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koronavirový školní rok je snad za námi a s ním i plošné zavírání škol. Jsme země, která měla nejdéle zavřené školy z celé
Evropy. Nechali jsme doma téměř rok a půl statisíce studentů
a malých dětí bez možnosti sociálních kontaktů. Studenti trávili
většinu času v posteli a ukázalo se, jaké limity má online výuka – zvládali ji jen někteří, ať už mám na mysli studenty, nebo
dospělé lidi. Ukázalo se, že lidský kontakt, hlas a vzájemnost
jsou nenahraditelné, mnozí lidé trpěli neosobním přístupem
a odtažitostí technologií, které jsou sice velmi efektivní, ale lidé
z nich jsou vyhořelí rychleji, než by se zdálo. Možná je to jako
s ohněm – technologie jsou dobrý sluha, ale špatný pán.
I my v MŮŽEŠ PODNIKAT jsme se s nimi poprali a je pravda, že jen díky technologiím jsme mohli se studenty komunikovat. Chtěla bych znovu poděkovat všem řečníkům, kteří
zvládali online semináře a neztráceli naději při pohledu na
vypnuté kamery. Inspirovat k podnikavosti studenty za vypnutými kamerami je výzva pro ty nejodvážnější. Takoví lidé
jsou opravdu ve svém středu, vyrovnaní, bez osobní ješitnosti a ambice na potlesk. Mají velkou důvěru v sebe i v druhé, která jim dává sílu a odhodlání „mluvit do vypnutých kamer“, a neztrácejí naději. Jsem šťastná, že velká část řečníků
k takovým lidem patří a že studentům i přes své osobní nepohodlí předávali to nejlepší, co jim mohou nabídnout:
vlastní příběh. Vlastní zkušenost, díky které i oni sami rostli
a rozvíjeli se. Děkuji tedy ještě jednou a mnohokrát za všechny studenty, kteří se účastnili seminářů ve svých pokojích
a měli možnost slyšet příběhy odvahy a podnikavosti, což jim
mohlo dát naději k tomu, že i oni to ve svých životech zvládnou.
Chápu však i ty z nás, kteří online svět minimalizovali a čekali na osobní kontakt a prezenční formu seminářů. Jak učíme studenty, každý z nás je jedinečný, a k tomu, aby podával skvělé výkony, potřebuje jiné podmínky. A naše výhoda
a velká síla je v tom, že nás je tolik a že jsme zastupitelní, což
je, mimo jiné, tolik potřebný základ dlouhodobé stability
a udržitelnosti.
Ráda bych na závěr poděkovala všem učitelům, kteří jsou, dle
mého, hrdiny zavřených škol – učitelé totiž neměli na výběr
a museli situaci zvládnout bez ohledu na podmínky a okolnosti,
a často ještě s vlastními dětmi na online výuce doma. Krize prověřila každého z nás i celou naši společnost a já nám všem přeji,
abychom ji brali jako příležitost ke změně a osobnímu rozvoji.
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Mgr. Tereza Podhorská
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Slovo Ondřeje Krátkého,
člena Výkonného výboru

Neformální vzdělávací program
MŮŽEŠ PODNIKAT
Lidé ve spolku
Můžeš podnikat

Kam po střední?
Co chci já a co se ode mě čeká?
Většina lidí si pod slovem podnikání
představí peníze nebo úspěch a já to
na střední škole neměl jinak. Podnikatelské vzory jsem během dospívání okolo sebe neměl, proto jsem si
o podnikatelských příbězích ještě na
střední leda tak četl. Střední a vlastně
i vysokou školu jsem si volil tak, aby
mi daly jazyky a „široký rozhled“, což
bylo synonymem pro „absolutně netuším, co budu v životě dělat“. Gratulace
všem, kdo už na střední objevili, co je
baví a budou se tím živit!

