. Často se tak stává, že lidem hlavou proudí mnoho opakujících se myšlenek, ovšem bez 

konkrétního uspořádání. Tyto myšlenky pak postrádají přehlednost a nemohou tedy při rozhodování pomoci. 

Často opravdu stačí si na papír sepsat plusy a minusy vztahující se k danému rozhodnutí a celý problém se 

může výrazně zjednodušit a zpřehlednit. Tato metoda tedy může studentům výrazně pomoci v budoucím 

životě v rozhodnutích týkajících se jakékoliv oblasti jejich života. 

 

 

 

Slide č. 4 

Tento Slide pokládá studentům otázku z běžného 

života, při které je možné použít ekonomickou 

analýzu užitku a nákladů. Téma otázky (ostříhání se u 

kadeřníka) je zvoleno z toho důvodu, aby zasahovalo 

do každodenního života studentů a tedy aby pro ně 

bylo aktuální. Cílem je ukázat účastníkům, že analýzu 

užitku a nákladů vlastně používáme každý den a není 

to tedy nic nového. Ovšem se zdůrazněním faktu, že 

tutéž analýzu (s pouze o něco složitějším obsahem) 

můžeme použít i v případě jiných složitějších 

rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 5  
I zde je studentům položena otázka z každodenního 

života pro aplikaci principu porovnání užitku a 

nákladů. 

 

 

 

 

 

Slide č. 6 

Na tomto slidu je studentům opět položena otázka, na 

kterou může narazit každý člověk: „Vyplatí se mi jít 

pěšky přes celé město, abych tam koupil mléko o 5 Kč 

levněji?“ Rozdíl je zde ovšem v tom, že zatímco 

v případě předchozích dvou otázek byla odpověď 

pomocí uvedení užitku a nákladů poměrně jednoduchá, 

tak nyní tomu tak není. Většina studentů je schopna 

odpovědět, že užitek z absolvované cesty je ušetření 

pěti korun, ovšem s náklady je to zde obtížnější. 

Objevují se zde totiž náklady příležitosti, které 

představují nejlepší alternativu, jak bych mohl naložit 



 

217 

Praktické ekonomické vzdělávání 

s tímto časem. Náklady příležitosti jsou tedy velmi důležitým pojmem, který často může změnit výsledek 

rozhodnutí. Jejich problém spočívá právě v tom, že většina lidí je nebere v potaz, a proto jejich rozhodnutí 

často nebývají efektivní. 

 

Slide č. 7 

Na slidu č. 7 se dostáváme k další otázce zaměřené na 

použití principu porovnání užitku a nákladů. I zde je 

třeba použít náklady příležitosti. Otázka „Vyplatí se 

Billovi Gatesovi přejít chodník, aby zvedl ze země 

tisícikorunu?“ je zvolena proto, aby ve studentech byl 

vzbuzen zájem. Překvapivá odpověď, že nevyplatí, je 

potom zajímavá v tom, že u běžných lidí by tomu bylo 

jinak. Takto zvolenou otázku si studenti lépe 

zapamatují a princip nákladů příležitosti tak budou 

v budoucnu schopni využít třeba při vzpomínce na tuto 

konkrétní aplikaci. 

 

 

 

 

 

Slide č. 8 

Další slide se již věnuje tématu cenové diskriminace. 

Otázka „Proč někteří výrobci praček poškrábou své 

výrobky a pak je prodávají za sníženou cenu?“ je i zde 

zvolena proto, aby ve studentech vzbudila zájem a 

motivovala je ke vlastnímu kreativnímu přemýšlení. 

Této otázce se dále věnuje následující slide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 9 

Tento slide navazuje na otázku na předchozím slidu 

„Proč někteří výrobci praček poškrábou své výrobky a 

pak je prodávají za sníženou cenu?“ Odpověď je zde 

taková, že prodejce se snaží maximalizovat svůj zisk. 

Kdyby pračku prodával všem za cenu 20 000 Kč, tak si 

ji mnoho lidí nebude moci dovolit. Ovšem když ji těm 

méně bohatým nabídne za 15 000 Kč, tak oni si ji 

koupí a prodejci se to i takto vyplatí. Zde je dobré 

zdůraznit studentům, že zde (a stejně tak i v mnoha 

jiných případech) se díky použití ekonomického 

myšlení ze složité otázky stává poměrně jednoduchý 

problém. 
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Slide č. 10 

Dále je studentům položena otázka „Kde najdeme 

cenovou diskriminaci?“. Po základním představení 

konceptu cenové diskriminace studenti obvykle 

nereagují ihned, a proto je na slidu č. 10 prezentován 

další případ, kde se uplatňuje prodejní technika cenové 

diskriminace. Jedná se o prodej jogurtů. Prodává se 

mnoho typů jogurtů. Rozdíly v kvalitě se mezi 

jednotlivými typy určitě vyskytují, ovšem cenový 

rozdíl není vždy odpovídající. Dražší výrobek má 

mnohdy jen nepatrně větší kvalitu než výrobek 

levnější. Opět je to dáno tím, že prodejce se snaží 

cenově diskriminovat bohatší skupinu zákazníků, 

protože tato skupina je na cenu jogurtu velmi málo 

citlivá a je ochotna připlatit hodně peněz za mále zvýšení kvality. Chudší skupina zákazníků je naproti tomu 

na cenu více citlivá, a proto je u ní zisk maximalizován prodejem levnějších jogurtů. 

 

 

 

 

Slide č. 11 

Slide č. 11 dále pokračuje v tématu cenové diskriminace 

uvedením dalšího příkladu ze života. Jedná se o případ 

prodeje letenek pro první a druhou třídu. První třída je 

výrazně dražší, i když kvalita letu rozhodně není tolikrát 

lepší. Je tomu tak opět proto, že skupina zákazníků, 

kteří jsou na cenu málo citliví, je ochotna zaplatit i takto 

vysokou cenu. Naproti tomu zákazníci, kteří jsou na 

cenu citliví více, určitě utratí za létání více v případě, 

kdy cena bude levnější. Celkový zisk prodejce je tedy i 

zde maximalizován v případě, kdy jsou stanoveny dvě 

různé ceny za službu, která je v podstatě stejná. 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 12 

Po vysvětlení principu cenové diskriminace a po 

uvedení několika základních příkladů, jsou studenti 

sami vyzváni k tomu, aby hledali ve světě kolem nich 

jiné příklady cenové diskriminace. Další příklady 

cenové diskriminace je možno najít například 

v následujících oblastech: studentské slevy, slevy pro 

důchodce, levnější a dražší vstupenky na stadion, 

uplatňování slevových kupónů, atd. Studenti by měli 

být schopni sami vymyslet, kde je cenová diskriminace 

uplatňována a také vysvětlit, jakým způsobem jsou 

zákazníci rozděleni do skupin podle citlivosti na cenu. 
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Slide č. 13 
Další slide představuje úvod do tématu minimální 

mzdy. Je zde popsána reálná situace z 19. století, kdy 

téma minimální mzdy bylo velmi aktuální. Konkrétní 

situace je zvolena proto, aby téma bylo pro studenty 

přitažlivější. Studenti jsou vyzvání k tomu, aby se 

pokusili sami navrhnout nějaká řešení, která by podle 

nich mohla přinést pozitivní výsledek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 14 
Následně je (při zobrazení slidu č. 13) studentům 

jako řešení nabídnuto zavedení minimální mzdy. 

Studenti jsou opět sami tázáni na to, jestli 

s takovýmto řešením souhlasí. Obvykle mnoho 

studentů souhlasí a minimální mzdu považují za 

jednoduché elegantní řešení. 

 

 

 

Slide č. 15 
Po uvedení a vysvětlení konceptu minimální mzdy by 

studenti měli být sami rozhodnuti, jestli s jejím 

zavedením v případě uvedeného problému souhlasí. 

Následně jsou rozděleni do dvou skupin podle toho, 

jestli se k tomuto postupu kloní či ne. Mají několik 

minut na přípravu argumentů a poté následuje debata 

na dané téma: „Měla by v případě sociálních problémů 

zaměstnanců být zavedena minimální mzda či ne?“ 

V tuto chvíli studenti sami přicházejí s argumenty pro 

a proti. Zde nejde ani tolik o ekonomickou správnost, 

ale studenti jsou během debaty vedeni k tomu, aby své 

argumenty a myšlenky přesně formulovali a také 

k tomu, aby je dokázali korektně a přesvědčivě 

odůvodnit a vysvětlit. Vyučující by správnost názorů 

neměl posuzovat a naopak dát studentům prostor k tomu, aby byli schopni vyjádřit svůj vlastní názor. 

Po skončení debaty je představena ekonomická a sociální stránka problému s příslušným vysvětlením. Jedná 

se především o to, že i když řešení zavedením minimální mzdy může na první pohled vypadat jako velmi 

efektivní způsob vypořádání se se sociálními problémy, ekonomické důsledky mohou být velmi negativní a 

závažné. Tím, že se zvýší mzda mnoha zaměstnanců, tak pro firmy (či pro zaměstnavatele) již nemusí být 

výhodné tyto pracovníky dále zaměstnávat. Tato situace by nastala v případě, že by mezní užitek z dodatečně 

zaměstnaného pracovníka byl menší než jemu vyplacená (minimální) mzda. Tato situace skutečně může 

nastat a v tomto případě by dopad zavedení minimální mzdy těmto pracovníkům výrazně ublížil, protože 

místo nízkého platu, který dostávali dříve, by nyní nebyli zaměstnáni vůbec. Vidíme tedy, že je důležité dané 

problémy ekonomicky podrobně analyzovat, abychom mohli udělat správná rozhodnutí. 
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Slide č. 16 
Jedná se o slide uzavírající celý modul. Zde je shrnuto vše, co bylo v prezentaci probráno včetně situací, ve 

kterých je možné používat ekonomické principy k tomu, abychom byli schopni dělat praktická efektivní 

rozhodnutí. Studenti by pak měli odcházet s vědomím, že ekonomické uvažování není něco ryze abstraktního 

a reálnému životu vzdáleného, ale naopak způsob jak přistupovat ke každodenním životním situacím a 

problémům, který nám často může usnadnit naše rozhodování. 
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Téma F 
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Soft skills a projektové řízení 
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Soft skills a projektové řízení  
Kateřina Smejkalová 

 

V našem modulu s názvem Soft skills a projektové řízení věnujeme pozornost významu 

rozvoje měkkých dovedností u studentů středních škol. V dnešní době totiž, více než kdy jindy, 

platí, že pokud chce mít člověk úspěch v práci, tak vzdělání, tituly a praxe mu už dnes nestačí. Do 

pozornosti se tak dostávají takzvané soft skills (čili měkké nebo také sociální dovednosti). Mezi ně 

patří komunikační dovednosti, asertivita, empatie, schopnost pracovat v týmu, schopnost prosadit 

se, sebeprezentace, kreativita a další kompetence, které jsou velmi úzce provázané s osobností 

člověka.  

Právě na tyto dovednosti kladou zaměstnavatelé stále větší důraz. Z mnoha výzkumů totiž 

vyplynulo, že sociální dovednosti jsou jedním z klíčových požadavků na absolventy škol pro jejich 

uplatnění na trhu práce. Absolventi škol, kteří si techniky soft skills osvojí již na střední škole, totiž 

pak mají v zaměstnání konkurenční výhodu oproti jiným absolventům. Takoví absolventi jsou pak 

snáze uplatnitelní na trhu práce a díky tomu také zvyšují prestiž i samotné školy, na které tyto 

schopnosti získali. Proto by mělo být prioritou školy, aby se s rozvojem těchto dovedností začalo u 

studentů co nejdříve. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi důležitou oblast spojenou s rozvojem 

studentů středních škol pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce, rozhodli jsme se tomuto tématu 

věnovat maximální pozornost a zařadit jej proto do příručky modulů.  

Získané dovednosti v rámci rozvoje soft skills lze využít v projektovém řízení. Projektová 

výuka a projektové řízení jsou aktuální moderní výukové trendy nejen v sekundárním vzdělávání. 

Projektové řízení využívá dovedností soft skills, vše se navzájem prolíná. Jedná se především o 

schopnost pracovat v týmu, schopnost vyjednávat, být schopen argumentovat a organizovat svou 

práci. To jsou významné profesní kompetence. Studenti středních škol se v projektech stávají 

součástí týmu, je tedy nanejvýš nutné, aby se chovali zodpovědně a zlepšovali své komunikační a 

kooperační schopnosti, které jsou zapotřebí při řešení společného zadání. V našem modulu se 

studenti seznámí s tím, jak sestavit realizační tým a vytvořit úspěšný projekt, a to vše na 

konkrétních příkladech.  

 Z výše uvedeného vyplývá, že rozvoj soft skills a dovednosti projektového řízení jsou velmi 

prakticky orientované disciplíny, ve kterých je hlavní důraz kladen na aktivní účast studentů při 

řešení daných zadání a problémů. Začlenění modulu Soft skills a projektové řízení do výukového 

plánu středních škol zaručí, že ze škol budou vycházet schopní a kompetentní absolventi, kteří jsou 

připraveni na studium na vysoké škole i pro své budoucí povolání.  
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Název modulu 

Verbální a neverbální komunikace 

 

Anotace modulu  
Modul seznamuje studenty se základy verbální a neverbální komunikace jako jednoho ze 

základních témat tzv. soft skills.  Na konkrétních příkladech budou studenti aplikovat získané 

teoretické dovednosti. 

 

Výstupy z učení  
Po absolvování tohoto modulu studenti budou schopni: 

 Definovat význam komunikace 

 Odlišit verbální a neverbální komunikaci 

 „Číst“ řeč těla 

 Použít několik komunikačních strategií 

 Definovat své slabé stránky komunikace, chování a neverbálního vyjadřování 

 Zlepšit své verbální a neverbální vyjadřování 

 

 

Klíčová slova 

Soft skills, verbální komunikace, neverbální komunikace, komunikace, temperament, řeč těla, 

coaching. 

 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modulem je možné rozšířit výuku předmětu Základy společenských věd. 

 

Potřeby modulu  
K výuce v tomto modulu potřebujeme, aby studenti měli přístup k PC s internetem a v učebně se 

nacházel dataprojektor napojený na učitelské PC. Studenti by měli mít zřízenu emailovou adresu. 

 

Časová náročnost 

4x45 minut 

Doporučená literatura 

BORG, James, Řeč těla. Jak poznat, co kdo doopravdy říká, Grada, Praha 2012 

TAYLOROVÁ, Shirley, LESTEROVÁ, Alison, Umění komunikace, Grada, Praha 2010 

MIKULÁŠTÍK, Milan, Komunikační dovednosti v praxi. 2. doplněné a přepracované vydání, 

Grada, Praha 2010 
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Slide č. 1 

Titulní slide prezentace obsahuje základní 

identifikační údaje o modulu. 

 

 

 

 

Slide č. 2  

Tento slide obsahuje citát od významného vědce a 

intelektuála Leonarda da Vinciho. Cílem je odlišit 

běžného člověka od toho, který zná význam soft skills 

a možnosti, jež tyto dovednosti nabízejí. 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 3  

Slide č. 3 se zabývá samotným pojmem soft skills, 

který občas studenty i učitele děsí svojí 

nejednoznačností. Ani český překlad „měkké 

dovednosti“ nedopadá lépe. Kloním se spíše 

k jednoduchému vysvětlení, že je to systém metod, jež 

vychází ze znalosti vlastního těla a vlastních 

nedostatků. Za podstatné považuji především fakt, že 

cílem soft skills není získání nových znalostí, ale spíše 

procvičení a získání nových dovedností, které jsou 

v podstatě již součástí vaší osobnosti, soft skills se 

soustředí především na tyto aspekty: 

   Důraz na dovednosti (vrozené, získané), nikoli znalosti (cíl vzdělání) 

 Otázka poznání sebe sama, poznání lidí kolem sebe 

 Pochopení svých předností 

 Význam komunikace, spolupráce, kooperace 

 Verbální, neverbální komunikace, asertivita, sebeprezentace, prezentace 

Důležitost tohoto tématu vychází také z řady mezinárodních srovnávacích průzkumů, které za jeden 

z hlavních nedostatků českých studentů označují právě nedostatečně rozvinuté soft skills. Zároveň se však 

toto téma v posledních letech stalo velmi oblíbeným tématem odborné i populárně-naučné literatury, která 

však v mnoha oblastech spíše termín soft skills zamlžuje a činí nesrozumitelným.  
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Slide č. 4  

Tento slide seznamuje studenty s hlavními cíli tohoto 

modulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 5  
Tento slide pokládám za klíčový, neboť přesné 

definování cílové skupiny, je naprosto nezbytným 

předpokladem pro úspěšné prohloubení soft skills. 

Nejvíce chyb v aplikaci soft skills je způsobeno 

právě špatným definováním cílové skupiny a 

nepřesného určení specifik této cílové skupiny. 

V tomto případě se jedná o studenty středních škol, 

tj. věkové kategorie mezi 15-19 lety, jež se 

vyznačuje několika specifiky: 

 Motivace studentů 

 Uzavřený kolektiv, získané role 

 Omezená doba vnímání a pozornosti (max. 10 

min.) 

 Odmítání autorit 

 Alternativy získání pozornosti (mobil, internet, vnější prostředí) 

Je nutno vycházet z toho, že tato cílová skupina bude mít problém s motivací, spíše je nutné je neustále 

motivovat, podněcovat, bojovat o jejich pozornost.  

