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ÚVOD
Cílem projektu ENTER je výchova k podnikavosti, resp. výchova k podnikavosti na středních
odborných školách a učilištích a výměna zkušeností se zahraničními partnery z Lotyšska,
Rakouska a Portugalska v této oblasti. Novou prioritou evropských společností je zvýšení
konkurenceschopnosti prostřednictvím výchovy k podnikavosti i v jiných typech škol než
ekonomicky zaměřených. Cílem, zejména v zemích EU, je rozvíjet dovednosti a kompetence
spojené s konkrétními podnikateli. Především se doporučuje rozvoj tvořivosti, inovativnosti,
schopnosti riskovat a plánovat a řídit projekty. Smyslem je také změna postojů k podnikání se
všemi sociálními, obchodními a politickými aspekty, zejména ve východoevropských
ekonomikách.
V zemích zapojených do projektu jsme zanalyzovali situaci v dané oblasti. Na základě této
analýzy jsme vytvořili specifický vzdělávací program pro učitele středních odborných škol
a odborných učilišť. Obsah programu lze využít ve stávajících vyučovacích předmětech (při
navýšení počtu stávajících hodin), využíváním projektové výuky, pořádáním setkání a exkurzí,
apod. Výchova k podnikavosti může být začleněna do různých vzdělávacích programů
a předmětů, např. občanská výchova, rodinná výchova, praktické činnosti.
Tento vzdělávací program je zaměřen na zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí učitelů
a poskytuje nástroje a metodiku pro výuku studentů principům podnikavosti ve středních
odborných školách a učilištích na úrovni 3 Evropského kvalifikačního rámce.
Evropská komise považuje výchovu k podnikavosti v globalizované ekonomice za klíčový faktor
pro zvýšení konkurenceschopnosti. Ve Strategii Evropa 2020, která vychází z Lisabonské
strategie je uvedeno, že je třeba zaměřit školní vzdělávací programy na kreativitu, inovace
a podnikání (str. 14). V rámci akce na podporu podnikání (Akční plán pro podnikání do roku
2020) vyzvala Evropská komise všechny členské státy, aby zajistily, že podnikání bude zakotveno
v osnovách všech úrovní vzdělávání jako klíčová schopnost, a to do konce roku 2015.
Pojetí podnikavosti musíme chápat v širším kontextu. Výchova k podnikavosti by neměla být
zaměňována se všeobecným ekonomickým vzděláváním, měla by být skutečně chápána jako
soubor klíčových kompetencí, který by měl mít každý absolvent a měl by je neustále rozvíjet.
V kontextu tohoto programu se to týká zejména schopnosti stanovit realistické a dosažitelné cíle,
které je třeba dosáhnout prostřednictvím inovativních obchodních a marketingových strategií.
Při podpoře podnikavosti je třeba, aby učitelé používali vhodné učební metody, jako je projektové
učení, v němž jsou teoretické znalosti kombinovány s praktickými situacemi v reálném světě
v rámci vztahů mezi subjekty. Ve fázi implementace působí učitel jako poradce nebo trenér.
Pokud chceme rozvíjet kompetence k podnikavosti je nutné klást důraz na celkový přehled
studenta, který bude zahrnovat kontext tématu a ekonomické aspekty. Stručně řečeno, koncepce
výchovy k podnikavosti by měla zahrnovat podnikavost a kreativitu jako osobnostní kvality
jednotlivce, přípravu na podnikání jako na profesi, i podnikání jako sociální nebo individuální
hodnotu.
V této publikaci najdete zkrácenou verzi všech modulů. Úplná verze vzdělávacího programu je
k dispozici zdarma on-line na: www.enter-info.eu.

1. MODUL – INOVACE
(12 hodin)

Úspěšným dokončením tohoto modulu získají
učitelé znalosti o designovém myšlení,
iniciativě, kreativitě, otevřenosti a flexibilitě
a o modelech podnikání. Učitelé budou moci
všechny tyto nově nabyté znalosti dále předat
svým
studentům.
Materiály
obsahují
rozšiřující čtení, navazující interaktivní
nástroje, případové studie a informační videa.
Obrázek č. 1 od Estée Janssens na Unsplash

VÝSLEDKY STUDIA

✓
✓

✓

✓

✓
✓

ZNALOSTI
znát základní principy
designového myšlení
v podnikání;
znát rozdíly mezi
designem
a designovým
myšlením;
vědět jak iniciativa
pomáhá v podnikání
a proč podnikatelé
a učitelé iniciativu
potřebují;
vědět jak kreativita
pomáhá podnikatelům
v jejich každodenním
životě a jak může
pomoci i učitelům;
znát jak může
otevřenost a flexibilita
pomoci učitelům;
znát čtyři
podnikatelské modely
a specifické výhody
a problémy každého
modelu;

✓

✓

✓
✓
✓

DOVEDNOSTI
rozpoznat rámec
designového myšlení
a jak být schopen ho
používat;
podněcovat ve
studentech iniciativu
a tím zlepšit jejich
výsledky;
propojit tvůrčí myšlení
s podnikatelským
způsobem uvažování;
stát se v práci
flexibilnějším;
analyzovat různé
podnikatelské modely za
účelem zjištění, které
z nich jsou nejlepší pro
různé obchodní situace;

KOMPETENCE
✓ rozvíjet designové
myšlení v učebnách
a školách;
✓ motivovat žáky k
větší iniciativě;
✓ vysvětlit žákům, jak
využívat kreativitu ve
svůj vlastní prospěch;
✓ demonstrovat, jak se
stát flexibilními ve
škole, ale i mimo ni;
✓ vysvětlit, jak využívat
všechny čtyři modely
podnikání a pomocí
analýzy zjistit, který
z nich více vyhovuje
individuálním
potřebám daného
studenta.

ZNALOSTNÍ ZÁKLADNA
Designové myšlení
Designové myšlení je základem efektivního rozvoje strategie a organizačních změn. Můžete
navrhovat způsoby, jakými vedete, řídíte, vytváříte či inovujete. Designový způsob myšlení
může být aplikován na systémy, postupy, pravidla chování a zkušenosti zákazníků/uživatelů.
Designové myšlení je metoda, kterou návrháři používají k řešení složitých problémů
a nacházení potřebných řešení pro své klienty. Designové myšlení není orientováno na
problém, ale na jeho řešení a vytváření preferované budoucnosti. Designové myšlení vychází
z logiky, představivosti, intuice a systémové myšlení a jeho účelem je prozkoumat možnosti
toho, co by mohlo být. Požadované výsledky by měly být přínosem pro koncové uživatele
(zákazníky nebo žáky).
Designové myšlení lze charakterizovat jako disciplínu, která využívá vnímání a metody
návrháře tak, aby kombinovala potřeby zákazníka s tím, co je technologicky proveditelné a co
může funkční obchodní strategie přetvořit v něco, co je pro zákazníka hodnotné, či v tržní
příležitost.“ – Tim Brown CEO společnosti IDEO.
Rámec designového myšlení
Tento rámec integruje
klasické kreativní řešení
problémů (CPS)
s metodikami umění
a designu.
Designové
myšlení
nabízí
strukturovaný
rámec pro porozumění
a snahu
o
inovaci
způsoby, které přispívají
k organickému
růstu
a přináší
vašim
zákazníkům skutečnou
hodnotu.
Obrázek č. 2 převzatý z https://www.creativityatwork.com/design-thinking-strategy-for-innovation/

Cyklus designového myšlení zahrnuje pozorování za účelem objevení nenaplněných potřeb
v kontextu a omezení konkrétní situace, vymezení příležitosti a rozsahu inovace, vytvoření
kreativního nápadu, testování a následné vylepšování daného řešení.

Tento diagram ilustruje rámec
designového myšlení vytvořený
The Design Council (UK), který
mapuje designový proces ve čtyř
odlišných fázích: objevování,
definování, vytváření a dodání.
Ilustruje
tak
divergentní
a konvergentní fáze designového
procesu.
Obrázek č. 3 převzatý z
https://www.creativityatwork.com/design-thinking-strategy-for-innovation/

Designové myšlení formuluje inovace zaměřené na člověka
Inovace zaměřené na člověka začínají rozvíjením chápání nenaplněných nebo nevyslovených
potřeb zákazníků nebo uživatelů. „Nejjistějším zdrojem nových nápadů, které mají skutečnou
konkurenční výhodu a tím i perspektivu pro získání vyšších marží, jsou nevyslovené potřeby
zákazníků," říká Jeanne Liedtka (Batten Briefings 2015). „Blízký vztah k zákazníkovi - hluboká
znalost zákazníků a jejich problémů - pomáhá tyto potřeby odhalit.“
Designové myšlení minimalizuje nejistotu a riziko spojené s inovacemi zapojením zákazníků nebo
uživatelů prostřednictvím řady prototypů, díky kterým vznikají nové koncepty, které se dále
testují a definují. Lidé využívající designové myšlení se spoléhají na poznatky, které získali
z experimentů prováděných v reálném světě, ne pouze na historické údaje či průzkumy trhu.

Rozvíjejte designové myšlení ve svých firmách a také ve třídách
Nemusíte být designérem, abyste mysleli jako on. Zatímco naučit se, jak být dobrým designérem,
trvá roky, můžete alespoň jako designér přemýšlet a navrhovat způsoby, jak vést, řídit, učit,
vytvářet a inovovat. Design začíná stanovením strategického úmyslu. Pokud navrhujete strategii,
designujete.

Iniciativa
Smysl pro iniciativu a podnikavost se týká
schopnosti přeměnit myšlenky v činy. Zahrnuje
tvořivost, inovativnost a schopnost riskovat,
stejně jako plánovat a řídit projekty za účelem
dosažení stanovených cílů. Tento přístup je
vhodný pro každého a to nejen v jejich
každodenním životě doma a ve společnosti, ale
také na pracovišti, kdy je potřeba uvědomit si
kontext své práce a být schopen využít
nečekaných příležitostí. Jedná se také o základ
pro získání dalších specifičtějších dovedností
a znalostí, které jsou potřebné těm, kteří začínají
podnikat nebo přispívají ke společenské či

Obrázek č. 4 převzatý z Rawpixel.com na Unsplash

obchodní činnosti. Tento postup by měl mimo
jiné také zahrnovat povědomí o etických
hodnotách a podporovat dobré vedení.

Základní znalosti, dovednosti a postoje týkající se této kompetence:
Nezbytné znalosti zahrnují schopnost identifikovat možné příležitosti k osobnímu, profesnímu
a/nebo podnikatelskému růstu, včetně situací „širšího obrazu“, které poskytují kontext,
v němž lidé žijí a pracují. Příkladem je široká znalost fungování ekonomiky a příležitosti
a výzvy, které vznikají při konfrontaci se zaměstnavatelem či společností. Jednotlivci by si
měli být také vědomi etického postavení podniků a toho, že mohou být silou, která mění náš
svět k lepšímu, například prostřednictvím fair-trade či sociálního podnikání.

Obrázek č. 5 převzatý z Rawpixel.com na Unsplash

Nezbytné dovednosti jsou dále proaktivní
řízení projektů (včetně například schopnosti
plánovat,
organizovat,
řídit,
vést
a delegovat, analyzovat, komunikovat,
poslouchat, hodnotit a zaznamenávat),
účinné zastoupení, vyjednávání a schopnost
pracovat jak individuálně, tak jako součást
týmu. Schopnost posoudit a identifikovat
své silné a slabé stránky a správně určit, kdy
a jak je výhodné riskovat, je zásadní.
Podnikatelské myšlení je charakterizováno
iniciativou,
proaktivitou,
nezávislostí
a inovativností v osobním i společenském
životě, ale i v práci. Další důležitou
schopností je být motivovaný a odhodlaný
splnit cíle, ať už se jedná o cíle osobní, či ty,
které sdílíme s ostatními, jako například
v práci.