Během střední a vejšky jsem zkoušel
řadu brigád a prací a postupně si zvykl
občas zkusit to, co mě lákalo, ale první krok se zdál těžký. Díky tomu jsem
si v Irsku našel kancelářskou práci na
prázdniny (byl jsem jediný, kdo do té
firmy rovnou zašel a neposílal e-mail)
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nebo po škole zase zvolil nabídku zaměstnání se skvělými šéfy, ale nejnižší odměnou (ve srovnání s kamarády).
Postupně jsem zjistil, že schopnost
občas odbočit z vyšlapané cesty a udělat něco jinak než všichni ostatní mi
prostě zvyšuje pravděpodobnost, že
narazím na nové příležitosti a dobrodružství. Takových momentů jsem
měl v životě několik. Jeden takový
mě dostal ke dvěma lidem, kteří mi
pověděli o chystaném projektu, jenž
v Česku bude pomáhat zajistit, aby
se v budoucnu auta mohla řídit sama,
a začne prvním krokem: aplikací pro
online taxíky. Z tohoto projektu se
později stalo Liftago, firma, u jejíhož
zrodu jsem se v 28 letech ocitl a kterou
dnes vedu. Z Ondřeje, který ani na vejšce nevěděl, co bude jednou dělat, byl
najednou podnikatel.
Zjistil jsem také, že jakkoli jsou finanční zdraví a peníze pro podnikání
zásadní, daleko důležitější je v tom
obrázku níže nevidět dolar, ale svou
vlastní cestu. A tu člověk fakt nenajde,
pokud půjde s hlavou sklopenou po té
vyšlapané cestě.
Nechci každému radit zakládat firmu
nebo startup (i když já se v tom našel).
Zábavu a osobní poslání můžete najít
ve vlastní firmě, stejně jako v roli zaměstnance, který chce pomoci nějaké

MŮŽEŠ PODNIKAT je neformální vzdělávací
program, který jako jediný v Česku již od roku 2012
systematicky pracuje se studenty formou
mezigeneračního sdílení zkušeností s cílem:
Ondřej Krátký

inspirovat studenty k podnikavosti
podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti

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 jim, že každý člověk je jedinečný, stačí jen najít svou cestu
povzbudit, aby šli za svými sny a nebáli se je realizovat
ukázat, že podnikání je pro člověka reálná možnost

Realizační tým

posílit jejich sebevědomí

Tereza Podhorská – ředitelka programu

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.
firmě, neziskovce nebo i státnímu úřadu měnit lidem život k lepšímu. Hlavní smysl je, že své štěstí najdete daleko
snadněji, pokud budete ochotni občas
trošku zariskovat, něco nového si vyzkoušet a tu svou cestu si tak hledat.
Kdyby se každý učil nést odpovědnost
za svoji spokojenost a staral se o své
štěstí, bylo by na světě víc spokojených lidí. Kdyby každý chtěl zakládat
prospěšné firmy nebo v nich pracovat,
tak by se nám všem žilo líp. K tomu
je zapotřebí právě ta odvaha a chuť ke
změně a ty jde trénovat už na střední
bez stresu a otázek, „co bude“. Uhněte
občas z té nalajnované cesty a hledejte
si tu svoji – pak se budou dít věci! Přesně to říkám studentům v rámci vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT.
Ondřej Krátký, člen Výkonného výboru
MŮŽEŠ PODNIKAT, Liftago

Jana Bugnerová – koordinátorka programu
Jana Králová – manažerka rozvoje
Lenka Bugnerová – asistentka

Poradní sbor
Jan Školník – předseda

160

300

PODNIKATELŮ
učí svými
příběhy

NAŠE VIZE

UČITELŮ
středních škol
začleňuje
semináře
do výuky

Antonín Kokeš
Jan Lát
Štěpánka Duffková
Libor Mertl
Pavel Komárek

Výkonný výbor
Miroslav Hofman – předseda

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.

