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 Název: Máte na to, stát se podnikatelem? 

 Anotace:  

Jaké dovednosti jsou pro podnikatele nezbytné? Tato aktivita vám společně s testem „Jsem 

podnikatel?“ pomůže nalézt na tuto otázku odpověď.  Může být využita společně s aktivitami 

týkajícími se charakteristik podnikatelů.  

 Klíčová kompetence: 

Získat znalosti o osobních dovednostech. 

 Očekávaný výsledek: 

Studenti si uvědomují, jaké podnikatelské dovednosti mají a jaké potřebují vylepšit, aby se stali 

úspěšnými podnikateli. 

  Klíčová slova:  

Podnikatel, schopnosti. 

 Cíle kurzu:  

Identifikovat získané dovednosti spojené s podnikáním. 

 Teoretická část - vysvětlení obsahu: 

K tomu, aby se člověk stal podnikatelem, musí mít několik určitých dovedností. V materiálu naleznete 

test s deseti otázkami, který studentům pomůže zjistit, zda mají to, co je potřeba k tomu, stát se 

podnikatelem.  

1. Učitel/lektor se nejdříve studentů zeptá na tři obecné otázky: 

 - Myslíte si, že máte na to, stát se podnikatelem? 

 - Pokud ano, jaké vlastnosti jsou pro podnikatele nezbytné? 

 - Pokud ne, proč? 

2. Učitel/lektor následně rozdá kopie testu „Jsem podnikatel?“ a dá všem skupinám dostatek času 

přečíst si otázky a odpovědět. 
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3. Učitel/lektor následně poskytne (rozdá kopie/zobrazí) tabulku s body pro každou otázku. Studenti by 

si měli oznámkovat své odpovědi (nebo oznámkovat odpovědi partnera) a získat celkové individuální 

skóre. 

4. Učitel/lektor následně poskytne (rozdá kopie/zobrazí) dokument s výsledky bodování. Každý student 

by si měl přečíst své hodnocení. Dejte všem možnost prodiskutovat své výsledky, sdílet, co se mohou 

od sebe navzájem naučit a předat si nápady, jak se mohou v dané oblasti zlepšit. 

 

 

Reference: 

https://www.frbatlanta.org/-/media/documents/education/lessons-and-activities/bell-
ringer/characteristics-of-the-entrepreneur-four-corners-activity.pdf 

Odkazy: 

https://www.wesst.org/business-resources/entrepreneur-quiz 
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