Další problém vidím, stejně jako odborníci z oblasti vývojové psychologie v tom, že studenti stráví tímto 

studiem jen velmi krátkou dobu, kterou navíc chápou jako doplnění svého běžného studia, nebo dokonce 

jako odpočinek od své každodenní školní rutiny. Zároveň přicházejí se zažitými týmovými rolemi, které lze 

jen těžko měnit. Navíc tato věková kategorie reaguje často negativně na snahu o intervenci pedagoga do 

integrity studentů či na snahu měnit určené týmové role. 

Zároveň je nutno počítat s alternativami získávání pozornosti ze strany studentů (mobil, internet atd.). 
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Slide č. 6 

Tento slide se snaží odpovědět na otázku, jak 

neefektivněji přistupovat k výuce soft skills.  

Bohužel jeden z hlavních problémů soft skills je právě 

špatná metodicko-didaktická příprava. I v tomto tématu 

převládá frontální způsob výuky a snaha měnit 

dovednosti na znalosti, které lze testovat jako ostatní 

středoškolské kurzy. 

Já dopočuji jiný přístup vycházející z toho, že základem 

soft skills je komunikace mezi pedagogem a studenty a 

důležitý je právě vztah a důvěra mezi oběma 

skupinami. 

 

Proto doporučuji práci s menším počtem studentů (ideálně kolem 12 osob), využití co největšího počtu 

praktických úkolů, kruhový způsob výuky, maximální zapojení členů cílové skupiny. 

 

 

 

Slide č. 7 

Tento slide se věnuje jedné z nejvíce kontroverzních 

otázek problematiky soft skills – role coachingu. 

Klasické metodiky soft skills vznikly jako praktiky 

práce s lidskými zdroji ve firmách, ovšem tito lidé 

mají zcela jinou motivaci, zkušenosti a očekávání než 

studenti středních škol. Ve firemním vzdělávání, jehož 

součástí jsou soft skills, je role coachů klíčová, ovšem 

spíše v psychologické roli, neboť důraz se nejčastěji 

klade na team-building a efektivní týmovou práci. 

V případě cílové skupiny – studentů středních škol – 

která se zabývá problematikou soft skills poprvé a jen 

v krátkém časovém úseku, doporučuji tzv. 

Sókratovskou metodu výuky – nenásilný, citlivý a 

opatrný přístup ke studentům, kteří by neměli získat 

hlavně dojem, že se lektor snaží intervenovat do jejich 

soukromí či získaných rolí. 

Z praxe doporučuji především najít správnou rovinu komunikace, ať se již jedná o zvolený jazyk, způsob 

vyjadřování, až po témata a příklady, na kterých lze téma komunikace probírat. 

 

 

 

 

Slide č. 8 

Na tomto slidu pokládám za důležité procentuální 

vyjádření formy nad obsahem. Přestože náš celý 

vzdělávací systém učí tomu, že je důležité především 

něco říkat, zapomínáme na to, že větší význam má 

způsob, jakým to říkáme. Až 93% informace 

předáváme skrze řeč těla! 

Videoukázka odkazuje na jeden z filmů československé 

nové vlny z 60. let, která může sloužit jako příklad 

významu zabarvení hlasu. 
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Slide č. 9 

Jaké jsou způsoby komunikace? Přestože hlavní prostor 

je věnován obsahu slov, mnohem významnější je řeč 

těla: 

 šaty 

 držení těla 

 výraz tváře 

 oční kontakt 

 pohyby rukou a nohou 

 pohyby těla 

 prostorová vzdálenost 

 dotyky 

 hlas (jeho barva, rytmus a modulace) 

 

Slide č. 10 

Temperament je klíčovým předpokladem verbální i 

neverbální komunikace. 

Slouží jako jeden z prostředků, jak nejlépe poznat 

sebe sama. 

Ideální je, aby v týmu byly zastoupeny všechny 

skupiny temperamentu. 

Doporučuji ukázat pozitivní i negativní stránky 

všech skupin temperamentu, např. cholerik je na 

jedné straně emotivní, výbušný, hádavý, konfliktní, 

ale na straně druhé často je ideálním lídrem, 

dobrým motivátorem, dokáže strhnout ostatní atd. 

Uvedený internetový odkaz poskytuje příklad 

jednoho z celé řady „měření“ temperamentu.  

Slide č. 11 

Zde doporučuji vyzkoušet se studenty jednu 

s klasických metod týmové spolupráce – 

brainstorming – okamžité dojmy při pohledu na tyto 

dva obrázky. 

A pak to srovnat s hodnocením, které vzniklo po 

nějakém delším přemýšlení nad pozicemi obou dam. 

 

 

 

Slide č. 12 

Toto je slide, který slouží jako vstupní k problematice 

neverbální komunikace – obsahuje dvě videoukázky, 

které ve slavných filmových scénách ukazují význam 

neverbální komunikace. 

Možno použít k diskusi se studenty, jak vnímají 

chování osob, jejich očekávání a zvolené strategie. 
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Slide č. 13 
Tabulka podává základní přehled znalostí a dovedností 

spojených s verbální komunikací. 

Zabývá se především těmi klíčovými: 

 aktivní naslouchání – „umění naslouchat“ – nechápat 

naslouchání jako pasivní proces, ale jako aktivní 

činnost, která vyžaduje plné zapojení toho, kdo 

naslouchá. Zároveň je důležité z pozice mluvčího 

respektovat druhou osobu a tomu také přizpůsobit 

obsah a způsob komunikace 

 kladení otázek – oddělit podstatné od nepodstatného, 

cílit na klíčové body, jasně definovat, co chceme vědět, 

pokládat jednoznačné otázky, které neposkytují různá 

vysvětlení 

 vedení dialogu – upozornit na nevýhody monologu a výhody dialogu. Dialog je základem verbální 

komunikace, kolem nějž se točí všechny metody verbální a neverbální komunikace. Ideálně zkusit na 

různých modelových hrách. 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 14 
Slide se zabývá negativy v mluveném projevu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 15 

Výčet hlavních chyb, kterých se dopouštíme ve 

verbální komunikaci. Jasně definovat, že tyto praktiky 

nevedou k řešení problému, ale pouze k jeho 

prohloubení! 
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Slide č. 16 

Doporučení znějí poněkud idealisticky, proto 

pokládám za podstatné vysvětlit a ukázat studentům, že 

právě tyto strategie nejlépe fungují. 

Např. ad 1) nejefektivnější jednání vychází z toho, že 

dokážete jasně definovat problém, položit klíčové 

otázky, které budou věcné a budou mířit k podstatě 

problému. Nemá cenu řešit to s kamarádkami, kolegy 

v práci, ale hlavně s tím, kdo může daný problém 

vyřešit. Jakékoli obcházení, nedokonalá řešení jen 

přináší více stresu, nejistoty a časových nákladů. 

Nebo ad 2) je velkým uměním naučit se řešit věci 

konstruktivně, neexistuje na to jeden ideální program, 

je to spíše otázka praxe, zkušeností a osobního 

charakteru. Ale určitě to stojí za námahu, neboť benefity jsou obrovské. Bohužel většina sporů ve firmě, 

v rodinách, ve vztahu je řešena špatným způsobem, což jen prohlubuje nesoulad, rozpory a negativní 

atmosféru. 

 

 

Slide č. 17 

Asi neexistuje nikdo, kdo by měl rád konflikty a 

vyhledával konfliktní situace. Bohužel se takové 

situace stávají a v podstatě jsou to právě tyto situace, 

které se nejvíce podepisují na vaší osobnosti, 

sebevědomí, vystupování. 

Za klíčové považuji dekonstruovat už samotnou 

symboliku konfliktu. Neboť očekávání s nějakou 

kritickou situací už se na nás podepisuje dlouho 

dopředu – stres, nechutenství, špatné spaní, nervozita 

atd.  

Důležité je vnímat konflikt jen jako jednu ze situací, 

kde jsou dvě a více stran, které mají na určitou věc 

jiný názor.  

Z toho také vyplývají další skutečnosti: řešit konflikt 

ihned, jakmile se objeví. Jakékoli čekání, odkládání 

jen zvyšuje negativní očekávání a stejně nevede 

k řešení.  

Stejně důležité je jasně definovat problém, na čem se neshodneme. Je to systémová chyba, či chyba 

v komunikaci, nedorozumění? Je dobré přicházet s nějakým řešením, neboť točení se kolem daného 

problému není řešením. 

Důležité je zůstat racionální, tzv. nad věcí, jakékoli osobní útoky, jízlivosti, narážky jen eskalují již tak 

vyhrocenou situaci. 

 

 

 

Slide č. 18 
Tento slide začíná kapitolu neverbální komunikace. 

Jsou zde popsány základní přístupy v tzv. řeči těla, 

důraz je kladen především na charakteristiku tzv. 

otevřené řeči těla. 

Opět je ideální vyzkoušet si to na nějakých modelových 

situacích. 
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Slide č. 19 
Tento slide ukazuje variace neverbální komunikace. 

Svůj význam má v podstatě každá část vaší osobnosti, 

ať se jedná o pohyb rukou, samotný způsob sezení, 

držení těla, mimoděčné reakce atd. 

Na druhou stranu není cílem soft skills stresovat lidi 

tím, aby se báli s někým mluvit a vést dialog jenom 

kvůli tomu, že mají strach z toho, zda správně sedí, 

mají upravené vlasy a nemají ruce založené přes sebe. 

To by byl špatný výsledek tréninku soft skills. 

Cílem má býti spíše to, abyste poznali vlastní slabé 

stránky, které mohou ovlivnit vaše vyjednávání, 

rozhodování a osobní styk s dalšími osobami. Pak je 

dobré začít s pomalým odstraňováním těchto slabých 

stránek, ale postupně, pomalu, aby se některé věci 

staly spíše vaší samozřejmostí, a vy jste jim nemuseli 

věnovat nějakou speciální pozornost. 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 20 
Slide podává základní charakteristiku řeči těla. 

Nejlepší metodou výuky je praktický trénink na 

modelových situacích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 21 

Slide dále rozvádí problematiku neverbální 

komunikace. 

Doporučuji zabývat se každou skupinou zvlášť (tj. 

hlava, ruce, tělo, vzdálenost, dotek). Vždy si 

vyhodnotit pocity a zkušenosti získané při tréninku na 

modelových situacích a teprve poté přejít na další část.  

V případě, že se budete věnovat všem oblastem 

najednou, hrozí, že výsledkem bude spíše chaos, 

nesoustředěnost studentů a nízká efektivita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

232 

Praktické ekonomické vzdělávání 

 

 

 

Slide č. 22 
Druhá část podrobněji popsané neverbální 

komunikace. 

Opět doporučuji především trénink na modelových 

situacích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 23 
Jak jsem již napsal výše, soft skills jsou o 

dovednostech, nikoli o znalostech, proto pokládám za 

naprosto klíčovou věc praktický trénink, kde mohou 

studenti odkrýt své slabé stránky a nacvičit jejich 

možné odstranění. 

Osobně dávám přednost právě aplikacím modelových 

her před výkladem či zkoušením. 

Proto jsem připravil několik možných modelových 

her, které mohou učitelům napomoci při přípravě 

hodiny, týmové práci a teoretickému vysvětlení 

daných událostí. 

Z vlastní skutečnosti jen přidávám, že neexistuje 

žádná 100% dobrá hra či metoda, jak se zlepšit ve 

verbální či neverbální komunikaci, je to jen otázka 

praxe, zkušeností a osobního charakteru. 

Zároveň každá hra může mít jiný průběh a jiný výsledek, proto je důležitá role mentora, jak danou situaci 

zvládne. Neexistuje žádný očekávaný a měřitelný výsledek, jsou to spíše jen situace, které rozehrávají další 

variace verbální a neverbální komunikace. 

Podrobněji se budu věnovat jen několika z nich, pochopitelně existuje celá řada modelových her s podobným 

zaměřením a cílem: 

 

 Předávání Oscara: Cílem je poznat osobnost studenta, do jaké míry si věří, dokáže si ze sebe dělat srandu, 

užít si modelovou situaci, pracovat s tělem, prostorem a publikem. Učitel připraví na papírek role a filmy, 

za které si následně vylosovaní studenti přeberou fiktivního filmového Oscara (vůbec nejde o kvalitu 

herců, filmů, ale především o to, aby je studenti znali a mohli se s nimi identifikovat). Důraz je kladen na 

tzv. děkovací řeč – trvání 1-2 min. Jak to studenti pojmou? Jak se budou stylizovat do známého herce? Do 

zažitých rolí filmových hvězd na předávání Oscara? Jak budou pracovat s vlastním tělem? Jak se budou 

snažit působit na publikum? Budou aktivní? Po každém cvičení by mělo následovat vyhodnocení daného 

úkolu a krátká diskuse o pocitech a názorech obou stran (učitelů a studentů). 

  

 Černý Petr: Můžete použít jakoukoli karetní hru, výhoda Černého Petra spočívá v tom, že je to hra 

jednoduchá, každý ji zná, časově nenáročná a může se několikrát opakovat. Cílem této hry je, aby si 

studenti zkusili používat řeč těla jako komunikativní strategii. Proto doporučuji hru několikrát opakovat – 

min. 2x. Při prvním pokusu nechat hře volný průběh, ale všímat si především toho, jak reagují ti, kteří mají 

v ruce Černého Petra, neboť to mimoděk ovlivňuje jejich rozhodování, očekávání, řeč těla. A před druhou 

hrou se podrobněji věnovat tomu, co vlastně znamená mít v ruce Černého Petra. Když ho dostanete na 

začátku, nebo krátce po začátku hry – je to špatné? Proč? Vy už na tom přece nemůžete být hůře! Naopak, 
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kdo by měl mít stres je ten, kdo ho nemá, neboť je velká pravděpodobnost, že ho dostane. Zatímco máme 

tendenci zakrývat, že ho máme, můžeme volit i jinou strategii a tím dostat pod tlak vaše kolegy. Je to také 

situace, která dokazuje, že komunikace je dynamický proces, který se může každým rozhodnutím zcela 

změnit a kde může být každý tvůrcem budoucí situace. 

 

 Malba podle hlasu: Cílem této hry je ukázat význam přesné komunikace, volby slov, obsahu. Hra se 

provádí ve skupinách po dvou, z nichž jeden jen maluje – dostane prázdný papír a tužku a jeho úkolem je 

namalovat to, co mu druhý říká. Po celou dobu je v podstatě pasivním aktérem, který se nesmí na nic ptát, 

ani gestikulovat! Druhý dostane předlohu, kterou však nesmí po celou hru ukázat tomu, co maluje. Tuto 

předlohu tedy musí slovně (pouze slovně) přetlumočit malíři. Právě on je aktivním aktérem, který vidí, jak 

jeho slova chápe druhá osoba, kde je asi chyba, co dělá špatně, což se ukáže při konfrontaci s předlohou na 

konci hry. Doporučuji spíše jednodušší předlohy, kde budou nějaké hlavní osoby, motivy! Na konci hry je 

důležité vysvětlit si, proč se odlišuje malba od předlohy, což je okamžik, kde aktivní roli přebírá malíř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 24 

Závěrečný slide shrnuje základní výstupy z učení 

z modulu verbální a neverbální komunikace. 
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Název modulu 

Asertivita a team-building 

 

Anotace modulu  
Modul seznamuje studenty se základy asertivity a vytváření týmů. Na konkrétních příkladech budou 

studenti aplikovat získané teoretické dovednosti z oblasti zvládání konfliktu, asertivní techniky, 

týmová práce, role v týmu. 

 

Výstupy z učení  
Po absolvování tohoto modulu studenti budou schopni: 

 Vysvětlit základy asertivního chování 

 Odlišit jednotlivé okruhy komunikace 

 Ovládat základní strategie asertivního chování 

 Vysvětlit výhody týmového řešení problémů 

 Ovládat základní techniky týmové spolupráce 

 Definovat jednotlivé role v týmu 

 

Klíčová slova 

Soft skills, asertivita, team-building, komunikace, zvládání konfliktů, řeč těla, coaching. 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modulem je možné rozšířit výuku předmětu Základy společenských věd. 

 

Potřeby modulu  
K výuce v tomto modulu potřebujeme, aby studenti měli přístup k PC s internetem a v učebně se 

nacházel dataprojektor napojený na učitelské PC. Studenti by měli mít zřízenu emailovou adresu. 

Výhodou výuky jsou malé skupiny studentů a možnost kruhové výuky. 

 

Časová náročnost 

4x45 minut 

Doporučená literatura 

KOLAJOVÁ, Lenka, Týmová spolupráce, Grada, Praha 2006 

MILLER, Brian Cole, Teambuilding – 50 krátkých aktivit, Computer Press, Brno 2007 

POTTSOVI, Conrad & Suzanne, Asertivita. Umění být silný v každé situaci, Grada Publishing, 

Praha 2014 
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Slide č. 1 

Titulní slide prezentace obsahuje základní 

identifikační údaje o modulu. 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 2  

Tento slide seznamuje studenty se základními cíli 

modulu. Může to napomoci studentům v samostatné 

přípravě a pedagogům při plánování výukového 

harmonogramu.  

 

 

 

 

 

Slide č. 3  

Vtipné odlehčení, které má ukázat výhodu dobré nálady, 

dobré mysli, vyrovnanosti a sebevědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 4  

Soft skills nejsou o definicích, přesto je dobré, aby 

studenti měli jasnou představu o tom, co určité 

termíny znamenají. 

Termín asertivita navíc není běžně užívaným pojmem 

v českém jazyce, proto je definice asi na místě. 

