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Co je to podnikavost?
• Iniciativou a podnikavostí se rozumí schopnost jedince převádět

myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, schopnost nést rizika, 
plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. 

• Tato schopnost je přínosná pro jednotlivce nejen v jeho každodenním
životě doma a ve společnosti, ale i na pracovišti. 

• Pomáhá člověku pochopit souvislosti jeho práce a umožňuje mu chopit
se příležitostí. 

• Podle závěrů Evropské komise definovaných v strategii Evropa 2020 
musí mít do konce roku 2020 každý žák počátečního vzdělávání
praktickou zkušenost s výchovou k podnikavosti. 



Kompetence podporující 
podnikavost, iniciativu a kreativitu

• kritické myšlení – schopnost orientovat se v informacích a vyhodnocovat je,
• vidění příležitostí, iniciativa a aktivita – schopnost aktivně vyhledávat 

vhodné příležitosti a využívat je,
• kreativní myšlení a tvořivost – schopnost přicházet s nápady a dále je 

rozvíjet,
• strategické řízení – kombinační schopnosti, schopnost zpracovat nápady do 

podoby záměrů, schopnost předvídat a dlouhodobě plánovat,
• týmová práce – leadership a schopnost práce v týmu,
• flexibilita – schopnost přizpůsobovat se změnám,
• vytrvalost a smysl pro zodpovědnost,
• přijímání rizika – schopnost vyhodnocovat a akceptovat přiměřené riziko,
• finanční povědomí – schopnost vidět věci ve finančních souvislostech.



Co to je kritické myšlení?
•„Kritické myšlení považuji za jednu z velmi dobrých 

cest k tomu, aby škola vedla žáky a studenty 
k přemýšlení o sobě i o světě kolem sebe, nikoli jen k 
„biflování“ poznatků.“  (Koudelková, 2006, s. 5)

•David Klooster (2000, s. 8) nabízí pětibodovou 
definici. Zaprvé: Kritické myšlení je nezávislé myšlení. 
Zadruhé: Získání informace je východiskem, a nikoli 
cílem kritického myšlení. Zatřetí: Kritické myšlení 
začíná otázkami a problémy, které se mají řešit. 
Začtvrté: Kritické myšlení se pídí po rozumných 
argumentech. Zapáté: Kritické myšlení je myšlením ve 
společnosti. 



Co to je vidění příležitostí, iniciativa 
a aktivita?

•vidění příležitostí, iniciativu a aktivitu  
vnímáme jako schopnost vyhledávat, 
kriticky hodnotit příležitosti, aktivně 
přicházet s nápady a realizovat je…



Co je to tvořivost, kreativita?

•je činnost, jejímž výsledkem jsou 
nové, originální výtvory (V. Holeček, 
Psychologie v učitelské praxi, 2014)



Co je to iniciativa a podnikavost?

• Iniciativou a podnikavostí se rozumí schopnost jedince převádět 
myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, schopnost 
zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem 
dosáhnout určitých cílů. Tato  schopnost je přínosná pro jednotlivce 
nejen v jeho každodenním životě doma a ve společnosti, ale i na 
pracovišti, pomáhá pochopit souvislosti jeho práce a umožňuje mu 
chopit se příležitostí. 

• (z Úředního věstníku EU -doporučení Evropského parlamentu a 
rady ze dne 18. 12. 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní 
učení)



NÁMĚT NA DISKUSI

JE PODNIKÁNÍ JE PŘIJÍMÁNO JAKO 
ALTERNATIVA PRO PROFESNÍ 

UPLATNĚNÍ ŽÁKŮ VAŠICH ŠKOL?/



KONTAKTY

•www.enter-info.eu
•h"ps://www.facebook.com/ENTER-
1541739315850156/

•EducaAonal AssociaAon, z.s., Nad hradním
vodojemem 35, Praha 6

•Ing. Hana Čiháková, Ph.D.
•Email: educaAonal.as@gmail.com
•Telefon: 724 652 217