Tomáš Formánek
Ondřej Krátký

Externí spolupracovníci
45 580
STUDENTŮ
prošlo
semináři

Martin Bugner – IT podpora
Magdaléna Horbasová – účetnictví
Tomáš Krčmář – grafik
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Koronavirový
školní rok 2020/2021

Jsme neformální
vzdělávací program

Koronavirový rok pro nás byl náročný zejména tím, že kvůli všeobecné nejistotě a plošnému zavírání škol učitelé nevěděli, jak bude probíhat výuka, a proto
mnoho z nich objednání seminářů MŮŽEŠ PODNIKAT odkládalo. Nikdo nevěděl, jestli si má naplánovat online, nebo prezenční seminář, a tak jsme některé
semináře přesouvali někdy i několikrát. Náročná domácí a online výuka vyčerpávala učitele, studenty i řečníky. Někteří řečníci nebyli schopni vést online
semináře, někteří měli problémy ve svých firmách a museli se věnovat záchraně svého podnikání. Každý dělal, co mohl, my jsme se zaměřili na dlouhodobou
udržitelnost a odbornost.

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 také 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.
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90 online seminářů
15 prezenčních seminářů
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Seminářů se celkově zúčastnilo 4300 studentů, což je téměř o 50 % méně
než ve standardní školní rok.
6 | MŮŽEŠ PODNIKAT

Proč podnikatelé inspirují studenty?
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.

Přesně takový program bych před 15 lety na gymnáziu ocenila. Poslechnout si někoho z oboru, kdo je ve středním věku,
prošel si určitým kariérním vývojem a jeho příběh je zajímavý.
Ráda bych inspirovala a motivovala studenty k tomu, aby se nebáli nových výzev, příležitostí, ale na druhou stranu nečekali,
že jim nápad na úžasný startup společně s milionovou investicí spadne do klína.
Barbora Langer, řečnice MŮŽEŠ PODNIKAT, Sportinfluence s.r.o.
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Semináře realizujeme v celém
Česku i v době koronaviru

Cílové skupiny
a společenský dopad
naší práce

Standardně projde ročně semináři sedm až osm tisíc studentů z celého Česka,
ale vzhledem k proticovidovým opatřením a mnoha zrušeným seminářům byl
počet studentů ve školním roce 2020/2021 jen 4300. Mnoho práce jsme věnovali
tomu, že jsme i několikrát za sebou přeplánovávali již naplánované semináře,
které jsme nakonec uspořádali online nebo je škola z organizačních důvodů
zrušila. Přesto se nám podařilo zejména v Ústeckém a Moravskoslezském
kraji oslovit více studentů, kteří prošli semináři.

Cílem programu MŮŽEŠ PODNIKAT je, aby bylo v Česku co nejvíce podnikavých mladých lidí, kteří jsou přínosem pro své okolí a region, kde vytváří hodnoty a který rozvíjí. Myslíme si, že je důležité, aby si studenti uvědomili, že i oni
mohou být podnikaví a že mohou třeba začít podnikat a měnit tak svět kolem
sebe k lepšímu.

Moravskoslezský
Moravskoslezský
kraj
8,4%

Olomouckýkraj
kraj
Olomoucký
3,6%
Jihomoravský
kraj
Jihomoravský
kraj
8,0%

Praha
Praha
31,7%

KrajVysočina
Vysočina
Kraj
4,3%

Pardubickýkraj
kraj
Pardubický
1,1%

Královéhradecký
Královéhradecký
kraj
4,2%

Libereckýkraj
kraj
Liberecký

1,0%
Ústeckýkraj
kraj
Ústecký
10,8%
Karlovarský
kraj
Karlovarský
kraj
3,2%
Plzeňskýkraj
kraj
Plzeňský
2,1%
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Středočeskýkraj
kraj
Středočeský
14,5%
Jihočeskýkraj
kraj
Jihočeský
6,9%

studenti

učitelé

podnikatelé

4300 studentů ve školním
roce 2020/2021 prošlo semináři
nebo workshopy MŮŽEŠ
PODNIKAT – je to kvůli
koronavirovým opatřením
přibližně o 50 % méně než
v předchozích letech.

300 učitelů společně s námi
realizuje semináře MŮŽEŠ
PODNIKAT v rámci výuky.
Učitelé využívají metodické listy
a mají zájem o prezenční
i online semináře.