Za podstatné považuji zdůraznit tyto souvislosti: 

 asertivita je součást verbální a neverbální 

komunikace, v určitém slova smyslu je to rozšíření 

již zmíněných poznatků z předešlého tématu 

 Často se asertivita uvádí jako modelová strategie 

při konfliktních situacích, ale tak to není. 

Podstatou úspěšné asertivní strategie je racionální 



 

238 

Praktické ekonomické vzdělávání 

diskuse, založená na racionálních argumentech. V určitých situacích může asertivita sloužit jako 

zklidnění emočně vypjaté situace, ale asertivita se nemá a nedoporučuje používat v prostředí, které je 

založeno na emociálních a dlouhodobě emočních institucích (partnerské vztahy, rodina atd.). 

 Ve své podstatě je asertivita strategie, jak úspěšně prezentovat svůj názor a zbavit se možných 

komplikací při jeho prezentaci a obhájení. 

 

Metodické poznámky 
 
 Asertivita je vhodná pro firemní komunikaci,  

 Není vhodná pro partnerské vztahy (role emocí) 

 Asertivitu používat velmi opatrně – může eskalovat konflikt, zejména v případě, kdy ostatní neznají 

asertivní techniky 

 Důležité! Rychle najít hlavní bod sporu a ten racionálně řešit 

 Jednotlivé asertivní techniky mají jen omezenou platnost – nelze je používat příliš často (opakovaně) 

 Pozor na cílovou skupinu – vývojová psychologie skupiny teenagerů 

  

 

Slide č. 5 

Tento slide se věnuje problematice manipulace, neboť 

asertivita a asertivní techniky pomáhají jednotlivci 

bránit se různým manipulativním technikám. 

Manipulace je běžnou součástí komunikace a člověk se 

s ní může setkat ve všech sférách běžného života (na 

pracovišti, v partnerství, v rodině, ve škole).  

Většinou se manipulace definuje jako dovednost, díky 

níž prosadíte svůj názor i přes nesouhlas druhého. 

Často ten druhý ví, že s daným postojem nesouhlasí, že 

byl do svého postoje natlačen, ale neví, jak se tomu 

bránit. 

Manipulace může jít dvěma směry, tj. manipulace 

přímá – od shora dolů (většinou od nějaké autority), 

nebo i z druhé strany (např. od dětí vůči rodičům atd.). 

 

 

 

Slide č. 6: 

Technika aktualizace 

Cílem je získat pozornost nadřízeného. Proto se 

dotyčný stále připomíná, je aktivní, chodí na různé 

pracovní i mimopracovní aktivity (večírky, sportovní 

aktivity). Nejde o kvalitu daného člověka, ale jde mu 

pouze o to, aby „zůstal“ ve vaší paměti. 

Technika asociací 

Cíle jsou dva – získat pozornost a zveličovat své 

jednání. Prostředkem je „manipulativní“ používání 

jazyka. Často se používají slovesa vyjadřující 

dramatičnost, napětí, stres, např. „že daný úkol je 

velmi, velmi těžký, nespíte z toho, stále na to myslíte, 

až se z toho zblázníte“ atd. 

Technika atraktivity 

Cílem opět získat pozornost. Prostředkem vědomí být „in“, být „sexy“, být něčím zajímavý (např. znalost 

exotického jazyka, umět nějakou sportovní aktivitu na vyšší úrovni, styl oblékání atd.). Opět nejde o výkon a 

kvalitu daného člověka, ale o věci, které s jeho profesí v podstatě nesouvisí.  
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Technika autority 

Z pozice autority, většinou u lidí, kteří mají sami problém se sebevědomím a nízkou sebedůvěrou. Proto se 

nejčastěji uchylují k pouhému udělování příkazů, aniž by vysvětlovali jejich smysl. Takový člověk špatně 

snáší kritiku, neboť ji často chápe jako útok na vlastní autoritu.  

Technika bad guy/good guy  

Dotyčný si vás chce zavázat, proto využije určité, pro vás nepříjemné situace, kde hrajete roli špatného 

chlapce a on vám „nezištně“ pomůže. Jen tak jako dobrý chlapec. Ovšem dělá to s vědomím, že jste mu nyní 

zavázáni a často se hlásí o protislužby. Často dokonce dotyčný tu situaci sám připraví, aby stihl hrát roli 

dobrého chlapce. 

Technika disonance 

Cílem je rozhodit druhého prostřednictvím nenápadných šťouravých, nepříjemných poznámek. Aby se druhý 

cítil nejistě, či dokonce reagoval negativně na běžné pracovní postupy, příkazy. Např. ten si o tobě myslí to a 

to, ale nechce ti to říct atd. 

Technika drbů 

Cílem je „pošpinit“ druhého. Poškodit jeho renomé, autoritu, proto o něm šíříte informace ze soukromí 

dotyčného, např. že má problémy s alkoholem, v manželství atd.  

Technika fixace 

Cílem je používání lichotek, abyste si druhého zavázal. Běžné často na poradách, před nějakým publikem, 

např. tady Honza umí výborně připravit prezentace, prosím, obracejte se na něho atd. Výsledkem vlastně je, 

že Honza bude dělat prezentace celému oddělení, a ještě to bude cítit jako formu povýšení. 

Technika hypnózy 

Tohle je velmi ojedinělá manipulativní technika, neboť vyžaduje, aby dotyčný ovládal techniky hypnotizace. 

Vlastně je to problém zneužití hypnotického stavu. 

Technika charismatu 

Cílem je využití vaší charismatické osobnosti, aby prosadili svůj názor. Důležité je získat respekt a pozornost 

ostatních. Prostředkem je odlišné chování od ostatních – např. oblékání, vyjadřování, rozhodnost, 

(sebe)prezentace atd.  

Technika imunizace 

Cílem je někoho přesvědčit o vašem názoru a udržet ho ve vědomí, že je to ten nejlepší názor. Často se 

dotyčný testuje, zda stále trvá na daném postoji, nenápadnými poznámkami ho v daném názoru utvrzujete. 

Pomalu mu posunujete hodnotový žebříček atd.  

 

 

 

Slide č. 7 

Tento slide shrnuje základní předsudky mezilidské 

komunikace. 

Do jisté míry vycházejí tyto pověry z modelu řízení 

z období „moderny“, která převládala v evropském 

prostoru až do sedmdesátých let 20. století.  

Asertivní techniky jsou také reakcí na krizi 

tayloristického řízení a fordistické modifikace z první 

poloviny 20. století. 

I v případě asertivity je nutné vnímat individualistický, 

lingvistický a komunikativní obrat, který se odrazil také 

v komunikaci na pracovišti. 

Základní změna souvisí s dvěma slovy, která se kdysi 

pokládala za doklad vlastního selhání: „nevím“, 

„neznám“. Právě svoboda jejich používání souvisela 

s osvobozením od striktních pracovních pravidel. 
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Slide č. 8 

Tento slide je základním kamenem moderního pojetí 

asertivity. 

Stojí na základním předpokladu – každý člověk má 

právo na chyby, nedostatky, omyly a selhání. Nic 

z toho však není důsledkem dlouhodobého selhání, 

špatné pracovní aktivity či neznalosti dané 

problematiky. 

Další předpoklad využití tohoto asertivního desatera 

spočívá v tom, že podstatné je „osvobození“ sebe sama. 

Nemusíme se svazovat předpisy, zvyklostmi, tradicemi 

v případě, že vytvářejí situace, které jsou nám bytostně 

nepříjemné. Např. není ostudou změnit názor, když 

jsem zjistil nová data, seznámil se s dalšími argumenty! 

Naopak je hloupé, setrvávat na svém starém stanovisku, i když mám indicie, které ho vyvrací. 

S tím také souvisí poslední předpoklad – jediným měřítkem svého výkonu, své práce jste pouze vy sami. 

Pouze vy máte jasnou představu svého dobra! Jen vy sami se znáte nejlépe, znáte své přednosti a nedostatky! 

Názor kohokoli kolem vás je pouze dalším příspěvkem do diskuse. 

 

 

Slide č. 9 

Tento slide nabízí určitou modifikovanou podobu 

předešlého. 

Je to tady v poněkud vyhrocenější podobě, neboť tady 

jasně stanoví určitá práva každého účastníka 

komunikace. 

Za podstatné doplnění považuji především to, že 

každý má také právo „… nebýt asertivní“. Tzn. 

asertivita není jedinou komunikační strategií a každý 

tedy právo na emocionální, neasertivní jednání. 

V ideálním případě je však férové informovat ostatní 

účastníky diskuse o změně vašeho postoje, názoru, 

hlediska atd. Neboť každý z účastníků diskuse činí svá 

očekávání na základě své zkušenosti z minula. 

 

 

Slide č. 10 

 Agresivní chování: domáháte se svých práv 

způsobem, který omezuje práva druhého; vyjadřujete 

své myšlenky, pocity a přesvědčení nevhodným 

způsobem, i když možná skutečně věříte, že jsou vaše 

postoje správné. 

 Pasivní chování: nedokážete se domoci svých práv, 

nebo to činíte takovým způsobem, že je mohou druzí 

snadno ignorovat; vyjadřujete své myšlenky, pocity a 

přesvědčení omluvným, úzkostným nebo příliš 

skromným způsobem. 

 Asertivní chování: stojíte za svými právy způsobem, 

který nevede k potlačování práv ostatních; vyjadřujete 

svůj názor přímo, otevřeně říkáte, co chcete, aniž byste 

manipulovali ostatními; snažíte pochopit ostatní a 

vyhovět jim přirozeným způsobem vedoucím 

k vzájemné spokojenosti. 
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Slide č. 11 

 Technika pokažené gramofonové desky – smysl – 

dosáhnout cíle nenásilným způsobem: poškrábaná 

gramofonová deska se zasekla na poničeném místě 

a přenoska s jehlou se vrátila na začátek; stále 

znovu zopakujeme náš požadavek, dokud vám není 

vyhověno v té úrovni, jakou jsme schopni přijmout 

 Technika sebeotevření a volných (nevyžádaných) 

informací – emoce nejsou slabosti; umění mluvit o 

sobě a svých pocitech nám usnadní pozdější 

komunikaci s okolím. Lidé se s námi budou cítit 

příjemněji a nebudou se bát na oplátku otevřít vám 

 Technika přijatelného kompromisu – každá strana 

ustoupí; použití – v bezvýchodné situaci; výhoda: 

můžeme získat čas a prostor pro další jednání; 

nevýhoda: protože jsme kompromis přijali jako 

prozatímní nebo provizorní řešení, může dojít k snížení našich nároků a z provizoria se může trvat trvalý 

stav 

 Technika negativního dotazování – aktivní vyžadování dalších informací: „Dnes nemáte svůj den“, 

Nerozumím dobře, jak to myslíte. Dělám chyby?“ – dotazování podrobnosti, sami převezmeme iniciativu 

v hovoru, zjišťujeme víc, nepodává vysvětlení, abychom druhou stranu nepopudili 

Využití – v případě (neoprávněné) kritiky, nelze kritizovat donekonečna; po určité době je možné řešit 

problém 

Výhody: přesná formulace případných nedostatků a převod neoprávněné kritiky na kritiku konstruktivní, 

která má napomoci k odstranění chybných postupů a procesů 

Nevýhody: opravdu můžeme získat negativní informace, to, co předtím vyznělo pouze v obecné podobně, 

dostává konkrétní rysy 

 

 

Slide č. 12 

 Technika otevřených dveří – technika, která učí 

odpovídat na kritiku tak, že člověk souhlasí s každou 

pravdou, která je v kritice obsažena, a to klidným a 

přátelským způsobem: „Ano, jdu pozdě.“ „Ano, mělo to 

být hotovo již včera.“ „Ano, ty podklady nejsou 

kompletní“; využití: reakce na neoprávněnou kritiku, 

kritikovo subjektivní hodnocení zásadně ignorujeme, 

neodporujeme, nebráníme se, pouze čekáme, až 

„průvan“ způsobený otevřenými dveřmi odvane 

negativní emoce – výhody: kritiku přijímáme klidně, 

bez protiútoku i obrany, a zároveň neposkytujeme 

kritikovi žádné posílení jeho kritickému přístupu; 

nevýhody: důležité zachovat klid, nenechat se vyprovokovat, cholerici mají problém 

 Technika selektivního ignorování – nerozumný nebo nevhodný požadavek či postoj ignorujeme a 

přejdeme bez povšimnutí; můžeme využít v situaci, kdy náš protějšek úmyslně nabourává naši koncepci jen 

proto, že se chce zviditelnit, protože v daném okamžiku v něm převažuje jeho ego; výhody: prosadíme svůj 

požadavek bez zbytečných diskusí; nevýhody: v ostatních může vzniknout dojem, že nás nezajímá názor 

druhých, nebo nám v krajním případě může uniknout zásadní informace 
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Slide č. 13 

Na tomto slidu je představena první část praktických 

cvičení asertivního chování. 

Na prvním místě stojí otázka komunikačních strategií 

a funkce užívání jazyka. Na jedné straně stojí 

manipulativní technika, jejíž snahou je dostat 

dotyčného do emočního obranného pole, tím že se 

vyjadřujete konkrétně k jeho osobě a je tam jasné, 

negativně-emoční vyznění: „jsi strašná/ý“; „myslíš 

jenom na sebe“, „jsi strašná/ý“. Co s tím? Možností je 

několik: 1) definovat, co ta slova přesně znamenají! 

S těmito vyjádřeními se prakticky nedá nic dělat, je 

nutné mluvit o konkrétních, racionálních příkladech. 

Proč jsem strašná? Protože jsem si nepomohla 

s tímhle, tímhle? Nebo tím, že jsem ti něco nepůjčila? Teprve zde začíná etapa řešení konfliktu. Snažte se 

racionalizovat daný spor a soustředit ho na konkrétní problémy; 2) můžete to otočit na vlastní pozici, aby 

dotyčný věděl, jak to na vás působí: Ty jsi o mě říkala, že myslím jen na sebe. Je mi to nepříjemné, neboť… 

Navíc s tím nesouhlasím, neboť….; 3) Reagujte ihned na danou situaci! Ty mi tady říkáš, že jsem snad blbý, 

nebo co! Jak to myslíš? Jak to souvisí s daným problémem? Tohle sem vůbec nepatří atd…  

Naučit se říkat „NE“ – souvisí s obecným problémem něco odmítnout, aniž bychom z toho sami neměli pocit 

morální viny. Proč mu to vlastně nechci půjčit? Nejsem sobecký? Není to divné? Není to špatné? Proto 

máme tendenci to ještě dále vysvětlovat, opět se k tomu vracet, vytvářet si vlastní morální dilemata! Ale to je 

naprosto zbytečné! Navíc tím často trápíte jen sama sebe, zatímco pro druhého je to už vyřízená záležitost. 

Naučte se jasně slovně vyjádřit, že danou věc nepůjčíte, neuděláte, a to takovým způsobem, aby to druhý 

pochopil a pro vás nevznikl ten pocit morálního selhání: „Tenhle dres ti nepůjčím, moc pro mě znamená, 

koupil jsem si ho při návštěvě fotbalového utkání v Barceloně“; „Tohle neudělám, je mi to nepříjemné, 

nejsem na to nějaký expert. Proč to po mě vůbec chceš? 

Vnímání významu slov – náš jazyk je plný prázdných formulací, komunikační vaty, ale také vyjádření a 

postojů, která mají jinou významovou a jazykovou stránku. Naučte se být odpovědní za svá slova, jednání. 

Nedbejte na konvence, etiketu. Jediným hodnotitelem jste pouze vy sám. Chcete danou věc, tak si o ní 

řekněte. Ve světě není běžné, aby ses vás někdo ptal dvakrát. 

 

 

 

 

Slide č. 14 
Tento slide se věnuje konkrétních příkladům lidského 

jednání, které lze řešit skrze asertivní techniky. 

Manipulativní techniky – zkuste si modelově řešit 

situaci běžnou z hromadné dopravy, spor mezi 

revizorem a cestujícím, který si zapomněl koupit 

jízdenku. Jaké jsou motivace obou lidí? Musí to skončit 

sporem? Jak argumentovat? Jak vysvětlit příčiny svého 

opomenutí? Jak vysvětlit, že pokuta za to, že někdo 

nemá jízdenku, není buzerací, trestem, ale jen reakcí 

poškozeného? Jaké jsou alternativy řešení? Napřed si 

definujte jednotlivé role, v týmu proberte argumenty, 

postoje, fáze a návrhy řešení. Pak vyberte jednoho 

z týmu, který bude tuto roli zastávat. Po skončení úkolu 

si týmy prohodí zadání. Je podstatné vědět, že tato 

situace nemá žádné jedno řešení! 

Dilema vězně – klasický psychologický model. Je racionální lhát? Nebo je efektivnější mluvit pravdu? Co je 

pravda? Jak sdělit pravdu? Navíc máme problém s tím, že chápeme pravdu jako přiznání vlastního selhání. 

Jak se tomu vyhnout? Jak se postavit ke skutečnosti, že jste zapomněli sdělit své přítelkyni důležitou 

informaci? Zase existuje řada možností: „Moc se omlouvám, ale zapomněl jsem ti sdělit, že… Bylo to tím, 
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že jsem toho měl hodně ve škole, nedošlo mi, jak je to pro tebe důležité?“; „Vím, jak je pro tebe daná věc 

důležitá, proto mě mrzí, že…; „Cítím se hrozně, neboť jsem ti zapomněl říct, že…“. Je nutné odlišit hru 

s jedním, či více opakováním! 

