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EDITORIAL

Vážení přátelé a kolegové,
v létě roku 2020, kdy vydáváme výroční zprávu za rok 2019,
se zdá být vzhledem k výrazným událostem spojeným s pandemií
Covid-19 ten předešlý rok velmi vzdálený. Nicméně je naší součástí a my shrnujeme vše, co jsme realizovali. Věřím, že to pomůže
nám i vám uvědomit si, že se svět nezastavil, jen se proměňuje,
což je spojeno s krizí společnosti.
Krize je lidmi chápana zpravidla negativně, ale já si myslím,
že si to nezaslouží. Osobně vnímám krizi jako příležitost
ke změně, kdy odpadne a skončí vše nepotřebné. Souhlasím
s tím, že to je bolestivé, a to je ten důvod, proč my lidé vnímáme
krizi tak negativně, proč se proměně tak bráníme. Většina lidí
bude muset přehodnotit své priority, aby se přizpůsobili současnému světu, což je pro nás, pro program MŮŽEŠ PODNIKAT,
skvělá zpráva. A proč?
Protože učíme studenty příběhy podnikavosti a odvahy, které jim
předávají podnikatelé. A právě tito podnikatelé musí ve svém podnikatelském životě překonávat mnoho krizí a problémů. A teprve
poté, když zvládnou překonat dílčí krize, roste jejich podnikání
i oni sami. Myslím si, že to je hlavní důvod, proč studenti tak
pozitivně oceňují semináře vedené podnikateli – protože před
nimi stojí lidé, kteří museli vyřešit těžké situace, jež je posílily,
vnitřně zpevnily, a mají jinou, výraznější energii,
což studenti vnímají.
Přeji všem lidem, aby se nebáli proměny, která nás čeká. Přeji
podnikatelům, aby úspěšně zvládali přizpůsobit se současným
podmínkám, a přeji studentům, aby co nejdříve pochopili,
že růst je nezbytnou součástí života a že podnikavost je možnost,
jak problémy a příležitosti, které svět nabízí, přetvářet a vytvářet
z nich hodnoty pro sebe i ostatní.
Podnikavosti a odvaze zdar!

Právní forma:
Zapsaný spolek dne 30. června 2016
u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou L 66123
Adresa:
MŮŽEŠ PODNIKAT, spolek
Nad Šutkou 540/14, Praha 8, 182 00
Praha 8
Bankovní spojení:
IČO: 051 92 846
275740390 / 0300 – ČSOB
Cílová skupina:
Studenti středních a vyšších
odborných škol ve věku 17–20 let
Působnost:
Česká republika
Zakladatelé a výkonný výbor:
Miroslav Hofman, Tomáš
Formánek, Pavel Komárek
Poradní sbor:
Jan Školník, Antonín Kokeš, Libor
Mertl, Štěpánka Duffková, Jan Lát
Ředitelka programu:
Tereza Podhorská

Mgr. Tereza Podhorská
ředitelka programu MŮŽEŠ PODNIKAT

23 Partneři projektu
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SLOVO SPOLUZAKLADATELE
Tomáše Formánka

O PROGRAMU
MŮŽEŠ PODNIKAT
MŮŽEŠ PODNIKAT je první a jediný program v Česku,
který již od roku 2012 systematicky pracuje se studenty
formou mezigeneračního sdílení zkušeností s cílem:

21 dnů a 10 000 hodin
Tyhle dvě číslice si prosím zapamatujte.
Mají totiž magický význam pro vaši
budoucnost. Tedy pokud se nerozhodnete
jen tak proplouvat životem, čekat,
kam vás proud zanese, a doufat,
že třeba budete mít štěstí.
Tahle čísla jsou důležitá pro toho,
kdo chce být sám sebou. Kdo chce poznat,
kým je, a vybudovat kolem sebe a v sobě
něco, co ho udělá šťastným a hrdým.
21 dní stačí, abyste přeprogramovali
mozek a naučili ho novému návyku.
Znamená to, že se tomu musíte věnovat
každý den. A tím se to mozek naučí.
Pokud to vydržíte, tak je mozek připraven
na novou cestu. Nalepte si na futra
21 lístečků a každý den jeden odlepte,
pokud splníte tento slib. Může to být
cokoli, co si představíte: posilování,

Tomáš Formánek

otužování, vaření, být nejrychlejší
sprinter na planetě nebo třeba
založit si vlastní firmu.
Není to tak snadné, jak to vypadá – vstát
každý den a věnovat se nové činnosti.
Mladí to mají o trochu jednodušší. Nemusíte se starat o děti, nemusíte do práce,
neřešíte naštvaného šéfa, nemusíte dělat
tunu dalších věcí. Máte čas a je pouze
na vás, čím ho vyplníte.
Zkuste to. Stojí to za to. Navíc mozek
nestárne takovým tempem, když se učí
novým věcem. Věděli jste to? To je další
pozitivní věc vedle toho, že se někam
posunete a dost možná si tak splníte
svůj velký sen.
Tak, a ty z vás, co to zvládli až sem
a vydrželi to prvních 21 dnů, čeká násle-

inspirovat studenty k podnikavosti
dující výzva. Stačí 10 000 hodin, a stanete
se mistry v tom, co jste si zvolili.
Ovládnete vybranou činnost a můžete se
po právu nazývat mistry. Nebo taky
profíky. Anglicky mluvící člověk by to
pravděpodobně nazval Master. Někdo,
kdo je zkušený, připravený a sebevědomý
v tom, co dělá. Víte, co řekl Bruce Lee?

„Nebojím se člověka, který
trénoval 10 000 kopů, ale bojím se
člověka, který trénoval jeden kop
10 000krát.“ Bruce Lee
Dejte tomu osm hodin denně,
a za 3,5 roku budete nejlepší v oboru.
Budete tam, kde je jen hrstka nejlepších.
Všichni, kdo něco dokázali, tím prošli.

podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti
ukázat jim, že každý člověk je jedinečný, stačí jen najít svou cestu
povzbudit je, aby šli za svými sny a nebáli se je realizovat

Na realizaci vzdělávacího programu
MŮŽEŠ PODNIKAT se podílí stovky
dobrovolníků v celém Česku, učitelé
středních škol, realizační tým a výkonný
výbor. Naše činnost vychází z osobní
iniciativy a aktivity všech
spolupracovníků.

ukázat, že podnikání je pro člověka reálná možnost
posílit jejich sebevědomí
Zcela mimořádný přínos programu MŮŽEŠ PODNIKAT spočívá v úzké spolupráci
učitelů, studentů a podnikatelů, kteří vedou semináře přímo na půdě středních škol
v průběhu standardní výuky.

Realizační tým
300 UČITELŮ
středních škol
začleňuje semináře
do výuky

Tereza Podhorská - ředitelka programu
Jana Bugnerová - koordinátorka programu
Petra Křapová - marketing
Lenka Bugnerová - asistentka

42 810 STUDENTŮ
PROŠLO SEMINÁŘI

K úspěchu nevede snadná cesta.
Neexistují zkratky. Je potřeba být trpělivý
a pracovat na sobě. Každý den se můžete
o kousek posunout ke svému cíli.
MŮŽEŠ PODNIKAT je o naději. O naději,
že nová generace bude podnikavá. Bude
vědomá. Nebude se bát a bude mít kuráž.
Bude mít trpělivost. Vášeň. A pokaždé
když spadne, tak se zase zvedne. A to je
pro nás podnikatele v MŮŽEŠ PODNIKAT
ta největší odměna. Proto investujeme
svůj mnohdy drahocenný čas a věříme,
že ve vás probudíme touhu měnit věci
kolem sebe a v sobě.

LIDÉ VE SPOLKU
MŮŽEŠ PODNIKAT

Poradní sbor
160 PODNIKATELŮ
učí svými příběhy

NAŠE VIZE
Chceme, aby všichni studenti v Česku věděli,
že mají možnost vzít život do svých rukou, že záleží
jen na nich, jak se rozhodnou. Chceme, aby mladí
lidé věděli, že můžou v životě dělat téměř cokoli
bez ohledu na svůj sociální původ, finanční situaci
a vzdělání. Chceme, aby si uvědomili, že začít
se dá z ničeho a že je možné realizovat v životě své sny, být sebevědomý a šťastný.

Jan Školník - předseda
Antonín Kokeš
Jan Lát
Štěpánka Duffková
Libor Mertl

Výkonný výbor

Miroslav Hofman - předseda
Tomáš Formánek
Pavel Komárek

Externí spolupracovníci
Martin Bugner - IT podpora
Magdaléna Horbasová - účetnictví
Tomáš Krčmář - grafik

Tomáš Formánek,
řečník a spoluzakladatel spolku MŮŽEŠ PODNIKAT
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CO JSME DĚLALI
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020?