Jak iniciativa pomáhá při podnikání?
K dosažení výsledků v podnikání musí mít člověk potřebnou iniciativu k tomu věci provést.
Větší iniciativa znamená lepší výsledky. Pokud ale chybí touha podnikat, tak samozřejmě celá
akce nemůže být úspěšná.
Úroveň motivace zaměstnanců je vyšší. Manažer, který oplývá silnou iniciativou k dosažení
výsledků, také povzbuzuje své podřízené k tomu, aby dělali totéž.
Můžete dosáhnout vyšších zisků. Iniciativa dosáhnout dobrých výsledků má za následek větší
zisk. Zaměstnanci budou podávat lepší výkon.
Dosáhnete cílů. K dosažení cílů musí člověk vyvinout značnou iniciativu.
✓ Iniciativa navozuje pozitivní pocit. Nadšení pro práci činí člověka podnikavým
a zaměstnanci se budou v takovém pracovním prostředí cítit šťastněji. Být šťastný
znamená podávat lepší výsledky.
✓ Iniciativní člověk generuje nové nápady, které rozšiřují celé podnikání.

✓ Iniciativa může také pomoci překonat špatná období, jelikož může povzbudit vlastníka
podniku k tomu, aby čelil svým neúspěchům a pokusil se o vítězství ještě jednou.
Je nutné, aby byl manažer/učitel iniciativní?
Samozřejmě. Manažer nebo učitel musí k dosažení výsledků projevit iniciativu. Musí být
iniciativní, aby dosáhl dobrých výsledků u ostatních zaměstnanců či žáků. Vlažný přístup
může mít za následek menší zisky a ve skutečnosti dokonce i krach podnikání. K dosažení
pozitivních výsledků je nutná vysoká úroveň iniciativy.
Pro podnikání je iniciativa klíčová. Úspěchu v podnikání můžete dosáhnout, jen pokud jsou
všichni zaměstnanci natolik iniciativní, aby dosáhli skvělých výsledků. Stejně tak úspěchu ve
studiích můžou žáci dosáhnout, jen pokud jsou iniciativní a mají zájem o to, skvělých
výsledků dosáhnout.

Kreativita
Proč je kreativita pro podnikatele klíčová?
Důkladné zkoumání podnikání ukazuje, že
kreativní myšlení je pro podnikatele nezbytná
dovednost, jelikož jim pomáhá vytvářet nové
nápady a myšlenky. Kreativita umožňuje
vymýšlet zajímavé postupy, což podnikatelům
přináší spoustu výhod. Ale co přesně dělá
kreativitu v pracovním životě podnikatele tak
zásadní a důležitou?
Obrázek č. 6 převzatý od Atilla_Taskiran na Unsplash

Kreativita vede k úspěchu:
Vytváření nových nápadů s cílem dosáhnout vítězství nad konkurencí. Základem
podnikání je vytvářet a zkoumat nové projekty. Když je podnikatel schopen vygenerovat nový
nápad, který je proveditelný a efektivní, získá výhodu nad konkurencí. Schopnost zkoumání
různých nevyužitých segmentů trhu funguje stejně, jako naučená dovednost či vědomost,
kterou známe či umíme.
Přemýšlení o nových způsobech, jak produkt vyvinout a tím vylepšit celé podnikání.
Kreativita pomáhá rozvíjet nové způsoby vylepšení stávajícího produktu či služby
a optimalizovat podnikání. Produkt je vždy možné vylepšit, ale zjistit způsob, jak to udělat,
zvládne pouze kreativní podnikatel.
Přemýšlení o nemyslitelném. K vytvoření těch nejzvláštnějších myšlenek kreativita vyžaduje
představivost. Představivost je nutná pro překročení hranice „obvyklého“ a „normálního“
a použití nového nekonvenčního pohledu na věc. To umožňuje podnikatelům přemýšlet nad
rámec tradičních řešení, přijít s něčím novým, zajímavým, neokoukaným, co má ale přesto
potenciál k úspěchu.

Hledání podobných systémů v různých oblastech. Někdy, v důsledku rutiny nebo zvyku,
myšlenkový proces pokračuje také v souladu s těmito zavedenými procesy. Kreativita
umožňuje lidem spojovat různé, nesouvisející oblasti podnikání a tak vytvářet úspěšné
podnikatelské projekty. Slučování různých oblastí a oborů vytváří zajímavé intersekce
a vytváří nové specifické mezery na trhu. Většina lidí se bojí spojovat různé disciplíny, ale
nejzajímavější nápady pocházejí právě z kolize rozdílných oblastí.
Vytváření nových specifických mezer na trhu pomocí kreativity a podnikavosti. Je
důležité, abychom prozkoumali nové aspekty tradičního podnikání. Může se jednat o změnu
způsobu výroby produktu, poskytování služby nebo o to, jak jsou produkty či služby
dodávány uživatelům. Všechny tyto oblasti mohou vytvořit mezery na trhu, které mají
v podnikání velký potenciál.
Podnikání a kreativita - co je spojuje?
Došli jsme tedy k závěru, že podnikatelé mohou svůj úspěch přisuzovat kreativitě. Co ale
přesně podnikání a kreativitu spojuje?
Podnikatelé spojují tvůrčí a obchodní myšlení
V dnešním světě jsou v důsledku globalizace a nadměrné industrializace produkty vyráběny
a následně vyváženy na mezinárodní trhy. Výsledkem je, že je daný produkt dostupný skoro
na každém místě naší planety. Spotřebitel má přístup k mnoha výrobkům různého typu
a kvality. Takže co může podnikatel udělat na trhu zaplaveném produkty? Je vůbec možné
vytvořit a dodat nový produkt na trhy, kde spotřebitelé již mají své preferované produkty,
kterým důvěřují a tolik možností, z čeho vybírat? Čím může váš produkt vyniknout nad
ostatními?
Kreativní mysl najde odpověď na všechny tyto otázky. Kreativita nám pomáhá přemýšlet
o tom, jak zlepšit stávající obchodní postupy. Značka může být mezi spotřebiteli velmi
uznávanou a oblíbenou, ale vždy existuje něco, co lze udělat odlišně a lépe. Tvořivá mysl je
jako umělec, který na plátně vytváří nové a vzrušující obrazce. Kreativita nám pomáhá
přicházet s dosud neznámými nápady a inovovat stávající postupy.
Kreativita je jednoduše schopnost představivosti. Představivost je schopná člověka dovést do
míst, které ještě nikdy nebyly prozkoumány. V obchodních termínech je samotná
představivost známá jako „nekonvenční myšlení”. Pomocí fantazie může podnikatel odložit
omezující normy a vytvořit něco kreativního a inovativního.
Tvořivá mysl však musí být skloubena
s podnikatelskými dovednostmi, aby tyto
kreativní nápady mohly být přivedeny
k životu v obchodním prostředí. Podnikatel
posuzuje požadavky na provedení dané
myšlenky
analýzou
dostupných vs.
potřebných zdrojů a vyhodnocuje proces
založení nového podniku a jeho správu.

Podnikatel navrhuje podnikatelské modely,
které mohou na prvním místě podpořit
a realizovat inovativní myšlenky. Podnikatel
dodává aspekt „vědy“ tomu, jak uměleckou
kreativitu přivést k životu. Podnikatel proto
překlenuje propast mezi tvůrčím géniem
a tradičním obchodním přístupem.

Obrázek č. 7 převzatý od Rob Bye na Unsplash

Existují indikátory, které značí kreativní myšlení úspěšného podnikatele. Kreativita dává
podnikateli výhodu nad konkurencí, ale jak lze posoudit, zda je člověk dostatečně kreativní
nebo ne? Níže jsou uvedeny charakteristické znaky tvůrčího podnikatele:
✓ podnikatel dodržuje pravidla a zásady pouze tehdy, když přidávají jeho společnosti
hodnotu a mají potenciál přilákat více zákazníků;
✓ podnikatel na prvním místě experimentuje s novými nápady a myšlenkami, dále se učí
ze svých zkušeností a implementuje nové poznatky;
✓ podnikatel se méně bojí ztráty a je vždy ochoten experimentovat novými riskantními
činy
;
✓ podnikatel se nebojí toho, být kreativní a věří, že kreativní nápady mohou jeho
podnikání pouze pomoci;
✓ kreativní myslitel bude čerpat inspiraci z nových myšlenek ve všech oblastech ať už
přímo či nepřímo souvisejících s jeho podnikáním;
✓ podnikatel se nebojí posunout nad rámec svého segmentu a vstoupit na nové trhy, to
mu otevírá širokou škálu příležitostí formulovat nové specifické mezery na trhu;
✓ každý produkt či služba nejsou dokonalé a vždy existuje prostor k vylepšení,
podnikatel si je této skutečnosti dobře vědom;
✓ kreativní myslitel se zajímá o to jak spojit zcela rozdílné věci a vytvořit tak nové
produkty či služby;
✓ podnikatel vytváří nové produkty pro stávající služby a nové služby pro stávající
produkty;
✓ kreativní nápady přicházejí rychleji, když se člověk nebojí posoudit nové myšlenky
bez ohledu na to, odkud pocházejí;
✓ podnikatel se o svůj nápad často podělí a je otevřen zpětné vazbě, na jejímž základě
tento nápad zdokonaluje a vylepšuje;
✓ kreativním se člověk stává, když učí novým věcem, ať již souvisejí s daným oborem
nebo ne.
Tyto indikátory nám ukazují, že podnikání a kreativita jdou ruku v ruce. Podnikatelé jsou
flexibilnější a spíše než o dokonalost usilují o zlepšení.

Obrázek č 8 převzatý od Chris Adamus na Unsplash

Kreativita musí být strukturována.
Pokud je člověk flexibilní a využívá nové
obchodní příležitosti, je zároveň nezbytné
dodržovat dané postupy a omezení.
Nicméně příliš mnoho omezení proces
zbavuje veškeré podstaty. Klíčem je mít
velmi pečlivý přístup k práci a zároveň
nebýt příliš tvrdý. Vědci tvrdí, že kreativitu
nejlépe využijeme při implementaci dvou
odlišných
přístupů:
konvergentním
a divergentním. Konvergentní přístup je
zaměřen a usiluje o jediné řešení využívající
dostupných informací. Divergentní myšlení
však vytváří mnoho kreativních řešení
z různých směrů.