Řízení schůze – klasická hra rolí. Dopředu si vylosujte jednotlivé formální pozice (vedoucí, tajemník, člen 

týmu, ředitel). Nadefinujte si, jak by podle vás měl dotyčný jednat vzhledem ke své pozici. Pak si vylosujte 

charakterové vlastnosti dotyčného (výbušný, melancholický, cholerický atd.). A v takto určených rolích si 

zkuste model schůze, jejímž cílem má být vyřešení nějakého důležitého problému (např. školní výlet, 

maturitní ples, příprava na písemku, marketing výrobku). Doporučuji, aby si učitel dělal během celého úkolu 

poznámky o vystupování jednotlivých aktérů a do samotné schůze vůbec nezasahoval. Také je dobré, aby si 

žáci vyzkoušeli role, které pro ně nejsou úplně typické. Po skončení je podstatné, aby si team s pedagogem 

rozebral průběh krok za krokem, mluvili o chybách, o možnostech řešení konkrétní situace atd. Opět i zde 

neexistuje jedno řešení, ale podstata tkví právě v dynamičnosti dané situace. 

 

 

Slide č. 15 
Toto je vstupní slide k novému tématu – team-

buildingu, týmové spolupráci, týmovému řešení 

projektů atd. 

Metodická poznámka: 

 Středoškolské vzdělání je zaměřeno na individuální 

výkon, měření, poměřování, hodnocení 

 Problém coachingu: žáci si ve věku 14-19 vytváří 

vlastní role, sebevědomí, uvědomění si sama sebe, 

vytváří přirozené i konstruované týmy x coaching 

může tyto hranice narušit/zbourat 

 Coaching – krátký zásah do tradičních struktur 

středoškolských studentů 

 Cílem – motivovat studenty ke spolupráci, 

vzájemné komunikaci, naučit se naslouchat, rozdělovat úkoly atd. 

 Role v týmu – pozor na uměle vytvořené role – např. otázka vztahů, sebehodnocení, kritiky atd. 

 

 

 

Slide č. 16 
Tento slide ukazuje různorodost tématu team-

buildingu. Je možné toto téma řešit z mnoha úhlů. Patří 

sem téma komunikace, lidského rozvoje, efektivity, 

vedení týmu, osobního rozvoje atd. 

 

 

 

 

 

Slide č. 17 
Tento slide poukazuje na skutečnost, která se v rámci 

tématu zdá v podstatě marginální, ale v kontextu 

cílové skupiny je naprosto zásadní. 

Proč vůbec spolupracovat? Důležitost spočívá v tom, 

že český vzdělávací model bohužel týmovou 
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spolupráci nepodporuje, ale stále hodnotí jen individuální výkon studentů. 

Klíčovým předpokladem úspěšné týmové spolupráce je vědomí o vlastních nedostatcích. Racionální 

zhodnocení vlastních nedostatků představuje klíčový předpoklad pro úspěšnou týmovou spolupráci. 

Jaké jsou tedy výhody týmové spolupráce? 1) Je to levnější, méně nákladné, racionálnější a ve výsledku 

efektivnější než spoléhat pouze na své síly; 2) práce v týmu vede i mimoděk k rozvoji vlastní osobnosti, 

rozvíjení dalších komunikačních dovedností a prohlubování socializačních technik. 

 

 

 

 

Slide č. 18 
Slide poukazuje na kontext práce v týmu. 

Definuje základní předpoklady úspěšného týmu: dobré 

plánování, komunikace, vzájemná důvěra, adaptabilita 

a flexibilita, umění rozhodování a úspěšné řešení 

problému. 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 19 

Techniky týmové spolupráce: 

1) Brainstorming: každý z členů skupiny vyslovuje 

nahlas a co nejrychleji své nápady, ostatní se 

jimi inspirují a přicházejí s dalšími náměty 

výhody: nalezení velkého počtu námětů, 

originalita nápadů – členové se navzájem 

inspirují; rozvoj tvořivosti účastníků 

Nevýhody: nutné omezit počet skupiny (max. 8-

10); musí se dodržovat určitá pravidla: pozitivní 

a uvolněná atmosféra, nesmí padnout žádná 

kritika ani hodnocení nápadu; ne všichni jsou 

schopni takto pracovat (skeptici, kritici, 

autoritativní jedinci atd.) 

2) Banka nápadů: účastníci píší své nápady na lístky 

(co lístek, to nápad) a dávají je na jednu hromádku. Následně se nápady pověsí na tabuli, členové týmu 

mohou inspirovat podněty druhých k vymýšlení dalších nápadů 

výhody: názory se neříkají nahlas, čímž se odbourávají psychické a sociální bariéry (strach z kritiky, 

nedostatek sebedůvěry účastníků, zamítání vlastních nápadů, aniž bychom je domysleli) 

nevýhody – zpracovává se velké množství papírků (co papírek, to nápad); ne všichni se na tvorbě nápadů 

účastní stejně intenzivně 

3) Myšlenkové mapy: při tvorbě projektu, příprava prezentace, jednání či porady; při individuální přípravě, 

malé skupiny 2-3 členů; hledání nápadů v týmu; zapisování vlastních poznámek (z jednání, z porady, ze 

semináře) – v okamžiku, kdy se potřebujeme problémem intenzivně zabývat a současně směřovat k jádru 

věci, krátkodobá spolupráce 

Výhody: tvorba map nutí autory intenzivněji se zabývat řešeným problémem; zájem je soustředěn k jádru 

věci (autoři jsou nuceni vystihnout problematikou jen několika slovy); podrobné zmapování problému 

v relativně krátkém čase; rozvíjení tvořivosti účastníků; nahromadění mnoha informací na relativně malé 

ploše. 

Nevýhody: princip tvorby map vyžaduje určitou zkušenost; mapa je použitelná jen pro toho, kdo s ní umí 

pracovat; mapu je nutné vytvořit tak, aby byla přehledná – je zde důležitý cit pro rozvržení mapy. 
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Slide č. 20 
Tento slide je úvodem k poslední části tohoto bloku – 

role v týmu. 

Na příkladu skupiny Rychlých šípů ukázat výhody 

dobře složeného týmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 21 
Slide se věnuje jednomu z modelu rozdělení rolí 

v týmu. 

Klíčové je, aby všichni členové týmu pochopili svoji 

roli, aby chápali svůj přínos pro tým. 

Dobře složit tým je velké umění, ve firmách jsou 

nejlépe ceněni právě ti, kteří dokážou sestavit dobře 

fungující. 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 22 

Tento model je v praxi známější a používanější, ale 

z mého pohledu ten první model lépe definuje 

jednotlivé role, je flexibilnější, neboť umožňuje 

zapojení menšího i většího počtu členů. 

Navíc mi tento model přijde příliš schématický a 

v některých ohledech i zavádějící až diskriminační, 

např. v případě dominantního postavení alfy. 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 23 
Slide shrnuje hlavní výstupy z učení. 
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Návrhy modelových her: 

Puzzle – klasická hra na trénink týmového ducha. Rozdělte studenty na malé skupiny (4-5 osob) a každé 

skupině dejte jedno puzzle (max. 500 dílečků). Vítězí ten tým, který sestaví puzzle rychleji. Při této hře se 

jasně ukáže, kdo je v týmu lídr, kdo umí rozdělit úkoly, kdo se naopak třeba veze.  

Je to možné upravit ještě do jedné, náročnější, verze. Zkraťte čas na složení natolik, že se úkol prakticky 

nedá splnit (např. 25 minut). Všímejte si, jak se změnily role v týmu, zda začali členové týmu více 

spolupracovat, vytvářet efektivnější kooperace atd. V tomto případě vítězí ten tým, který má více spojených 

dílečků puzzle.  

Umění naslouchat – Trénink jedné z asertivních technik – umění naslouchat. Jedná se o aktivitu, při které 

účastníci poslouchají a dělí se o své názory na kontroverzní témata. 

Cílem úkolu je procvičit si naslouchání, posluchač nesmí dát najevo své pocity. 

Na začátku si pedagog připraví dostatečný počet kartiček, na které napíše různá kontroverzní témata, např.: 

AIDS, potraty, legalizace měkkých drog, zákaz mobilů ve školách, hazard, alkohol, bezpečný sex, trest 

smrti, národnostní menšiny atd.  

Tým je tvořen dvěma studenty. Jeden si vytáhne kartičku a tři minuty mluví k danému tématu, partner musí 

po celou dobu mlčet a jen naslouchat; po třech minutách si prohodí role a partner mluvčího má minutu na to, 

aby shrnul, co slyšel. Není to prostor na diskusi, nesouhlas, kritiku, jde pouze o shrnutí hlavních tezí a 

argumentů. Pak si oba role prohodí. 

Pak následuje rozbor – jak jste se cítili v pozici mluvčího? Posluchače? Jaký to je pocit, když musíte mlčet, 

nemůžete nic říkat? Jak jste reagovali na posluchače?  

Retro prodej – úkol na kreativitu a týmovou spolupráci. Rozdělte studenty na menší skupiny (3-6 osob) a 

zadejte všem stejný úkol – ať přijdou s nápady, jak prodat 10 000 použitých praček. Podstata úkoly tkví 

právě ve zjevné absurditě úkolu, který na první pohled nemá s realitou příliš mnoho společného. Ale při 

podrobnějším přemýšlení se ukáže, kreativita, efektivita a spolupráce uvnitř týmu. Doplňte to ještě dalšími 

dílčími úkoly, vymyslet slogan (max. 30 sekund) a nakreslit reklamu na konkrétní způsob prodeje.  

Dejte každému týmu 8 minut na přípravu. 

Pak každý tým představí svůj nápad, slogan a reklamu. 

O vítězi hlasují všechny zúčastněné týmy. 

Jak lze použít pračky? Dekorativní květináč, lze jej naplnit ledem a pivem a použít na party, jako prostor na 

hračky, jako akvárium pro rybičky, nádoba na míchání barev atd.  

Stejným způsobem lze prodávat např. staré Zlaté stránky, nefunkční počítačové monitory atd. 

 

Použité zdroje obrazových materiálů: 
http://www.gerlamt.cz/index.php?clanek=Garfield_21_05_2012_17_06_2012_20120615110053  

http://evyna.pef.czu.cz/files/CD/novy_kurz1/resources/3/Obecne_pojmy_definice_asertivity.htm     

http://www.investujeme.cz/manipulacni-povery-zneuzivane-nejen-ve-financnim-poradenstvi  

http://www.quickteambuildingactivities.com/3-fun-team-building-activities-for-work/  

http://cyprusexcursion.com/category/team-building/  

http://dslafrica.com/18-ways-investing-in-team-building-paysoff-a-director/  

https://sites.google.com/site/rychlychcipli  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerlamt.cz/index.php?clanek=Garfield_21_05_2012_17_06_2012_20120615110053
http://evyna.pef.czu.cz/files/CD/novy_kurz1/resources/3/Obecne_pojmy_definice_asertivity.htm
http://www.investujeme.cz/manipulacni-povery-zneuzivane-nejen-ve-financnim-poradenstvi
http://www.quickteambuildingactivities.com/3-fun-team-building-activities-for-work/
http://cyprusexcursion.com/category/team-building/
http://dslafrica.com/18-ways-investing-in-team-building-paysoff-a-director/
https://sites.google.com/site/rychlychcipli
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Název modulu 

Prezentace a projektové řízení 

 

Anotace modulu  
Modul seznamuje studenty se základními přístupy (sebe)prezentace a základy projektového řízení. 

Studenti se seznámí se základními prezentačními technikami a hlavními problémy spojenými 

s projektovým řízením. Na konkrétních příkladech si budou moci procvičit své prezentační 

dovednosti a pokusí se sestavit pilotní projekt.  

 

Výstupy z učení  
Po absolvování tohoto modulu studenti budou schopni: 

 Definovat hlavní nedostatky (sebe)prezentace 

 Připravit vlastní prezentaci 

 Zvládnout následující diskusi 

 Definovat hlavní cíle projektu 

 Sestavit projektový tým 

 Připravit odpovídající rozpočet, harmonogram a indikátory 

 Sepsat kritickou závěrečnou zprávu projektu 

 

 

Klíčová slova 

Soft skills, prezentace, (sebe)prezentace, team-building, projektové řízení, rozpočet, komunikace, 

řeč těla, týmová spolupráce. 

 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modulem je možné rozšířit výuku předmětu Základy společenských věd. 

 

Potřeby modulu  
K výuce v tomto modulu potřebujeme, aby studenti měli přístup k PC s internetem a v učebně se 

nacházel dataprojektor napojený na učitelské PC. Studenti by měli mít zřízenu emailovou adresu. 

Ideálním modelem výuky jsou malé skupiny studentů (max. 5) a možnost kruhové výuky.  

 

Časová náročnost 

4x45 minut 

Doporučená literatura 
FIALA, Petr, Projektové řízení. Modely, metody, analýzy,  

JEŽKOVÁ, Zuzana, Projektové řízení, Kuřim 2013 

KOLAJOVÁ, Lenka, Týmová spolupráce, Grada, Praha 2006 
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Slide č. 1 

Titulní slide prezentace obsahuje základní 

identifikační údaje o modulu. 

 

 

 

 

 

Slide č. 2  

Tento slide seznamuje studenty se základními cíli 

modulu. Může to napomoci studentům v samostatné 

přípravě a pedagogům při plánování výukového 

harmonogramu.  

 

 

 

 

Metodické poznámky: 

 Neměnit povahu daného studenta (nepřehrávat) 

 Specifikovat slabé vlastnosti, vycházet z jejich analýzy, vytvořit novou strategii sebeprezentace 

 Nutno vytvořit specifické podmínky projektu (není běžný úkol) 

 Pokusit se vytvořit nové vztahy ve třídě/týmu, neakceptovat sdílené role 

 Vnímat specifika třídního kolektivu – vývojová psychologie 

 Soustředit se na klíčové/formální aspekty projektu – finanční rozpočet, indikátory, harmonogram 

Tyto metodické poznámky vycházejí ze tří základních předpokladů: 

Jasná specifikace vlastních slabých stránek. Cílem není změna osobnosti a násilná proměna zvyků, návyků a 

dispozic, ale využití stávající situace jako výchozí komunikační strategie. 

Cílem pedagoga/kouče není intervenovat do zažitého kolektivu, ale respektovat rozdělení rolí a snažit se 

efektivně nastavit vzájemnou spolupráci. 

V případě projektu vycházet především z toho, že projekt je velmi časově nákladná činnost, kterou nelze 

zaměňovat s pojmem „úkol“, který žáci nejčastěji chápou jen jako splnění požadavku učitele. 

 

 

Slide č. 3  
Slide č. 3 ukazuje na klíčovou roli (sebe)prezentace 

v českém vzdělávacím systému. Podle všech 

evropských vzdělávacích průzkumů právě v této 

oblasti naši studenti nejvíce zaostávají. Naši studenti 

nemají horší matematické, jazykové či technické 

znalosti, ale největší rozdíl oproti svým kolegům 

z nejvyspělejších evropských zemí vykazují 

v kritickém pochopení textu a prezentaci svých názorů! 

Zároveň doporučuji spojit problematiku 

(sebe)prezentace s předešlými prezentacemi 

věnovanými komunikacemi a asertivitě. 
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Slide č. 4  
Na videu je možné shlédnout krátkou ukázku z filmu 

„Jak básníci přicházejí o iluze“, kde se Zdeněk Svěrák 

snaží studentům vysvětlit správné uspořádání pracovního 

stolu. Je to dobrý příklad tzv. fachidiotství, tj. i dobře 

zvolená slova těžko zamaskují prázdný obsah. 

Slide se věnuje hlavním chybám (sebe)prezentace, které 

vedou ke vzájemnému nepochopení, nezájmu a nudy ze 

strany publika. 

K hlavním chybám patří především nedostatečný kontakt 

a komunikace s publikem. Obvyklou chybou je také 

nedostatečná vazba k prezentaci, či dalším pomůckám.  

V podstatě vystupující bojuje jen sám za sebe, nemá 

potřebu něco sdělit publiku, ale pouze si odříkat svůj 

úkol! 

 

 

 

 

Slide č. 5 
Klíčový slide, neboť Aristotelovo heslo jasně 

vyjadřuje podstatu soft skills a komunikace. Hlavním 

cílem je poznat sebe sama, své nedostatky, své 

přednosti. Právě díky tomu, že si vlastní nedostatky 

uvědomíme, je můžeme měnit, potlačit, či zvýraznit. 

Není ostudou přiznat si vlastní chyby, nedostatky, to, 

co neumím. O to lépe dokážete kooperovat, 

spolupracovat, tvořit člena týmu atd. 

 

 

 

 

Slide č. 6: 
Slide č. 6 se věnuje problematice sociální percepce, jak 

člověk vnímá jiné lidi, a jak je sám vnímán.  

Součást komunikace a (sebe)prezentace, vždy záleží na 

konkrétní zkušenosti, prožitku, sociální empatii, 

charakteru. Ovšem důležitou roli ve vnímání sebe sama 

i druhého hrají také formální a neformální instituce 

(rodina, výchova, vzdělání, náboženství). 

Role formálních a neformálních institucí se odráží 

především ve vytváření a utužování předsudků a 

stereotypů, které vycházejí právě z prostředí rodiny, 

školy, místní komunity. Často si předsudky a 

stereotypy vytváříme v útlém věku a doprovází nás 

celý život. Pokládáme je za správné, tradiční, ověřené, 

ale netestujeme je vlastním životem. 