SEMINÁŘE REALIZUJEME
v celém Česku

Ve školním roce 2019/2020 jsme výrazně rozšířili spolupráci se středními školami,
posílili jsme členskou základnu spolku, navazovali spolupráci se školami,
zastřešujícími asociacemi škol a se studentskými organizacemi. Prezentovali
jsme program na konferencích, vzdělávacích platformách, v inovačních centrech
a na dalších veřejných akcích podnikatelských klubů a setkáních učitelů středních
škol. Publikovali jsme články v časopisech pro střední školy a natočili ukázkové
video Jak vést semináře. Společně s učiteli jsme realizovali 103 seminářů pro 4884
studentů a 28 online seminářů pro 1738 studentů. Kvůli uzavření škol jsme bohužel 62 naplánovaných seminářů, kterých se mělo zúčastnit 2650 studentů, zrušili.

Ročně semináři projde přibližně 8000 studentů
z celého Česka. Počty studentů v krajích se liší
podle toho, s kolika školami v daném kraji
spolupracujeme. Údaje platné ve školním
roce 2019/2020.

PROČ CHTĚJÍ PODNIKATELÉ
VZDĚLÁVAT A INSPIROVAT
STUDENTY?

NEUČÍME UČITELE,
ALE INSPIRUJEME STUDENTY
K PODNIKAVOSTI

Podnikatelé jsou zvyklí překonávat překážky, řešit problémy
a učit se z chyb. Jsou to pozitivní lidé, kteří vždy vidí řešení,
a pokud ho nevidí, tak ho alespoň chtějí vidět, tím pádem se
to řešení najde. Jsou to lidé, kteří problémy překonají a už
se o nich nezmiňují, a tím se velmi liší od lidí, kteří z ničeho
problémy vytvářejí a pak je stále živí svou pozorností. Podnikatelé jsou lidé s rozličnými vlastnostmi a zájmy, ale jsou
to také lidé, které spojují shodné hodnoty: samostatnost,
odpovědnost, férovost a nezávislost. A právě odpovědnost
nejen za sebe, ale i za širší společnost je tím důvodem, proč
podnikatelé inspirují studenty svým příběhem. Protože
vědí, že jen podnikaví lidé jsou ti, kteří posunou Česko dál.

Realizujeme neformální vzdělávací program, který je doplňkem stávajících školních osnov. Společně s učiteli středních škol pořádáme
na školách semináře, které učitelé začleňují do výuky a při výuce je
mohou využít. Spolupráce s učiteli funguje skvěle, protože se zaměřujeme na to, aby semináře byly kvalitní a aby byly přínosem jak pro
studenty, tak pro učitele. Zařídíme po organizační stránce vše potřebné a do školy pozveme podnikatele, řečníky MŮŽEŠ PODNIKAT,
kteří učí studenty svými podnikatelskými příběhy. V průběhu let jsme
vytvořili funkční strukturu seminářů, která je interaktivní a zaměřená na komunikaci se studenty, tzn., že 80 % času semináře věnujeme diskusi se studenty. Zpětná vazba studentů je pro nás měřítkem
kvality, zavedli jsme proto transparentní hodnocení řečníků, které
je veřejné na našem webu.
Chceme, aby semináře přispívaly k osobnímu rozvoji studentů
a aby je motivovaly. Naším záměrem je přispívat i k rozvoji podnikatelů, kteří semináře vedou a kteří díky práci se studenty rozvíjí své
prezentační dovednosti a schopnost komunikovat s generací Z. Inspirace je nadčasová, neočekáváme proto okamžité výsledky, jsme především osvětový vzdělávací program. Je to výjimečná příležitost potkat
se s „živými lidmi z praxe“, jak nám píší učitelé.

„Řada mladých lidí preferuje klidnou práci ve státním sektoru nebo
se chtějí stát součástí velkých, multinacionálních firem. Velmi rád
bych podnítil iniciativu opačným směrem – k založení třeba i drobné vlastní firmy. Myslím, že je pozitivní probudit v mladých lidech
touhu po nezávislosti, svobodomyslnosti a schopnosti zaměstnat
další lidi a starat se o ně.“
Petr Zelík, Oxalis
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SEMINÁŘE
MŮŽEŠ PODNIKAT

Inspirujeme
studenty
k podnikavosti

UČÍME PŘÍBĚHY PODNIKATELŮ
JAK PROBÍHAJÍ SEMINÁŘE
MŮŽEŠ PODNIKAT?

Spolupracujeme již s 290 středními školami v celém Česku.
Ročně projde semináři více než 8000 studentů.

Přínos semináře
· zajímavé příběhy podnikatelů
· propojení výuky s praxí
· motivace a inspirace k podnikavosti
· odpovědi na otázky studentů
· přímý kontakt s podnikateli
· sdílení zkušeností

Realizace semináře

· seminář uspořádáme u vás ve škole v době výuky – 90 minut
· termín naplánujeme dle vašich potřeb
· ideálně pro jednu až dvě třídy studentů
· škola může objednat více seminářů
· realizace seminářů je zdarma

Jiří Volenec a Arnošt Štěpánek

Jiří Volenec a Petr Podsedník

Ondřej Koudela a Šárka Pelikánová

Reference učitelů

Struktura semináře
MŮŽEŠ PODNIKAT

„Seminář byl na výborné úrovni, praktické
rady studentům a pojetí přednášky byly velmi
adresné. Jsou to životní moudra, která se
studentům snažíme předat ve vzdělávání,
ale pokud je slyší od úspěšných podnikatelů,
zejména v oboru, který studují, tak je to
o to cennější a doufám, že si z toho studenti
vezmou ponaučení, nebo se alespoň zamyslí.“
Vyučující, Střední škola automobilní a informatiky,
Praha 10 – Hostivař
Chtěla bych velice poděkovat za seminář s pány
podnikateli. Byli oba skvělí. Pochopila jsem,
že se potkali poprvé, ale působili jako sehraná
dvojice. Jejich vyprávění bylo zajímavé, výborné
řečnické schopnosti a poutavost. Byli ochotni
se podělit o zkušenosti i velmi osobní
a odpovídali na všetečné otázky studentů.
Děkuji a těším se na další spolupráci.
Vyučující, Gymnázium Karla Čapka, Dobříš

ÚVOD – představení programu

První řečník / moderátor: Můj podnikatelský příběh
10 minut
Druhý řečník: Můj podnikatelský příběh
10 minut

Ondřej Koudela, Michal Beránek

SPOLEČNÁ DISKUSE SE STUDENTY
60 minut

Online semináře MŮŽEŠ PODNIKAT

ZÁVĚR

seminář v délce 90 minut vedou dva podnikatelé
připojit se můžete ze školy i z domova prostřednictvím Google Meet

Martin Palička a Ondřej Krátký

Tomáš Grešek

Vyplnění dotazníků, čas na zpětnou vazbu,
darování voucheru na knihu a poděkování.
10 minut

seminář je interaktivní, řečníci odpovídají na otázky studentů

KONTAKTUJTE NÁS A DOMLUVTE SI SEMINÁŘ PRO STUDENTY
Koordinátorka projektu, Jana Bugnerová, jana.bugnerova@muzespodnikat.cz, tel.: 731 157 565, www.muzespodnikat.cz
Každý seminář v hodnotě 5500 Kč daruje spolek MŮŽEŠ PODNIKAT škole a studentům.
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Semináře probíhají v rámci standardní
školní výuky, zpravidla v dopoledních
hodinách. Seminář v délce 90 minut
vedou dva podnikatelé/řečníci.
Semináře se zpravidla zúčastní dvě
třídy, tzn. 60 studentů. Cílem semináře
je inspirovat studenty k podnikavosti
a podpořit je na jejich cestě
k samostatnosti.