Tvořivé myšlení není jedinou dovedností potřebnou pro podnikání.
Dosavadní informace nás dovedly k tomu, že pro podnikání jsou potřeba určité základní
dovednosti, a to vymýšlení nových nápadů a schopnost riskovat při jejich implementaci.
Nicméně je třeba si uvědomit, že to nejsou jediné dovednosti, které jsou nutné pro úspěšné
podnikání. Vymyšlení nápadu může být snadné; úspěšné provedení však může být dost
obtížné. Co dělá člověka úspěšným podnikatelem? Proč jsou si někteří lidé vědomi
příležitostí, které kolem nich existují a jiní ne? Jsou geneticky odlišní? Nebo mají pouze jiný
názor na to, jak věci řešit?
Na tyto otázky neexistují definitivní odpovědi, ale vědci poukázali na některé oblasti, ve
kterých by podnikatel měl vynikat. Těmi jsou:
Osobnostní rysy. Tyto charakteristiky podnikatelům pomáhají různými způsoby. Optimismus;
vize, sebeovládání; iniciativa, vytrvalost, tolerance a odolnost jsou rysy, díky kterým může
podnikatel vyniknut, a dodávají mu schopnost řídit projekty.
Interpersonální dovednosti. Podnikatelé musí komunikovat s lidmi na mnoha úrovních. To
vyžaduje, aby měli vynikající komunikační schopnosti. Komunikace, vedení, motivace,
osobní vztahy, vyjednávací schopnosti a morálka jsou atributy, které jsou v dynamickém
podnikatelském prostředí nutností.
Kritické myšlení. Podnikatel musí být svým vlastním kritikem. Důležité je také pozorné
zkoumání různých aspektů dané myšlenky, aby bylo možné ji před implementací zdokonalit.
Je možné si ušetřit mnoho práce a úsilí v budoucnosti, pokud myšlenku kriticky analyzujeme
a to nezvládne nikdo jiný lépe, než podnikatel sám.
Praktické dovednosti. Tyto dovednosti jsou nutné ve fázi implementace projektu a řízení
podniku. Podnikatel musí být schopen naplánovat a zorganizovat cíle a úkoly. V různých
fázích procesu by podnikatel měl projevit schopnosti efektivního rozhodování a kritického
myšlení.

Otevřenost a flexibilita

Básník z 18. století Robert Burns napsal: „Nejlepší plány myší a lidí nejednou pejr jen a plevy
sklidí“. Když vaše práce nevychází podle plánu, jste schopni plán změnit, aby odpovídal
novým skutečnostem? Nebo se neovládnete a necháte okolnosti, aby negativně ovlivnily vaše
chování? Schopnost flexibility a dobrý přístup ke změnám může mít velmi silný pozitivní
dopad na váš profesionální život. Zde se s vámi podělíme o kroky, jak změnit plán, když se
vám změní před očima.
Jak se stát flexibilnějším na pracovišti
Flexibilita je velmi žhavým slovem v dnešním pracovním prostředí. Nadčasová fráze, která je
pro tento scénář velmi vhodná, je, že pevný a neohebný strom nepřežije silný vichr bouře.
Jedná se vlastně o dokonalý slovní obrat, který nám vysvětluje, co vlastně znamená flexibilita.
Pokud jste flexibilní na pracovišti, znamená to, že jste schopni se přizpůsobit a nenechat se
vyvést z míry lidmi, ale i měnícími se okolnostmi. Následující kroky vám pomohou zvýšit
vaši flexibilitu a otevřít se změnám na pracovišti. (více ve vzdělávacím programu na:
www.enter-info.eu).

Modely podnikání
Organizace v dnešní době využívají čtyři způsoby vnitropodnikového podnikání. Každý
přístup má určité výhody - a také specifické problémy.
Generální ředitelé hovoří o růstu; trhy to vyžadují. Ale ziskový organický růst je obtížný.
Když klíčové podniky začínají stagnovat, výzkum naznačuje, že méně než 5% z nich je
schopno obnovit tempo růstu na více než 1% nad hrubý domácí produkt. Vytváření nových
podniků nebo vnitropodnikového podnikání nabízí jedno stále silnější řešení. Podle
nedávného průzkumu, společnosti, které kladly větší důraz na vytváření nových modelů
podnikání, zvýšily své provozní marže rychleji než konkurence.

Čtyři modely
Dvě dimenze, řízené přímo
vedením, se liší v tom, jak
organizace řeší
vnitropodnikové podnikání.
Společně tyto dvě dimenze
vytvářejí matici čtyř
dominantních modelů:
příležitostní, umožňující,
prosazující, producentský,
(více ve vzdělávacím

programu na:
www.enter-info.eu).

Obrázek č 9 – vlastní návrh

DYNAMICKÉ NÁSTROJE
jsou dostupné ve vzdělávacím programu na: www.enter-info.eu.

PŘÍPADOVÉ STUDIE
jsou dostupné ve vzdělávacím programu na: www.enter-info.eu.

NAUČTE SE VÍCE NA:
✓ http://www.creativityatwork.com/2016/07/18/how-design-thinking-adds-value-to-inno
vation/
✓ https://www.fastcompany.com/3037092/9-ways-to-take-more-initiative-at-work
✓ https://www.entrepreneur.com/article/237570
✓ http://www.businessnewsdaily.com/5813-creativity-in-entrepreneurship.html
✓ https://www.entrepreneur.com/article/250312
✓ http://sgag.eu/

REFERENCE:
Všechny materiály použité při přípravě tohoto modulu byly převzaty z:
✓
✓
✓
✓

http://www.creativityatwork.com/design-thinking-strategy-for-innovation/
http://keyconet.eun.org/initiative-and-entrepreneurship
http://www.paggu.com/entrepreneurship/how-does-initiative-help-business/
http://www.hitc.com/en-gb/2006/05/05/the_best_employee_in/

✓ https://www.cleverism.com/why-creativity-is-so-crucial-for-entrepreneurs/
✓ http://www.careeraddict.com/be-flexible-and-open-to-change-in-the-workplace
✓ http://sloanreview.mit.edu/article/the-four-models-of-corporate-entrepreneurship/
.

2. MODUL – TÝMOVÁ PRÁCE A KOMUNIKACE
(12 hodin)

Cílem modulu je posílit dovednosti žáků
v oblasti úspěšné komunikace a spolupráce
s ostatními tak, že dojde k posílení jejich
interpersonální dovednosti, která je potřebná
zejména pro řešení konfliktů a spolupráci.

Obrázek č. 10 od Rawpixel na Unsplash

VÝSLEDKY UČENÍ
ZNALOSTI
✓ vybavit si aspekty
verbální, neverbální a
paraverbální
komunikace;
✓ rozeznat různé styly
komunikace;
✓ pojmenovat důvody a
znaky konfliktů;
✓ stanovit indikátory
dobré týmové práce;
✓ zapamatovat si
indikátory stresu;

DOVEDNOSTI
✓ označit faktory, které
ovlivňují komunikační
procesy;
✓ identifikovat
komunikační styly v
interakci s ostatními;
✓ označit styly řešení
konfliktů;
✓ zhodnotit postupy dobré
týmové práce s ohledem
na vlastní pozici;
✓ rozpoznat stresové
faktory;

KOMPETENCE
✓ upravit své chování
podle typu dané
konverzace
a prostředí;
✓ interpretovat
sdělované informace
a vypořádat se s nimi
s citem
a porozuměním;
✓ analyzovat procesy
řešení konfliktů
✓ organizovat práci s
ohledem na běžné
úkoly a termíny osob
ve skupině;
✓ použít metody
zvládání stresu.

ZNALOSTNÍ ZÁKLADNA
Komunikace - Úvod
Evropská komise komunikaci považuje za
klíčovou kompetenci. Popisuje ji jako „(…)
schopnost vyjádřit a interpretovat pojmy,
myšlenky, pocity, fakta a názory v ústní
i písemné podobě (poslech, mluvení, čtení
a psaní) a jazykově komunikovat vhodným
a tvůrčím způsobem v plném rozsahu
1
sociálních a kulturních kontextů.“
Obrázek č. 11: Depositphotos_70174505_original

Výhody zvládnutí efektivní komunikace jsou např. lepší dovednosti spojené s vedením
dialogu a se spoluprací, ale také rozvoj pozitivního postoje vůči ostatním.
Komunikace je komplexní proces. Lidé komunikují slovy, hlasem, ale i celým tělem. Dále
existují různé způsoby verbální, neverbální a paraverbální komunikace. Například určitý styl
verbální komunikace je charakterizován projevením emocí za účelem vytvoření vztahu. Jiný
styl je naopak založen na respektování osobního prostoru jiných osob a uchování harmonické
atmosféry tím, že strany, které spolu komunikují, neprojevují téměř žádné emoce.
V následujících kapitolách se seznámíte s teoretickými modely "komunikace". Dále jsou
vysvětleny různé typy komunikace (verbální, neverbální a paraverbální) a také styly
komunikace.
Modely komunikace
Existuje mnoho modelů a konceptů komunikace. Jeden z nejznámějších je Shannonův
a Weaverův model komunikace. Jedná se o jeden z nejjednodušších modelů a obecně se
uplatňuje v různých komunikačních teoriích.
Tento model popisuje proces komunikace od zdroje k cíli s ohledem na fáze přenosu dané
zprávy. Po provedení analýzy je zřejmé, že během procesu komunikace mohou vzniknout
nedorozumění kvůli jeho složitosti. Tímto způsobem může být komunikace upravena tak, aby
byla účinnější.
Model byl původně vyvinut pro zlepšení technické komunikace, ale díky své jednoduchosti
(což může být také jeho kritickým bodem) byl později aplikován na více polí v oblasti
komunikace. Jedna oblast jeho možné aplikace je popsána v případové studii (dostupné ve
vzdělávacím programu na: www.enter-info.eu).

1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:c11090

Obrázek č. 12: Shannonův a Weaverův model komunikace
Převzato z: http://communicationtheory.org/wp-content/uploads/2011/06/shannon_weaver_model.jpg

"Zdroj" je (informační) zdroj zprávy. Informace jsou "kódovány", což znamená, že jsou
konvertovány např. do signálu (telefon), nebo také do textu a/nebo obrazu.
Zprávy jsou přenášeny z kodéru (vysílače) do dekodéru (přijímače) přes "kanál". Pro
vzájemné porozumění je důležité, aby odesílatel zvolil vhodný kanál, který příjemce dostihne.
Během tohoto procesu mohou být zprávy zkresleny nebo ovlivněny "šumem". Tento šum
může být fyzický, jako například hluk dopravy, který naruší průběh komunikace, takže
příjemce nedostane správnou zprávu, ale také jiná interpretace zprávy příjemcem.
Pomocí "dekodéru" se informace převedou na zprávu, která se dostane do cíle.
"Cíl" je konečným příjemcem informací, které zdroj odesílá. Na základě dekódované zprávy
cíl odesílá zpětnou vazbu zdroji. Pokud je zpráva zkreslena šumem, ovlivňuje to komunikační
tok mezi zdrojem a cílem. Závisí také na motivaci a schopnostech cíle pochopit danou
informaci. Zdroj by proto měl podpořit srozumitelnost svojí zprávy například doplňujícími
2
informacemi, vhodným jazykem těla a výběrem správného kanálu.
Druhy komunikace
Termín komunikace se neomezuje na výměnu informací slovní interakcí, ale také na aspekty
jako kladení důrazu na určitá slova (paraverbální komunikace) a jazyk těla (neverbální
komunikace). Studiem a procvičováním komunikace můžeme pochopit, jak různí lidé jednají,
komunikují a vnímají svět kolem sebe.
Verbální komunikace znamená komunikaci prostřednictvím slov a ta se liší od člověka
k člověku. Každá osoba preferuje komunikační prostředek založený na hodnotách,
přesvědčeních, kultuře atd.
2

Traut-Mattausch, Frey, Dieter (year n.a.): Kommunikationsmodelle.
https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/psyifp/aeechterhoff/wintersemester2011-12/vorlesungkommperskonflikt/trautmattauschfre
y_kommmodelle_handbkap2006.pdf

Paraverbální komunikace popisuje aspekty komunikace, které se obecně nepovažují za
součást jazykového systému, ale označují spektrum využití hlasu a jak je jím zpráva
vyjádřena. Paraverbální komunikace zahrnuje například:
✓
✓
✓
✓
✓

výšku/hloubku hlasu;
hlasitost;
zdůraznění slov nebo vět;
rychlost řeči;
melodii řeči.