Sociální percepci lze ovlivnit především tím, že dobře znáte sebe sama, že jste si vědom svých slabých i 

silných stránek. Jste si vědom, které věci mohou druhým u vás vadit, ale zároveň si uděláte přesnou 

představu o cílové skupině, o jejích preferencích, zkušenostech, motivacích.  

Přestože se všude kolem nás objevují slova o tom, že každý je jiný, každého máme vnímat jednotlivě, přesto 

podléháme kategorizacím, generalizacím, vlastním předsudkům, zjednodušením atd.  
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Nejčastější chyby v sociální percepci: 

Percepční akcentace – objekty, které podle nás mají velký význam, často posuzujeme zkresleně, nedokážeme 

je kriticky hodnotit (např. partnerka/partner na počátku a na konci vztahu; nejlepší kamarád ad.) 

Efekt prvního dojmu – na základě našeho prvního vjemu vytváříme kategorizace veškerého chování a 

jednání dotyčné osoby. Neverifikujeme další zkušeností. 

Halo efekt – jedna z chyb prvního dojmu, podle positivního/záporného dojmu posuzujeme i následné 

chování, které máme již zařazené v určité kategorii (sympatický/nesympatický; protivný/milý). Klíčovou roli 

hraje především vaše vystupování, mnohem menší obsah slov. 

Logická chyba – hodnocení na základě chybné logické úvahy, že jedna positivní/negativní vlastnost 

vypovídá o osobnosti celkově (pomohl někomu na přechodu, je to milý člověk atd.) 

Efekt mírnosti/shovívavosti – nejsme schopni kritického uvažování, své známé, blízké vždy hodnotíme 

převážně positivně, v podstatě omlouváme jejich chyby, bagatelizuje je. A opačně u lidí méně známých jsme 

mnohem více kritičtí, negativističtí. 

Efekt atraktivnosti/neatraktivnosti – podobné jako předešlý efekt. Zde hraje klíčovou roli vzhled dotyčného. 

Vůči někomu, kdo se nám líbí, jsme mnohem positivněji naladěni a opačně. 

Podléhání hodnocení druhými lidmi – často přejímáme hodnocení lidí, kterých si vážíme, respektujeme je. 

Avšak není to hodnocení naše, je učiněno na základě zcela jiných zkušeností, za jiných okolností atd.  

 

 

Slide č. 7 

Slidy č. 7 a 8 ukazují hlavní tipy na zlepšení vaší 

(sebe)prezentace.  

Zmíněné rady vycházejí z několika principů: 

1) Prezentace je vaše pomůcka, ale zároveň nástroj, 

díky němuž posluchači lépe chápou a rozumí vašim 

slovům. Je důležité vnímat prezentaci v obou výše 

uvedených kontextech. 

2) Hlavní osobou jste vy! Vy jste tvůrci té prezentace, 

vy jste si ji připravili, vy byste měli vědět, proč je tam 

to, či ono, co tam naopak schválně chybí.  

3) Posuzuje se prezentace jako celek – nejen ta 

samotná prezentace, ale také váš výkon, který by měl 

být dokonce důležitější než samotná prezentace. Na vás 

záleží. 

4) Stále pracujte s publikem, udržujte kontakt, komunikaci. Publikum je ukazatelem, zda jste si prezentaci 

dobře připravili, zda vašim slovům rozumí, zda je to nenudí. 

 

 

 

 

 

Slide č. 8 

Slide č. 8 pokračuje v dalších tipech na zkvalitnění 

prezentace a vašeho vystupování. 
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Slide č. 9 

Tento slide navrhuje několik možných her, které 

procvičují jednotlivé aspekty (sebe)prezentace. 

V následující části více rozvedu několik z nich. 

Předávání Oscarů – cílem má být rozvoj improvizace, 

především hrát jiné charaktery, než je typické pro 

konkrétní osobu. Pedagog si dopředu připraví kartičky 

se známými herci, kteří jsou známi především 

studentům, aby si mohli představit, jak by jednal jejich 

filmový idol. Pak si studenti vylosují jednotlivé 

kartičky a mají dvě minuty na to, aby si připravili svůj 

minutový děkovací projev. Musí mluvit minutu a 

vyjadřovat se ve frázích, jak je to obvyklé při 

oscarovém večeru. Klíčovou roli hraje řeč těla a 

neverbální komunikace. 

Princip zrcadla – cílem je ukázat mluvčímu jeho řeč těla, proto se používá tzv. princip zrcadla. Málokdo 

z nás umí zkoordinovat řeč těla a obsah slova, většinou si dává pozor na slovní vyjádření, která mylně 

považuje za důležitější než neverbální komunikaci. Princip zrcadla funguje velmi jednoduše. Postaví se proti 

sobě dvě dvojice, jeden bude tři minuty mluvit do publika a druhý bude věrně simulovat jeho řeč těla. Pak si 

role prohodí. V závěrečné analýze si všichni rozeberou své nejčastější chyby a možnosti, jak se jim vyhnout. 

Výměna rolí – cílem je vyzkoušet si pozice, které nejsou typické pro daného řečníka. Pedagog dopředu 

připraví kartičku s jednotlivými situacemi, které jsou běžné pro danou věkovou skupinu (např. hádka 

s partnerem, křivda ze strany učitele, rodiče, dobrá známka z důležité písemky atd.). Pak se kartičky rozdělí 

mezi jednotlivé studenty. K těmto kartičkám si také vylosují jednotlivé charaktery, které mají určit jejich roli 

(cholerik, sangvinik, melancholik, flegmatik). Nejlépe, když má dotyčný student přiřazený charakter, který je 

protikladem k jeho vlastní osobnosti. 

 

Slide č. 10 

Slide se věnuje samotné problematice tématu projekt. 

Bohužel v našem středoškolském prostředí se o tomto 

slovu hodně mluví, ale v podstatě se má na mysli jen 

další úkol! Úkol, který je jednosměrně zaměřen – od 

učitele k žákům, jednosměrně hodnocen a přesné 

představy o výsledku má také jen učitel, tzn. studenti 

cílí pouze na to, aby se trefili do přesné představy 

učitele, jako pouhé splnění úkolu, za který dostanou 

další „zbytečnou“ známku. 

Proto pokládám za nezbytné, aby studenti pochopili, 

že projekt je něco navíc, mimo jejich obvyklý čas 

věnovaný škole, se specifickým cílem, jasně určeným 

datem počátku a konce. Často se jedná o jedinečnou 

činnost, která není opakovatelná a soustředí se vždy 

jen na konkrétní téma. 

 

 

 

Slide č. 11 

Slide č. 11 ukazuje rozdíl mezi projektem a úkolem. 

Studenti by zde měli pochopit nákladnost účasti na 

projektu, tomu by také měla odpovídat jejich motivace 

a následné hodnocení. 
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Slide č. 12 
Obrázek představuje základ tzv. SWOT- analýzy, která 

by měla vzniknout ještě před počátkem projektu. A 

skrze ni by také měly být posuzovány všechny kroky 

řešitelského týmu. 

Očekávání – řešitelský tým vstupuje do projektu 

s nějakými očekáváními – jsou reálná? Odpovídají 

následným činnostem? Jaká je šance na úspěch? 

Odpovídají náklady možným ziskům? Vyplatí se to? 

Navíc je nutné vnímat i individuální motivace a 

preference. 

Zdroje – ať už materiální, či nemateriální. Jedná se o 

aktivity, které nejčastěji konáte ve svém volném čase, 

kdy význam zdrojů dynamicky roste. Jak máte vyřešené 

náklady, které vzniknou v průběhu projektu?  

Rizika – udělejte si na počátku projektu analýzu rizik, co vám přijde nejtěžší? Co neumíte? Co budete muset 

poptávat jinde? Jak rizika ovlivní vaše očekávání, motivace? 

 

 

Slide č. 13 

Z výše uvedených principů projektové řízení 

pokládám za důležité především tři: 

Jasně definované cíle – velký problém většiny 

projektů jsou příliš obecně stanovené cíle, vágní, 

nejasně definované. S tím také souvisí nejasná 

představa o výsledcích i jednotlivých fázích projektu. 

Týmová práce – bohužel nejčastěji to končí tím, že se 

v týmu objeví řada tzv. černých pasažérů, kteří se jen 

vezou s lídry týmu. Ovšem tím pozbývá týmová 

spolupráce smyslu, to není o předstírání spolupráce, 

ale o rozdělení rolí, kompetencí a rozhodnutí. 

Kritická závěrečná zpráva – projekt často končí na 

poslední chvíli, samotným podáním projektu, čímž se 

také udělá tlustá čára za projektem, týmovou 

spoluprací. Ale přínos má právě kvalitní a kritická 

závěrečná zpráva, v které se jasně stanoví silné a slabé 

stránky průběhu projektu. 

 

 

 

 

 

Slide č. 14 

V tomto slidu se detailněji věnuji tzv. předprojektové 

fázi projektu, kterou pokládám za nejdůležitější oblast 

projektového řízení. Často je o úspěchu projektu 

rozhodnuto ještě před tím, než ho začnete psát. Neboť 

jestliže nemáte jasnou odpověď na jen jednu z výše 

položených otázek, tak jdete do obrovského rizika, že 

váš projekt nevyjde. Nebo vyjde, ale bude spojen 

s obrovskými náklady, chaosem a improvizací, což je 

doprovázeno stresem a časovým presem. 
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Slide č. 15 
Dobře zvolený tým znamená polovinu úspěchu! 

Bohužel často máme tendenci sestavovat si tým z lidí, 

kteří jsou nám sympatičtí, máme je rádi. Ovšem osobní 

sympatie nenahradí zkušenosti, profesionální zručnost, 

tah na branku. 

Především je nutné, abyste si uvědomili, co se očekává 

od lídra týmu, od finančního manažera, od garantů 

jednotlivých aktivit. Často budou tito lidé vystaveni 

stresu, konfliktním situacím, nečekaným problémům. 

Jsou na to lidé ve vašem týmu připraveni? 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 16 
Finanční plán představuje největší úskalí projektu, 

navíc je nejvíce kontrolovanou položkou projektu, 

což souvisí s tím, že jde o peníze! 

Klíčový je zdroj peněz – kdo poskytuje finanční 

prostředky? Veřejný či soukromý sektor? Je tam 

nějaké kofinancování? Jak se změní vaše motivace 

v případě, když do projektu vložíte vlastní finanční 

prostředky?  

Jaké podmínky (nejčastěji smluvní) jsou spojeny 

s čerpáním finančních prostředků? Co jsou 

uznatelné a neuznatelné náklady? 

Bohužel jednotlivé projekty to mají často jinak. Je 

nutné orientovat se v základních účetních 

operacích, seznámit se základními legislativními 

normami, zákony.  

Ale nejdůležitější je podrobný finanční plán, kde budou co nejdetailněji definovány jednotlivé položky 

rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 17 
Tento slide uvádí některé zdroje veřejných prostředků. 

Ta paleta je mnohem širší, existují speciální databáze 

podle uchazeče, cílové skupiny atd. 
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Slide č. 18 

Na tomto slidu je několik tipů jak sestavit úspěšný 

projekt.  

Vyzdvihl bych především jednu věc. Po celou dobu 

projektu by měli jeho účastníci vědět, proč to dělají, co 

tam dělají a k čemu je to dobré!  

Nejhorší je, když se během řešení projektu v podstatě 

rozpadne řešitelský tým, nebo se řešitelé neshodnou na 

nějaké zásadní věci, kterou si neujasnili při přípravě 

projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 19 

Jako případovou studii jsem vybral přípravu 

maturitního plesu, neboť ten se dotýká každého člena 

třídy a je jasným příkladem práce navíc, kterou nelze 

chápat jako úkol ze strany učitele.  

Na základě společného cíle se nejlépe odliší jednotlivé 

pozice v týmu, motivace a preference, jak by měl ples 

vypadat. 

Dopředu si určete přesné datum plesu, neboť tím 

budete znát jasný konec svého projektu. 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 20 

Klíčová otázka hned na začátek – jak by měl váš 

maturitní ples vypadat? Jaké máte positivní či 

negativní zážitky z jiných plesů? Ze zkušeností 

jiných?  

V této fázi si vytvořte pevný harmonogram plesu, jaké 

kroky budou za sebou následovat, jak náročná je jejich 

příprava atd. 
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Slide č. 21 

Teď je čas vytvořit si vedení, které bude odpovídat za 

všechny aktivity spojené s maturitním plesem. Tito lidé 

si mohou dále „najímat“ spolužáky či externí 

spolupracovníky. Hlavně musí být jasné, že oni nesou 

odpovědnost za výslednou část svého úkolu. Zde již 

není mnoho místa pro diskusi nad konceptem plesu, 

změnou harmonogramu atd. 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 22 

Udělejte si podrobný finanční plán, který by měl 

vycházet z reálných odhadů cen. 

Snažte se zapojit také vlastní zdroje, zvyšuje to vaši 

motivaci a odpovědnost, navíc vám odpadne závislost 

na externích zdrojích (nejčastěji rodiče). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 23 
Shrnující tipy jak nejlépe připravit úspěšný maturitní 

ples. 
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Slide č. 24 
Slide č. 24 obsahuje kontrolní otázky, které by měly 

napomoci rychlé zpětné vazbě z celé problematiky 

(sebe)prezentace a projektového řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 25 
Závěrečný slide obsahuje základní shrnutí výstupů 

z učení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 26 

Rozloučení se studenty. 
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Použité zdroje obrazových materiálů: 

http://www.jatodokazu.cz/znas-sam-sebe  

http://aktivniprezentace.cz/jak-prezentovat/272-jak-na-spravnou-sebeprezentaci   

http://www.prijimaci-pohovory.cz/kurz/sebeprezentace  

http://zework.wordpress.com/2010/11/12/projektove-rizeni-prehledne/  

https://www.potifob.cz/ 

http://www.caxmix.cz/2011/05/13/enovia-v6-program-management/  

http://livefoto.cz/2009/12/22/maturitni-ples-4b-tsg-v-palcatu-tabor/  

  

http://www.jatodokazu.cz/znas-sam-sebe
http://aktivniprezentace.cz/jak-prezentovat/272-jak-na-spravnou-sebeprezentaci
http://www.prijimaci-pohovory.cz/kurz/sebeprezentace
http://zework.wordpress.com/2010/11/12/projektove-rizeni-prehledne/
https://www.potifob.cz/
http://www.caxmix.cz/2011/05/13/enovia-v6-program-management/
http://livefoto.cz/2009/12/22/maturitni-ples-4b-tsg-v-palcatu-tabor/
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Název modulu 

Řízení projektu 

 

Anotace modulu  
Modul seznamuje žáky s terminologií, charakteristickými rysy, postupem tvorby projektů, následuje 

konkrétní vlastní tvorba projektového záměru komunitního volnočasového projektu.   

 

Výstupy z učení  
Žáci pochopí základní charakteristické rysy projektového řízení, rozdíl řešení úkolů formou 

projektovou a klasickou. Žáci se naučí používat terminologii projektového řízení. Pochopí význam 

cíle projektu a jeho definování ve třech rozměrech. Naučí se používat nástroje bezprostředně 

související s projektovým řízením, jako je SWOT analýza, rizika projektu, týmová práce, 

fundraising, komunikace a prezentace projektu. 

 

Klíčová slova 

Cíl projektu, týmová práce, fundraising, verbální a neverbální komunikace, SWOT analýza, rizika 

projektu, analýza a syntéza projektu, projektový záměr, předprojektová studie 

 

Začlenění modulu do výuky 
Modulem je možné rozšířit výuku předmětů, kde žáci získávají měkké dovednosti. 

 

Potřeby modulu  
K výuce v tomto modulu potřebujeme, aby žáci měli přístup k PC s internetem a v učebně se 

nacházel dataprojektor napojený na učitelské PC. Žáci by měli mít zřízenu emailovou adresu. 

 

Časová náročnost 

90 minut 

Doporučená literatura 

http://projekt.oadc.cz/opory.php  

  

http://projekt.oadc.cz/opory.php
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Slide č. 1 

Titulní slide prezentace obsahuje základní identifikační 

údaje o modulu. 

 

 

 

 

 

Slide č. 2  

Cílem úvodního slidu výukové části prezentace je 

upozornění na historii projektového řízení. 

Vysvětlení, jak se postupně vyvíjela teorie 

projektového řízení, od historie, až ke skutečnému 

jasně definovanému systému projektového řízení, 

kterou lze datovat v souvislosti se zbrojním 

a kosmickým vývojem po druhé světové válce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 3  

Ukázka prvních reálných příkladů využití a uplatnění 

projektového řízení v organizačním chování firem.  

Žáci se rozdělí do projektových týmů / po 3 nebo 5 

žácích, dle prostorových možností, s přístupem na 

internet, zvolí si svého vedoucího projektového týmu, 

vymyslí si pojmenování týmu, týmy se zapíší na 

flipchart, tak aby bylo možno zapisovat poznámky, 

hodnocení /. 
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Slide č. 4  

Tento slide motivuje žáky – projektové týmy pro 

vtažení a zapojení do problematiky projektového 

řízení.  

Aktivita: Vyhledání informací o H. Ganttovi (týmy 

budou bodově ohodnoceny).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 5  

V tomto slidu žáci uvidí správnou odpověď na 

otázku z minulého slidu a uslyší vysvětlení využití 

Ganttových diagramů, uplatnění v návaznosti na 

analýzu projektu (formulování postupu realizace 

projektu popisem jednotlivých činností  s definicí  

pomocí čtyř parametrů – zodpovědnost, termín, 

rozpočtové náklady, disponibilní zdroje) v syntéze 

projektu. 