Jan Odložil a Pavel Minář

Kvalita vedení seminářů je pro nás na prvním místě, řečníci se
na semináře připravují a mají zájem o dobrou komunikaci se studenty. Řečníci programu MŮŽEŠ PODNIKAT vedou semináře
na školách ve svém regionu a na vybraném typu škol (průmyslovky, gymnázia, obchodní školy, odborná učiliště a další…), přibližně
dvakrát až šestkrát ročně. Záleží na individuální domluvě. Každý
řečník dostane po skončení semináře zpětnou vazbu od studentů, kteří seminář hodnotí velmi otevřeně a nestranně. Tato hodnocení jsou pro podnikatele výborným zrcadlem.
MŮŽEŠ PODNIKAT | 9

ROZHOVOR S VYUČUJÍCÍ
Ing. Jana Košťálová Bagová
Jana Košťálová Bagová učí na Masarykově obchodní akademii v Jičíně
Aplikovanou ekonomii a v rozhovoru mluví o tom, jak škola i ona sama vede
studenty k podnikání. Od roku 2014 se seminářů, které celkem vedlo
15 podnikatelů, zúčastnilo téměř 500 studentů.
Již několik let spolupracujete s programem MŮŽEŠ PODNIKAT.
Řekla byste mi, jakou máte zkušenost se semináři, které vedou podnikatelé? A proč s programem spolupracujete?
Začnu od konce vaší otázky. Na naší škole Masarykova obchodní akademie Jičín má výchova k podnikání dlouholetou tradici,
kterou započal již na začátku devadesátých let můj kolega
Ing. Roman Pešek. Před rokem 1989 minulý režim žádnou svobodnou samostatnou činnost nepřipouštěl, teprve ke konci osmdesátých let se situace v souvislosti s tzv. perestrojkou trochu uvolnila
a bylo možné předat státní majetek do ekonomického pronájmu menším subjektům. Při národních výborech mohly vznikat
tzv. drobné provozovny. Psala jsem na toto téma i svoji diplomovou práci. Tehdy jsem netušila, že se jednou budu v rámci své
učitelské profese věnovat propagaci podnikání. S programem
MŮŽEŠ PODNIKAT spolupracuji asi čtyři roky, možná pět,
a abych pravdu řekla, ani nevím, jak to celé začalo. Nabídka seminářů a setkání s podnikateli a jejich životními příběhy mne oslovila hned, protože jedna věc je znát hromadu teoretických, mnohdy
až nudných znalostí, a druhá věc je slyšet, jak vypadá každodenní
realita v malé či větší firmě, jaké jsou začátky, jak se malá firma
může stát prosperující společností, ale taky nemusí ustát současný
konkurenční tlak či vlastní chyby – chybný odhad poptávky, špatně
zvolený předmět podnikání, základní neznalost legislativy apod.

„Začínali jsme na jednom semináři ročně,
pak dva semináře, teď by jich mohlo být klidně
i čtyři pět za rok. Pořád málo.“
Začleňujete semináře do výuky?
Nejdříve vysvětlím, jak je u nás organizována výchova k podnikání.
Ve 3. ročníku si studenti vybírají z nabídky několika předmětů,
mezi nimiž je i předmět Aplikovaná ekonomie. Cílem tohoto
předmětu je využít dosavadní znalosti z předmětů Ekonomika
a Účetnictví při provozování školního krámku od jeho založení
až po likvidaci, a to v rámci ročního výukového vzdělávacího programu studentské JA firmy. Je to skvělá příležitost pro studenty,
jak si vyzkoušet vedení podniku, jak pracovat v týmu a umět se
rozhodovat. Je to učení zážitkem, kdy studenti jako účastníci společnosti vstupují na reálný trh a reálně podnikají. Získávají tak
neocenitelnou praktickou zkušenost v oblasti podnikání za úče10 | MŮŽEŠ PODNIKAT

lem vzdělávání, a to mnohem dříve, než vstoupí na trh práce
a budou se rozhodovat, jak si budou jednou v životě vydělávat
na živobytí.

„Právě proto k nám zvu podnikatele, jejich příběhy jsou
vždy silné, jsou motivační a jsou pro studenty velkou
inspirací. Sama zírám, jaké ticho je ve třídě a s jakým
zájmem poslouchají. Nepoznávám je.“
Musím říci, že není vždy jednoduché udržet pozitivní atmosféru
v týmu, který by měl fungovat jak dobře namazaný stroj,
kdy každé, i to malé „kolečko“ tohoto stroje je důležité pro konečný výsledek. Rok co rok se bohužel opakuje stejná situace – mám
v kolektivu tahouny, mám tam lidi, kteří jsou spolehliví v čemkoli,
mám tam nadšence, ale i jedince, kteří nedělají řádně svoji práci,
neohlížejí se na ostatní, nezajímá je, zda zákazník bude, či nebude spokojený. Má upozornění či tlak ze strany ostatních účastníků
podnikání mnohdy nestačí. Právě proto k nám zvu podnikatele,
jejich příběhy jsou vždy silné, jsou motivační a jsou pro studenty velkou inspirací. Sama zírám, jaké ticho je ve třídě a s jakým
zájmem poslouchají. Nepoznávám je.
Semináře se vždy uskutečňují v časovém rámci předmětu
Aplikovaná ekonomie. Začínali jsme na jednom semináři ročně,
pak dva semináře, teď by jich mohlo být klidně i čtyři pět za rok.
Pořád málo. Měli jsme online semináře i v době distanční výuky. Nově jsem začala zvát podnikatele i pro studenty 1. ročníku,
a to hned poté, kdy ve škole proberou vše kolem podnikání. Je taky
skvělé, že k nám chodí lidé s opravdu různými podnikatelskými
záměry a s různými předměty činnosti: jednomu se zadařilo,
druhý skončil hůře, protože nezvládl splácet úvěr, obchodní partneři mu neplatili včas nebo si do podnikání pustil další investory
za podíly ve firmě, a bohužel i pozdější převzetí. Neúspěch je
nezlomil, ba právě naopak. Právě takové situace totiž ukážou,
co je v nás. Neposunuje nás to dobré v životě, ale to, jak se dokážeme vypořádat s problémy, zda se jim umíme postavit, anebo nás
to semele. Pak se teprve ukáže, čeho všeho jsme schopni. I takové příběhy je třeba slyšet. Není vždy jen cesta vzhůru. Jednou jsi
nahoře, třikrát dole.

Můžete popsat, jakým způsobem připravujete studenty na semináře?
Před seminářem dostanou studenti informaci o samotném programu MŮŽEŠ PODNIKAT, projdeme si i váš časopis. Studenti
mají za úkol si zjistit co nejvíce informací o firmě a přednášejících, následně se ještě věnujeme obecně tématu podnikání
a jeho přínosu pro občany v daném regionu. Řekneme si také,
jaká je podpora ze strany státu hlavně pro české firmy, pro drobné
a střední podnikatele. Více času je třeba věnovat přípravě
zejména u prvních ročníků, které ještě nemají tolik informací jako
starší studenti. U těch se již může diskutovat i o tom, co by chtěli
po ukončení školy dělat, jakou cestou se vydat, jak si vybrat své
budoucí povolání, kde hledat zdroje informací apod.
Jak studenti reagují na semináře MP?
Jak už jsem řekla, když studentům něco řeknu já, tak to nemá
takovou váhu, jako když přijde člověk z praxe. A to jsem také
po nějakou dobu pracovala ve firmách. Podnikatelé často vyprávějí, že nebyli úplně skvělými studenty, že byli průměrní, že ani
neměli ekonomické vzdělání, protože studovali jiné obory, měli
jiná zaměření, ale také přiznávají, že ve věku puberty měli jiné
zájmy než školu a dělali různé hlouposti. To je skvělá pasáž jejich
příběhů, protože i slabší student najednou vidí a slyší, že není
bez naděje, že může také něco ve svém životě dokázat, někam
to dotáhnout. Doma od rodičů jen slyší, že se špatně učí, že
nemá pěkné známky, že je k ničemu, že asi skončí u lopaty nebo
u pásu, ale tady ti přednášející říkají něco jiného – že byli jako on,
a přesto dokázali úžasné věci. A to je skvělé.

„Studentům se líbí, že podnikatelé mluví jejich jazykem,
jsou přátelští a nijak se nad ně nevyvyšují. Jsou jim blízcí.“
Mnozí podnikatelé také vyprávějí, jak začínali v korporátech,
kde měli skvělé platy, hodně cestovali, mohli si koupit rychlá auta,
drahé dovolené, a přesto je
po letech tato práce přestala naplňovat. Nemohli
dělat věci po svém nebo
prosadit inovace – museli striktně respektovat
firemní kulturu a instrukce od nadřízených. Mluví
o tom, jak opustili jistotu
a vysoký životní standard
a začali od nuly. Nastavili si
jiné hodnoty – nikoli zisk
na prvním místě a za každou cenu, ale spokojeného
zákazníka a dobrou pověst
podniku. Založili své firmy, kde jim šlo o spokojené zaměstnance,
firmy jako rodinu, kde se všichni znají a drží při sobě a navzájem
se respektují. A když se třeba nedaří, tak místo propouštění si
vedení firmy raději sníží své platy, aby nemuseli nikomu ve firmě
říci Sbohem. I takové příběhy jsme slyšeli.

