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02 Vlastnosti zaměstnance a podnikatele: pracovní list 

Úkol 1: Vypiš vlastnosti pana Václava z příběhu. 

 

 

 

 

Vypiš vlastnosti pana Filipa z příběhu. 

 

 

 

 

Úkol 2: Vyškrtej všechna slova a ze zbývajících písmen utvoř tajenku. 

A P E L Ú P S 

P R K L U U O 

E O Y L O S U 

T D P R U Ý T 

I U Í D P Á Ě 

T K Í R E B Ž 

Y T Ý R A T Ž 

 

SLOVA: produkt, ary, soutěž, apetity, apel, osudí, díra, žber, týrat, prý, úly, tupl, los, 
pusy(ý) 

TAJENKA: ............................................................................................................. 
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Úkol 3: K vývojovým obdobím lidstva přiřaďte odpovídající století, ve 
kterém tento vývoj probíhal. 

Věk Století 

Věk zemědělský  

Věk průmyslový  

Věk znalostní  

 

 

Úkol 4: Napiš vlastnosti „Dlouhého“ a „Bystrozrakého“ a závěrem 
vyzdvihni jejich přednosti a nedostatky. 

Vlastnosti „Dlouhého“ Vlastnosti „Bystrozrakého“ 

  

  

  

  

  

 

Sepiš přednosti a nedostatky „Dlouhého“. 

 

Sepiš přednosti a nedostatky „Bystrozrakého“. 

 

Kde se dají využít přednosti „Dlouhého“ a kde přednosti „Bystrozrakého“. 

 

 

Jaké přednosti mají oba dohromady? 
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Úkol 5: ANKETA 

Myslíš, že je lepší být zaměstnanec nebo podnikatel a proč? 

 

 

 

Jaké vlastnosti má typický český podnikatel? 

 

 

 

Úkol 6: 

Podnikání není krátkodobá záležitost a promítne se do života nejen budoucího 
podnikatele, ale také do života jeho rodiny, známých a blízkého okolí. Zkus 
odpovědět na následující důležité otázky, které by si měl položit každý, kdo se chce 
pustit do podnikání. 

Uvědomuješ si, že ti podnikání pravděpodobně zabere více času než 8,5 hodin 
denně? 

ANO    NE 

Jsi připraven na to, že možná budeš muset pracovat i o víkendech a svátcích? 

ANO    NE 

Je vaše rodina ochotná sdílet případné těžkosti vyplývající z podnikání (např. finanční 
problémy, zdravotní problémy). 

ANO    NE 

Počítáš s tím, že asi budeš muset použít své úspory pro zahájení podnikání? 

ANO    NE 

Jsi si vědom toho, že všechny vydělané peníze nebudeš moci použít jen pro osobní 
potřebu? 

ANO    NE 

 



Jméno žáka: ___________________________ Třída: ________ Datum:__________ 

4 

Závěr: 

Jestliže odpovídáš většinou „NE“ věnuj se v budoucnu profesi zaměstnance. 

Jestliže odpovídáš většinou „ANO“ připravuj se na dráhu budoucího podnikatele 
s tím, že již od této chvíle jdi promyšleně a důsledně za svým vysněným cílem se 
slovy na rtech: „I z kamenů, které nám leží v cestě, je možno vystavět něco 
krásného.“ Goethe 

 

 

Doplňující informace k této hodině najdeš na www.podnikatel.cz. 