Neverbální komunikace zahrnuje aspekty týkající se řeči těla, jako je pohyb, pozice, gesta
nebo výrazy obličeje. Pro lepší porozumění je důležité vědět, že neverbální komunikace je
obvykle neúmyslná a liší se od člověka ke člověku i podle jeho kultury. Například ve většině
evropských zemí oční kontakt při rozhovoru komunikuje respekt a uznání určitého
společenského postavení, zatímco v některých asijských zemích se spíše očnímu kontaktu
vyhýbají.
Styly komunikace
Způsoby, jakým lidé komunikují, jsou individuální. Jak je uvedeno v předchozí kapitole,
záleží na situaci, pohlaví, kultuře, atd. Více o typických komunikačních stylech je uvedeno
v
on-line vzdělávacím programu (www.enter-info.eu).
Kromě různých stylů řeči je také v úspěšné komunikaci důležité mlčet a dát najevo, že
řečníkovi věnujete pozornost. Takzvané aktivní naslouchání vyžaduje několik schopností, aby
posluchač byl schopen pochopit, co se řečník snaží komunikovat.

Obrázek č. 13:Ú
 spěšná komunikace.
https://pixabay.com/de/feedback-gedankenaustausc
h-2466835/

Níže naleznete několik tipů, jak procvičit a zlepšit své
aktivní naslouchání:
✓ upřete svůj pohled na osobu, která mluví,
a zaměřte se na to, co říká;
✓ sledujte jeho/její jazyk těla a gesta;
✓ použijte jazyk těla a přátelský výraz tváře, abyste
dali najevo, že posloucháte;
✓ naslouchejte bez přerušování;
✓ ptejte se, abyste se ujistili, že jste vše pochopili.

Konflikty a řešení konfliktů
Podle mnoha teorií konflikty vznikají kvůli
odlišným zájmům, konfrontacím o získání
moci a zdrojů, společenské struktuře
a institucím, jakož i kvůli sociální
3
nerovnosti. Každý konflikt je jedinečný
svou intenzitou a důvodem, ale často sdílí
určité společné rysy, jako jsou emocionální
hněv,
frustrace,
strach,
nedostatek
3

Der Konflikt im Gespräch. Leitfaden für Konfliktsituationen und konfliktträchtige Gespräche, Best Institut 04/2016 (Internal source)

Obrázek č 14:K
 onflikt a poradenství.
https://pixabay.com/de/beratung-verkehrszeichen-541439/
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komunikace, strategická rozhodnutí během
4
vyjednávání atd.

Pochopení konfliktů
Porozumění konfliktu je základním předpokladem jeho vyřešení. Vyřešení konfliktu
nevyžaduje pouze použití nějakých určitých metod nebo technik, ale také určité způsoby
myšlení, pevné hodnoty, analytické a interpersonální dovednosti, jasné soustředění a reflexi.
Rozpoznání konfliktu je dynamický proces, který nemá žádné obecné řešení. U sociálních
(mezilidských) konfliktů řešení vyžaduje kooperativní postoj, komunikaci a ideálně stejné
5
hodnoty nebo schopnost najít společné řešení.
Faktory konfliktů
Důležitým faktorem konfliktu je komunikace. Nedostatečná komunikace, různé typy vnímání
a styly komunikace mohou vést k nedorozuměním a dokonce i ke konfliktům. Na druhé straně
je pro řešení konfliktů komunikace nezbytná. Když mezi sebou lidé vzájemně komunikují,
komunikace probíhá na několika úrovních - věcné a interpersonální. Zatímco první se týká
tématu dis-kuse, druhá vyjadřuje vztah lidí k sobě navzájem. Interpersonální vztah má na
interakci ještě větší vliv.
Dalším možným faktorem konfliktů jsou různé hodnoty. Hodnoty odrážejí naše principy
a přesvědčení. Pokud jsou konflikty vnímány jako problémy pramenící z různých hodnot,
strany konfliktu jsou obzvláště citlivé. Podobně jako komunikace mohou i hodnoty vyvolávat
konflikty, ale také podporovat jejich vyřešení např. pokud se strany vynasnaží porozumět
rozdílných hodnotám, nebo jsou ochotny nalézt společné hodnoty, které pomohou situaci
vyřešit.
Kromě interpersonálních faktorů mohou atmosféru s potenciálem pro konflikt vyvolat i vnější
faktory, jako je nedostatek zdrojů nebo důležitý rozhodovací proces.
Dimenze konfliktů
Kognitivní
dimenze:
Projevuje
se
vnímáním. Vnímání je pro pochopení
konfliktů důležitým aspektem. Konflikt se
koná, když existuje vnímání konfliktu. To
znamená, že alespoň jedna ze stran si spor
uvědomuje. 
Více von-line kursu.
Emocionální dimenze: Projevuje se
emocemi.
Spory
jsou
spojeny
s emocionálními reakcemi, jako je vztek
nebo smutek. Více von-line kursu.
Dimenze chování (behaviorální): Projevuje
se činy. Behaviorální dimenze konfliktů se
týká kroků, které podnikáme, abychom
naše pocity vyjádřili a dali jasně najevo
6
naše názory. Více v on-line vzdělávacím
programu.
5
6

Der Konflikt im Gespräch. Leitfaden für Konfliktsituationen und konfliktträchtige Gespräche, Best Institut 04/2016 (Internal source)
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Obrázek č. 15: Dimenze konfliktu, vlastní návrh

Řešení konfliktů
Předpokladem vyřešení konfliktu je pochopit ho. První krok znamená pochopit povahu stran,
jejich aspirace, zájmy, hodnoty a potřeby, jak každý vnímá toho druhého a dynamiku
interakcí.
Dále je třeba se ujistit, že všechny strany mají zájem o řešení konfliktu. V ideálním případě je
řešení konfliktu pro obě strany výhodné. Ve skutečnosti není vždy možno tohoto cíle
dosáhnout. Pro uspokojivý výsledek jsou klíčové všechny faktory a názory, které podporují
proces řešení, ale také ty, které jsou potenciální překážkou pro jeho hladké provedení.
Prostřednictvím společné identifikace problémů se stávají společnými problémy pro všechny
7
účastníky, což podporuje konstruktivní spolupráci při jejich řešení.

Tento model pro řešení konfliktů
navržený
Thomasem
a Kilmannem ukazuje tendence
v dvojrozměrném matrixu. Osy
matrixu reprezentují orientaci
řešení na "asertivitu", která
představuje
vlastní
zájmy
a "spolupráci",
která
reprezentuje zájmy druhých.
Více v on-line programu na
www.enter-info.eu.
Obrázek č. 16: Thomas-Kilman Conflict Mode Instrument (TKI)
Převzato z: Der Konflikt im Gespräch. Leitfaden für Konfliktsituationen und
konfliktträchtige Gespräche, Best Institut 04/2016 (Interní zdroj)

Spolupráce
S definicí týmové práce je spojeno mnoho
různých konceptů. Společnosti, které
využívají týmovou práci, mohou využít
mnoho různých možností, jako jsou
například kruhy kvality, multidisciplinární
týmy, samosprávné týmy, nebo virtuální
týmy. Mnoho zaměstnavatelů poskytuje
týmům různou úroveň autonomie.
Obrázek č. 17: Spolupráce.
https://pixabay.com/de/teamwork-team-zahnrad-tafel-kreide-24996
38/
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Pro úspěšnou a efektivní práci v týmech je
třeba uvědomovat si, že každý člen má

individuální komunikační styl a mohou
existovat rozdíly v konvencích při
poskytování zpětné vazby a projevování
nesouhlasu veřejně.
Nejlepší způsob, jak zajistit, že se bude tým pozitivně vyvíjet, je nastavit úspěšné výchozí
podmínky. Prospěšné může být jasně určit směr. Členům týmu jsou jejich úkoly
a odpovědnosti jasné a mají přístup k informacím a zdrojům, které k úspěšnému provedení
práce potřebují. S ohledem na výzvy, kterým tyto týmy již od začátku působení čelí, je
nezbytné je naplnit co největším počtem zvědavých, flexibilních, přemýšlivých a emočně
stabilních členů.
V případě vzniku konfliktů je nutné jejich okamžité řešení, aby nebyl problém/nedorozumění
v této fázi zveličen. Skupiny dokonce fungují lépe, pokud se mezi členy vytvoří osobní
vztahy. Společné zájmy nebo názory mohou zabránit konfliktům.

Obrázek č. 18: Charakteristiky dobré týmové práce, vlastní návrh

Zvládání stresu

Stres může být definován jako reakce na
různé vnitřní a vnější požadavky, které
zvyšují vnímání nepohodlí a vnějšího tlaku.
Je to stav, který se projevuje v reakci na
vnitřní nebo vnější podněty. Tyto jsou
považovány za "hrozby", které vedou
k uvolňování hormonů. To znamená, že
různé systémy těla na tyto hormony reagují
8
a ovlivňují emoce a chování člověka.
Obrázek č. 19: Zvládání stresu.
https://pixabay.com/de/katze-kater-stubentiger-mieze-2360863/

Fyziologické následky stresu: zvýšení srdeční frekvence, krevního tlaku a pocení. Trvalý stres
podporuje onemocnění srdce, oslabuje imunitní systém a může vést k mnoha nemocem.
Behaviorální následky stresu: podráždění, vzrušení, nadměrný a nezdravý životní styl.
Psychologické následky stresu: interakce a práce s ostatními se stávají náročnějšími,
selektivní vnímání, snížení schopnosti rozhodovat správně, úzkost a deprese.

Faktory, které způsobují stres, jsou
individuální, jelikož závisí na úrovni
vnímání stresu. Stresory mohou pocházet ze
samotného jedince, z prostředí nebo od
jiných lidí. Faktory, které mohou vyvíjet na
9
jednotlivce stres, jsou uvedeny v obrázku.
Více v on-line vzdělávacím programu na
www.enter-info.eu.

Obrázek č. 20: Příčiny stresu, vlastní návrh

DYNAMICKÉ NÁSTROJE
jsou dostupné ve vzdělávacím programu na: www.enter-info.eu.

8

https://psychologydictionary.org/stress/
Student Academic Services. Academic DOVEDNOSTI Center (ASCCalifornia Polytechnic State University:
sas.calpoly.edu/asc/ssl/stressmanagement.html
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PŘÍPADOVÉ STUDIE
jsou dostupné ve vzdělávacím programu na: www.enter-info.eu.
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3. MODUL – ROZHODOVÁNÍ
(12 hodin)
Cílem modulu
je podpořit rozvoj
podnikatelských dovedností žáků v rámci
běžné výuky. Žáci budou schopni realisticky
nastavit
cíle,
kterých
dosáhnou
prostřednictvím inovativního stanovení
business a marketingové strategie. Tohoto
cíle dosáhneme prostřednictvím přípravy
pedagogických pracovníků vést takto
koncipovanou výuku.
Obrázek č. 21 od Maarten van den Heuvel na Unsplash

VÝSLEDKY STUDIA

✓
✓
✓
✓
✓

ZNALOSTI
pochopit co je
rozhodování a proč je
důležité;
popsat individuální
styly rozhodování;
znát styly
skupinového
rozhodování;
vysvětlit 7 kroků
rozhodovacího
procesu;
pochopit způsob
vyhodnocení
efektivity výuky;

DOVEDNOSTI
✓ napsat jednoduchý
projekt obsahující
vymezení cílů,
harmonogramu a
souvisejících nákladů
včetně personálního
zabezpečení;
✓ vytvořit plán výuky po
konkrétní předmět
obsahující nácvik
dovedností pro příslušný
aspekt projektové výuky;

KOMPETENCE
✓ stanovit projektový
záměr ve spolupráci
s příslušnými
pedagogy;
✓ rozpracovat
projektový záměr do
učebních celků, zvolit
vhodné výukové
nástroje
korespondující
s vyučovanými
předměty;
✓ nastavit způsob
hodnocení efektivity
výuky.

