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„Správně se daří dílo,  
když je poctivé a k Boží slávě.“ 

J. A. Komenský

SŠ
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Hlavní myšlenka
Ať už člověk podniká cokoliv, potřebuje, aby to dávalo smysl. Podnikavost je smysluplná tehdy, 
když přináší užitek jak nám, tak i druhým. 

Anotace
Lekce vede k zamyšlení nad podnikáním jako nad přirozenou a relevantní alternativou k zaměst-
naneckému postavení. Dále obrací pozornost k zásadám poctivého přístupu k práci, které prosa-
zoval J. A. Komenský. Lekce vede žáka k zamyšlení nad budoucím povoláním a také k prozkoumá-
ní toho, do čeho by chtěl investovat své úsilí.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:
• Žák dokáže vyjmenovat rozdíly mezi podnikatelem a zaměstnancem a dokáže porovnat výho-

dy a nevýhody obou pozic.

• Žák bude schopen vyjmenovat alespoň tři zásady podnikavosti, které zastával J. A. Komenský.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí:
• Žák si uvědomí, které činnosti ho baví a které mu jdou.

• Žák prožije potřebu ujasnit si, v čem ve svém životě vidí smysluplnost.

K jakému jednání lekce zve/vede:
• Žák si zmapuje své dovednosti a schopnosti, do kterých by bylo smysluplné investovat.
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• PL Citáty Komenského  
(rozstříhané na lístečky, 1× do každé skupiny)

• PL Hledání smysluplnosti  
(1x pro každého žáka)

• PL hra Talent a úsilí  
(1x do každé skupiny)

• hrací kostka  
(1x do každé skupiny)

Pomůcky 
• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Podnikavost – Petr Kadlec  
(ke spuštění v prezentaci)

• PL Zaměstnanec vs. podnikatel  
(rozstříhané na lístečky vložit do obálky,  
1× do každé skupiny) 

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas / Minutáž

Pracovní list

Video



4

Cesta k úspěchuStřední škola

Postup a metody

1.1 Seznámení, úvodní motivace (10 min)
Rozhovor

Na začátku se představte, popř. představte organizaci, kterou reprezentujete, a téma, o kterém 
budete hovořit. Domluvte si také pravidla, jak se budete s žáky oslovovat, a pravidla spolupráce 
v průběhu lekce.

Řekněte žákům, jaké jste v jejich věku měli představy o svém budoucím povolání, co jste nakonec 
vystudovali, u jakého povolání jste zakotvili a co vás na něm nejvíce baví.

Požádejte žáky, ať se v půlkruhu postupně představí a řeknou, jaké je jejich vysněné povolání.

2.1 Zaměstnanec vs. podnikatel (10 min) 
Skupinová práce s textem

Rozdělte žáky do skupiny po 4–5 žácích. 
Rozdejte jim nastříhaný PL Zaměstnanec 
vs. podnikatel (prvních 12 lístků na stránce se 
týká zaměstnance, dalších 12 lístků se vztahuje 
k podnikateli).

Vyzvěte je, aby ve skupině vybrali 12 charak-
teristik (na jednotlivých lístcích), které jsou jim 
nejsympatičtější. Dále mají za úkol určit, kolik 
z těchto vybraných 12 charakteristik se vztahuje 
k zaměstnancům a kolik k podnikatelům.

2.2 Výhody, nevýhody, nástrahy (5 min) 
Diskuse

Dále navažte otázkami k diskusi:

• Preferuje vaše skupina spíše zaměstna-
necký svět, nebo podnikatelský?

Metodická poznámka:  
Žákům můžeme vysvětlit, že neplatí, že je 
jedna cesta správná a druhá špatná, spíše 
jde o to, v čem se liší. Je to podobné, jako 
když si podle mapy vybíráme v horách trasu po modré nebo po červené značce.

Seznámení, 
úvodní motivace

Jakou  
cestu  

zvolíš?

10 min

15 min

1

2
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Zaměstnanec vs. podnikatel

Potřebuji vědět, v kolik mi končí pracovní doba, občasné přesčasy mi nevadí. 

Líbí se mi povinná pauza na oběd. 

Motivují mě stravenky, finanční odměny, zajímavé benefity, firemní akce. 

Chci mít placenou dovolenou i nemocenskou. 

Potřebuji mít svou práci zajištěnou na dobu neurčitou. 

Nevadí, že asi nikdy nedosáhnu vyššího platu než můj zaměstnavatel. 

Vítám naději kariérního růstu, i když to není jisté. 

Spoléhám na vedení firmy i přes možnou nejistotu, jestli bude dost práce za rok či dva. 