160 podnikatelů učí studenty
svým příběhem, zvládají
i distanční výuku a většina
z nich neztrácí naději ani
v době koronaviru. Jsou pro
studenty inspirací, jak zvládat
krize a problémy.
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300 středních a vyšších
odborných škol začleňuje
semináře do výuky
Ve školním roce 2020/2021 spolupracujeme již s 300 středními a vyššími
odbornými školami. Učitelé mají k dispozici metodické listy a semináře
začleňují do výuky ZSV nebo ekonomických předmětů.
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REFERENCE STUDENTŮ

Studenti zjišť ují, o čem všem je podnikání.
Často jsou velmi překvapení

Zaujal mě seminář jako takový. V téhle situaci člověk

Dozvěděla jsem se, že důležité je se nebát. A aspoň si

potřebuje motivaci a pozitivní mysl, seminář mi hod-

vyzkoušet, jaké to je podnikat. Zaujaly mě impozantní

ně pomohl, ať už možností poznat nové lidi a vyslech-

příběhy přednášejících, že vlastně nemusím mít extra

nout si je, tak tím, že je chuť něco dělat.

dobré vzdělání, abych něčeho v životě dosáhla.

Studentka, Střední odborná škola podnikatelská s.r.o.,

Studentka, Hotelová škola,

Most

Obchodní akademie a SPŠ, Teplice

Bylo to moc zajímavý, bála jsem se vlastního podniku,

Líbila se mi myšlenka, že i když jsme mladí a nepo-

ale tento seminář mi dost pomohl a zjistila jsem, že to

líbení zkušenostmi, tak můžeme mít vysoké cíle

není zas tolik náročný, jak jsem si myslela.

a nároky a bude jen na nás, jak se k nim postavíme

Studentka, SOU, Sedlčany

a co s nimi začneme dělat, resp. jestli ty sny zůstanou
pouze v našich hlavách, nebo je začneme plnit v reál-

Zaujalo mě, jak přednášející začínali, i to, že každý

ném světě.

Seminář mě velmi bavil. Ocenila jsem, že celá pre-

Celý seminář mi přišel velmi inspirativní, zaujaly mě

začínal jinak, a oba se dostali k úspěšnému podniká-

Student, ACADEMIA MERCURII

zentace byla vedena lidsky a nic nebylo „strojené“.

příběhy lidí, kteří sami podnikání rozjížděli, a mají

ní. Dozvěděla jsem se, že dobrý společník nemusí být

soukromá střední škola s.r.o., Náchod

Měli jsme velký prostor na dotazy a to se mi líbilo,

tak bohaté autentické zkušenosti. Určitě jsem si

člověk, s kterým si rozumím ve volném čase, a že dě-

i když jsem se nestihla úplně na vše, co by mě zajímalo,

toho spoustu odnesla, mimo jiné i to, že člověk může

lat něco jinak není vždy špatné, je dobré se něčím od-

Dozvěděl jsem se, že podnikat můžeme i bez nějakého

zeptat. Nemyslím si, že jsem se dozvěděla úplně něco

uspět, ačkoli se to zpočátku zdá nemožné a i přes

lišit a nejít s konkurencí. Také mi ta přednáška něco

vyššího vzdělání, každý to může v podnikání dotáh-

nového, ale určitě mě to donutilo opět více přemýšlet

všechny těžkosti, se kterými se musí poprat, protože

dala, protože přemýšlím, že si v budoucnu otevřu

nout daleko a že každý člověk nám vlastně může něco

nad životem a podnikáním. Moc se mi to líbilo a dě-

ať udělá cokoli, na něco se prostě připravit nedá, lze

vlastní kadeřnictví, takže jsem se dozvěděla zajíma-

předat, ať už je to někdo v oboru, nebo mimo něj.

kuji za příležitost slyšet takové zkušenosti ze života.

dosáhnout svých cílů a velkých úspěchů.

vé informace. Seminář mě hodně zaujal a líbil se mi,

Student, Hotelová škola,

Vážím si toho.

Studentka, gymnázium, Praha 6

jsem ráda, že nám učitelé umožnili na něj jít.

