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14 Marketing III: metodický list 

Vzdělávací oblasti: Člověk a svět práce 

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

Klíčová slova: Marketing, inovace, vlastník, zaměstnanec, zákazník, interní a externí 
vlivy 

Očekávané výstupy žáků: Využije profesní informace a poradenské služby pro 
výběr vhodného vzdělávání. 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení: Vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je 
efektivně využívá v procesu učení. 

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

Kompetence komunikativní: Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory 
v logickém sledu. 

Kompetence sociální a personální: Oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje 
různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. 

Kompetence občanská: Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a 
společenské normy. 

Pomůcky: 

• Učební list – UL 14 pro 8. ročník 
• Pracovní list – PL 14 pro 8. ročník 
• Metodický list – ML 14 pro 8. ročník 
• Učebnice „Člověk a svět práce“ 
• Dataprojektor a notebook 

Doporučená rozšiřující literatura: 

• KOCÁB, Vojtěch, PETERKA, Jiří, REŽŇÁKOVÁ, Mária. Podnikatelský plán. 
Computer Press, a.s.: Brno, 2008, 216 stran. ISBN 978-80-251-1605-0. 

• BANGS ml., David H. Průvodce podnikatelským plánem. PRAGMA: Praha, 1996. 
• JONES, Gary. Začínáme podnikat.  IDEA, s.r.o.: Plzeň, 1992. ISBN 80-901303-0-
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• LAMBDEN, John, TARGETT, David. Hospodaření malého podniku. Profess 
Consulting, s.r.o.: Praha, 2005. ISBN 80-7259-017-0. 

• McDONALD, Malcolm H. B., MORRIS, Peter. Škola marketingu – ilustrovaný 
průvodce. Kanzelsberger, a.s.: Brno, 2006. ISBN 80-85387-53-X. 

Organizace vyučování a metody práce: 

• Řízená diskuze 
• Individuální práce 
• Práce ve dvojicích 
• Aktivní poslech 

 

Popis činnosti v hodině: 

Činnost učitele Činnost žáka 

Výklad na téma: Marketing III 

Podnikové (firemní) cíle: 

• Z pohledu uspokojení: 

Vlastníka 

Zaměstnance 

Zákazníka 

• Vnější vlivy 

• Ekonomické cíle: 

Dlouhodobé 

Krátkodobé 

• Neekonomické cíle: 

Rozvoj zaměstnanců 

Místo ve společnosti 

Shrnutí: Popis a rozbor myšlenkové mapy 

Zadání Úkolu 1: Zamyslete se a napište, kde 
chcete být v podnikání za pět let a jak toho 
dosáhnete (dlouhodobé cíle). 

• Vysvětlit: vzor Včelaříci 

• Zpracuj podle vzoru svoji firmu 

Vyhodnocení 

 

Aktivní poslech 

 

 

 

 

Řízená diskuze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuální práce  
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SWOT analýza: 

• Princip analyzování 

• Interní faktory: 

Silné stránky 

Slabé stránky 

• Externí vlivy: 

Hrozby 

Příležitosti 

• Výhody této analýzy 

Zadání Úkolu 2: 

Sepište silné a slabé stránky v rámci analýzy SWOT vaší 
firmy ve srovnání s vaším nejbližším konkurentem. 

• Vysvětlit: vzor Včelaříci 

• Zpracuj podle vzoru svoji firmu 

Vyhodnocení nejlepší dvojice 

Aktivní poslech  

 

 

 

Řízená diskuze 

 

 

 

 

 

Práce ve dvojicích 

 

 

 

Zadání Úkolu 3: 

Najděte správné slovo, které vám vyjde doplněním do 
prázdných políček. Každé další slovo začíná posledním 
písmenem slova předcházejícího. Tajenku přečti 
popořadě ve žlutých sluníčkách. 

Řešení: MARKETING 

Dílčí řešení: 1-Totem, 2-Malta, 3- Amur, 4-Ráček, 5- 
Košile, 6-Egypt, 7-Topol(i), 8-Ivan, 9 – Nároďá(g) 

Vyhodnocení: Nejrychlejší a správná řešení 

 

 

Individuální práce 

 