Vyhovuje mi pravidelnost a předvídatelnost mé pracovní činnosti. 

Ne, doma nepracuji, raději odpočívám. 

V práci svým rozhodováním riskuji max. 4,5 násobek platu, víc ne. 

Věnuji se jen svému pracovnímu zaměření, nic jiného nemusím řešit. 

Vyřeším si daně, zdravotní nebo sociální pojištění sám, příp. mám svou účetní. 

Vyhovuje mi vyhledávat příležitosti a svoboda. Nemám příjmy určené tabulkou. 

Potřebuji být svým pánem, bez šéfa, který mě řídí. 

Moje pracovní doba závisí hodně na mně, někdy je delší, jindy kratší. 

Pracuji, kdy a kde potřebuji. Přizpůsobím se klientům. 

Zpočátku jsem ochotný pořádně makat, budu pracovat i hodně navíc. 

Plánuji si vybudovat svou vlastní klientelu. 

Zvládám vyšší zodpovědnost za termíny, papírování, finance. 

Nabírám, vedu a kontroluji své spolupracovníky. 

Nevadí mi práce, i když mám mít volno, potřebuji výzvy a tvůrčí činnost. 

Podstoupím vyšší riziko při rozhodování. Vím, že můžu přijít o všechno. 

Zastanu více různých typů práce, umím se přizpůsobit. 

3.

4.
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• Jaké jsou podle vás výhody a nevýhody obou nabízených cest?

Třetí otázku uveďte slovy: 

Ať už budete zaměstnanci nebo podnikatelé, vždy se můžete ve své práci rozhodovat, zda budete 
poctiví, nebo ne.

• Jakým nástrahám podle vás může čelit zaměstnanec a jakým podnikatel?

Ať už jednou budete podnikatelé nebo zaměstnanci, vždy bude kvalita a smysluplnost vaší práce 
záviset na tom, nakolik budete podnikaví a nakolik budete kreativně využívat příležitosti, které 
vám život přinese.

3.1 Podnikavý Komenský (8 min) 
Práce s textem, diskuse

To, že podnikavost je důležitá pro smysluplný život, není nic nového. Stejné principy můžeme 
sledovat i o pár století dříve. Podíváme se teď na to, jak byla podnikavost součástí životního 
příběhu Učitele národů Jana Amose Komenského.

Pomocí prezentace seznamte žáky s tím, jak se v životě Komenského projevovala jeho podnika-
vost. Jednotlivé slidy ze života Komenského komentujte. 

Upozornění:  
Nechte vždy žákům chvíli času, aby si komiks přečetli, pak teprve připojte svůj komentář.

První slide: 
Komenský měl velkou touhu reformovat teh-
dejší způsob vzdělávání. Byl v tomto směru 
velmi podnikavý a na svém záměru začal 
pracovat hned po studiích. Byl velmi vytrvalý 
a kladl si vysoké cíle. Sepsal řadu knih jak 
vzdělávacích, tak autobiografických. Ve svých 
spisech se často zabýval filosofickými a mo-
rálními otázkami.

Druhý slide: 
Komenský byl ve své práci velmi plodný a 
úspěšný. Jeho knihy byly překládány do řady 
jazyků.

Třetí slide: 
V roce 1656 však Lešno, ve kterém tehdy 
Komenský bydlel, napadla vojska. Komenský 
se snažil ze svého rozpracovaného díla za-
chránit, co se dalo. Lešno však bylo vypáleno 
a Komenský a jeho rodina byli rádi, že si 
zachránili alespoň holé životy.

20 min

Komenský
a podnikavost 

3

5.

6.

7.
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Čtvrtý slide: 
Pro Komenského byl tento požár velkou 
životní ranou. Desítky let jeho práce byly pryč 
– zbyl jenom zlomek. 

Komenský se ale nenechal odradit. S vytrva-
lostí a podnikavostí, která mu byla vlastní, se 
pustil do obnovy svého díla. 

Položte žákům otázku:
• Co podle vás Komenskému pomáhalo překonávat překážky v jeho práci?

Metodická poznámka:  
Možné odpovědi na tuto otázku jsou například:  
viděl ve své práci smysl; bavilo ho to; připadalo mu to důležité a užitečné; byl vytrvalý apod. 