ZNALOSTNÍ ZÁKLADNA
Motto: 
"„Rozhodování bez alternativ je zoufalým tahem hazardního hráče.“ P. F. Drucker

Co je to rozhodování?

Obrázek č. 22 Depositphotos_41124511_original

Co je to rozhodování? Na první pohled se zdá,
že otázka je jednoduchá, ale odpověď není tak
snadná, jak se zdá. Měli bychom se zamyslet
nad tím, jaké kroky udělám, než dospěji
k rozhodnutí? A co když se budu muset
rozhodnout jako člen týmu ve spolupráci
s ostatními? Rozhodování tedy mohu vnímat
jako proces, kdy promyšleně vybírám mezi
několika alternativami.
Rozhodování na pracovišti je klíčovou
kompetencí a je zvlášť důležité když chcete
být efektivním lídrem. Rozhodování je důležité
pro náš osobní život a je také podstatou práce
řídících pracovníků, podnikatelů, podobně jako
související řešení problémů.

Rozhodování ale musí řešit každý člověk - rozhodujeme se na základě známých informací,
faktů, okolností a také zkušeností, které rozhodování silně ovlivňují. Některá jsou velmi
jednoduchá, jako například „Co si dám k obědu?“. Některá rozhodnutí jsou však závažná
a důsledky takových rozhodnutí mohou ovlivňovat náš život dlouhou dobu. Některá
rozhodnutí mají vliv nejen na náš život, ale ovlivní i životy dalších. Zejména, pokud vlastníte
firmu a řídíte své zaměstnance. Pak váš styl rozhodování ovlivní životy lidí, se kterými každý
den pracujete. Rozhodování „na papíře“ je relativně snadné, horší je to s reálným
rozhodováním.
Rozvoji tvořivosti a iniciativy někdy vadí
i přílišná zodpovědnost. Člověk, který je
velmi zodpovědný si na některá rozhodnutí
netroufne. Jedním z nejdůležitějších úkolů
rodičů a pedagogů při výchově dětí je
připravit je na to, aby se dokázaly samy
rozhodovat. Věříme, že získání informací
o teorii rozhodování alespoň nějakou částí
přispěje k odstranění této bariéry.
Obrázek č. 23 Depositphotos_72838805_original

Proč je dobré znát styly rozhodování?
Pokud pochopíme svůj styl rozhodování, můžeme se pak pokoušet změnit jej tak, aby
odpovídal situaci a východiskům, se kterými pracujeme. Aby naše rozhodování bylo správné,
musíme být schopni posoudit situaci a kontext, určit nejvhodnější styl rozhodování a využít

tento styl tak, abychom rozhodli správně. Téměř vždy se však musíme umět vyrovnat s tím,
že máme nedostatek informací a ve většině případů nelze čekat na to až je získáme. Toto
umění nám bude prospěšné jak v osobním, tak profesním životě.
V další kapitole se zamyslíme nad tím, jaké jsou styly v rozhodování, jaký styl zrovna my
používáme a jak tento styl ovlivňuje naše výsledky.

Individuální styly rozhodování
Styl rozhodování můžeme chápat jako
způsob, jakým ten, kdo rozhoduje přemýšlí
a reaguje na problémy, vnímá a uvědomuje
si souvislosti. Styl rozhodování se mění od
člověka k člověku a od situace k situaci.
Přístup k řešení problémů silně ovlivňuje typ
osobnosti. Nevíte, jaký typ osobnosti jste?
Zkuste
si
test
osobnosti
na
http://testosobnosti.zarohem.cz/.

Obrázek. č. 24 Depositphotos_23752959_original

Můžeme identifikovat čtyři různé dvojice písmen, které umožňují vytvořit šestnáct různých
typů osobnosti. Dvojice (krom poslední) jsou převzaty od psychologa Junga a znamenají:
✓
✓
✓
✓

Extrovert (E) x Introvert (I);
Smysly (S) x Intuice (N);
Převaha myšlení (T) x Převaha cítění (F);
Vnímání (P) x Usuzování (J).
10

V odborné literatuře , se podle způsobu myšlení a toleranci k nejednoznačnosti uvádí čtyři
styly rozhodování, a to direktivní styl, analytický styl, koncepční a behaviorální. Více
informací najdete v on-line vzdělávacím programu na www.enter-info.eu.

Styly skupinového rozhodování
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Abychom byli v podnikání úspěšní, měli
bychom znát styly, či modely skupinového
rozhodování. Každý styl ovlivňuje dění ve
skupině jedinečným způsobem a je vhodný
v rozdílných situacích. Znalost, kdy je
vhodné určitý styl využít, napomůže našemu
úspěchu v podnikání.
Obrázek č. 25 Depositphotos_52469921_original

Styl rozhodování se liší podle toho, jak mohou podřízení do rozhodování „mluvit“, jak jsou
do něj zapojení. Pokud rozhodovatel rozhoduje zcela sám a nese také za rozhodnutí
zodpovědnost, říkáme, že jde o autokratický (nebo autoritativní) styl rozhodování. Pokud
rozhodovatel využívá demokratický styl rozhodování, deleguje při rozhodování část své
pravomoci, ale provádí konečná rozhodnutí. Při kolektivním (týmovém) rozhodování je
rozhodovací proces v rukou členů týmu, ale konečné rozhodnutí je jen na rozhodovateli
(vedoucím týmu). Pokud se podřízení podílejí na přípravě i na vlastní volbě rozhodnutí, jedná
se o 
skupinové rozhodování založené na obecné shodě.
Jak poznat jaký styl rozhodování mám použít najdete v on-line vzdělávacím programu
www.enter-info.eu. P
 okud se domníváte, že rozhodnutí ovlivní chod firmy / činnost týmu
zásadním způsobem, bude vhodné použít kolektivní styl, pokud je to možné, pokud ne tak
skupinový styl.

Racionální rozhodování
V podnikání je nutné rozhodovat se každý den. Existují dva základní způsoby, jak lze
přistoupit k řešení problémů. Rozhodujeme se buď racionálně, na základě faktů nebo více
emotivně, na základě intuice. Někdo dá na své pocity či instinkty a používá je jako vodítko k
rozhodování, spíše než fakta. Tento typ rozhodování je vhodný zejména, pokud nám chybí
informace, či je rozhodování velmi složité. Druhý, protichůdný typ rozhodování se nazývá
racionální rozhodování. Pokud se rozhoduji racionálně, měl bych udělat několik kroků,
kterými lze dospět ke správnému rozhodnutí. Nejdříve je třeba identifikovat problém, pak
najít více možných řešení, vybrat řešení, které nejspíše problém vyřeší, toto řešení zrealizovat
a vyhodnotit jeho efektivnost (tj. zkontrolovat výsledky rozhodnutí).
Metody tvorby variant
Při tvorbě variant hledáme různé způsoby řešení rozhodovacího problému. Metod existuje
velké množství, dělit je lze například na vědecké a tvůrčí metody (analogie, agregace, atd.),
dále na normativní tvůrčí metody (hodnotové inženýrství, či hodnotová analýza), dále na
intuitivní tvůrčí metody a systematické analytické metody. My se v tomto textu zaměříme jen
na intuitivní a systematické analytické metody, které vyžadují kreativní přístup.

Intuitivní metody rozhodování
Při využívání intuitivních metod rozhodování se snažíme vytvořit co nejvíce nápadů, které
nekritizujeme, „vše je možné“. Jedná se o skupinové metody, při kterých vytváříme co
nejlepší pracovní prostředí, vítáno je absurdní a fantazijní, dochází ke vzájemnému
obohacování členů týmu. Kritické hodnocení nápadů se provádí až po vyčerpání intuice
účastníků a zapsání všech vzniklých nápadů. Jedná se například o známou metodu
brainstormingu (burza nápadů), Gordonovu metodu, metodu řízené diskuse, Delfskou metodu,
atd. Bližší informace o těchto metodách lze najít v doporučené literatuře.
Systematické analytické metody
Při využití těchto metod používáme v tvořivém procesu uspořádaný přístup, matematické,
statistické metody, i teorii pravděpodobnosti. Lze použít např. metody analogie,
matematicko-logické modely či metody alternativních dotazů.

7 kroků rozhodovacího procesu
V různých učebnicích a dalších informačních zdrojích existuje více variant rozhodovacího
procesu, odborníci nejčastěji používají sedm kroků zobrazených v následujícím diagramu.

Obrázek č. 26 – vlastní návrh

Více informací o těchto sedmi krocích najdete v on-line vzdělávacím programu
www.enter-info.eu.
Problémy při rozhodování
Při rozhodování si dávejte pozor na problémy, se kterými se můžete setkat.
✓ Nedostatek nebo přemíra informací. Sběr relevantních informací je klíčový, pokud
chceme realizovat rozhodovací proces správně. Pokud však informací bude zbytečně

✓

✓

✓
✓
✓

moc, přehltí nás a my nebudeme schopni využít svou intuici. Dejte si pozor, abyste
nevyužívali jen jeden zdroj informací, to může vést ke zkreslování.
Nesprávná identifikace problému. Někde lze problém identifikovat velmi snadno,
v mnoha případech je však velmi složité zjistit, co je konkrétně potřeba řešit. V této
situaci je vhodné probrat vše s lidmi, kteří problém zažívají z první ruky a vědí o něm
nejvíce. To vám do budoucnosti ušetří spoustu času a peněz.
Nadměrná důvěra ve výsledek. Jsme si příliš jistí. Dokonce i když budete postupovat
podle výše popsaných sedmi kroků rozhodovacího procesu, může se stát, že výsledek
nebude přesně to, co jste měli na mysli. Proto je tak důležité zjistit přijatelný
a dosažitelný výsledek. Přehnaně věřit nepravděpodobnému výsledku může vést
k nepříznivým důsledkům.
Odkládáme rozhodnutí. Vyhýbáme se rozhodnutí a odkládáme je na neúměrně dlouho,
neodkládejte rozhodnutí donekonečna.
Ne všechna rozhodnutí jsou důležitá.
Věřte své intuici.Nepodceňujte svůj „šestý smysl“.

Rozhodování je dovednost nezbytná pro
úspěšný život, samozřejmě i pro všechny
podnikatele. Pokud budete postupovat podle
logického postupu, jako je ten, který je
nastíněn výše a zároveň budete brát v úvahu
možné problémy při rozhodování, měli byste
dospět ke správným rozhodnutím.
Obrázek č. 27 Depositphotos_22380875_original
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Jakou roli při rozhodování hraje čas?