Popis analýzy projektu:  

Analýza projektu se skládá z jednotlivých klíčových 

aktivit (KA), pro jednoduchost můžeme zvolit tři: 

KA 1:  Příprava …….. 

KA 2 : Realizace …… 

KA 3 : Ukončení a vyhodnocení …. 

Příklad popisu činnosti: 

KA 1 – Příprava turnaje v basketbalu 

1.1 Sestavení projektového týmu 

Z (zodpovědnost):   Vedoucí projektového týmu PEPA  

T (termín od-do):   21. 9. 7,00 – 8,30 hod. 

RN (rozpočtové náklady): 50,- Kč 

DZ ( disponibilní zdroje):  a/ materiální / – PC, telefon, kancelář 

    b/ lidské / - 0 

 

 

Slide č. 6 

V tomto slidu se seznámíme s dalšími moderními 

metodami uplatňovanými v syntéze projektu.  
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Slide č. 7 
V tomto slidu pokračujeme v představení některých 

základních pojmů z projektového řízení. Upozorníme 

na uplatnění získaných kompetencí v praxi, ve škole při 

realizaci komunitních volnočasových projektů, 

možnosti získávání zdrojů pro realizaci projektů. 

Ukázání na přístup EU k možnostem realizace 

podporovaných projektů – operační programy (24 

operačních programů v ČR). Ukázky na konkrétní 

realizované projekty na EOA  

 komunitní volnočasové projekty např. Studenti 

sobě, Active Citizen, Mazličkyáda, atd. 

 OPVK ČR – operační program vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 

Slide č. 8 

Tento slide aktivizuje formou soutěže žáky -  

projektové týmy, nutí je pracovat s internetem 

Aktivita: vyhledání dotačních titulů ČR - operačních 

programů EU, jejich zápis na flipchart, vyhodnocení 

práce, ohodnocení 

Aktivita: vyhledání dotačních programů, které 

využívají aktivně školy, jejich zápis na flipchart, 

vyhodnocení práce, ohodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 9 

Aktivita: Tento slide nastavuje úkol pro projektový 

tým – definovat jednotlivé rozměry cíle projektu. 

Definování cíle projektu je jedním ze základních 

parametrů projektového řízení. Na jednotlivé rozměry 

projektu musí žáci přijít postupně sami s tím, že budou 

přemýšlet týmově, co budou potřebovat jako 

projektový tým faraona na postavení pyramidy 

z historického i dnešního pohledu - jejich zápis na 

flipchart, vyhodnocení práce, ohodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

264 

Praktické ekonomické vzdělávání 

 

Slide č.10 

Aktivita: Návodný slide pro žáky, aby směřovali ve 

svém uvažování o definování cíle projektu správným 

směrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 11 

Po zapsání cíle projektu na flipchart jednotlivými 

projektovými týmy budou vyhodnoceny správné 

odpovědi jednotlivých projektových týmů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 12 

Vysvětlení odlišnosti při vyhodnocování úspěšnosti 

splnění úkolu, v projektovém řízení jde o definování 

úspěšného projektu: splnění 3 nezávislých parametrů 

cíle současně (věcné naplnění, čas, rozpočtové 

náklady). 
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Slide č. 13 

Úkol pro jednotlivé projektové týmy – vyjmenovat tři 

stavební – investiční projekty realizované v okolí 

bydliště členů týmu a zapsání na flipchart, 

vyhodnocení. 

 

 

 

Slide č. 14 

Příklady investičních stavebních projektů 

realizovaných v Ústeckém kraji. 

 

 

 

 

Slide č. 15       Slide č. 16 

 

Žáci získají základní informaci, čím se liší řešení úkolů formou projektového řízení od klasického způsobu 

řešení úkolů – projektů, jaké jsou charakteristické rysy projektového řízení, kdy volíme způsob řešení úkolů 

formou projektového řízení a kdy to není nutné ani hospodárné. A naopak, kdy je volba řešení úkolů formou 

projektového řízení bezpodmínečně nutná, aby bylo dosaženo optimálního výsledku. 
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 Slide č. 17 

Žáci získají přehled o postupu řešení projektu od jeho 

přípravy, přes vlastní realizaci až k objektivnímu 

vyhodnocení a ukončení. Naučí se řešit úkoly kreativně 

a myslet ve variantách s tím, že volí správnou variantu 

řešení (cestu řešení) kolektivně – týmově na základě 

demokratických principů komunikace. 

Aktivita: Žáci si vymyslí komunitní projektový záměr 

(název projektu, cíl projektu, cílová skupina, měřitelný 

výstup projektu) – zapíší na flipchart pod svůj tým. 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 18 

Žáci se na základě již získané znalosti – 

charakteristických rysů projektu (č. 4 - Vysoká 

neurčitost spojená s definováním cílů), získají 

informaci o možných rizicích, se kterými musíme 

vzhledem k časové náročnosti a složitosti projektů 

počítat. Tato rizika jsou sofistikovaným způsobem 

zachycena ve SWOT analýze. 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 19 

Žáci na základě svých znalostí ze školy definují SWOT 

analýzu jako základní nástroj definování „Vysoké 

neurčitosti spojené s definováním cílů“, jako základní 

nástroj pro eliminaci a využití daností a možností 

spojených s konkrétním komunitním projektem. 

 

 

 

 

 

Slide č. 20 

Aktivita: Žáci si vymyslí společný komunitní projekt – 

volnočasovou aktivitu, která je jejich projektovému 

týmu blízká a mají povědomí jak tuto aktivitu 

zrealizovat a k ní zpracují SWOT analýzu svého 

konkrétního projektového týmu s tím, že v každém 

políčku matice (4 políčka) bude pouze jedna 

dominantní položka. 
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Slide č. 21 
Žáci v krátkosti a na základě již uplatněných 

dovedností v oblasti týmové práce získají upřesňující 

informace o tom, jak by měla týmová práce probíhat a 

čemu je nutno se vyhnout, popř. najít optimální 

společná řešení. 

Členství v pracovní skupině – týmu – je identifikováno 

společným pracovním úkolem. 

Charakteristika:  

 Skupinové podvědomí 

 Společný úkol a cíle resp. zájmy 

 Vzájemná závislost, kdy členové týmu si potřebují 

pomáhat, aby splnili zadaný úkol 

 Vzájemná součinnost, daná komunikací, 

vzájemným ovlivňováním a respektováním. 

 

 

Slide č. 22 
V týmu musí pracovat pracovníci, kteří přinášejí 

pozitivní myšlení. 

Vyváženost projektového týmu.  

Sestavení efektivního projektového týmu je složitá 

záležitost a vyžaduje znalost pracovníků, vztahových 

vazeb, averzí atd. 

Dynamika týmu: 

Formování – fixace týmu, ustavení vedoucího, 

vyjasnění přínosů jednotlivých členů týmu, objasnění 

úkolů 

Krystalizace – polarizace názorů, upevňování týmu, 

hledání standardů 

Normování – stanovení norem, vytvoření zvyklostí, 

sdělování stanovisek, počátek řešení úkolů 

Realizace – prohlubování funkčního vztahu, 

kreativní řešení úkolů, potlačení případných krizí 

Rozchod týmu – zhodnocení práce členů týmu, poděkování a ohodnocení členů týmu. 

 

 

 

 

Slide č. 23 
Aktivita: Žáci – členové projektového týmu konkrétně, 

dle svého názoru přiřadí sami sebe k jednotlivým rolím 

v projektovém týmu. 

Každý tým má svého vedoucího. 

Týmové role: 

Organizátor – koordinace a organizace projektu 

Tahoun – schopnost detailní vytrvalé práce 

Kontrolor – pozorné a kritické hodnocení návrhů 

Vizionář – dovednost kreativního myšlení a předvídání 

Komunikátor – schopnost vysvětlovat a přenášet 

informace mezi týmem a jeho okolím. 

U malých organizací je možno role spojovat. 
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Slide č. 24 

Žáci získají další velmi důležitou dovednost pro vlastní 

realizaci projektu – dozví se, jak postupovat a jaké 

možnosti mají, pokud potřebují získat zdroje pro vlastní 

realizaci projektu. 

Fundraising je systematická činnost, jejímž výsledkem 

je získání finančních prostředků, věcných darů atd. na 

projekt. 

Fundraisingová činnost navazuje na námi připravovaný 

projekt – organizace potřebuje pro realizaci projektu 

především finanční a disponibilní zdroje. 

 

 

 

Slide č. 25       Slide č. 26 
 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slidy 25, 26, 27, které charakterizují fundraising žákům, mají za úkol ukázat, že fundraising je velmi 

psychicky i fyzicky náročná činnost vyžadující značnou odolnost, vysokou dávku komunikativnosti a 

empatie, vytrvalost a základní znalosti v oblasti ekonomie a práva. 

Žáci jsou vedeni ke kreativnímu a variantnímu myšlení při získávání materiálních a lidských zdrojů pro 

konkrétní projekt. Získají uvědomění, že pokud zdroje nezískají, tak projekt prostě nemohou zrealizovat a 

celá vynaložená práce je zbytečná a projekt je jednoznačně neúspěšný. 
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Druhy podpory: 

Dárcovství - darovací smlouva, dar může být i věcný 

Sponzorství  - poskytnutí peněz – firma většinou očekává propagaci  

forma partnerství oboustranně výhodná 

Poskytnutí služby 

Např. poskytnutí bezplatného prostoru, bezplatného pronájmu, reklamní plochy, bezplatné poskytnutí 

odborníků firmy 

Zapůjčení výrobku nebo hmotného majetku 

Zapůjčení auta, techniky, finančních prostředků 

Dobrovolná práce zaměstnanců 

Společensky prospěšná angažovanost zaměstnanců ve specifické komunitě např. ve škole – spolupráce na 

projektech atd. 

Dlouhodobé partnerství 

Patronát nad projektem, finanční překlenování období, vyhledávání nových zaměstnanců atd. 

Sdílený marketing - propojení komerčních zájmů firmy s podporou organizace – část příjmu z prodeje 

určitého výrobku věnuje firma organizaci (např.1 Kč z prodeje výrobku)    

 

   

 

 

 

Slide č. 28 

Žáci zpracují jednoduchý projektový záměr 

volnočasové komunitní aktivity v rozsahu max. A4 dle 

předloženého návodu na zpracování projektového 

záměru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 29 

Zdroje obrazových materiálů 
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Slide č. 30 

Rozloučení 
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Případové studie 

 
Experti z praxe 
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1. Případová studie - Behaviorální pohovor 

 
Zpracovatel: Michaela Drncová a Marcela Klačanská, Grafton Recruitment s.r.o.  

Doporučená velikost 

skupiny: 
Libovolná 

Předpoklady k vyřešení: 

Uchazeč disponující schopnostmi vhodnými pro danou pracovní 

pozici  

a domácí příprava 

 

Cíl případové studie: 

 Tazatel zjistí znalosti, dovednosti a praktické zkušenosti kandidáta 

 

Popis případové studie / stávající situace: 

Pojem behaviorální (= kompetenční) vychází ze slova behavior - chování. Při tomto pohovoru 

očekávejte otázky, které souvisí s pracovní náplní a kompetencemi u dané pracovní pozice. U behaviorálního 

pohovoru se ponejvíce setkáte s otevřenými otázkami. Tyto otázky jsou tvořeny tak, aby tazatel zjistil 

informace k „hledané kompetenci". Slovo kompetence můžeme chápat jako schopnost úspěšně vykonávat 

pracovní pozici. 

Rozdělení schopností: Tvrdé kompetence / hard skills jsou odborné vědomosti a dovednosti, jako 

je například znalost práce s některým ze sofistikovaných programů, konkrétní normy či předpisu aj. Měkké 

kompetence / soft skills jsou kompetence „získané životem" což je ochota riskovat, sebereflexe, týmovost 

aj.  

Konstrukce otázek u tohoto typu pohovoru je tvořena metodikou S-T-A-R. 

 S - Situation - konkrétní situace 

 T - Tasks - konkrétní úkol 

 A - Actions - konkrétní činnost 

 R - Results - konkrétní pracovní výsledky 

Aby měl tazatel možnost vyhodnotit, zda uchazeč disponuje danou schopností, měl by mít ke každé 

sledované kompetenci 2-3 kompletní STAR.  

Úkolem tohoto modelu pohovorů je získat konkrétní informace o chování uchazeče při určitých 

situacích a zjistit, zda splňuje schopnosti potřebné na dané pracovní místo. O tom, jaké kompetence jsou 

vyžadovány u daného pracovního místa, se můžete dozvědět buď z inzerátu (jde o klasické fráze typu - 

„hledáme flexibilní…" nebo „nebojíte se odpovědnosti za své výsledky") nebo také na stránkách Národní 

soustavy pozic (www.nsp.cz), kde jsou uvedeny měkké kompetence pro většinu běžných pracovních pozic. 

Otázky k řešení:  

1) Odpovědnost - Řekněte nám o případu, kdy jste vedl/a projekt a musel/a koordinovat více aktivit 

(lidí, procesů, informací), abyste mohl/a dokončit nějaký projekt. Nastaly nějaké problémy? Podařilo 

se Vám odevzdat projekt včas? Uveďte příklad, jak jste postupoval/a v případě, že jste měl/a 

odevzdat úkol/projekt a již při jeho řešení jste zjistil/a, že se nedá stihnout plánovaný deadline. Jak 

jste reagoval/a, když jste zjistil, že termín odevzdání nestíháte? 
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2) Svědomitost - Jaké hodnoty by měl člověk dávat najevo? Uveďte příklad, kdy jste něco podobného 

udělal/a. Změnil/a byste dnes své chování? 

 

3) Metodičnost - Popište situaci, kdy byl Váš postup považován za příliš metodický? Jak jste na to 

zareagoval/a? Změnil/a jste svůj postoj? Jak jste na kritiku reagoval/a? Jak zajistíte, aby všichni 

ve skupině pracovali podle Vašeho postupu/harmonogramu? 

 

4) Týmový duch - Jaká je obvykle Vaše role v týmu? Popište, jak se Vaše role projevuje v nějakém 

konkrétním případě. Cítíte se v této roli dobře nebo byste měnil? Popište situaci, kdy spolu členové 

Vašeho týmu nevycházeli. Jak jste ji zvládli? Bylo pro vás řešení konfliktu obtížné? Podařilo se 

situaci vyřešit ke spokojenosti všech zúčastněných stran? 

 

5) Flexibilita - Popište situaci, v jaké jste uprostřed projektu změnili svůj přístup. Co Vás přimělo svůj 

přístup změnit? Co jste udělali pro hladší přijetí této změny? Popište situaci, kdy jste byli požádání 

o provedení úkolu, který jste nikdy předtím nedělali. Jak jste se v této situaci cítili? 
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2. Případová studie – Financování zpravodajských médií 
 

Zpracovatel: Kateřina Jelínková, MAFRA, a.s. 

Doporučená velikost 

skupiny: 
Libovolná 

Předpoklady k vyřešení: - 

 

Cíle případové studie: 

 

 Rozvíjejte své koncepční a analytické myšlení, přemýšlejte, jak je v době plného rozvinutí  

a dostupnosti on-linových platforem možné financovat zpravodajská média 

 

Popis případové studie / stávající situace: 

 

 Tištěná zpravodajská média, především deníky, financují svůj provoz ze dvou základních zdrojů, 

z příjmů z prodeje výtisků čtenářům (ať již formou předplatného nebo prodejem na stánku) a z příjmů 

z inzerce. Důležitějším zdrojem je příjem z prodeje výtisků čtenářům, který zaručuje vydavateli nezávislost  

na inzerentech, kteří se mohou skrze objednávky inzertního prostoru snažit ovlivňovat obsah novin. 

 Počet prodaných výtisků novin však trvale několik let po sobě klesá (viz graf č. 1). Ještě v roce 2004  

se prodalo denně v průměru 1 600 648 výtisků novin. O deset let později, v roce 2014 to bylo již jen 855 963 

výtisků novin denně, což představuje pokles o téměř 47 %. Vydavatelé tak přicházejí o zásadní zdroj příjmů  

pro financování vydávání novin, přičemž požadavky čtenářů na rozsah a kvalitu zpravodajství stále stoupají. 

 
Zdroj: ABC ČR, www.abccr.cz 

 Jednou z příčin úbytku zájmu čtenářů o placené noviny jsou internetové zpravodajské servery. 

Čtenáři se nezajímají o zpravodajství méně, jen jsou méně ochotni na zprávy a jejich zpracování čekat do 

druhého dne a především za ně platit. 

 Návštěvnost internetu sice setrvale roste (viz graf č. 2), uživatelé jsou ale zvyklí, že za informace  

se na internetu neplatí, mají být volně a zdarma dostupné. 

http://www.abccr.cz/
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 Přestože v případě zpravodajských serverů odpadají v porovnání s novinami náklady na papír a tisk, 

výroba samostatného obsahu (novináři, fotografové, editoři, jazykoví korektoři atd.) je stejně nákladná jako 

v případě tištěných novin, respektive může být i náročnější, pokud se standardem stává článek doplněný  

o video, obsah, rozsáhlé fotogalerie, interaktivní grafy apod. Předpokladem je, že obsah na internetu je 

zaplacen z reklamy, která ho doprovází, mnohdy až agresivně. Tento předpoklad má minimálně dvě úskalí. 