3.2 Komenský o podnikavosti (12 min) 
Skupinová práce s textem, diskuse

Vyzvěte žáky, aby se opět rozdělili do skupin po 4. Do skupin 
jim rozdejte na lístečky rozstříhaný PL Citáty Komenského (do 
každé skupiny jedna sada citátů). Dále je vyzvěte, aby zásady 
Komenského, které se týkají podnikavosti, seřadili podle svého 
uvážení do pyramidy (nahoře 1 výrok, pod tím 2 a ve třetím řádku 
3). Na práci jim dejte cca 5 minut. Mohou si jako skupina zvolit, 
jaký klíč pro řazení zásad zvolí. Zdůrazněte, že na výsledku se musí 
shodnout tak, aby s ním byli všichni spokojení, nesmí se např. 
vzájemně přehlasovat.

Metodická poznámka:  
Je vhodné žákům nenabízet klíč, podle kterého mají zásady řadit. Vede je to k hlubšímu 
přemýšlení nad textem. Posiluje se také jejich schopnost samostatně hledat souvislosti. Rovněž 
tím, že vyžadujeme, aby se na výsledku shodli, posilujeme jejich schopnost spolupráce a 
schopnost dojít ke konsenzu.

8.

Pracovní listy Cesta k úspěchuStřední škola

Citáty Komenský

Podnikání, které má budoucnost, je poctivé 
a smysluplné.

Člověk je podnikavá bytost.  
Nicnedělání člověka ubíjí.  
Lidská přičinlivost nepokládá za vhodné  
pro sebe samu skládat ruce v klín.

Ať už člověk podniká cokoli,  
potřebuje, aby to dávalo smysl.

Podnikavost je tehdy smysluplná,  
když přináší užitek jak nám, tak i druhým.

Usilovat o osobní blaho  
bez ohledu na blaho celku je neudržitelné.  
Když se nebude dobře dařit celku,  
nebude se dobře dařit  
ani jednotlivým členům tohoto celku.

Poctivá práce je posvátná  
a přináší jedinečnou radost.
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Poté co skupiny skončí svou práci, se žáků 
ptejte: 

Tuto aktivitu uzavřete slovy:
Ne každé podnikání je užitečné a prospívá 
celku, ne každé podnikání je známkou kvali-
ty. Když něco podnikáme, zamýšlejme se nad 
tím, zda je to smysluplné a užitečné. 

4.1 Zaměstnání, práce, povolání (10 min)
Práce s videem 

Na začátku jsme mluvili o tom, co byste jednou chtěli dělat. Není to vždy jednoduché rozhodová-
ní a je dobré si rozmyslet, do čeho vlastně chceme investovat svou podnikavost, co podnikneme 
se svým životem.

Pusťte žákům video Podnikavost – Petr Kadlec z prezentace.

4.2 Hledání smysluplnosti (10 min)
Samostatná práce s grafickým organizérem

Nyní se budete každý sám zabývat hledáním toho, co je 
pro vás v životě důležité, co vám dává smysl. Cílem není 
to dnes finálně rozhodnout, ale poskytnout vám prostor 
se nad tím zamyslet.

Rozdejte žákům PL Hledání smysluplnosti. Žáci pracují s PL 
samostatně, instrukce mají napsané přímo v PL.

Zaměstnání,  
práce, povolání

20 min

4

10.

9.

5:34
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Ikigai je japonské slovo, které označuje stav vnitřního naplnění.
Ikigai je důvod, proč ráno vstáváme.
Ikigai je hluboký smysl života.

Postup: 
Do jednotlivých kruhů si budeš zapisovat po jednotlivých krocích:

1. Zamysli se nad tím, co tě baví. Při čem zapomínáš na čas? Jaká činnost ti přináší radost? Napiš do diagramu alespoň 
pět věcí, které rád děláš. Zatím nepřemýšlej, zda je to něco, čím se dá uživit.

2. Zamysli se nad tím, v čem jsi dobrý/á, co umíš, co ti jde. Napiš do diagramu alespoň 5 takových věcí.

3. Nyní se zamysli nad tím, co podle tebe potřebuje svět kolem tebe. Opět napiš do diagramu alespoň 5 takových věcí.

4. Nakonec si zkus do diagramu zapsat 5 věcí, o kterých si myslíš, že bys za ně mohl být zaplacen a mohly by tě tedy živit.

Smysluplnost v životě nalézáme tehdy, když se nám podaří tyto složky dobře zkombinovat. 
• Co myslíš, v čem bys mohl vidět ve svém životě smysl? 

• Co je pro tebe smysluplné, abys tomu věnoval čas?

Hledání smysluplnosti

Zdroj:
Tajemství dlouhého, šťastného a smysluplného života. Překlad Jakub VOZAR. SrdceKnihy.mozello.cz [online]  
25. února 2018 [cit. 2019-11-21]. Dostupné z: http://srdceknihy.mozello.cz/blog/params/post/1445758/ 
tajemstvi-k-dlouhemu-stastnemu-a-smysluplnemu-zivotu, Graficky upravil: Daniel Jurčo B.F.A. 