Obchodní akademie a SPŠ, Teplice

Studentka, Soukromá střední škola podnikatelská s.r.o.,
Opava-Kylešovice

Studentka, Střední škola živnostenská, Sokolov
Nové postoje k učení, podnikání, nový způsob, který

Bylo to úžasné, zaujalo mě to hodně moc, protože

se za podnikání považuje. Líbilo se mi odůvodnění:

Zaujal mě pohled dlouhodobých podnikatelů na

jsem si mohla poslechnout, jak to funguje „reálně“.

Zaujal mě fakt, že se pánové dokázali přenést přes

dělám-li něco s láskou, peníze přijdou. Nevidět pení-

názory mladých studentů s jejich vizí do budoucna.

Že všechno není jen fajn a paráda, ale že se k vý-

neúspěch a začali podnikat znovu. Dále mě zauja-

ze na prvním místě, a pak se dostaví, neboť v té čin-

Dozvěděla jsem se, že škola a to, co se v ní „nabiflu-

sledkům budeme dostávat postupně, že budeme mít

lo to, že vlastně není zapotřebí hned začít podnikat.

nosti budeme úspěšnější. Člověk má objevit, co ho

jeme“, není to nejdůležitější, jde hlavně o náš zájem

spoustu chyb a problémů, přes které se budeme mu-

Je důležité dělat to, co mě baví, a úspěch se dostaví.

opravdu baví.

a naši energii, kterou do svých vizí vložíme.

set prostě přenést.

Student, Obchodní akademie, Prostějov

Studentka, Masarykova obchodní akademie, Jičín

Studentka, Gymnázium Sázavská, Praha 2

Studentka, obchodní akademie, České Budějovice

Zaujalo mě, že se seminář nesl ve velmi přátelském

Moc se mi líbilo přátelské chování. Nadšení z podni-

Přednášející byli super, celý seminář byl rozhodně

Bylo velmi hezké se dozvědět příběhy lidí, kteří

duchu, a líbil se mi projev obou řečníků. Informace

kání a motivování k tomu, abychom začali podnikat.

velmi motivující, líbilo se mi, že přednášející nám

o podnikání něco vědí. Nejvíce mi tato přednáška

a zkušenosti, které nám sdělili, byly pro mě velmi pří-

Samotnou mě to motivovalo a chtěla bych v budouc-

vylíčili své vlastní příběhy, škobrtnutí, pády a cesty

dala odvahu, nebo jak jinak to popsat, naději, že můžu

nosné a rozšířily mi obzory v oblasti podnikání.

nu něco podnikat.

k úspěchu, čímž nám ukázali, že člověk nemusí být

v životě dosáhnout svého snu, aniž to teď tak vypadá.

Student, Gymnázium J. Š. Baara,

Studentka, Střední škola oděvního a grafického designu,

génius, aby něčeho dosáhl.

Studentka, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola

Domažlice

Lysá nad Labem

Student, gymnázium, Praha 6

řemesel Velké Meziříčí
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REFERENCE UČITELŮ
Semináře realizujeme
společně s učiteli

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.
Romana Pacetti, vyučující ekonomiky,
Střední škola podnikání, Vysoké Mýto

Děkuji za uspořádání semináře. Považuji jej
za zdařilý a přínosný pro studenty. Bylo velmi
poutavé, jak řečníci vyprávěli svůj osobní příběh o hledání své cesty včetně potíží, nezda14 | MŮŽEŠ PODNIKAT

Tomáš Formánek a Miroslav Hofman, Gymnázium Teplice

rů a následného překonání překážek. Určitě
budeme mít ve škole zájem v příštím školním
roce o tento seminář pro další skupinu studentů. Těším se na další spolupráci.

Seminář proběhl v pořádku. Řečníci měli
velmi zajímavé příběhy, které i skrz humorné historky prezentovali studentům, každý
úplně jinak a po svém, což bylo přínosné. Následně si studenti připravili otázky a proběhla diskuse. Jak jsem se dívala, i zpětná vazba
od studentů je pozitivní.

