
 
 

 
Tento projekt (projekt n° 2016-1-CZ01-KA202-024066) byl financován za podpory Evropské komise.  Podpora Evropské komise při 
vypracování této publikace neznamená, že se Komise ztotožňuje s jejím obsahem, který odráží pouze názory autorů, přičemž Komise 
nemůže nést jakoukoli zodpovědnost za případné využití informací v publikaci obsažených. 

 
 

 
Jsem podnikatel? 

Test 

 

1. Vedení  
a) V každé skupině jsem téměř vždy vůdcem. 
b) Někdy jsem vůdce, ale jsem ochoten následovat i ostatní.  
c) Obvykle jsem následovník a velká rozhodnutí nechávám na 
druhých.  
d) Jsem zpravidla samotář a nezapojuji se jako vůdce ani jako 
následovník.  
 
 
2. Soutěživost  
a) Prospívá mi soutěžit s ostatními.  
b) Jsem soutěživý, pokud se cítím přesvědčen o svých šancích na 
výhru.   
c) Spíše než soutěžit s ostatními, raději spolupracuji.  
d) Soutěživé situace se mi silně nelíbí.  
 
 
3. Když mám peníze navíc: 
a) Skoro vždy je ušetřím a dlouhou dobu neutratím.  
b) Spontánně je utratím za věci, které pravděpodobně 
nepotřebuji.  
c) Utratím je jen za věci, které mi pomohou dosáhnout mých cílů.  
d) Málokdy mám peníze navíc, které bych mohl uspořit nebo 
utratit.  
 
 
4. Když udělám chybu:  
a) Snažím se ji ignorovat a rychle se přes ni přenesu.   
b) Mám na sebe opravdu vztek a na chvíli se cítím hodně špatně.  
c) Přemýšlím o tom, jak v budoucnu udělám věci jinak. 
d) Analyzuji, co se stalo špatně a podnikám kroky k tomu, abych 
předešel podobným situacím v budoucnu. 
 
 
5. Když mám dobrý nápad: 
a) Obvykle si ho nechám pro sebe, dokud nemám šanci na něm 
začít pracovat.   
b) Obvykle na něm okamžitě začnu pracovat.  
c) Obvykle nápad prodiskutuji s přáteli nebo rodinou, abych 
zjistil, jestli si myslí, že je to dobrý nápad.  
d) Využiji všechen svůj čas, peníze a dovednosti, které mám k 
dispozici, aby se stal realitou. 
 

6. Interpersonální schopnosti  
a) Většinu času dělám věci rád sám. 
b) Jsem velmi společenský a přátelský. 
c) Jsem přátelský, ale mám rád, když první krok udělají druzí. 
d) Jsem přátelský, ale velmi plachý. 
 
 
7. Když si představím svůj budoucí profesní život, očekávám: 
a) Že si stanovím vlastní pracovní dobu a budu si schopen vybrat, 
kdy chci pracovat.  
b) Pracovat 12 - 16 hodin denně, abych nastartoval svou kariéru 
a ujistil se, že v profesním životě postoupím kupředu. 
c) Pracovat běžný 40 hodinový týden s delší pracovní dobou 
během speciálních projektů nebo událostí.  
d) Nepracovat, ale být doma a starat se o své děti.  
 
 
8. Když se zamyslím nad svou fyzickou kondicí, popsal bych se 
jako: 
a) Zřídka nemocný člověk, který je schopný dodržovat intenzivní 
harmonogram s mnoha povinnostmi a závazky.  
b) Obvykle zdravý člověk, který je schopný zvládnout běžný 
rozvrh zodpovědností a závazků.  
c) Přepracovaný, vystresovaný člověk, který je často nemocný a 
nezvládá svůj náročný, přeplněný rozvrh.  
d) Jako člověka s jednoduchým harmonogramem a pár 
zodpovědnostmi, díky kterým se příliš nestresuji a nejsem často 
nemocný.  
 
 
9. Když stojíte před problémem, tak: 
a) Ho ignorujete a doufáte, že zmizí.  
b) Svalíte vinu na někoho jiného a dál se nestaráte.  
c) Jste šťastní, jelikož každý problém je nová výzva, kterou je 
nutné překonat.  
d) Se mu postavíte a pracujete na jeho vyřešení, ale neděláte to 
rádi.  
 
 
10. Když přemýšlíte o budoucnosti, tak:  
a) Máte většinou dobrou představu o tom, co musíte udělat, 
abyste se stali úspěšnými, ale nemáte specifické cíle.  
b) Pravidelně stanovujete krátkodobé a dlouhodobé cíle a 
určujete kroky, které musíte podniknout k tomu, abyste tyto cíle 
splnili.  
c) Žijete v přítomném okamžiku a jste si jistí, že se věci v 
budoucnu nějak vyřeší.  
d) Máte pro svůj život velmi specifické plány a očekáváte, že 
všechny tyto budoucí plány se stanou realitou. 
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Jsem podnikatel? 

Body 

 

 A B C D 

1.   Vedení 4 3 2 1 
2.   Soutěživost 4 3 2 1 

3.   Peníze 3 1 4 2 
4.   Chyby 2 1 3 4 

5.   Nápady 2 1 3 4 
6.   Interpersonální          

schopnosti 
2 4 3 1 

7.   Práce 2 4 3 1 
8.   Fyzická odolnost 4 3 2 1 

9.   Problémy 2 1 4 3 
10.   Plánování 3 4 1 2 
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Jsem podnikatel? 

Výsledky 

 

32 - 40 bodů: Narodili jste se, abyste se stali podnikateli. 

Máte silné mezilidské schopnosti a nemáte problém s tím, převzít vedení. Vaše návyky 

ohledně peněz a plánování naznačují, že budete mít dostatek finančních prostředků a sebe-

disciplíny potřebné k tomu, aby se vaše podnikatelské myšlenky staly realitou. Když usilujete 

o dosažení vašich cílů, jednoduše zvládáte jak vysokou úroveň zodpovědnosti, tak trávit 

dlouhé hodiny prací. Nevadí vám prodávat sebe i své myšlenky ostatním a milujete soutěžení. 

 

23 - 31 bodů: Jste podnikatel za správných okolností. 

Máte určité charakteristiky podnikatele, ale možná budete muset zapracovat na jiných 

dovednostech ještě předtím, než s podnikáním začnete. Například, pokud jste teď plaší, 

můžete se stát více společenští tak, že se stanete ve vaší sféře odborníkem nebo budete 

aktivně vyhledávat příležitosti k rozvoji sebedůvěry v sociálních situacích. Pokud máte 

tendenci být spontánní v rozhodnutích ohledně peněz nebo vašeho života, můžete se naučit 

být v těchto oblastech více strategičtí, jak se bude zvyšovat vaše zodpovědnost. 

 

Méně než 23 bodů: Nebojte se, rozenými podnikateli je jen malé procento obyvatelstva. 

Jen malé procento naší populace jsou podnikatelé. Tito podnikatelé vás budou potřebovat, 

nebo se můžete během vašeho života rozhodnout rozvinout více podnikatelských 

dovedností! Tyto vlastnosti mimo jiné znamenají lepší kariérní příležitosti, i když nemáte 

žádný zájem o vlastní podnikání. Kdo ví, může se stát, že ve svém oboru budete tak dobří, že 

se jednou rozhodnete vlastní podnik vytvořit. 