Co MILUJEŠ?

Co svět  
POTŘEBUJE?

Za co můžeš dostat  
ZAPLACENO?

V čem jsi  
DOBRÝ?

VÁŠEŇ

IKIGAI

MISE

POSLÁNÍPROFESE

Spokojenost,  
ale pocit zbytečnosti. 

Radost a naplnění, 
ale ne bohatství. 

Nadšení a uspokojení, 
ale pocit nejistoty.

Pohodlí,  
ale pocit prázdnoty. 
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Metodická poznámka:  
Vyzvěte žáky, aby se při vyplňování PL nespokojili jen s prvním nápadem, který jim přijde 
na mysl, ale aby se snažili dodržet kritérium alespoň 5 nápadů v každém kruhu. 

Metodická poznámka:  
Vysvětlete žákům, že kruh „Co miluješ“ není určen pro odpovědi typu „miluji svíčkovou“, 
ale měl by zahrnovat to, co je opravdu baví dělat, u jaké činnosti zapomínají na čas. Nebraňte 
jim zároveň v odpovědích, které vám osobně na první pohled připadají nedůležité nebo 
nesmysluplné, např. „hrát počítačové hry“– i z takové záliby může později vykrystalizovat jejich 
povolání, např. redaktor časopisu o počítačových hrách.

Varianta:  
Pokud někteří žáci potřebují u obdobných úkolů komunikovat, je možné v závěrečných 
3 minutách aktivity žákům umožnit, aby se podle potřeby spojili do dvojice, která je jim 
příjemná, a nad grafy si společně popovídali.
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5.1 Talent a úsilí (10 min)
Herní aktivita

Každé skupině (ideálně čtyřčlenné) rozdejte PL hra Talent a úsilí a 1 hrací kostku. 

Dovednosti

Metodická poznámka  
Následující hra ilustruje základní myšlenku, že každý člověk disponuje určitou mírou talentu 
v různých oblastech a pak přidává k této dispozici svoje úsilí, učení nových věcí a pouze 
některým svým dovednostem dále věnuje čas a rozvíjí je. Hra má připravit žáky k diskusi 
nad těmito otázkami. Nejpodstatnější není výsledek, ale proces a diskuse, která vznikne ve 
čtveřicích a na které je možné stavět následnou diskusi.

Instrukce ke hře pro skupiny
1. Dohodněte se, jaké dáte postavě jméno, a zapište ho do 

PL (vpravo v horním rohu). 

2. Nyní se bude hodem kostky rozhodovat, v jakých oblas-
tech získá vaše postava jakou míru vrozeného talentu. 
Hoďte 1× kostkou pro každou skupinu talentů a zjistěte, 
jaký talent má vaše postava od narození. Zapisujte si 
hozená čísla do PL k jednotlivým skupinám talentů do 
sloupce Talent. Jednička znamená minimum talentu pro 
danou oblast, naopak maximální talent má postava při 
hození čísla 6.  

3. Talenty jsou rozdány, nyní přichází do života naší posta-
vy učení a míra úsilí, které bude dále věnovat rozvíjení 
svých obdarování. Tuto kvalitu bude nyní ilustrovat 
součet vašich dvanácti hodů kostkou. Házejte 12× kost-
kou a sčítejte naházené body. Výsledek si opět zapište 
do PL. 

4. Jako skupina nyní stojíte před obtížným úkolem – shod-
nout se a přidělit vaší vytvořené postavě k jednotlivým 
oblastem talentů míru úsilí, které do nich vloží. V součtu 
musí přidělené body odpovídat číslu, které jste získali 
díky 12 hodům. Přečtěte si pracovní list a seznamte 

Životní  
dovednosti

20 min

5

 Popis – každá další úroveň obsahuje a rozvíjí to, co už postava dosáhla na nižší úrovni. Cena Návod 

A závislý na pomoci ostatních – neschopen samostatného života, nezkouší to změnit. 1 Dohodněte se, jaké dáte postavě jméno. 
Zapište sem jméno postavy: 

 
 
 

Hoďte 1× kostkou pro každou skupinu dovedností  
a zjistěte, jaký talent má vaše postava od narození. 

 
Házejte 12× kostkou a sčítejte si naházené body. 