„Marnost ustupuje a já vidím v jejich očích jiskřičky
naděje, že všichni mají šanci, nikdo není zatracen.
To je asi nejsilnější poselství a přínos těchto seminářů:
každý může dokázat cokoli, záleží jen na něm.“

Co studenti na seminářích oceňují nejvíce?
Studentům se líbí, že podnikatelé mluví jejich jazykem, jsou přátelští, nijak se nad ně nevyvyšují. Jsou jim blízcí. A co je nejvíce
zajímá? Hlavně jak to celé začalo. Protože student sice ví, že nechce být zaměstnancem, chce podnikat sám na sebe, chce rozhodovat sám o svém profesním životě, ale má spoustu obav – zda
se mu podaří realizovat svůj sen, zda bude úspěšný a dokáže se
prosadit v dnešním silně konkurenčním prostředí, zda jeho nápad bude životaschopný a zda najde své zákazníky, zda bude
mít dostatek financí a nebude se muset příliš zadlužit... Trápí je
spousta otázek a spíš sami o sobě pochybují. A čím více různých
příběhů slyší, tím více si začínají věřit, že jednou se i jejich sen
a cesta mohou naplnit a uskutečnit. Marnost ustupuje a já vidím
v jejich očích jiskřičky naděje, že všichni mají šanci, nikdo není
zatracen. To je asi nejsilnější poselství a přínos těchto seminářů:
každý může dokázat cokoli, záleží jen na něm.
Ideální také je, když mohu dělat, co mne baví, a ještě navíc pomáhám jiným, řeším jejich problémy, ulehčuji jim život, spořím
jejich čas. Předávám nějakou hodnotu. Já bych semináře popsala jako dobíjení baterek, nevím, jak lépe jejich účinek popsat.
A co se ještě cení? Ohromný motivační účinek, inspirace reálným příběhem, předání životních zkušeností. Semináře nejen
organizuji, ale také se jich účastním a se zájmem poslouchám.
A vždycky mne přednášející dostanou. Kdybych byla mladší, sama
bych se hned do něčeho pustila. A to se děje po každém semináři,
je to ohromný příval pozitivní energie i chuti do života.
Dovedete si představit, že by studenti měli jako součást vzdělávání práci ve firmách a učili se tak přímou zkušeností? Nemyslím jen
krátkou praxi, do firmy by například chodili jeden den v týdnu
celý školní rok.
To by bylo skvělé – mít více praxe. Té není nikdy dost. Firmy by
ale musely více spolupracovat se školami, bylo by dobré, kdyby
i stát firmy více motivoval k propojení škola–firma, např. různými
nezdanitelnými položkami či slevami z daně, úlevami. Problém
není na straně škol, ale firem. A také je otázka, zda v dnešní době
Covidu-19 je tato myšlenka uskutečnitelná, mnohé společnosti
bojují o přežití, mají jiné starosti, nikdo neví, co bude. Školy
i studenti by více praxe a více duální výuky uvítali.
Kdybyste si představila ideální výuku na střední škole, jak by podle
vás měla vypadat? Víte, co si přejí studenti?
Studenti si možná přejí méně látky, méně učení, možná aby
škola byla více hrou a zábavou než povinností, ale život není hra,
ve firmě i státních institucích je také jasně stanovený řád a pravidla, která se musí respektovat a dodržovat. Je lepší, když je hůře
na cvičišti, pak to zvládám na bojišti. Teprve zpětně ocením, zda
mne škola připravila, či nepřipravila na moji profesní dráhu.
Ale nejen odborná příprava a elementární znalosti jsou základem
školy. Jsou to i učitelé, kteří vytvářejí klima ve škole. Ideální škola je škola s přátelským ovzduším a vzájemným respektem, hodiny jsou zajímavé, nikoli nudné, učitelé jsou chápající, snaží se
v každém studentovi zažehnout touhu po vědění a lásku k učení,
k dalšímu sebevzdělávání. Umí i motivovat, povzbuzovat, umí pochválit spíše než pokárat, podpořit vlídným slovem a nabídnutou
pomocí. Měli by být mladým lidem vzorem ve všem, co konají.
Ideální škola – to je také větší propojení výuky s praxí.
MŮŽEŠ PODNIKAT | 11

98 % STUDENTŮ
hodnotí semináře pozitivně...
Názory studentů na semináře nás zajímají proto, abychom věděli, co dělat
jinak nebo lépe. Semináři ročně projde přibližně 8000 studentů, kteří nám píší
svůj pohled na ně. Pro představu jsme vybrali typické nebo nejzajímavější
názory studentů.
Představovala jsem si, že sem přijdou nějací znudění lidé, kteří to jenom odvykládají
a budou chtít jít pryč. Opak byl pravdou.
Přišli sem dva pánové, kteří byli nadšení,
říkali všechno s radostí, a hlavně to dělali
rádi. Předali mi spoustu věcí a ukázali mi
i jiný pohled na svět. Začala jsem jinak
přemýšlet o budoucnosti a ujasnila jsem
si, co budu chtít dělat.
Studentka, Střední škola podnikání,
Vysoké Mýto
Pokračujte v tom, co děláte pro mladé lidi,
je to přínosné, i když se tváří nezaujatě. :)
Zaujal mě celkový příběh a princip toho,
jak, co a kde funguje.
Studentka, Střední škola KNIH, Brno

jak začít, a mají strach. A vlastně pro lidi,
kteří se bojí selhání, že neuspějí, nebo už
jednou neuspěli, je to motivační. Většinou
mě přednášky nebaví, ale tahle mě hodně
zaujala, mohla být i delší. Děkujeme.
Student, Střední škola DAKOL,
Petrovice u Karviné
Velice se mi líbilo vystupování obou
řečníků, z důvodu, že byla vidět jejich
chuť sdělit mladým lidem, jak začít, čemu
se vyhnout a na co si dát pozor, a hlavně se
nebát začít prezentovat sám sebe.
Student, Střední škola automobilní
a informatiky, Praha 10

Jedna z nejlepších přednášek na této
škole. Pozornost na takové úrovni tu od
naší třídy ještě nikdo neměl. Pro mě velmi
přínosné k rozhodování o mém podnikání
či převzetí rodinného.
Student, SPŠ dopravní Masná, Praha

Na celém semináři mě zaujal hlavně zájem
řečníků předvést nám, že dělají skutečně
to, co je baví. Nevzdali to i přes problémy
a šli si v životě za tím, co je naplňuje a jsou
v tom dobří. Ukázali nám, že jít za svým
snem se vyplatí, a když je nejhůř, musíme
se z toho poučit a nevzdat se.
Studentka, OA Kroměříž

Zaujalo mě u obou, že i když chybovali
a „padli na hubu“, ponaučili se a pokračovali dál. Jak se říká: „Ten, co padne
a nevstane, je slabý, ten, co padne a znovu
povstane, je silný.“ Byli super. :)
Student, Integrovaná střední škola technická,
Vysoké Mýto

Cenné informace z reálného života.
Poukázání na klíčové faktory jako pokora, motivace a komunikace s lidmi. Zmínění překážek v podnikání a důležitost
správného přístupu k neúspěchu. Velmi
přínosný seminář.
Student, Gymnázium Přípotoční, Praha

Seminář byl zajímavý, otevřelo mi to aspoň
trochu oči v tom, co a jak chodí v podnikání. Je to naučné pro lidi, kteří nevědí,
co by chtěli dělat v budoucnu, a třeba by
chtěli podnikat, ale nevědí, jak to funguje,

Zaujal mě způsob, jak začít a spravovat
firmu. Přivedlo mě to na myšlenku
začít něco podobného dělat teď a spojit
to se školou. Otevřelo mi to oči k hledání
určitých možností.
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Celý seminář mě velmi bavil. Podnikat
bych jednou chtěla, jen ještě nevím v čem.
Ale i kdyby to nakonec nebylo podnikání jako takové, tak určitě bych nechtěla
být zaměstnaná. Děkuji za všechny rady
a přiblížení podnikatelské cesty a za to,
že to předáváte dál.
Studentka, Gymnázium Dobříš
Líbilo se mi, že dnešní seminář byl rozmanitý. Každý z řečníků měl jiný pohled
na věc, ale zároveň se dobře doplňovali.
TYTO AKCE MAJÍ OPRAVDU SMYSL!
Velice zajímavá přednáška plná reálných
zkušeností.
Studentka, OA, Karlovy Vary

Student, Gymnázium Karla Čapka, Dobříš
Díky tomuto semináři jsem začala více
přemýšlet nad tím, co bych chtěla po škole
dělat, čemu bych se chtěla věnovat – že
mít vlastní cukrárnu nebo kavárnu není
nemožné a že je dobré si za svými sny
opravdu jít i přes názory ostatních lidí
kolem. Děkuji. :))
Studentka, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
Přednáška byla zajímavá. Líbila se mi
rozdílnost mezi prvním a druhým přednášejícím. Byli každý z jiného odvětví a jiného
zaměření – člověk mohl porovnat výhody
i nevýhody jedné i druhé odlišné strany.
Student, SOU, Uherský Brod
Uvědomila jsem si plno věcí, že všechno
má cenu, že všechno se má zkusit a třeba to vyjde. Troufnu si teď na více věcí.
Děkuji.
Studentka,
Trivis – Střední škola veřejnoprávní, Brno

