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05 Podnikatelský plán: metodický list 

Vzdělávací oblasti: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Povinný nebo volitelný s dotací 1 hod./týdně 

Klíčová slova: Podnikatelský plán 

Očekávané výstupy žáků: Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí. 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení:  Vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, 
plánuje, organizuje a řídí vlastní učení. 

Kompetence k řešení problémů: Vyhledává informace vhodné k řešení problému, 
nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky. 

Kompetence komunikativní: Využívá informační a komunikační prostředky pro 
kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. 

Kompetence sociální a personální: Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, 
která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj. 

Kompetence občanská: Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a 
společenské normy. Je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu. 

Pomůcky: 

• Učební list – UL 5 pro 8. ročník 
• Pracovní list – PL 5 pro 8. ročník 
• Metodický list – ML 5 pro 8. ročník 
• Učebnice „Člověk a svět práce“ 
• Dataprojektor a notebook 

Organizace vyučování a metody práce: 

• Řízená diskuze 
• Individuální práce 
• Skupinová práce 
• Prezentace 



2 

Popis činnosti v hodině: 

Činnost učitele Činnost žáka 

Výklad na téma: Podnikatelské plánování 

• Porozumění, kde jsme nyní 

• Rozhodnutí, kam chceme jít 

• Plánování, jak se tam dostaneme 

Zadání Úkolu 1: 

Zpracuj ve formě prezentace cestu z Prahy do Brna podle 
zadané osnovy. 

Společné vyhodnocení a oklasifikování 3 nejlepších prací 

 

Řízená diskuze 

 

 

 

Skupinová práce, 
prezentace 

Vysvětlení: 

• Význam podnikatelského plánu 

• K čemu slouží 

 

Řízená diskuze 

Zadání Úkolu 2: Proč zpracováváme podnikatelský 
plán 

Řešení např.: 

• Pro činnost samotného podnikatele 

• Popisuje základní smysl existence firmy 

• Objasňuje podnikatelský záměr 

• Stanovuje cíle 

• Dokument pro investora a banku 

Společné vyhodnocení 

Individuální práce  

Shrnutí: Podnikatelský plán – myšlenková mapa Řízená diskuze 

Zadání Úkolu 3: Na jaké otázky odpovídá váš 
podnikatelský plán? 

Řešení, např.: 

• V čem spočívá vaše podnikatelská činnost? 

• Kdo jsou vaši zákazníci, čím a jak je motivujete? 

• Jak se o vás zákazníci dovědí? 

• Jaká je vaše konkurence a čím se od ní lišíte? 

• Jak zajistíte základní fungování firmy? 

• Je váš management schopen vést firmu 

Skupinová práce 
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k úspěšnému cíli? 

• Jaké jsou dlouhodobější cíle vašeho podnikání? 

• Jaký je finanční obraz firmy? 

Společné vyhodnocení 

Výklad: Rozsah podnikatelského plánu 

• Podle náročnosti podnikatelského záměru 

• Stručný, věcný, důvěryhodný 

• 10 – 20 stran A4 

• Pravidelná aktualizace 

 

Řízená diskuze 

 