To je úsilí vynaložené studiem a sbíráním zkušeností. 
Zapište sem, kolik jste naházeli celkem bodů: 

 
 
 

Talenty proměňte díky bodům v silné stránky: 
Přičtěte si k bodům za talent část bodů za úsilí,  

„nakupte“ úroveň, kterou si ve skupině dohodnete. 

B první krůčky začátečníka – stále neschopen samostatného života, ale zkouší to. 2 
C nezkušený nováček – samostatně přežije s velkými obtížemi, pomalu se učí. 3 
D šikovný učedník – samostatně přežije s občasnými obtížemi, učí se dobře. 4 
E pokročilý – samostatně přežije s drobnými obtížemi, učí se výborně. 5 
F talentovaný – v životě zvládá v pohodě, učí se lépe než ostatní. 6 
G osvědčený v praxi – má dobré výsledky, sbírá zkušenosti. 7 
H žádaný odborník – má skvělé výsledky, odborně roste. 9 
I mistr schopný učit jiné – předává své zkušenosti kolegům. 12 
J autorita v oboru – lidé za ním chodí pro radu, učí se od něj i cizí. 17 
K uznávaný expert – lidé ho následují, spoléhají na něj, je pro ně lídr. 25 
L slavný celosvětově – inspirativní vůdce, určuje směr dalšího vývoje v oboru. 38 

 

Skupiny dovedností Talent Silná stránka – vzniká z talentu a vynaloženého úsilí 

Používání techniky – počítač, mobil, virtuální prostor na internetu, nástroje, technologie…   

Vyhledávání informací – položení otázky, ověření faktů, analýza situace, tvorba systémů…   

Time management – rozvržení si povinností, priority, hlídání termínů, odhad náročnosti…   

Umění se učit – poučení se z chyb, vstřebávání změn, osobní reflexe, zvládání prokrastinace…   

Finanční gramotnost – vydělávání peněz, účelné výdaje, efektivní šetření, výnosné investice…   

Základy pro přežití – sebeobsluha, běžný život, ale i nepříznivé či nouzové podmínky…   

Vyjednávání – komunikace, zajištění svých zájmů, řešení konfliktů, obchodní a PR dovednosti…   

Sebeobrana – fyzicky v nesnázích, ale i ve stresu, v otázkách práva, u „výhodných nabídek“…   

Zdravé návyky – ochrana zdraví, psychohygiena, duchovní rozměr života, cvičení, strava…   

Tvorba řešení – umí si poradit, získat práci, vytvořit příležitost, řídit lidi, najít postup…   
Autorem hry je Mgr. Pavel Slepička 

10.

11.

12.

13.
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se s náplní jednotlivých úrovní na škále A (závislý na pomoci ostatních) – L (slavný 
celosvětově) a rozhodněte se, v jaké oblasti dovedností chcete jaké úrovně u své postavy 
dosáhnout.

5.2 Životní příběh naší postavy (3 min)

Zástupci skupin ostatním představí životní pří-
běh postavy své skupiny – s čím se narodila, jaké 
má v životě plány, co se naučila, jaké jsou její 
silné stránky apod. Stačí název 1–2 nejvýrazněj-
ších charakteristik.

5.3 Kam investovat svůj čas? (7 min)
Diskuse

Otázky k diskusi a práci ve skupině
• Jak jste ve skupinách přistupovali k rozdělování úsilí?

• Na čem jste se plně shodli a kde jste shodu nenašli a museli jste hledat jiné řešení či 
kompromis?

Otázky k diskusi nad tématem
• Má větší smysl učit se v oblasti, ve které jsem již nadaný, a rozvinout tak na maximum svůj 

potenciál, nebo je moudřejší vložit svoje úsilí do oblastí, které mi tolik nejdou? Která z těchto 
dvou variant je nám bližší a proč?

• Má varianta, kterou jsme si zvolili, nějaká omezení?

6.1 Můj dům (8 min) 
Individuální reflexe 

Vyzvěte žáky, aby si na druhou stranu PL 
nakreslili obrázek domu (základy, stěny, stře-
cha) a do něj sami sebe. K tomu ať přikreslí 
mrak a slunce na nebi. Dále ať postupují podle 
instrukcí z prezentace.

6.2 Závěr (2 min) 
Na závěr můžete požádat 3 dobrovolníky, aby přečetli svou větu o tom, co je pro ně v životě 
smysluplné. 

Zakončete lekci slovy: 
Přeji vám, abyste ve svém životě nacházeli smysl tak, jak se to dařilo J. A. Komenskému. 
To vám bude pomáhat, aby byl váš život šťastný a naplněný, a to v každém věku.

Reflexe 
a závěr

10 min

6

19.
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