Seminář mi hodně změnil názor na podnikání a ukázal nový úhel pohledu. Moc
se mi líbilo, že nám přednášející ukázali
svůj příběh, jak se k podnikání dostali.
Ale nejdůležitější a nejzajímavější pro mě
bylo jejich odůvodnění a rady, proč to chci
dělat a co dělat, abych byl úspěšný, a i mě
to bavilo.
Student, Gymnázium Přípotoční, Praha

Spíše storytelling, žádná motivace.
Student ,OA Kroměříž
Tento seminář se mi docela líbil. Přesto
jsem svůj názor na podnikání nezměnila.
Myslím si, že bych si podnikání nevybrala
jako něco, co by mě mělo živit, i když
chodím na školu, kde se to učíme.
Studentka, OA, Lysá nad Labem
Úplně mě to nevzalo.
Student, Střední odborná škola stavební,
Karlovy Vary

... A 2 % STUDENTŮ
je hodnotí negativně
Negativní zpětné reakce studenti píší velice zřídka,
a proto je pro nás důležité je mapovat, abychom
se dozvěděli, co mladí lidé potřebují k tomu, abychom
je zaujali. Názory studentů jsou někdy velmi přímé,
až příkré, když napíší, že je nezaujalo „vůbec nic“.
Snažíme se v reakcích studentů odfiltrovat ty, které
jsou ovlivněny především momentální náladou,
od těch, které vypovídají o úrovni řečníků
a semináře. K tomu, abychom rozpoznali
relevantnost zpětné vazby studenta,
nám pomáhá srovnání reakcí všech studentů.
O podnikání se zajímám již delší dobu,
takže nic extra nového jsem se nedozvěděl. Nicméně příběhy jsem si poslechl rád.
Student, VOŠ, SPŠ automobilní a technická,
České Budějovice
Podnikat nechci, nic. Řečníci měli
dost podobné a monotónní hlasy.
Udržet pozornost tak dlouho
bez přestávky bylo nemožné.
Student, Soukromá střední škola výpočetní
techniky, Praha 9
Mě osobně seminář velmi nezaujal,
ale ne z důvodu špatného přednesu nebo
podání, ale jednoduše kvůli způsobu podnikání. Líbilo by se mi, kdyby třeba druhá
byla nějaká slečna nebo kdokoli s úplně
jiným podnikáním, protože vlastně jsme
slyšeli dvakrát za sebou velmi podobné
případy, ale chápu, že jsme na stavárně,
tak to sedí, ale mám psát svůj osobní
názor, tak vím, že takhle by mě
to bavilo víc.
Student, Střední průmyslová škola stavební,
Plzeň

Podnikání mi přijde špatné. Nejsem
žádná Greta Thunberg ani marketing se
mi nelíbí a nezajímá mě. Chci se věnovat
celkové spokojenosti lidí díky vědě. Podnikání je spíše sobecké a na úkor druhých. :)
Studentka, Gymnázium, Zlín
Příště méně narážet na pěkný holky...
Také věta: „Budoucí inženýři, co poletí
do vesmíru, anebo profesionální hlídačky
dětí“ – to zní trošku hnusně.
Student, Gymnázium, Pardubice
Nijak mne nezaujalo, jak se oba řečníci
dostali k podnikání, a ještě méně mne
zaujaly životní příběhy řečníků. Jediné,
co jsem se tak dozvěděl, je, že pro podnikání není třeba konkrétního nápadu,
ale stačí se všech lidí kolem sebe ptát.
Student, SPŠ, Praha
Nebylo to pro mě zajímavé.
Nezaujalo mě to.
Studentka, Manažerská akademie, Jihlava
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#PRINOSSEMINARU

PIVOVAR, FAIR FASHION, DESIGN
A NAJDISPOLUZAKY.CZ

Zpětnou vazbu studentů analyzujeme a toto jsou témata,
která studenti na seminářích oceňují nejvíce.

Příběhy studentské podnikavosti
Autentičnost
podnikatelů

Někteří studenti začínají podnikat už na střední škole.
Podívejte se na příběhy podnikavosti studentů, kteří prošli semináři
nebo letním kempem MŮŽEŠ PODNIKAT.

Motivace
k podnikavosti

Kristina Komárková
a Fair Fashion a Úrodná Půda

Všechno
je možné

přínos
programu

Chyby dělá
každý

Mám silné
stránky

Životní příběh
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Inspirace
pro život

Fair Fashion, e-shop s oblečením z druhé
ruky, je prvním Kristininým projektem.
Nyní se věnuje především projektu
Úrodná Půda, který má společně s partou kamarádů. Jde o studentský spolek,
jenž podporuje mladé lidi v rozvoji jejich
aktivit. Ať už jde o umění, techniku, nebo
osobní rozvoj. „Pořádáme eventy a snažíme
se studentům ukázat, jak můžou využít vlastní
potenciál,“ říká Kristina.
Hnacím motorem je pro ni tvořivost:
„Každý krok je pro mě tou těžší cestou.
Ať už mentálně, nebo fyzicky. Zároveň je to
vždycky o určitém propojení energie s okolím.
Určitě je to však o rozhodnutí. Pokud člověku
něco vadí, musí se s tím buď smířit, nebo to
změnit. A tvoření je pro mě právě cesta,
kdy se rozhodnu věci kolem nás měnit.“

Lukáš Kříž a NajdiSpoluzaky.cz

Podnikání je podle Lukáše Kříže činnost,
kde člověk zasadí semínko a vyrostou
dvě. Prostor, kde může změnit svět. Jeho
podnikatelským vzorem je Tomáš Čupr:
„Je mi sympatický tím, jak vidí svět. Uživatel je
pro něj na prvním místě, až potom jsou peníze.
Jde o to dělat něco dobře, aby byl uživatel spokojený.“ Díky MŮŽEŠ PODNIKAT pochopil,
o čem podnikání je nebo jak si naplánovat projekt od přípravy byznys plánu až
po celkovou realizaci.

Aktuálně se věnuje komunitnímu portálu
NajdiSpoluzaky.cz: „Snažím se vytvořit místo,
kde lidi budou moct zavzpomínat na staré časy,
vrátit se do mladých let, uspořádat třídní sraz.
Společně se znovu spojit a získat
ztracené kontakty.“

Karolína Polenová a Design

Karolíniným cílem je být úspěšná a mít
jednou své vlastní grafické studio s několika designéry. S grafikou se poprvé setkala
na střední škole a byla to pro ni láska
na první pohled. „Zakázky v tomto oboru
jsou různorodé a kreativní, záleží jen
na tom, jakého mám zrovna klienta. Můžu
si vybírat, zda budu dělat grafiku, která bude
mít můj rukopis, či zda návrhy budu více přizpůsobovat klientovi. Není to stereotypní práce
a to mě na tom baví,“ vysvětluje svoji vášeň
pro grafiku Karolína. Začít podnikat
v mladém věku je podle ní dobrý trénink
pro život: „Pokud člověk začne pracovat sám
na sebe, má najednou více starostí, ale i tak je
to pozitivní zkušenost. I když nemusí pokaždé
vyjít.“

reagovat na stimul z vašeho okolí,
který dokážete náležitě rozvést v zajímavý
a nevšední projekt. Může to být i něco, co vám
není lhostejné. Třeba jako v mém případě
opuštěný pivovar.“ Láska k pivovarnictví
a chuť podnikat ho odvedly od původního
zaměstnání, a i když se jeho záměr zatím
úplně neuskutečnil, nelituje. „V rámci
firmy se aktuálně věnuji především marketingu, dispečinku a personalistice, zajímá mě
také její celková ekonomika. Mým snem je
vybudovat nadnárodní společnost a překonat
přepravní a logistickou firmu, která má asi
2000 vozidel.“

Václav Lysák a pivovar v Brumově

Kromě toho, že momentálně pracuje
v malé zahraniční firmě jako řidič MKD,
věnuje Václav Lysák svůj čas také záchraně
jednoho historického pivovaru v Brumově.
„Podnikavost si představuji jako schopnost
MŮŽEŠ PODNIKAT | 15

SEMINÁŘE POŘÁDÁME
SPOLEČNĚ S UČITELI

ROZHOVOR
S ANTONÍNEM KOKEŠEM

Ve školním roce 2019/2020 spolupracujeme již s 287 středními školami – s učiteli,
kteří zařazují semináře MŮŽEŠ PODNIKAT do výuky. Pro ilustraci uvádíme
reakce učitelů, s kterými pořádáme semináře na školách. Potřebujeme vědět,
jak semináře přizpůsobit výuce, co zlepšit a na co se zaměřit. Pro představu
uvádíme reakce několika učitelů napříč regiony a zaměřením škol. Ve školním
roce 2019/2020 jsme uspořádali 103 offlinových a 58 onlinových seminářů,
kterých se zúčastnilo 6630 studentů.