Jednak stejně jako v případě tištěných médií i zde platí, že pokud bude obsah financován pouze z jednoho 

zdroje, v tomto případě od inzerentů, mohou tito vyvíjet na obsah tlak, prosazovat svůj pohled na věc. Ještě 

větší problém znázorňuje níže uvedený graf č. 3, který ukazuje, jaké objemy inzertních výdajů jsou 

vynakládány do jednotlivých mediatypů. 

 

Protože výdaje do on-line médií skokově rostou (graf č. 4, graf č. 5), v celkových objemech trend 

přesunu výdajů do on-line inzerce není stejně „rychlý“ jako úbytek čtenářů tištěných médií, pro on-line 

média stále zůstává menší díl koláče inzertních výdajů. 
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Otázky k řešení / úkoly:  

1) Představte si, že byste chtěli založit vlastní zpravodajské médium. Jak byste financovali jeho provoz  

i pokud byste byli vy jeho jediným zaměstnancem? Můžete ušetřit, pokud bude médium pouze 

v elektronické podobě, ale dokážete získat dostatečný počet čtenářů/uživatelů, abyste získali on-line 

inzerenty? Rozpočty do on-line inzerce jsou stále o několik řádů nižší než do tištěných médií a je zde 

obrovská konkurence. Navíc on-line inzerce je většinou prodávána na výkon návštěvnosti stránek, 

vaše čtenářská základna musí být dostatečně široká pro doručení impresí, za které inzerent platí. Na 

druhou stranu trh tištěných médií je v trvalém poklesu. Která cesta je tedy udržitelná a dává vám 

šanci získat dostatek financí na váš projekt? Napište pro a proti pro vydávání našeho zpravodajského 

titulu v tištěné a na druhé straně pouze v elektronické podobě. 
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2) Přemýšlejte o důvodech, které by dokázaly přesvědčit dnešní on-line média, že za obsah je nutné 

platit. Existují takové důvody? 

 

3) Pokud by vás výroba zpravodajského obsahu na internetu měla živit, chtěli byste získávat od čtenářů 

platby přímo za obsah nebo zprostředkovaně přes jejich návštěvy vašeho webu skrze prodanou 

inzerci? Přemýšlejte v souvislostech trvalého, dlouhodobého financování, kdy potřebujete průběžný 

příjem. 

 

4) Pokud budou veškerá zpravodajská média financována pouze z jednoho zdroje, totiž z placené 

inzerce, do jaké míry to může mít vliv na jejich nezávislost? Sepište v bodech, jak je možné se podle 

vašeho názoru tlaku ze strany inzerentů bránit. 
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3. Případová studie – Generace Y
3
 a její motivace a specifika 

 
Zpracovatel: Zuzana Neustadtová

4
 

Doporučená velikost 

skupiny: 
Libovolná 

Předpoklady k vyřešení: - 

 

Cíle případové studie: 

 

 Obeznámení se s firemní problematikou v oblasti lidských zdrojů 

 Řešitelé budou seznámeni se soudobými problémy, které se váží k najímání pracovních sil  

 

Popis případové studie / stávající situace: 

 

Jste ředitelem továrny vyrábějící nebezpečné chemické látky. Vaše továrna je úplně nová a patří  

do sítě závodů sdružených pod velkou nadnárodní společností. Před rokem jste spustili výrobu a ta  

se nad očekávání rozjela. Dřívější počet THP pracovníků
5
 už rozhodně nepokrývá potřeby továrny a Vy 

musíte přijmout nejméně 7 dalších, abyste zachovali plynulý chod továrny. Vzhledem k tomu, že Vaše 

produkty jsou čím dál žádanější, mateřská společnost s Vámi chce prohlubovat spolupráci, tudíž potřebujete 

zaměstnance, kteří mluví anglicky.  

Továrna se nachází v blízkosti okresního města. Se sháněním dělníků nemáte problém, za to s THP 

pracovníky je to horší. Ti s vyšší kvalifikací odcházejí do krajského města nebo se stěhují za prací do Prahy  

či Brna. Váš požadavek na zaměstnance s angličtinou se ukázal jako oříšek. Jediní uchazeči, které máte, jsou 

z řad absolventů. Víte, že jejich zapracování bude vyžadovat mentoring
6
 od zkušenějších kolegů a náklady 

navíc v podobě školení. 

Jaké je pak Vaše překvapení, když pohovory zjistíte, že uchazeči se zajímají především o benefity a 

plat a hodně zdůrazňují, že chtějí mít dost volného času pro sebe. Váš rozpočet je velmi omezený a nemůžete  

si dovolit moc benefitů navíc. O celém problému se radíte se svým známým psychologem a ten zmíní něco 

jako „Fenomén generace Y“. V současné době máte k dispozici 7 potřebných uchazečů, kteří odborně i 

osobnostně vyhovují daným pozicím a všichni jsou z generace Y. 

Otázky k řešení / úkoly:  

1) Jaké benefity jim můžete nabídnout, které přitom minimálně zatíží rozpočet? 

2) Co dalšího motivačního můžete pro tyto zaměstnance udělat? 

3) Jak připravíte starší kolegy na spolupráci s těmito nováčky? Jaké vidíte přínosy? Jaká rizika? 

4) Jak zajistíte co nejrychlejší zapracování nových zaměstnanců? 

5) Jakým způsobem budete pracovat na rozvoji nováčků? 

                                                      
3
 Za generaci Y jsou ve většině případů považovány děti rodičů, narozených v poválečných letech. V současné době jsou 

ekonomicky aktivní, požadují vyšší životní úroveň, důraz kladou na osobní uplatnění. V oblasti zaměstnání požadují 

zejména flexibilitu. 

4
 Pracuje ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Projektu se účastnila jako soukromá osoba. 

5
 THP = technicko hospodářští, tzv. „duševní“ pracovníci – př. vedení firmy, administrativa, účetnictví aj. 

6
 Mentoring je označením pro situaci, kdy zkušenější (např. služebně starší) osoba předává méně zkušené osobě 

poznatky, znalosti či dovednosti, čímž ji vede k lepším pracovním výkonům. 
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4. Případová studie – Generace Y a matky po rodičovské dovolené v zaměstnání 
 

 

Zpracovatel: Zuzana Neustadtová 

Doporučená velikost 

skupiny: 
Libovolná 

Předpoklady k vyřešení: - 

 

Cíle případové studie: 

 

 Obeznámení se s firemní problematikou v oblasti lidských zdrojů 

 Řešitelé se naučí identifikovat a posuzovat kritéria, která je nutno brát v úvahu při obsazování 

pracovních míst  

 

Popis případové studie / stávající situace: 

 

Jste vedoucí logistického oddělení ve velké firmě vyrábějící cukrovinky. Přímo podřízený je Vám  

i vedoucí oddělení plánování Mirek. Úkolem jeho oddělení je, aby vaši odběratelé z řad retailových řetězců
7
 

měli na skladě a na regálech vždy odpovídající množství vašich výrobků. V současné době má oddělení  

7 pracovníků. Mirkova podřízená Nina před časem otěhotněla a nyní odchází na mateřskou (a posléze  

na rodičovskou) dovolenou. Nina měla na starosti Ahold a několik menších zákazníků. Je klíčovým 

zaměstnancem oddělení. Víte, že v práci často zůstávala přesčas (do večerních hodin). Nyní za ní hledáte 

náhradu. HR politika
8
 společnosti vám ukládá obsadit toto místo vnitřními zdroji

9
. Mirek na toto místo 

navrhuje nováčka Jardu. Jarda je čerstvým absolventem vysoké školy. Do firmy nastoupil v době, kdy ještě 

dokončoval diplomovou práci. Nyní u vás působí tři čtvrtě roku. Od Mirka víte, že pracuje dobře, je to velký 

sportovec a často se účastní různých závodů v cyklistice. Dělá sice sem tam chyby, ale to je u nováčků 

běžné. Některé kolegyně si na Jardu stěžují, že je pomalý a neochotný. Jarda má v týmu jako jediný vysokou 

školu.  

Z minulosti máte zkušenost, že v podobném případě (též čerstvý absolvent vysoké školy) pracovník 

odešel kvůli atmosféře v týmu po 3 měsících na jiné logistické oddělení. Nyní je z něho vedoucí a spolupráce 

s ním je velmi efektivní, i když víte, že jste musela v mnohém korigovat jeho chování, protože je to velmi 

tvrdý a nekompromisní člověk. 

Mirek již zjišťoval, jestli by měl Jarda o Nininu pozici zájem. K Vašemu i jeho překvapení Jarda zas 

až tak nadšený nebyl. Vyjádřil obavu, že bude muset v práci trávit mnoho času. Jarda je zároveň dost 

ambiciózní, dokonce se pokoušel ucházet o uvolněnou vyšší pozici v logistice, což je ve firmě nevídaný jev. 

Kolegyně z HR Jardovi sice vysvětlila, že je brzy na takovou změnu, ale Jarda si to zřejmě nemyslí. 

V kuchyňce jste zaslechl/a, že by se možná rád přesunul do oddělení nákupu, kde „by se nemusel zákazníků 

doprošovat, naopak by se oni doprošovali jeho“. 

Zároveň se do oddělení vrací Jana, která byla až do této chvíle na rodičovské dovolené. Jana se se 

svým partnerem dohromady stará o 7 dětí. Váš plán je, že ji dáte místo po Jardovi, když se přesune na místo 

Niny.  

                                                      
7
 Retailové řetězce jsou skupiny podniků, které se orientují na maloobchodní prodej. 

8
 HR = Human Resources, oddělení lidských zdrojů, které ve firmě zajišťuje zejména najímání pracovníků  

a následnou péči o ně. 

9
 Obsazení z vnitřních zdrojů je označením pro situaci, kdy je na uvolněné místo dosazen stávající zaměstnanec firmy 

(jedná se tedy o přechod mezi pracovními pozicemi). 
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Od již zmíněných pracovnic oddělení máte rozporuplné zprávy. Některé tvrdí, že Jana byla pracovitá a 

pečlivá, některé se o ní vyjádřili jako o líné a protivné na odběratele. Rozhodnete se, že Janu do práce zpátky 

přijmete. Když s ní vyjednáváte konkrétní postup návratu, požádáte jí, aby předtím přišla na zaučení. 

Vzhledem k délce její rodičovské dovolené (7 let), je nutné, aby se seznámila se současně používanými 

systémy. Jana Vám však oznámí, že na takové zaučení se před oficiálním datem nástupu dostaví jedině 

v případě, že jí to budete hradit platem. To je ve firmě velmi neobvyklá praxe. Máte možnost Janě dát 

odstupné a hledat na toto místo někoho nového. Prosadit tento postup u HR bude ovšem složité a pro Vaše 

oddělení dost nákladné. 

Otázky k řešení / úkoly:  

1) Co budete v nastalé situaci dělat? Vaší povinností je udržet chod oddělení tak, aby zákazníci 

nepocítili změnu k horšímu. Naopak Vaši nadřízení chtějí, aby oddělení pracovalo ještě efektivněji  

a prohlubovalo spolupráci se zákazníky. 

 

2) Přesunete Jardu na Ninino místo? Jak s ním budete dále pracovat? Jak ho budete případně 

motivovat? A má to vůbec cenu? 

 

3) Přijmete Janu zpátky do zaměstnání? Jak s ní budete nakládat? Jak jí budete případně motivovat? A 

má to vůbec cenu? 

 

4) Jak lze pracovat s motivací mladých lidí z generace Y? Jak lze pracovat s motivací lidí z generace 

X
10

? 

 

5) Je zde nějaký etický problém? Jaký? Obhajte všechna svá řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 Lidé z generace X je předchůdci lidí generace Y. V tuzemsku jsou často označováni jako tzv. „Husákovy děti“. 
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5. Případová studie – Hotelový marketingový plán na rok 2015 
 

Zpracovatel: Radka Vaníčková, VŠTE České Budějovice
11

 

Doporučená velikost 

skupiny: 
Libovolná 

Předpoklady k vyřešení: - 

 

Cíle případové studie: 

 Řešitelé budou schopni sestavit marketingový plán, který je základem k úspěšnému podnikání 

 Řešitelé získají podrobnější informace o novinkách marketingu 

 

Popis případové studie / stávající situace: 

Marketingový plán je základním kamenem úspěšného byznysu každého podnikání. Obzvláště  

v současné nelehké době musíme marketingovému plánu věnovat náležitou pozornost, protože mnoho 

bývalých "pouček" je již překonaných. Pracujte se strategickým marketingovým plánem na několik let 

dopředu a aktualizujte operativní plán na následující rok.  

Jaké zásady zpracování marketingového plánu jsou dosud platné a z čeho vychází? 

Věnujme se marketingovým plánům, které zpracovávají hotely již obchodně činné a které svým 

marketingovým plánem cílí na vyšší zisky a upevnění postavení na trhu.  

Pokud máme připraveny všechny potřebné materiály a podklady (vizte předpoklady k vyřešení), 

můžeme se pustit do zpracování marketingového plánu.  

Hotelový marketingový plán by měl obsahovat:  

 Analýzu současného stavu 

 Analýzu trhu 

 Analýzu konkurence 

 Marketingové cíle 

 Marketingové strategie 

 Marketingový mix 

 Realizační plán a cíle 

 Rozpočet 

 Hodnocení  

 

Co je (staro)nového při sestavování marketingového plánu?  

 Flexibilita a předvídavost  

 Analýza a měření  

 Marketingový mix od 4 P až po 9 P  

 Marketing dělají všichni  

 

                                                      
11

 Působila v komerčním sektoru v oblasti HR. 
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Co je nového?  

 Internetový marketing  

 On-line marketing  

 Mobilní marketing  

 Komunitní marketing  

 Trendový marketing  

 Affiliate marketing – partnerský marketing nebo provizní systém, který funguje jako marketingový 

nástroj provizních firem, funguje na provázanost stránek prodejce služeb nebo produktů 

 Zákaznický marketing a komunikace (CRM)  

 E-commerce – součásti e-businessu (elektronického podnikání) – např. nákup a prodej po internetu, 

elektronické on-line platby, www stránky, e-shopy 

 Klientská hodnocení  

 

Případová studie: 

Vypracujte jednoduchý marketingový plán, který bude možné hodnotit, doplnit, nadčasově 

aktualizovat, termínově sledovat. Nezapomeňte s ním pracovat i s ohledem do budoucna, vždy se tyto 

aktivity vyplatí realizovat včas. 

Dále neopomeňte do marketingového plánu zakomponovat mimo tradičních akcí vztahujících  

se k významným dnům nejrůznějších tuzemských a zahraničních svátků, lidových tradic a ročních období i 

nové formy marketingových aktivit. Plně využijte dychtivost hotelových hostů po zážitcích, 

volnočasových aktivitách, neopakovatelných nabídkách a bohatém servisu poskytovaných služeb v oblasti 

cestovního ruch a turismu. 

Rozšiřte marketingový mix o nové komunikační kanály, nechte se inspirovat otevřeností 

komunikace a péčí o každého klienta. Zapracujte do marketingového plánu spolupráce s nejrůznějšími 

zainteresovanými partnerskými společnostmi – např. obchodními, profesními a zájmovými organizacemi se 

specializací na cestovní ruch.  

Moderní marketing se vyvíjí stejně rychle, jako se vyvíjí technické a technologické vymoženosti, 

nezapomeňte na rychlost informačních toků a aktuálnost.  

Nosné marketingové aktivity by měly být měřitelné a vyhodnotitelné z důvodu pozdější analýzy  

a přijetí opatření.  

Otázky k řešení / úkoly:  

1) Vyjádřete na základě vlastní zkušeností či získaných znalostí nejčastější marketingové chyby ve 

vztahu ke konečným zákazníkům. 

 

2) Definujte jednotlivé složky marketingového plánu včetně příkladů. 
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6. Případová studie – JABLOTRON SECURITY a.s. 

 
Zpracovatel: Petr Němeček, JABLOTRON SECURITY a.s. 

Doporučená velikost 

skupiny: 
Libovolná 

Předpoklady k vyřešení: Přístup k internetu; základní znalost práce v grafických editorech 

 

Cíle případové studie: 

 

 Obeznámení se s činností firem, které zajišťují zabezpečení majetku 

 Řešitelé se naučí vytvořit poutavé bannery, které prezentují činnost společnosti 

 Řešitelé získají zkušenosti s plánováním firemních akcí 

 

Popis případové studie / stávající situace: 

 

JABLOTRON SECURITY a.s. je největším poskytovatelem ochrany majetku v České republice. 

Poskytuje bezpečnostní služby ochrany objektů a osob s tradicí od roku 1991 a navazuje na zkušenosti 

největšího tuzemského poskytovatele služeb pultu centralizované ochrany SV-AGENCY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost JABLOTRON SECURITY a.s. disponuje nejmodernějším monitorovacím centrem v 

České republice a má zaveden systém řízení kvality a propracovaný systém vzdělávání zaměstnanců. 

Zákazníkům poskytuje nepřetržitý dohled 24 hodin, 7 dní v týdnu s profesionálním zásahem a nabízí 

připojení všech typů alarmů v jakékoliv lokalitě České republiky. Střeží byty, rodinné domy, firmy či 

automobily. 