Když uděláte správný krok ve špatnou chvíli, nemůžete se pak divit, že si zlomíte nohu.
(Samuel Hornek, https://samuel-hornek.cz/).
Jakmile se objeví problém nebo je třeba se rozhodnout, jednou z nejdůležitějších otázek, na
které je třeba odpovědět, je: "Kdy je rozhodnutí potřeba udělat?" Časový rozvrh, kdy je
potřeba rozhodnutí udělat se může značně lišit; od pouhých sekund / minut (pokud jde
o ohrožení života) až po roky (při tvorbě strategických plánů). Nebuďte nečinní, rozhodujte se
„v pravou chvíli“, tzn. kdy máte dostatek informací, ne kdy máte všechny informace (toho
nikdy nedosáhnete).
12

Zlaté pravidlo 10-10-10

11

Více Russo, J., and Schoemaker, P. (1990, říjen). Decision Traps - The Ten Barriers to Brilliant Decision-Making and How to Overcome
Them.
12
Více na: https://www.euro.cz/light/spravne-rozhodnuti-1398854#utm_medium=selfpromo&utm_source=euro&utm_campaign=copylink
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Pravidlo 10-10-10, se kterým ve stejnojmenném bestselleru přišla autorka Suzy Welch ,
výrazně usnadní téměř jakékoliv rozhodnutí. Stačí se zeptat sám sebe na tři otázky:
✓ Jak mě rozhodnutí ovlivní za 10 minut?
✓ Jak mě rozhodnutí ovlivní za 10 měsíců?
✓ Jak mě rozhodnutí ovlivní za 10 let?
Rozdíly mezi jednotlivými časovými údaji zajistí bezprostřední odstup. Lze tak získat lepší
perspektivu. Některá rozhodnutí mohou být bezvýznamná v rámci let, jiná naopak v rámci
nejbližší doby.
V on-line vzdělávacím programu na www.enter-info.eu najdete hry, které podporují intuici
a schopnost dobře se rozhodovat. Můžete je používat ve škole s cílem zlepšit u žáků
schopnost dobře se rozhodovat.

DYNAMICKÉ NÁSTROJE
jsou dostupné ve vzdělávacím programu na: www.enter-info.eu.

PŘÍPADOVÉ STUDIE
jsou dostupné ve vzdělávacím programu na: www.enter-info.eu.

NAUČTE SE VÍCE NA (REFERENCE):
✓ ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti pro manažery. Management Press. 2009 (2.
vydání). EAN 9788072612017. ISBN 978-80-7264-201-7.
✓ HALÍK, Jiří. Vedení a řízení lidských zdrojů.Grada Publishing a.s. 2008. ISBN:
978-80-247-2475-1.
✓ ZEMÁNKOVÁ, Helena. Volba-příručka pro učitele. 1. vyd. Most: Hněvín, 2000. 254
s. : il. ISBN 80-902651-3-8.
✓ RUSSO, J., AND SCHOEMAKER, P. (1990, October). Decision Traps - The Ten
Barriers to Brilliant Decision-Making and How to Overcome Them.
✓ RUSSO, J., and SCHOEMAKER, P. (1990, October). Decision Traps - The Ten
Barriers to Brilliant Decision-Making and How to Overcome Them.
✓ MATZLER, K., BALLOM, F. and MOORADLAN, T. (2007, Fall). Intuitive
Decision-making. MIT Sloan Management Review.Retrieved April 6, 2010, from
http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/files/pdfs/49108SxW.pdf.
✓ KRULAK, C. (1999, May). Cultivating Intuitive Decision making. Marine Corps
Gazette. Retrieved April 6, 2010, from http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/usmc/
cultivating_intuitive_d-m.htm.
Internetové zdroje:
✓ Samuel Hornek, ttps://samuel-hornek.cz/.
✓ http://cmg.prostejov.cz/akademie/metodicke-materialy/dokumenty/rozhodovani--nahle
d.pdf.
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4. MODUL – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
(18 hodin)
Cílem modulu je připravit pedagogy tak, aby
vedli své žáky k tomu, aby byli proaktivními
účastníky průmyslu 4.0. Při studiu modulu
získáte praktický vhled do řízení projektů,
doporučíme vám užitečné metody, nástroje
a přístupy, které můžete využít v každodenní
výuce.
Obrázek č. 28 od Rawpixel na Unsplash

STUDIJNÍ VÝSLEDKY
✓
✓
✓
✓

✓
✓

ZNALOSTI
znát role, jaké hraje
řízení projektů ve
znalostní společnosti;
znát hlavní přístupy
k řízení projektů ;
rozumět plánování
času v řízení
projektů;
znát nástroje
využívané při řízení
projektů (online,
offline);
znát prezentační
nástroje (online,
koncepty)
znát self-management
(work-life balance,
odolnost, všímavost,
sebeuvědomění –
osobní SWOT
analýza);

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

DOVEDNOSTI
poznat ty nejdůležitější
dovednosti potřebné na
trhu práce ve 21. století;
poznat roli a důležitost
dovedností při řízení
projektů v informačních
společnostech;
spojit si řízení projektů
s pracovními výzvami
každodenního života
(praktické aspekty);
sestavit klíčové prvky
vybrané metody řízení
projektů (SCRUM);
popsat hlavní témata
organizace času
(prioritizace, pozornost,
optimalizace);
identifikovat nejlepší praxe
používání nástrojů pro
řízení projektů;
identifikovat nejlepší praxe
pro využití prezentačních
nástrojů;
poznat nejdůležitější
aspekty self-managementu
(work-life balance,
odolnost, všímavost,
sebeuvědomění);

✓

✓

✓

✓
✓

✓

KOMPETENCE
vybrat si mezi dvěma
hlavními přístupy
k řízení projektů
souvisejícími se
specifickými úkoly;
propojit nástroje na
řízení projektů
s praktickými
funkcemi;
demonstrovat nástroje
na řízení projektů
pomocí online
prezentačních nástrojů;
připravit šablonu
osobní SWOT analýzy
;
pomoci žákům při
identifikaci
nejdůležitějších aspektů
self-managementu;
pomoci žákům
rozpracovat osobní
SWOT analýzu podle
šablony.

✓ spojit si osobní
self-management s
analýzou SWOT;

Nejdůležitější dovednosti v nové průmyslové revoluci
Nová průmyslová revoluce, nové tržní potřeby
Žijeme v éře čtvrté průmyslové revoluce, která je charakteristická rozšířenou digitalizací.
Digitální ekonomie, které se také říká “průmysl 4.0” charakterizuje celá řada nových
technologií. Podle Klause Schwaba, zakladatele Světového ekonomického fóra, je to doba
„sloučení fyzického, digitálního a biologického světa ovlivňující všechny obory, ekonomiky
a průmysly, a dokonce zpochybňující smýšlení o tom, co to znamená být člověkem“. Aby
v tomto prostředí podniky i jedinci byli schopni udržet krok se změnami, je třeba se stále učit.
Obchodníci a podnikatelé nepotřebují „nadlidské schopnosti“, aby v nové éře uspěli, ale musí
být efektivnější v organizování času, řízení projektů a v self-managementu neboli vedení sebe
sama.
Pojďme se podívat, jakými dovednostmi a schopnostmi by měli být budoucí podnikatelé
vybaveni. Jak se rytmus pracovního života zrychluje, společnosti a podnikatelé mají tendenci
více přemýšlet na projektové bázi – projektové týmy se soustředí na menší a komplexnější
cíle, což umožňuje rychlejší a flexibilnější přizpůsobení se změnám a obnáší to i mezioborový
přístup. Podle zprávy Future of Jobs vydané Světovým ekonomickým fórem v roce 2016 se
v příštích letech předvídá všeobecné narušení trhu práce.

Obrázek č. 29 převzatý z Future of jobs report, World Economic Forum

Toto předpovídá změny v základních
dovednostech potřebných na trhu práce.
Odhaduje se, že v nadcházejících letech
bude kritické myšlení a kreativita
mnohem důležitější než kdy předtím,
a emoční
inteligence
a kognitivní
flexibilita
budou
mezi
10
nejdůležitějšími dovednostmi. Většina
těchto dovedností patří mezi schopnosti,
které jsou klíčové pro efektivní řízení
projektů!

Názor expertů z malých a středních podniků se shoduje s předpovědí. Podle prezidenta
Portugalského institutu na podporu malých a středních podniků a inovace (IAPMEI) je na trhu
práce větší poptávka po dovednostech založených na osobních a vztahových
charakteristikách. Většina z nich patří mezi nezbytné podnikatelské dovednosti např.
schopnost riskovat, vyjednávat, efektivně komunikovat, organizovat priority, přizpůsobit se

novým kontextům a realitám, mít kritický a pozitivní přístup a efektivně navazovat mezilidské
vztahy.
Podnikatelé i zaměstnanci musí držet krok s měnícím se světem. Pro budoucí podnikatele
a účastníky na trhu práce je důležité, aby pochopili, že tyto schopnosti představují klíčový
prvek pro úspěch v podnikání a obchodu v průmyslu 4.0.

Rozcvička – základy řízení projektů
Téma řízení projektů bychom rádi uvedli citací Prashantha Kubsada, manažera inženýrských
projektů firmy Cisco System: „Podnikání poskytuje pocit vlastnictví, zatímco řízení projektů
je jeho hnací silou.“
Souhlasíme s panem Kubsadem. Jelikož řízení projektů zahrnuje znalosti, dovednosti
a schopnosti, které v životě potřebuje každý – ať se to týká renovace vašeho bytu, organizace
firemní akce nebo vývoje nového produktu. Někdo musí převzít zodpovědnost za dohled,
koordinaci, postup kupředu, monitorování a vyhodnocení celého průběhu činnosti. Ideálně je
v pracovním prostředí ustanovena role profesionálního projektového manažera, který daný
úkol řídí. V případě začínajícího podnikatele se tak však děje jen zřídkakdy. Někdo se
projektu ale prostě musí ujmout a naučit se, jak takovou práci dělat.
V dnešní společnosti jsme v podstatě schopni zvládat mnoho věcí probíhajících v tu samou
chvíli. Dělat to správně však vyžaduje různé nezbytné dovednosti. Jak už bylo uvedeno výše,
seznam 10 nejžádanějších dovedností se mění. Stejně tak se mění i požadavky na dovednosti
úspěšného projektového manažera. Svět se přesunuje od klasické metodiky řízení projektů
k novým flexibilnějším přístupům.
Více informací o tom, co myslíme řízením projektů a dalším najdete v našem on-line
vzdělávacím programu na www.enter-info.eu.

Hlavní přístupy k řízení projektů
Můžeme rozlišit dva hlavní přístupy k řízení projektů. Oba jsou dobré, oba fungují, ale každý
je vhodný pro lehce odlišné pracovní situace:
✓ vodopádové řízení projektů– klasický způsob;
✓ agilní projektové řízení – nová generace řízení projektů.
Vodopádový model následuje lineární harmonogram z jedné fáze do druhé. Kroky jsou jasně
definovány a domluveny (mezi vývojáři a zákazníkem) hned na začátku projektu a vývoj pak
pokračuje krok za krokem. Až když je dokončena první fáze, může se tým přesunout do fáze
následující. Hlavní kroky většinou jsou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

shromáždění a dokumentace požadavků;
návrh projektu;
vývoj;
testování;
uživatelské akceptační testy (UAT);
opravy;

7. doručení konečného produktu.
Podívejme se na příklad: mladý podnikatel vyvíjí weby a obchodní značky pro společnosti
(více na 
www.enter-info.eu).

Výhodou tohoto modelu je, že pokroky se snadněji měří, jelikož celkový rozsah práce je
dopředu znám. Přítomnost zákazníka není po fázi požadavků úplně nutná, což věci usnadňuje
a urychluje, ale na druhou stranu je zde riziko, že zákazník nebude spokojen s konečným
výsledkem. I když v úvodní fázi společně definovali všechny detaily a cíle a zákazník je
přijal, nemusí být vždy schopen si na základě původních specifikací představit celkový
produkt. V době, kdy přichází závěrečná fáze projektu, může být složité (a nákladné) změny
implementovat.