Podnikatel Antonín Kokeš již od roku 2016 inspiruje studenty v rámci vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT svým podnikatelským příběhem. Patří mezi
nejlépe hodnocené řečníky s průměrnou známkou 1,19, je členem poradního
sboru, partnerem programu a podílí se na jeho směrování. Semináři,
které vedl na středních školách, prošlo téměř 1000 studentů. Majitel Albi,
Antonínova pekařství a nové značky sportovního oblečení zaměřeného na jógu,
Kinoko, se studenty rád diskutuje a upřednostňuje semináře s malým počtem
studentů, kde může vzniknout důvěrná atmosféra.

Seminář byl na výborné úrovni, praktické rady studentům a pojetí
přednášky byly velmi adresné. Jsou to životní moudra, která se
studentům snažíme předat ve vzdělávání, ale pokud je slyší
od úspěšných podnikatelů, zejména v oboru, který studují,
je to o to cennější a doufám, že si z toho studenti vezmou
ponaučení, nebo se alespoň zamyslí.
Mgr. Sylva Bessisso,
Střední škola automobilní a informatiky, Praha 10

Seminář žáky zaujal, hlavně to, jak řečníci otevřeně mluvili
o svých životních zkušenostech a své kariéře. Dokázali je nadchnout, že každý může být úspěšný podnikatel, pokud bude
chtít. A že velmi důležité je investovat do sebe, do správně zvoleného studia. Každý je v něčem dobrý, jen to v sobě objevit. Žáci
viděli, že to, co slyší ve škole, není jen teorie, ale má to uplatnění
i v praxi. Vše, co ve škole slyší, se jim může někdy v životě hodit.
Ing. Romana Pacetti,
vyučující ekonomiky, Střední škola podnikání, Vysoké Mýto

Dnes u nás vedli přednášku v rámci projektu MŮŽEŠ PODNIKAT
dva podnikatelé – pan Antonín Kokeš a pan Marek Veselý. Beseda
s nimi byla velmi pozitivně hodnocena od studentů a i já sama
jsem se přednášky zúčastnila, zaujala mne ve všech směrech,
moc se mi líbila a vím, že byla pro studenty ohromným přínosem.
Jana Dvořáková, OA, Praha 6

Seminář proběhl v pořádku ve stanoveném čase. Studenti pak
ohodnotili přínos v dotaznících a následně jsme diskutovali
v hodině. Studenti z oboru, kde se více věnujeme podnikání,
byli nadšeni z příběhu pana Tripala. Děkuji za spolupráci
a budeme se těšit na příště. Uvítala bych pak řečníka
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z výrobní firmy, kde probíhá robotizace a digitalizace.
Zdeňka Kalábová,
Manažerská akademie – střední odborná škola, Jihlava

Moc děkujeme za spolupráci a těšíme se na další. Vše proběhlo
naprosto v pořádku a za mě, ale i podle ohlasů od kolegů a žáků,
to bylo skvělé. Myslím, že to byl už třetí seminář v pořadí,
který jste pro nás uspořádali, a myslím, že byl vůbec nejlepší.
Oba pánové byli úžasní a povídání s nimi bylo velmi příjemné.
Podle následné komunikace s nimi soudím, že i jim se u nás líbilo
a byli spokojeni s atmosférou i s přístupem žáků.
Ing. Soňa Kartousová,
zástupce ředitele školy, Obchodní akademie, Kroměříž

Seminář byl stejně jako v loňském školním roce perfektní.
Lektoři velice vstřícní, přednáška zajímavá. Devadesát minut
plných skutečných příběhů z podnikatelského života, nápadů,
inspirací a rad, které studenti v klasické výuce prostě získat nemohou. Další seminář budeme určitě objednávat.
Erika Tichá, SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov

Seminář proběhl naprosto v pořádku. Dotazníky studentů
vám zítra pošlu poštou, podle dotazníků byli studenti většinou
spokojeni. Pan Minář získal výborné hodnocení, je vidět, že vede
semináře a je zvyklý mluvit před obecenstvem. Pan Odložil byl
na takové přednášce poprvé, takže byla trochu vidět nejistota,
ale přednášku zvládl velmi dobře a i jeho příběh byl velmi
inspirující a bylo zajímavé, co vše v životě zvládl a dokázal.
V budoucnu určitě rádi podobný seminář přivítáme.
Michaela Faltusová, SPŠ, Jihlava

S Antonínem Kokešem si o podnikání a inspirování studentů povídala Tereza Podhorská.
Patříš mezi nejlépe hodnocené řečníky
programu, ale i ostatní jsou hodnoceni
skvěle. Jak si vysvětluješ tak pozitivní
odezvu studentů, myslíš si, že je skutečně
reálné, aby semináře byly pro studenty
takovým přínosem?
Semináře vedené skutečnými živými
lidmi jsou jednoduše výjimečný zážitek.
Podobný zážitek máš, když jdeš
na studentský koncert nebo představení,
vše vnímáš a prožíváš intenzivněji. To je
také důvod, proč zpěváci pořádají koncerty, i když jsou ze všech koncertů záznamy
a lidé by je mohli sledovat na počítači.
Živou hudbu nemůžeš srovnávat s online
světem a ani sledování Madonny
na YouTube ti nenahradí živé vystoupení.
Já jsem si také myslel, že nemusím školy
objíždět jednotlivě, že natočím video,
které bude dostupné všem, ale jednoduše
to nefunguje. Ta odlišnost je podle mého
v tom, že s tím člověkem sdílíš jeden
prostor a on je tam výhradně pro tebe –
v tu chvíli se soustředí pouze na tu jednu
konkrétní věc a to je znát. Další aspekt,
který ovlivňuje hodnocení studentů,
je výrazná odlišnost programu MŮŽEŠ
PODNIKAT od standardní výuky.
MŮŽEŠ PODNIKAT | 17

Do školy nepřijde lektor školící počítače
nebo bezpečnost práce, ale podnikatel,
který vypráví svůj příběh. A to je něco,
co na školách není a proč studenti hodnotí
semináře tak kladně. Na školách se pořád
něco školí, ale my vyprávíme příběhy
a to je ten zásadní rozdíl a pro školu i studenty nová, naprosto odlišná zkušenost.

„Já jsem si také myslel,
že nemusím školy objíždět jednotlivě,
že natočím video, které bude dostupné
všem, ale to jednoduše nefunguje.“
Semináři, které jsi vedl, prošlo téměř
1000 studentů, ale upřednostňuješ menší
třídy, kde je třeba jen třicet účastníků.
Co tě na práci se studenty baví nejvíc?
Smysl přednášek je předat studentům
zkušenosti z podnikání i ze života, nejen
informace o podnikání. A já mám pocit,
že jsem studentům blíž, když jich je ve
třídě méně, protože pak s nimi mám intenzivnější kontakt. Potřebuji ty studenty
vnímat a vidět vzájemnou interakci.
Dotazy studentů jsou pro mě zajímavější,
když vidím, kdo se ptá – mám pak chuť
ponořit se do té otázky a věnovat
odpovědi větší úsilí. Musím říci, že dotazy
studentů mě baví. Často mě překvapí,
jak jsou otázky dobré a jak těžké je na ně
odpovědět. Vím, že předávání podnikatelských příběhů a inspirace k podnikavosti
je na seminářích zásadní, ale uvědomuji
si, že naše generace už myslí jinak.
Já jsem už zapomněl, jaké to bylo, když
mi bylo osmnáct, také se dnes začíná
podnikat jinak než dříve, takže pro mě
jsou zásadní ty otázky, ze kterých
se dozvím, co studenty zajímá, a mohu
na to reagovat.

