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 Název: Charakteristiky úspěšných podnikatelů 

 Anotace:  

Které vlastnosti mají podnikatelé společné? Cílem této aktivity je přiblížit se k této otázce s podporou 

podkladu: „Charakteristiky úspěšných podnikatelů”. Může být použita společně s aktivitami týkajícími 

se nápadů pro zahájení podnikání.  

 Klíčová kompetence: 

Porozumět principům podnikání. 

 Očekávaný výsledek: 

Studenti jsou seznámeni s hlavními charakteristikami úspěšných podnikatelů.  

  Klíčová slova:  

Podnikatel, podnikání. 

 Cíle kurzu:  

Identifikovat charakteristiky úspěšných podnikatelů. 

 Teoretická část - vysvětlení obsahu: 

Existuje několik různých charakteristik, které mohou být s podnikateli spojeny. V rozdaném materiálu 

je uveden článek, kde je vyjmenováno 10 hlavních charakteristik úspěšných podnikatelů. Předtím, než 

si článek studenti přečtou, pokuste se tyto charakteristiky identifikovat a vysvětlit, proč jsou vybrány 

právě ony. 

1. Každý student by měl na papír napsat 3 charakteristiky, o kterých si myslí, že nejvíce definují 

podnikatele a vysvětlit proč. Poté, co všichni dopsali, studenti sdělí své vypsané charakteristiky skupině 

a jeden ze studentů nebo učitel/lektor je vypíše na tabuli. Vyznačte pokaždé, když je charakteristika 

opakována. 

2. Poté, co přijdou na řadu všichni studenti, na tabuli vypište seznam 10 nejčastěji zmiňovaných 

charakteristik od těch nejčastěji zmiňovaných po ty nejméně. 

3. Rozdejte studentům materiál „10 Charakteristik úspěšných podnikatelů“. Materiál by si měli všichni 

pečlivě prostudovat. 

4. Po přečtení by měla začít obecná diskuze se zaměřením na následující otázky: 



 

 

 
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. 

- Existují nějaké nové vlastnosti, které nebyly studenty zmíněny? 

- Které vlastnosti/charakteristiky považujete za ty nejdůležitější? 

- Které charakteristiky si myslíte, že máte vy osobně?  

- Jak byste dokázali rozvinout ty, které nemáte? 

- Dokážete jmenovat známé osoby, které lze považovat za podnikatele, kteří tyto charakteristiky mají? 
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https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/101014/10-characteristics-successful-

entrepreneurs.asp 
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