Obrázek č. 30 – vlastní návrh

Teď se podíváme na jiný způsob řízení projektů, na agilní přístup. V roce 2001 se 17
průkopníků různých metod řízení projektů sešlo v lyžařském středisku Snowbird v Utahu.
Jelikož zažívali novou podnikatelskou realitu (čtvrtou průmyslovou revoluci, digitální
společnosti, globalizaci) a nové potřeby v řízení projektů, vypracovali základ metodologie pro
nové agilní projektové řízení. Jeho principy určili v Agilním manifestu, což je deklarace čtyř
následujících hodnot:
✓
✓
✓
✓

interakce a komunikace s jednotlivci je důležitější než standardní procesy a nástroje;
dodání fungujících aplikací má přednost před poskytováním podrobné dokumentace;
spolupráce s klienty a zákazníky má přednost před vyjednáváním o smlouvě;
otevřenost změnám místo striktního dodržování plánu.

Agilní přístup upřednostňuje více organický, reagující a flexibilní přístup k řízení projektů.
Jako takové agilní řízení odkazuje na postupný, vysoce flexibilní a interaktivní způsob
plánování a vývoje produktů. Vyžaduje schopné jedince z relevantního oboru, otevřenost
názorům zákazníka a manažerskou otevřenost k nehierarchickým formám vedení.
Proč potřebujeme agilní metodu? Co přináší navíc?
Zamyslete se nad tímto: ve 20. století lidská práce vyžadovala více konání a realizace než
inovace. Lidí používali předem určené nejlepší postupy a procesy v definovaných rolích,

abych dosáhli svých cílů. V méně komplexním prostředí věděli, co a jak. Věděli, jak věcí
dosáhnout. Budoucí výsledky se daly lépe vypočítat a změny trvaly déle.
I v dnešní době může řízení jednodušších
projektů a práce v předvídatelnějších
podmínkách následovat toto lineární
plánování a spoléhat se na počáteční
projektové plánování: mít delší časové
údobí, ve kterém se už na začátku definují
fáze, klíčové prvky a milníky. K testování
a zhodnocení dojde v poslední fázi
projektu.

Obrázek č. 31 – vlastní návrh

Více informací o klasickém lineárním přístupu, agilních principech a rozdílech mezi nimi
najdete v on-line vzdělávacím programu na www.enter-info.eu.
SCRUM
SCRUM je jednou ze současných vedoucích metodik agilního projektového řízení. Je to
rámec pro řešení komplexních prací. Díky tomu je spojován především s projekty na vývoj
nových produktů a po odbornících na SCRUM (SCRUM Master) je velká poptávka
v náborových společnostech. Nicméně tato metoda může být využita v mnohem širším
kontextu.
Více informací o hlavních principech metodiky SCRUM najdete v on-line vzdělávacím
programu na www.enter-info.eu.

Hlavní požadavky na prezentace
Psychologie prezentací
Musíte mít na paměti, že prezentace nejsou vždy tím nejlepším způsobem, jak předat
informace, např. pokud se jedná o velmi komplexní téma nebo je třeba si informace
pamatovat. Proto je dobré přesvědčovat a motivovat, abyste diváky přiměli k akci.
Jak už jsme zmínili výše, dobré prezentace kombinují logické a emoční přesvědčování, čímž
efektivněji působí na levou i pravou mozkovou hemisféru.
Podle teorie kognitivní zátěže se může naše mysl snadno „přetížit“, pokud musí zpracovat
příliš mnoho komplexních informací. Jakmile se to stane, informace naší myslí projde, ale
nezůstane v ní.
Více informací o psychologii prezentací najdete v on-line vzdělávacím programu na
www.enter-info.eu.
Prezentace jsou nutnou součástí nejen výuky, ale také podnikatelské praxe. Jakožto pilíř
vedení podniku a podnikatelského života se řízení projektu spoléhá na spolupráci, efektivní
koordinaci a komunikaci mezi různými účastníky. Prezentace jsou jedním ze způsobů, jak
toho dosáhnout a to tím, že ulehčují:
✓ vzájemné porozumění;
✓ sdílení informací;

✓ generování nápadů.

Prezentace
mají
jeden
nezbytný
požadavek: pozornost. Prezentovat něco
má smysl jen tehdy, pokud máme
obecenstvo. Aby diváci prezentaci co
nejlépe porozuměli a aby jejich
pozornost
nekolísala,
musí
být
prezentace dobrá.

Obrázek č. 32 Depositphotos_175241400_original

Struktura prezentace
Obecně vzato musí být prezentace velmi přímočará a logická. Měla by být co nejjednodušší.
Měli byste se soustředit na to, co potřebujete vysvětlit a prodiskutovat. Záleží na daném
případě a tématu, ale zafungovat může několik prezentačních struktur. Všechny ale musí
14
zahrnovat ty samé základní prvky. Podle University of Leicester jsou to tyto :
✓ srdečný a informativní úvod;
✓ ucelená série hlavních bodů prezentovaných v logickém pořadí;
✓ srozumitelný a smysluplný závěr.
Více informací o struktuře prezentací najdete v on-line vzdělávacím programu na
www.enter-info.eu.
Prezentační nástroje
Někdo má přirozený talent a charisma, díky kterému lidi snadno zapojí. Ne všichni ale tento
dar mají. V tomto případě mohou hodně pomoct tipy, jak prezentovat, prezentační pomůcky
a hlavně praxe. Zároveň je potřeba si uvědomit, že vždy je prostor se vyvíjet, a to i pro ty,
kteří už v tomto oboru mají zkušenosti. Na následujících stránkách se budeme věnovat níže
zmíněným aspektům prezentačních technik. Doufáme, že vám tak pomůžeme stát se ještě
úspěšnějšími:
✓
✓
✓
✓

plánování;
struktura prezentace;
prezentační psychologie;
technické nástroje.

Sebeřízení (self-management)
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You will find more details, hints, and tips about this here;http://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/presentations/structuring-presentation

Řízení projektu je úkol, který vyžaduje schopnost prioritizace, soustředění, řešení problémů
kreativně a efektivně a zvládání stresu spojeného s každodenní prací. Sebepoznání
a sebeuvědomění jsou nezbytnými faktory. Obě schopnosti nám umožňují se lépe rozhodovat
– z komplexnějšího pohledu na věc – a také znát naše limity.
Podnikatelé jsou zodpovědní za mnoho
věcí; jejich rozhodnutí přímo ovlivňují
jejich podnikání a tím i jejich život.
Nejsou na tom stejně jako jejich
zaměstnanci.
Když
společnost
zbankrotuje, zaměstnanec sice ztratí práci,
ale může si hledat jinou, zatímco
podnikatel v takové situaci ztratí daleko
víc. Musí dát výpovědi zaměstnancům,
zaplatit
odstupné,
možná
čelit
i hypotečním problémům, dobře si
promyslet, jak se postavit zpátky na nohy
– začít podnikat nanovo nebo se vrátit ke
statusu zaměstnance atd. Toto má názorně
ukázat, že podnikatel je podnikatelem 24
hodin denně, nejen po dobu strávenou v
kanceláři.

Obrázek č. 33 Depositphotos_79724936_original

Z toho důvodu je work-life balance (sladění pracovního a osobního života) citlivým tématem,
kterému je třeba věnovat trochu víc pozornosti. Co je to work-life balance? Označuje zdravý
rytmus a udržitelnou distribuci energie, času a pozornosti mezi pracovním a osobním životem.
Pokud toto rozdělení není v rovnováze, může daný jednotlivec z dlouhodobého hlediska čelit
vyhoření (kvůli přílišnému množství práce) nebo apatii a demotivaci (málo práce nebo
nedostatečná profesionální motivace či výzva). V našem on-line vzdělávacím programu na
www.enter-info.eu najdete více informací o tomto velmi důležitém tématu.
Všímavost
Abychom byli schopni udržet všechny oblasti našeho života v rovnováze, musíme být schopni
si všímat, co se v nás odehrává. Všímavost je velmi užitečná dovednost, která nám v tom
může pomoct. Co je to všímavost? No, řekněme to takto: je to opak bezmyšlenkovitosti.
Všímavost je způsob žití, pohledu na věci,
cítění
a
přemýšlení
komplexnějším
způsobem. V tomto smyslu nám pomáhá být
v tom nejlepším stavu; nerovná se
neustálému štěstí, veselosti a úspěchu. Nikdo
není Superman, Wonder Woman nebo svatý,
takže je celkem normální procházet
těžkostmi, cítit se negativně a mít špatná
období
.
Obrázek č. 34 Depositphotos_74966939_original

Všímavost nám nenabízí kouzelné schopnosti, díky kterým bude obloha stále bez mráčků
a moře klidné. Co tedy dělá? Dává nám prostředky k navigaci, aby loď zůstala silná
a bezpečná a dala se navigovat v dobrém i zlém. Pomáhá nám vylepšit dovednosti a způsob
uvažování:
✓ abychom si byli opravdu vědomi toho, co se děje v nás (a okolo nás);
✓ abychom měli kompletnější perspektivu;
✓ abychom se lépe rozhodovali.
Snadná cesta není vždy tou správnou cestou. Měla by být VAŠÍ cestou, jinak nepovede ke
štěstí. Štěstí ve smyslu všímavosti je klid mysli a vnitřní mír, ať už za bouře, lijáku nebo
slunečního svitu. Je to kompas, který vám pomáhá navigovat vaši loď za použití vašich
vlastních zkušeností. V našem on-line programu na www.enter-info.eu najdete více informací
o všímavosti stejně jako příklady aplikací zdarma pro Android iOS, které pro vás mohou být
užitečné.

Organizování času
Je klišé říct, že čas jsou peníze. Je to však pravda. Kromě toho je čas tím nejvzácnějším
přínosem, který máme, bez něhož nemůžeme manipulovat, nemůžeme získávat a množit;
jediné, co se můžeme a musíme naučit je, jak si ho dobře zorganizovat. Místo dlouhých esejí
vám doporučujeme se podívat na akční sci-fi film Vyměřený čas z roku 2011 (režisér:
Andrew Niccol), který se na čas a jeho hodnotu dívá ze zajímavé futuristické perspektivy.

O organizování času toho bylo napsáno
mnoho a k načtení se toho najde dost i na
internetu. My zde nechceme popisovat celou
tuto teorii, ale spíše trochu vyladit vaše
myšlení, abyste se zabývali tím, jak
organizovaní času využíváte vy a zároveň
vás inspirovat k vylepšení způsobu, jakým si
čas organizujete.