„Inspirace je nadčasová,
studenti nevědí, kdy a jestli z nich
budou podnikatelé, a na tom
také nezáleží.“
Myslíš si, že je možné někoho inspirovat,
nebo že člověk musí najít chuť něco dělat
sám v sobě?
Pro mě je inspirace příklad, který vidí
někdo další a sám se potom rozhodne,
co bude nebo nebude ve svém životě dělat.
Inspirace je nadčasová, studenti nevědí,
kdy a jestli z nich budou podnikatelé,
a na tom také nezáleží. Mohou začít
podnikat někdy během života, třeba až
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ve čtyřiceti letech. Důležité je,
že to setkání v nich zanechá nějakou
myšlenku, kterou mohou někdy využít.
Inspirace má dlouhodobý účinek. Jestli
budete realizovat workshopy ve firmách,
tak mám určitě zájem pracovat se studenty i ve firmě, myslím si, že to je skvělé.
Pro mnoho studentů je úžasné, že mohou
přijít do reálného firemního prostředí,
protože ne každý člověk je schopen si
představit, jak práce ve firmách vypadá.
Co tě na podnikání baví nejvíc? A jak jsi
hned ten první den prodeje pohlednic
na Staroměstském náměstí věděl,
že budeš podnikat?
Dnes se člověk na věci dívá jinou optikou,
tenkrát to byl prostě jenom nápad a já
jsem měl radost, že vyšel a že jsme si
prodejem pohlednic vydělali na tehdejší
poměry hodně peněz. První den a první
týden člověk neví, co ho čeká, mě ani
nenapadlo, že to jednou bude moje poslání a že se stanu podnikatelem. Prostě
mě to bavilo, a tak jsem v tom pokračoval.
Popsal bych to jako postupný proces, který
zraje a proměňuje se. Důležité je, aby tě
práce, kterou děláš, bavila a naplňovala.
Myslím si, že člověk by se měl probouzet
s pocitem, že se do práce těší. Mě podnikání baví, protože vytvářím něco nového,
a domnívám se, že tvořivost a chuť
posouvat věci dál je univerzální potřeba,
která lidi spojuje. Říká se, že jsou profese,
které jsou čistě rutinní, ale já si myslím,
že každou činnost je možné zlepšovat,
měnit a posouvat – kuchař vylepší recept,
houslista nastuduje novou skladbu atd.
Vlastně si myslím, že většina lidí dělá
tvořivou práci, i když to tak nemusí
na první pohled vypadat.
Co tě na práci baví nejvíc?
Mám rád lidi a rád s nimi jednám
a tvořím. Cítím se mezi nimi dobře a baví
mě být součástí kolektivu, který táhne
za jeden provaz a pracuje na společném
projektu. A jednou z výhod, které jako
podnikatel mám, je, že si mohu vybírat
spolupracovníky, a být tak s lidmi,
se kterými si rozumím. Na druhou stranu
je pravda, že kdybych byl v kolektivu,
který bych nemohl ovlivnit, tak bych
se asi učil více tolerantnosti... Neměl jsem
nikdy šéfa a občas si myslím, že musím
všechno organizovat, ale ono už je to
třeba dávno zařízené...

Cílem programu je inspirovat studenty
k podnikavosti. Jak bys definoval podnikavost a jak vnímáš rozdíl mezi
podnikáním a podnikavostí?
Podnikání je jiné než podnikavost, řekl
bych, že to je jiná úroveň podnikavosti.
Člověk může být podnikavý, ale to
neznamená, že je podnikatel. Podnikatel
musí překročit nějaké důležité hranice,
musí založit firmu a jít do toho s určitým
rizikem a být zodpovědný za své zaměstnance. Důležitá je právě ta odpovědnost,
kterou podnikatel má. Řekl bych, že podnikavost a podnikání se doplňují. Každý
si pod podnikavostí představí něco jiného.
Pro mě to znamená něco podniknout
ve smyslu „něco udělat“, např. zorganizovat výlet, připravit party a uvařit.
Něco zařizuji, organizuji, vymýšlím,
v tom vidím podnikavost – když mám
myšlenku, kterou realizuji. V tomto slova
smyslu si myslím, že velká část lidí je
podnikavá. A opak podnikavosti, to jsou
asi lidé, kteří se vezou, ale nedokážu ten
opak přesně definovat.

při řízení probudí větší ostražitost. Jeden
z mých strachů v podnikání je, aby firma
generovala zisk a měla správně nastavené
cash flow. V podnikání musí být neustálý
tlak na finanční ukazatele, je nutné hlídat,
aby firma prosperovala. Strach je opravdu
dobrý, pokud ho mám pod kontrolou
a připustím si ho, ale ve chvíli, kdy se
stane překážkou k něčemu, tak je nutné
zjišťovat, z čeho má člověk strach a proč.
Strachů je milion druhů... Někdo má
strach z prohry nebo z toho, že neudělá
zkoušku. To je mimochodem jedna z věcí,
které se snažím děti učit – aby se naučily
prohrávat ve hře nebo v argumentu.
Myslím si, že na škole by měl být předmět

prohrávání a že škola by měla děti učit
prohrávat. Je škoda, že je celý školský
systém nastaven pouze na vyhrávání a že
cílem je mít co nejvíc jedniček. Člověk by
se měl naučit prohrávat v obyčejných, ale
opravdových situacích, měl by vědět, že
prohra není konec, že to je součást života,
a naučit se s prohrou vyrovnávat.
Zajímalo by mě, k čemu vedeš své děti,
máš nějaký styl výchovy?
Kdysi mi jeden kamarád řekl větu:
„Nejlépe vychováváš, když nevychováváš.“
A mně docela dlouho trvalo, než mi došlo,
co tím vlastně myslí. Jsou dva způsoby
výchovy – ten první je, že vychováváš

„Myslím si, že na škole by měl být
předmět prohrávání a škola by měla
děti učit prohrávat.“
Studenti nám ve zpětných vazbách často
píší, že by chtěli podnikat, ale že mají
strach z neúspěchu. Co bys takovým
studentům odpověděl?
Strach je dobrý a myslím si, že každý
člověk má z něčeho strach. Strach je ten
hnací motor a je naprosto zásadní.
Řekl bych, že to je ten rozdíl mezi
podnikatelem a podnikavým člověkem:
podnikatel musí umět zvládnout nebo
překonat strach, když podstupuje rizika
spojená s podnikáním jako např. finanční
rizika nebo odpovědnost za zaměstnance,
zatímco podnikavý zaměstnanec není
vystaven takovému tlaku. Přirovnal bych
to třeba ke Kryštofu Kolumbovi, šéfovi
výpravy, který měl odvahu a vizi a nesl
odpovědnost za celou výpravu. Námořník,
který se na plavbu vydal s Kolumbem,
musel být také podnikavý, ale nenesl odpovědnost za úspěch nebo neúspěch
té výpravy.
Z čeho máš strach ty?
Když to přeženu, tak řeknu, že mám
strach skoro ze všeho. Chápu strach jako
správný pud sebezáchovy, který způsobí,
že si v autě zapnu pás a že se ve mně

Antonín Kokeš

tím, že dětem říkáš, co mají dělat, a v tom
druhém je vychováváš svým příkladem
a vytváříš příležitosti, ve kterých mohou
děti samy něco dělat a obstát. Mám děti
ve věku 12–16 let, takže nějaké poučování
a věty ve stylu „měl bys“ už nemají
význam. Asi bych řekl, že se je snažím vést
k samostatnosti. Také bych je chtěl naučit,
co je hodnota peněz – nejstarší dcera už
byla na brigádě. Tou samostatností
myslím hlavně nezávislost na rodičích,
aby byly v kolektivu vrstevníků a uměly
s nimi vyjít. Ale asi ani nemám konkrétní
plán a styl výchovy, i když možná, na čem
mi záleží, je stolování. Snažím se,
abychom se alespoň občas sešli všichni
u společné večeře, bez telefonů a elektroniky, a abychom si povídali o tom, jak kdo
chce strávit víkend, jaký má kdo problém,
co je potřeba řešit apod. Jsou to takové
rodinné porady u večeře. Děti se učí
neskákat si do řeči a řešit problém.
Často máme na návštěvě další děti a ty se
někdy hlásí, aby mohly něco říct, a já jim
pak říkám, že si jenom povídáme,
ať se přidají...
Co děláš, když řešíš složité situace nebo
nějaký problém? Jak to zvládáš, co bys
studentům doporučil?
Nemám samozřejmě žádnou kuchařku,
která by mi říkala, co mám přesně dělat,
když nastane problém. První je, podle
mého, uvědomit si, co se stalo, a nahlas si
říct: „Tak tohle se nepovedlo.“ Nemyslím
hodnotit tu událost jako selhání nebo chybu, jen vyslovit nebo napsat, co se skutečně stalo, uvědomit si to. Na první pohled
to vypadá jednoduše, ale myslím si, že tato
fáze uvědomění je hodně důležitá a člověk
by ji neměl přeskočit. Dále si řeknu, co to
pro mne nebo okolí znamená, jaké jsou
důsledky té chyby a co vše to ovlivní.
Když se například nepovede produkt,
je nutné si říct, co je potřeba změnit,
aby se příště udělal lepší. Takto přistupuji
k řešení obtížných situací v soukromí
i v byznysu – sepíšu si vše na papír, napíšu
si jednotlivé kroky, které je potřeba udělat
hned, za týden nebo za rok. Někdy to
dokonce bolí, podívat se na to, co si člověk
napíše. Asi nejdůležitější je říct si, že není
konec světa a jde se dál – to se snažím říct
si hned na začátku, ale občas se mi
to nedaří. Takže na závěr bych asi řekl,
že zásadní je připomínat si, že není
konec světa.
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ŘEČNÍCI MŮŽEŠ PODNIKAT
Podnikatelé inspirují studenty k podnikavosti
a učí je svými příběhy. Jezdí do středních škol, kde vedou
semináře a diskutují se studenty o podnikavosti. Předávají
studentům své zkušenosti z podnikání a ukazují jim, jaké
jsou v životě možnosti. Ve školním roce 2019/2020
je do programu zapojeno 160 řečníků.

