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03 Kdo jsou to podnikatelé a inovátoři: pracovní list 

Úkol 1: Rozhodněte se, ke které skupině chcete patřit a své rozhodnutí zdůvodněte. 

Nic není dobře nebo špatně. Všechny čtyři skupiny jsou pro společnost důležité.  

• Dobře placeným zaměstnancem? 
• Manažerem v podniku někoho jiného? 
• Podnikatelem, tj. člověkem, který založí a řídí svůj vlastní podnik? 
• Inovátorem, tj. člověkem, který prosadí nové věci (ať už ve vlastním podniku 

nebo v podniku někoho jiného, nebo ve společnosti)? 

Tvoje volba a její stručné zdůvodnění: 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol 2: Jaké jsou typické vlastnosti úspěšných inovátorů? Napište, jaké jsou vaše 
představy o vlastnostech inovátorů (vynálezců, objevitelů). Rada: Lépe se o tom 
přemýšlí při představě někoho konkrétního. Vyberte si ze známých inovátorů, 
podnikatelů, vynálezců, například některého z těch, o kterých jste četli v učebních 
listech.  
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Úkol 3: Tomáš Baťa a Roman Staněk jsou úspěšnými podnikateli. Vedli různé 
podniky v různých dobách. Seznamte se s jejich podnikáním a porovnejte je mezi 
sebou.  

rozdílnost 

Tomáš 

Baťa 

shodnost 

Roman 

Staněk 

rozdílnost 

   

   

   

 

Zdroj informací: http://www.svet.czsk.net/clanky/svet/stanekprog.html nebo další 
http://www.dreamlife.cz/tomas-bata-obuvnik-ktery-dobyl-svet/article.html?id=68  

Nápověda: Přemýšlejte o oborech podnikání, době, kdy podnikali, velikosti firmy … 

 

Úkol 4: Co víte o Stevu Jobsovi, řediteli Apple Inc., tj. nejlepší inovační firmy roku 
2009? Dokážete porovnat tři podnikatele současně, tzn. dva české podnikatele a 
jednoho amerického (s využitím šablony níže)? Steve Jobs bohužel zemřel, informací 
o něm však lze nalézt mnoho. Co ho odlišilo do ostatních a dovedlo firmu k úspěchu? 

Proveď porovnání 3 podnikatelů A, B a C: 

 

 