Obrázek č. 35 Depositphotos_1365888_original

Zde je několik tipů. Připravte si denní nebo týdenní seznam úkolů. Úkoly rozdělte do dvou
kategorií podle jejich důležitosti a naléhavosti. Barevně si vše rozlište, abyste měli
posloupnost priorit vizuálně označenou např.: červená - urgentní a důležité, zelená - důležité,
ale ne urgentní, oranžová - urgentní, ale ne tak důležité, modrá - ne tak urgentní, a ne tak
důležité.
Doporučujeme také, abyste věnovali pozornost praktikám úspěšného podnikatele; věnujte
předem určenou dobu vašeho dne (množství nebo časový úsek, podle toho, co vám více
vyhovuje) tomu nejdůležitějšímu úkolu, který máte v ten daný den dokončit. To zahrnuje i ty
méně důležité, ale nezbytné úkoly jako třeba odpovědi na méně důležité emaily – ne všechny

jsou velmi důležité, ale pokud v dnešní informační společnosti neodpovíte hned, nakupí se
vám v děsivém množství. Musíte se rozhodnout: ignorovat je nebo je vyřešit. Jistě, že vás
nepodporujeme v tom, abyste neustále přerušovali své další úkoly a narušovali tak svou
soustředěnost. Pokud komunikační úkol (např. email) není moc důležitý a nezabere hodně
času, ale vy ho nechcete ignorovat, je lepší odpovědět v ten samý den v době, kterou jste si
pro tento úkol předem určili.
Je užitečné sledovat svou organizaci času. Můžete si založit jednoduchou tabulku v Excelu,
kde si své úkoly vypíšete, označíte je barvami a fází pokroku (např. hotovo, rozpracováno,
čekající); nebo můžete použít nástroje na organizaci času v rámci otevřeného softwaru, které
dokonce měří čas, který nad daným úkolem strávíte.
Existují dobré online nástroje v rámci volně stažitelného softwaru, které vám organizování
času usnadní např. Bitrix24 (www.bitrix24.com – sledování času, organizace času a řízení
projektů, zdarma až pro 12 uživatelů), Trello (www.trello.com – nástroj na řízení projektů,
který vám umožní vytvořit několik seznamů úkolů, a který vám umožní nastavit uzávěrky,
abyste měli svou práci a úkoly pod kontrolou. Je skvělý také v tom, abyste byli motivování;
když dokončíte úkoly, přetáhněte kartičku do sloupce s hotovou prací, a na konci dne pak
uvidíte, co vše jste zvládli. Díky Trellu můžete také zadávat úkoly ostatním, což je užitečné
především pro podniky, ale může se hodit i pro členy vaší rodiny nebo vaše spolubydlící.
Ranní ptáče dál doskáče”, řekl Benjamin
Franklin. Mnoho úspěšných lidí s ním
souhlasí. Rána jsou důležitými začátky
dobrého dne. Je to doba, kdy můžeme
pozitivně „naladit naši mysl“, promyslet si
den a vizualizovat si pozitivní výsledky
našich
aktivit
(vizualizace
dobrých
a pozitivních výsledků vskutku zvyšuje šanci
na úspěch; je to vědecky dokázáno třeba ve
sportu). Je to také správná doba na cvičení
všímavosti a vděčnosti, a také na probrání
těla fyzickým cvičením.
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Je také užitečné přečíst si o tomto tématu něco více. Doporučujeme, abyste věnovali
pozornost knize „7 návyků skutečně efektivních lidí“ (Stewen R. Covey, 1988).

Osobní SWOT analýza

SWOT analýza je snadná a velmi praktická metoda na
zhodnocení a lepší pochopení silných stránek, slabých
stránek, příležitostí a hrozeb souvisejících s daným
tématem. Zahrnuje specifikaci cíle (v našem případě se
jedná o optimalizaci organizování času) a identifikaci
interních a externích faktorů, které jsou příznivé a
nepříznivé pro dosažení cíle. V našem on-line vzdělávacím
programu na w
 ww.enter-info.eu najdete více informací o
tomto tématu včetně praktických tipů jak je využít.
Obrázek č. 37 Depositphotos_63927353_original

PŘÍPADOVÉ STUDIE
jsou dostupné ve vzdělávacím programu na: www.enter-info.eu.

PRAKTICKÉ TIPY PRO PREZENTACE
jsou dostupné ve vzdělávacím programu na: www.enter-info.eu.

NÁSTROJ PRO PREZENTACE - PREZI
jsou dostupné ve vzdělávacím programu na: www.enter-info.eu.

DYNAMICKÉ NÁSTROJE
jsou dostupné ve vzdělávacím programu na: www.enter-info.eu.

TEST VŠÍMAVOSTI
je dostupný ve vzdělávacím programu na: www.enter-info.eu..

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY PRO PEDAGOGY
jsou dostupné ve vzdělávacím programu na: www.enter-info.eu.

5. MODUL - HODNOCENÍ
(6 hodin)

Poslední modul je zaměřen na hodnocení
jednotlivých modulů. V tomto modulu
najdete informace o úspěšnosti vašeho
studia. V neposlední řadě zde najdete
praktická cvičení pro učitele.
Obrázek č. 38 od Markus Spiske na Unsplash

Rozpoznejte talenty
Myšlenkou tohoto cvičení je, že mladí lidé mohou identifikovat na co mají talent, co mají
nejradši a co nejlépe znají. Vůdčí schopnosti se například talentem ve školním prostředí
začínají projevovat brzy. Chcete-li cvičení udělat, měli by žáci natočit na mobil nebo tablet
video (s pomocí rodičů, učitelů, spolužáků a přátel). Video by mělo odpovědět na otázky: Co
rád/a děláš? V čem jsi dobrý/á? Čím se odlišuješ od ostatních?

Mluvte a překonávejte konflikty
Cílem tohoto cvičení je věnovat se řízení vztahů. Za tímto účelem by si žáci měli vymyslet
a napsat dialog mezi vedoucím firmy a spolupracovníkem, v němž je zřejmý alespoň jeden ze
základních principů chování, který je třeba vyřešit: plánování cílů a záměrů; kvalita
komunikace; podpora shody; výměna informací. Další cvičení je zaměřeno na procvičení
nejlepšího způsobu k překonání konfliktů. Žáci si představí situaci, že mladý muž vede svou
vlastní společnost a musí vyřešit konfliktní situaci se zaměstnancem. Žáci by měli popsat,
jaké kroky jsou potřeba k vyřešení problému.

Řešte skupinové problémy
Existuje několik her, které lze realizovat ve třídě a které podporují získání různých
dovedností. Dvěma příklady vhodnými pro žáky jsou hry „balónkové páry“ nebo „lidská
abeceda“. V první hře by se měli žáci rozdělit do párů, podat si ruku, být tváří v tvář a snažit
se udržet balónek ve vzduchu, aby nespadl na zem. Cílem je zvýšit spolupráci a naučit se řešit
skupinové problémy. Ve druhé hře žáci vytvoří skupiny po čtyřech nebo pěti. Členové
skupiny musí spolupracovat a pomocí svých těl vytvořit písmenko abecedy, které jim bylo na
začátku hry přiděleno.

Naučte se komunikovat
K trénování komunikačních dovedností budoucích podnikatelů lze použít dvě samostatná
cvičení: živou reportáž a reklamní kampaň. Aby pochopili vzájemnou komunikaci, žáci by se
měli přidat ke svým spolužákům a každý by měl postupně nacvičit jednominutovou televizní
reportáž, která může zahrnovat rozhovory. Na závěr všichni předvedou své reportáže a žáci
zvolí žáka nejlepšího v komunikaci. U reklamní kampaně se žáci rozdělí na dvě skupiny,
každá skupina vytvoří text reklamy do rádia a originální televizní skeč.

Rozhovor s podnikatelem
Aby lépe pochopili, co to opravdu znamená být podnikatelem, měli by se žáci zamyslet,
připravit, vytvořit scénář a najít jednoho zajímavého podnikatele, se kterým udělají rozhovor.
Po realizaci rozhovorů žáci společně vytvoří časopis s články z rozhovorů.

Organizace konference o podnikání
Třída může uspořádat konferenci o podnikání. Všechny kroky a aktivity je třeba pečlivě
promyslet a definovat. Měli by určit datum, místo, uspořádání, prezentující, pozvánky,
publicita ... Na konferenci by měli být pozváni všichni žáci a vyučující školy.

Hodnocení jednotlivých modulů
Hodnocení jednotlivých modulů najdete v on-line programu na www.enter-info.eu.

SLOVNÍK
Slovník je dostupný v on-line programu na www.enter-info.eu.

ZÁVĚR
Podnikání často vnímáme jako hnací sílu růstu ekonomiky a vytváření pracovních míst, někdy
i jako prostředek ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovace ekonomik. Sdělení Komise
z roku 2006 o podpoře podnikatelského smýšlení prostřednictvím vzdělávání a školství
stanovilo rozšířený pohled na podnikání a podnikání zde bylo prezentováno jako "Podnikání
znamená schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, což předpokládá tvořivost, inovativní
přístup a schopnost nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů.
schopnost jednotlivce přeměnit myšlenky na opatření". Tento pohled zahrnuje kreativitu,
inovace, riskování, stejně jako schopnost plánovat a řídit projekty za účelem dosažení cílů.
Podnikavost je považována za klíčovou kompetenci pro všechny, měla by být podporována na všech
úrovních vzdělávání. Podnikatelské dovednosti jsou součástí školní výchovy (formální
i neformální), jsou velmi důležité a užitečné pro udržení konkurenceschopnosti na trhu práce
a pro řešení současných různorodých a nepředvídatelných kariérních postupů. Výchova
k podnikavosti je důležitá, protože umožňuje studentům vytvářet a posilovat jejich postavení
na trhu práce (konkurenční výhoda), podporuje motivaci a rozšiřuje obzory, podporuje jejich
aktivitu a inovativnost (např. nalézat nové příležitosti, vytvářet nové produkty).
Ale jak naučit někoho uvažovat a myslet podnikavě? Jak změnit atmosféru tradičních
školních systémů? Jak změnit myšlení učitelů, kteří jsou zvyklí vyučovat tradičními
metodami?
Učitelé v zemích zapojených do projektu chápou, že komunikace, spolupráce, iniciativa
a tvůrčí myšlení jsou ty dovednosti, které jsou součástí profilu úspěšného absolventa školy.
Z našeho dotazníkového šetření vyplývá, že učitelé z České republiky se domnívají, že
komunikace, spolupráce, iniciativa a tvůrčí myšlení jsou ty dovednosti, které jsou součástí
profilu úspěšných absolventů školy. V Lotyšsku se učitelé domnívají, že jejich studenti by
měli být ambiciózní, dobří komunikátoři, měli by být motivováni k dalšímu vzdělávání a měli
by mít organizační dovednosti. Rakouští učitelé se domnívají, že úspěšný absolvent školy by
měl disponovat komunikačními dovednostmi (řízení konfliktů, vytváření sítí a obchodní
komunikace, jednání se zákazníky a partnery a vyřizování stížností), iniciativa, sebeřízení
a sebevzdělávání, pro zákaznické jednání a profesionální obchodní administrace. Učitelé
z Portugalska se domnívají, že pro absolventy škol by měly být příznačné tyto dovednosti:
přesnost, proaktivita, pracovní etika (např. čestnost, integrita) a odpovědnost, autonomie
i týmová práce, sociální vztahy, atd., ...
Instituce odborného vzdělávání a přípravy musí být více v kontaktu s podnikatelským
prostředím v zemi. Pokud jde o interní nebo externí podporu rozvoje jednotné výchovy
k podnikavosti, cítí učitelé v České republice nedostatečnou podporu. Rádi by využívali
inovativnější způsoby výuky a učení. Chtějí zavést jednotný přístup k výchově
k podnikavosti, který by byl přirozeně zakotven v celém vzdělávacím systému. Učitelé
v Lotyšsku zdůrazňují, že studenti by měli mít touhu učit se základům podnikání, je tedy
potřeba vyjasnit cíl a využití programu. Měly by být provedeny změny vzdělávacího
standardu a nastaveny správné a vhodné proporce studijního oboru. Pokud jde o potřebu

dodatečných materiálů a školení pro rozvoj kompetencí k podnikavosti v Portugalsku, byly
odpovědi učitelů rozmanité. Většina respondentů se domnívá, že by bylo užitečné a nezbytné
zmodernizovat určité téma o související znalostní prvky, metody koučování, nástroje pro
skupinovou dynamiku, případové studie, techniky sebepoznání a vnímavosti.
Doufáme, že náš tištěný vzdělávací program spolu s on-line programem, který je k dispozici na
adrese www.enter-info.eu, pomůže učitelům podporovat studenty aby začali přemýšlet jako
podnikatelé, aby pomohli stimulovat jejich tvořivost, inovativnost, schopnost riskovat
a správně se rozhodovat, i schopnost plánovat a řídit projekty tak, aby dosáhli svých cílů.

www.enter-info.eu
educational.as@gmail.com
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