Tomáš Beran, Jiří Bláha, Kateřina Bořutová,
Pavel Bouška, Michala Butková, Mirka Čejková, Martin Černohorský, Tomáš Čupr, Dalibor Dědek,
David Albrecht, Michal Andera, Tomáš Baránek, Josef Benda, Michal Beránek,

Vojtěch Dlouhý, Jan Dolejš, Karel Drašnar, Štěpánka Duffková, Aleš Durďák, Karel Dytrych, Ladislav Eberl, Václav Edl, Veronika Fílová, Nataša Foltánová,

Tomáš Formánek, Rudolf Fukal, Lenka Glosová, Filip Goszler, Jiří Grund, Tomáš Gřešek, Jindřich Hájek, Vít Halamíček,
Romana Hánělová, Tomáš Havelka, Petr Havlíček, Michaela Havlíková, Miroslav Hofman, Heinrich Homola, Kalman Horvát,

Martin Hrdlička, Tomáš Hrivnák, Marcela Hrubošová, Tomáš Hülle, František Churý, Miroslav Jakubec, Petra Janková, Jiří Janků, Lenka Jeřábková, Rehana

Daniel Kindl, Jan Kislenko,
Martin Klazar, Tomáš Kocifaj, Aleš Kocourek, Hana Kočková, Antonín Kokeš, Pavel Komárek,
Lukáš Konarovský, Jakub Kopřiva, Jan Korbel, Ondřej Koudela, Petr Kovařík, Ondřej Krabs, Ondřej Krátký, Jiří Krejčík, Jan Křivonožka,
Marek Kříž, Jarmila Křížová, Jitka Kudláčková Mlynarčík, Jan Lát, Martin Málek, Ivana Málková, Libor Malý, Petr Maňas, Radka
Martínková, Jan Mašek, Filip Matějka, Jiří Matela, Libor Mertl, Filip Mikschik, Adam Milata, Pavel Minář, Ivana Minářová, Dušan Mlynarčík,
Adam Motvička, Václav Muchna, Martin Navláčil, Stanislav Němeček, Tomáš Nemrava, Oldřich Neuberger, Michal Novák, Jan Odložil,
Ježková, Lukáš Joukal, Luděk Kantor, Michaela Karásková, Jan Kareis, Veronika Kašáková,

Finance
a hospodaření
Cílem spolku MŮŽEŠ PODNIKAT je dlouhodobá stabilita a udržitelnost programu, čehož chceme docílit tak, že příjmy organizace
budou co nejvíce rozloženy, tzn. budeme mít co nejvíce platících
členů s členskými příspěvky a dále chceme posílit řady drobných
a středních dárců. V roce 2019 jsme celkově hospodařili s částkou
1 717 000 Kč – rozložení příjmů je viditelné na grafu.
Spolupracujeme s externí účetní, paní Magdalénou Horbasovou.
Účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání, a Českými účetními standardy pro
neziskové organizace.

Příjmy v roce 2019

Michal Ondra, Martin Palička, Jakub Pavlák, Magdalena Pavlíková, Šárka Pelikánová, Vladimír Peringer, Jakub Petera, Jiří Peters, Luděk Pfeifer, Daniela Pi-

Nadace

lařová, Petr Pilin, Josef Piňos, Filip Plevač, Bohumil Plojhar, Petr Podsedník, Eva Polášková, Martin Přibil, Dalibor Pulkert, Michael Rada, Tomáš Reinberger,

4%

Lucie Roubíčková, Přemysl Rubeš, Svatopluk Runčík,

Jaroslav Řasa, Jan Řehák, Jana Řehořková, Jaroslav Salva, Milan J. Sikora,

Filip Sinecký, Michaela Sklářová, Jan Sláma, Martin Slanina, Vladimír Smitka, Jiří Spurný, Šimon Srp, Vojtěch Stehno, Lukáš Stibor, Petr Stinka,

Jan Školník, Richard Šmíd, Roman Šmiřák, Michal Šrajer, Arnošt Štěpánek,
Michal Štrál, Andrea Tkačuková, Dušan Tripal, Martina Trnková, Igor Třeslín, Josef Ťulpík, Eva Urbanová, Vladimír Vácha, Marcel Vargaeštok, Martin Vítek, Jiří Volenec, Regina Vondrová, Martin Vohánka, Vilém Vrbický, Vladimír Zábranský,
Jan Sušánka, Juraj Sutoris, Karel Šebela, Vojtěch Šimetka,

Členské příspěvky
15 %

Dary jednotlivců
nebo firem
81 %

Kamila Zárychtová, Viktor Zeisel, Petr Zelík, Aleš Zemánek, Dominik Ženatý

20 | MŮŽEŠ PODNIKAT

MŮŽEŠ PODNIKAT | 21

Rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni
31. 12. 2019 (v celých tisících)
Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

Stav k 1. dni účetního období

Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Stav k poslednímu dni účetního období

Vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT realizujeme díky partnerům a dárcům, kteří
program podporují. Veškerá činnost je financována individuálními nebo firemními dárci a členskými příspěvky našich členů. Dále jsme uzavřeli partnerství se zájmovými studentskými, školskými a podnikatelskými organizacemi, které nám pomáhají myšlenku
programu MŮŽEŠ PODNIKAT šířit.

Děkujeme všem partnerům a dárcům
za spolupráci a podporu.

498

697

28
470

-30
727

498

697

Stav k 1. dni účetního období
70

Stav k poslednímu dni účetního období
193

70
428

193
504

Miroslav
Hofman

Výroční setkání 2018

428

504

498

697

LIBOR
MALÝ

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
ke dni 31. 12. 2019
Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem
Výnosy
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

22 | MŮŽEŠ PODNIKAT

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

LIBOR MERTL
Celkem

1470

1470

120

120

4

4

1594

1594

1039
678

1039
678

1717
123
123

1717
123
123

Go Freedom LIVE
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Ilustrační foto

Velice si vážím toho, že tahle organi-

zace existuje. Podnikatelé by si mohli jen
užívat svého úspěchu a s nikým se o nic
nepodělit a jen si říct, my jsme se s tím taky
na začátku naší cesty museli poprat sami
a nikdo nám nepomohl ani neporadil.
Vážím si jejich času, že byli schopni a velice ochotni předat své zkušenosti dál
a zároveň některým žákům dát inspiraci a odvahu. Tím myslím odvahu
hlavně v podnikání, ale i v běžném životě.
Na tento den budu určitě v dobrém
a dlouho vzpomínat. Jak už jsem zmiňovala, i přestože se o podnikání zajímám
už dlouhý čas, tohle jsem ještě nikdy nezažila. Snažím se sbírat zkušenosti, kde
se dá, ale tohle je k nezaplacení. Myslím,
že dnešek mě posunul zase trochu dál a napomohl mi k utvrzení názoru, že podnikání
je dobrá věc a že se vydávám správným
směrem. Nejspíš je trochu vtipné tohle
číst od holky ze střední školy, druhého ročníku, ale je tomu tak. Podle mého je dobré se už v těchto letech někam situovat
a aspoň trochu vědět, jakým směrem se
vydat. I když já zatím nemám páru o tom,
co budu v životě dělat nebo v čem podnikat.
Ale jedno rozhodně vím, hlavní je mít

vizi, odvahu a následovat své sny
a být otevřený svým myšlenkám.

Na závěr si nemohu odpustit poznámku, že doufám, že budu mít ještě nějakou
příležitost se do téhle akce zapojit. Bylo
to opravdu úžasné. Tento projekt
měl zkrátka a dobře jen pozitivní dopad.
Ještě jednou velké díky,
Daniela Kozačová,
2. A, Gymnázium Přípotoční

www.muzespodnikat.cz
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