 Společnost charakterizuje 38 000 objektů připojených v portfoliu, 89 000 odbavených tísňových 

hovorů za měsíc, 47 000 zpracovaných poplachů měsíčně či průměrný dojezdový čas zásahových vozidel 

10 minut po celé ČR. Svým klientům nabízí kvalitní bezdrátové alarmy, které jsou ovládány pomocí 

samoobsluhy MyJABLOTRON s prodlouženou zárukou na 7 let. Alarm profesionálně a spolehlivě 

nainstaluje, provede zaškolení a garantuje servis. Kromě střežení objektů společnost nabízí střežení vozidel 

či videoslužby. 
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Otázky k řešení / úkoly:  

1) Vymyslet klíčová slova pro webové stránky www.bezpecnostnicentrum.cz 

 

2) Proveďte grafické úpravy následujícího poutače: 

http://www.bezpecnostnicentrum.cz/
http://www.bezpecnostnicentrum.cz/
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3) Zorganizujte firemní setkání pro obchodní partnery, rozpočet 100 tis. Kč. Vytvořte pozvánku (dbejte  

na způsob oslovení, obsah), stanovte program, rozpis rozpočtu. 
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7. Případová studie – Nalezení vhodných kandidátů pro pozice  

v zákaznickém servisu 
 

Zpracovatel: Jan Palička a Petra Dlabolová, 1. SDZP 

Doporučená velikost 

skupiny: 
Libovolná 

Předpoklady k vyřešení: - 

 

Cíle případové studie: 

 

 Řešitelé se seznámí s problematikou najímání a výběru vhodných uchazečů o pracovní místo 

 Řešitelé získají přehled o nárocích kladených na pracovníky call center 

 Uvědomění si důležitosti flexibility zaměstnanců 

 

Popis případové studie / stávající situace: 

 

Zákaznický servis, popřípadě call centrum, jsou ti nejdůležitější, ale ne vždy nejvíce docenění 

pracovníci. Tyto pozice jsou nejvhodnější pro studenty, a to nejen z důvodu časové flexibility, kterou jim 

práce nabízí, ale také díky následujícím možnostem rozvoje. Adept v této pozici projde velkým drillem, 

školením komunikace, sebeprezentace, překonávání námitek, soft skill dovednostmi. Připraví se tak velmi 

důkladně nejen pro život, ale také pro svou následnou praxi nebo pracovní uplatnění. Velkým problémem 

externích call center, tzv. business process outsourcerů, je skladba projektů, které ve svém call centru mají. 

Jde o více klientů. Často jsou z mnoha odvětví, jako je pojišťovnictví, bankovnictví, telekomunikace, utility. 

Protipólem takovýchto projektů je cena, za kterou je dané call centrum (zákaznické centrum) schopno 

takového klienta získat a udržet. Protože lidé jsou v call centrech tou největší položkou (která činí cca 80 %), 

není zde možné z důvodu profitability pro danou společnost tyto zaměstnance velmi dobře finančně 

odměňovat. 

Největším problémem je tedy to, jak správně rozřadit jednotlivé adepty nebo zaměstnance tak, aby 

pro daný obor byli co nejefektivnější a komunikačně nejlépe odpovídající profilům daného oboru. Často se 

také stává, že z důvodu vyšších kapacit na jednom z projektů je třeba „zaučit“ operátory z jednoho projektu  

na druhý, a to v relativně krátkém časovém horizontu. 

Otázky k řešení / úkoly:  

1) Jak nejlépe profilovat a zatraktivnit inzerující pozice, aby se sami hlásili vhodní kandidáti? 

 

2) Kdo je ideálním kandidátem pro pozici operátora call centra? 

 

3) Jak by měl vypadat adaptační proces pro zaměstnance? 

 

4) Jak dovzdělávat zaměstnance, aby byli co nejflexibilnější pro co nejvíce projektů? 

 

5) Jak udržet a motivovat ty nejlepší, aby v zaměstnání vydrželi co nejdéle? 

 

 

 

 

 

 

 



 

287 

Praktické ekonomické vzdělávání 

8. Případová studie – PC gramotnost uchazeče o zaměstnání 
 

Zpracovatel: Jiří Horák, Česká spořitelna, a.s. 

Doporučená velikost 

skupiny: 
Libovolná 

Předpoklady k vyřešení: - 

 

Cíle případové studie: 

 

 Řešitelé budou schopni využít PC gramotnost v rámci podniku 

 Řešitelé získají podrobnější informace o ovládání a využití počítačů a jejich programů 

 

Popis případové studie / stávající situace: 

Úvod 

PC gramotnost, nebo také počítačová gramotnost je pojem skloňovaný v současné době snad více 

než kdy jindy. Co si pod tímto pojmem však můžeme představit? Jedna z definic otevřené encyklopedie 

Wikipedie
12

 píše, cituji:  „Počítačová gramotnost je soubor znalostí, schopností a dovedností zaměřených na 

ovládání a využívání počítače v životě". Jak je patrné z uvedené věty, ani zde jsme si moc nepomohli k 

bližšímu vysvětlení tohoto pojmu, neboť jak široký má být soubor znalostí, schopností a dovedností se zde 

již neříká a záleží jen na představivosti čtenáře. Budou studenti/účastníci projektu, zaměřeného na rozvoj 

ekonomického vzdělání, úspěšní v pochopení našeho tématu? 

Případová studie 

Jedna z velkých společností na českém trhu zveřejnila inzerát níže uvedený: 

Obsazovaná pozice: Asistent ředitele distribuční sítě  

Náplň práce:  

 Administrativní činnost 

 Kontrola kalendářů zasedacích místností 

 Archivace materiálů v šanonech 

 Objednávání kancelářských potřeb 

 Vítání a příprava občerstvení pro klienty 

 Příprava materiálů na schůzky 

 Distribuce a příjem dárků pro klienty 

Kvalifikační předpoklady:  

 Zkušenost s administrativní a 

asistentskou činností minimálně půl roku 

 Angličtina na úrovni B2 

 PC dovednosti na dobré úrovni 

 Ochota učit se novým věcem, 

samostatnost 

 Profesionální a loajální vystupování 

 

 

Ve výčtu kvalifikačních předpokladů je mimo jiné uveden požadavek na PC dovednosti na dobré 

úrovni. Jak máme rozumět požadované úrovni dovedností „dobrá úroveň“? Můžeme číst v úvodu, že pojem 

počítačová gramotnost je více než široký a jeho jednoduchá definice s jasným vysvětlením v podstatě 

neexistuje. Pomůžete nám? 

 

                                                      
12

  Wikipedia: the free encyclopedia [online], 2015. Počítačová gramotnost Dostupné z: [cit. 2015-07-04] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Počítačová_gramotnost 
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Úkoly:  

1) Stanovte rozsah SW kancelářských aplikací (výběr programů např. z MS Office, Open Office, Star 

Office apod.), které by mohly být používány pro administrativní činnost ve firemním prostředí a pro 

náplň práce, uvedenou v inzerátu. Svůj výběr se pokuste odůvodnit s uvedením věcných argumentů. 

 

2) Navrhněte pro stanovený rozsah vybraných SW kancelářských aplikací praktická cvičení, jejichž 

cílem bude ověřit znalosti a dovednosti uchazeče o vypsanou pozici. Pokuste se v závěru zdůvodnit, 

proč jste navrhli daná praktická cvičení. 
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9. Případová studie – PLASTON ČR 
 

Zpracovatel: Marek Fišer, ČSOB, a.s. 

Doporučená velikost 

skupiny: 
Libovolná 

Předpoklady k vyřešení: 

Použití projektoru (případ bude postupně nabízet několik řešení ve 

formě PowerPointové prezentace), přístup na internet pro studenty 

(prostřednictvím telefonu nebo počítače) a domácí příprava 

 

Cíle případové studie: 

 Řešitelé budou schopni naplánovat financování dodávky či zjištění vnějších vlivů, které ovlivňují 

podnik 

 Řešitelé získají podrobnější informace spojené se zakázkou ve firmě 

 

Stávající situace: 

Firma PLASTON UL vyrábí plastové komponenty pro automobilový a strojírenský průmysl, 

obchodní obrat 60 mil. Kč, zisk po zdanění za rok 2013 byl 3 mil. Kč. Obrat i zisky jsou dlouhodobě stabilní.  

5% plateb za své výrobky firma inkasuje v EUR. Veškerý materiál, energie a služby nakupuje za koruny a 

v CZK vyplácí také mzdy zaměstnancům. Firma má 4 zaměstnance (+ majitel). Výrobní proces spočívá ve 

výrobě hliníkových forem podle požadavků zákazníků, které se následně instalují do dvou vstřikovacích lisů, 

kde vzniká finální produkt – plastový výlisek.  

Na základě výběrového řízení získala firma zakázku na dodávky plastových dílů pro palubní desku 

posledního modelu Škoda Yeti. Výrobky budou distribuovány týdně. Fakturace bude probíhat na měsíční 

bázi se 60-denní splatností. Hodnota zakázky je 2 mil. EUR, cena za jeden kus 1 EUR a náklady na výrobu 

jednoho kusu 0,9 EUR.  

 

Otázky k řešení / úkoly:  

1) Co je potřeba započítat do ceny výrobku? 

 

2) Budu potřebovat další strojní vybavení? (Cena stroje je 8 mil. Kč.) Pokud ano, bude potřeba 

úvěr/leasing? Jaká splatnost a typ úrokové sazby by byl optimální? 

 

3) Jakým způsobem bude firma konvertovat EUR do CZK? Případně je to potřeba? 

 

4) Je firma vystavena kurzovému riziku? Jak ho lze ošetřit? 
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5) Měl by se majitel zabývat např. poplatky za příchozí platby? Jaké má možnosti? 

 

6) Jakým způsobem může firma zhodnotit volné prostředky? 

 

7) Jsou se zakázkou spojeny další finanční problémy, které je potřeba vyřešit? 
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10. Případová studie – Priority v jednání manažera 
 

Zpracovatel: Agáta Hatoková, AERO Vodochody, a.s. 

Doporučená velikost 

skupiny: 
Libovolná  

Předpoklady k vyřešení: - 

 

Cíle případové studie: 

 

Řešitelé jsou schopni: 

 Určit míru důležitosti jednotlivých úkolů 

 Převzít zodpovědnost za svoje rozhodnutí 

 Přemýšlet v širších souvislostech ve vztahu k jiným oddělením ve firmě 

 Komunikovat a konzultovat s ostatními členy týmu 

 

Popis případové studie / stávající situace: 

 

Jako vedoucí odbytu ve společnosti NIPUS odpovídáte za vyřizování obchodních případů a správnou 

funkci oddělení expedice. Denně stojíte před řadou úkolů, které musíte řešit: 

1. E-mail od nového zákazníka Birop, a.s., dotazující se na možnosti dodávek výrobků firmy NIPUS. 

2. Pan Novák, expedient ze skladu oznámil, že řidič přepravující zboží pro firmu Dakos při couvání 

výrazně poškodil hydrant před skladem. 

3. Požadavek obchodního ředitele urgovat odběrateli, firmě Horák a syn, dosud neuhrazenou fakturu  

č. 1377. 

4. V došlé poště přišla objednávka firmy Jiporo na dodávku 300 ks výrobku CSW s termínem dodání 

v prvním týdnu příštího měsíce a dotaz, zda v následujícím čtvrtletí je možné zvýšit dodávky oproti 

předběžné dohodě o 25 %. 

5. Z vrátnice telefonují, že se dostavil zákazník (drobný spotřebitel), který by rád odkoupil výrobky  

2. jakostní třídy, popř. i odpad, a pokud mu tyto výrobky budou vyhovovat, okamžitě by si je odvezl. 

6. Z expedice přišly podklady k expedované zakázce pro firmu Dakos. Je třeba 

a. Potvrdit expediční lístek pro vrátnici 

b. Zaevidovat kopii dodacího listu 

c. Zabezpečit vystavení faktury 

7. Ze skladu expedice signalizují, že předaná zakázka č. 383 je neúplná, výroba jim oznámila,  

že zbytek dodá až příští týden navýšením zakázky č. 397. Je třeba informovat odběratele,  

že si uvedené zboží může odebrat až po 25. tohoto měsíce. 

8. Různé telefonáty, v nichž se zákazníci dotazují, zda objednané zboží již firma NIPUS vyrobila,  

či zadala do výroby, zda je schopna zkrátit termín dodávky, zda objednané zboží je připraveno 

k odběru apod. 

9. Fax zákazníka reklamujícího vadný odstín již dodaného zboží. 

10. Je třeba uzavřít realizované obchodní případy, prověřit, zda jejich dokumentace je úplná, zda byly 

provedeny všechny úhrady od zákazníků a u případů, kde uplynula i záruční lhůta tyto předat  

do podnikového archivu. 

11. Telefonický požadavek firmy Ekos na zaslání firemního katalogu výrobků s cenovou nabídkou. 

12. Nákupní oddělení interním sdělením oznamuje, že pro uvažovanou zakázku pro firmu Ramir nebude 

mít v požadovaném termínu zabezpečeny vstupní materiály. 
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13. Z personálního oddělení telefonicky oznamují, že skladníkovi panu Kozákovi v průběhu tohoto 

měsíce vyprší termín osvědčení vazače břemen a je třeba ho vyslat na proškolení a prozkoušení. 

14. Interní poštou přišel na vědomí protokol z interního auditu jakostí, ve kterém jsou uvedeny zjištěné 

nedostatky ve značení a skladování hotových výrobků. Na tyto nedostatky reagoval nápravnými 

opatřeními vedoucí skladu. 

15. Firma Lotos žádá faxem o úpravu již uzavřené smlouvy. Zakázka dle dosud platné smlouvy je již  

ve výrobě. 

16. Paní Veselá oznamuje, že se vrací z nemoci a předkládá neschopenku, aby jí byl potvrzen nástup  

do zaměstnání. 

17. Vedoucí expedice se dotazuje, jak bude řešit poškození tří kusů výrobků CSQ při manipulaci, zda se 

odepíší do ztrát, nebo se zahájí škodní řízení. 

18. Volá Ing. Zahradník, obchodní ředitel firmy BIPO (jeden z klíčových odběratelů), nemůže sehnat 

obchodního ředitele a rád by jej pozval na obchodní jednání 20. tohoto měsíce; žádá o předání této 

informace.  

19. Telefonát ze skladu expedice; dopravce pro firmu DIS si přivezl nedostatečný počet palet; za jakých 

podmínek mu mohou být zapůjčeny firemní palety. 

Otázky k řešení / úkoly:  

1) Stanovte k uvedeným pracovním úkolům priority řešení, které byste jako vedoucí odbytu měl/a 

respektovat. 

 

2) Určete, které z úkolů byste jako vedoucí nemusel/a uskutečňovat a mohl/a delegovat na někoho 

dalšího (např. personální oddělení, oddělení kvality, asistentku/asistenta atd…) 
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11. Případová studie – Project management – Ústecký kraj 
 

Zpracovatel: Věra Frimlová, Krajský úřad – Ústecký kraj 

Doporučená velikost 

skupiny: 
3 – 4 studenti 

Předpoklady k vyřešení: Využití veškerých dostupných informačních zdrojů 

 

Cíle případové studie: 

 

 Řešitelé budou mít možnost nakládat hospodárně a efektivně s penězi 

 Řešitelé získají přehled o propagaci a využívání farmářských trhů v regionu/městech z různých 

hledisek 

 

Popis případové studie / stávající situace: 

 

 V dnešní době většina trhů zažívá závažný pokles, který ohrožuje tradici, sahající v některých 

případech až do středověku a dále. Trhy jsou skutečnou páteří mnoha měst a městských center a nejstarší 

formou směny zboží. Ohrožena není jen klíčová součást našeho dědictví, ale i systém, který je zdrojem 

ekonomických přínosů pro spotřebitele, spolu se sociální hodnotou trhů jakožto důležitým faktorem 

soudržnosti místních komunit nejen v centrech, ale i na předměstích, kde se trhy často konají. Trhy také 

pomáhají regeneraci center měst a předměstských čtvrtí, prosazují zdravé stravování a podporují „zelenější“ 

životní styly a udržitelnější obchodní vzorce. Jedním z důvodů uvedeného poklesu je skutečnost, že tradiční 

trhy se musí potýkat se stále konkurenčnější velkoformátovou distribucí a že chybějící nebo nedostatečná 

regulace neumožňuje obnovení činnosti městských trhů. 

Otázky k řešení / úkoly:  

Každá skupina obdrží zadání vycházející z aktivit projektu Central Markets např. propojení 

farmářských trhů a Regionální potraviny Ústeckého kraje (závazný indikátor projektu, tzn. musí být v rámci 

projektu naplněn). Na splnění každého zadání mají studenti finanční limit 100.000,- Kč. Studenti se musí 

chovat hospodárně a efektivně. Je nutné myslet opravdu na veškeré výdaje související s aktivitami. Po 

vypracování řešení budou muset obhájit svoji volbu v diskusi. Během diskuse bude každá pracovní skupina 

zastávat názory různých stakeholderů – občané regionu, politici na úrovni kraje a měst, farmáři/producenti a 

zástupci veřejného sektoru a odborníků na dané téma (např. Okresní agrární komory, Okresní hospodářské 

komory…). 

 

Nabídka možných zadání: 

 Propojení farmářských trhů a Regionální potraviny Ústeckého kraje (100.000,-Kč) 

 Propagace farmářských trhů v regionu, městě… směrem k veřejnosti (100.000,-Kč) 

 Propagace farmářských trhů v regionu, městě… směrem k zástupcům měst a obcí (100.000,-Kč) 

 Podpora prodeje regionálních potravin (100.000,-Kč) 

Pro těžší verzi zadání je možné v průběhu práce studentům pozměnit zadání (např. vedoucí partner 

projektu omezí rozpočet, zakáže nákup některých komodit). Tímto studenti rozvíjí svoji flexibilitu a 

adaptabilitu na překážky a náhodné změny. 
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