Seminář byl výborný, tentokrát to
oba řečníci pojali jinou formou
a více zapojili i žáky. Těm se seminář taky moc líbil. Určitě se v dalším
školním roce zase ozvu a těším se na
další spolupráci.

Jana Furáková, Střední škola oděvního

Valašské Meziříčí

Zuzana Horníková, Obchodní akademie

a grafického designu, Lysá nad Labem

a Střední odborná škola zemědělská a ekologická,
p. o., Žatec

Oba semináře proběhly ve velmi příjemné atmosféře. Studenty zaujaly
a podle jejich zpětné vazby je hodnotili velmi pozitivně.
Zkušenosti a odpovědi pánů Kokeše
a Hülleho studenty obohatily.
V případě, že bude možno tuto akci
zase zařadit do vyučování ( já doufám, že ano), určitě vás budu kontaktovat.
M. Holendová, obchodní akademie, Praha 1

I my moc děkujeme za zprostředkování a perfektní organizaci.
Ohlasy žáků byly velmi pozitivní,
moc se jim přednáška líbila, oba
pánové je zaujali a inspirovali svými příběhy. Já rovněž neskrývám
své nadšení, moc se mi tato forma
seminářů líbí a určitě v příštím
školním roce využijeme vaší nabídky na další seminář.
Ještě jednou moc děkujeme.

Helena Škrlová, Obchodní akademie a VOŠ,

Chtěl bych vám a vašim kolegům touto cestou poděkovat za zrealizovaný
webinář pro žáky naší školy. Zpětná
vazba od žáků i pedagogů byla velmi
pozitivní. Bude-li to možné, rádi bychom v příštím školním roce pokračovali ve spolupráci.
Zdeněk Paďourek, zástupce ředitele,
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, Most

Milada Harantová,

Děkuji za celý seminář, bylo to perfektní.
Poznatky podnikatelů žákům dají daleko víc
než teorie.

Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o., Most

Hana Králová, SOŠ Litvínov-Hamr
MŮŽEŠ PODNIKAT | 15

O WORKSHOPECH MŮŽEŠ PODNIKAT
„Zkráceně řečeno, udělalo to
na mne obrovský dojem“

Workshop s Jaroslavem Řasou

nám někdo, kdo by mohl vydělávat peníze jinde, s nepředstíraným zájmem
říkal své zkušenosti. Takže už sleduju
na Instagramu, co nového!
Regina Matušková, SZaŠ Rajhrad,
Masarykova 198, Rajhrad

Workshopy ve firmách podnikatelů jsou nástavbou základních seminářů
pořádaných na středních a vyšších odborných školách. Nabízíme studentům
možnost dozvědět se více o podnikání, podnikatelích i o chodu jejich firem.
Ve školním roce 2020/2021 jsme uspořádali pilot a tříhodinových workshopů,
které jsou pro studenty zdarma, se zúčastnilo 40 studentů.
Mgr. Jana Králová, manažerka rozvoje programu
Řeknu ti jednu věc: jestli plánuješ podnikat a chceš odpovědi na svoje otázky v začátcích podnikání, tak zajdi na
workshop MŮŽEŠ PODNIKAT. Já jsem
si na něm vyzkoušela, jestli má můj
podnikatelský záměr smysl. Pro mě
určitě má. Práce ve skupinkách mě
moc bavila, bylo to naprosto jiné než
ve škole.
Kateřina Šmídová, SOŠ Litvínov-Hamr

Workshop s Václavem Muchnou

Workshopy od MŮŽEŠ PODNIKAT
jsou skvělou zkušeností nejen pro lidi,
kteří chtějí podnikat.
Pro mě osobně to byla „smooth experience“, kterou jsem si užil jako jedinečnou příležitost podívat se do velmi zajímavých firem, kde se pracuje
16 | MŮŽEŠ PODNIKAT

a uvažuje jinak, zároveň to bylo interaktivní, příjemné, díky skvělým lidem
a uvolněné atmosféře.
Adam Hofman, Smíchovská střední
průmyslová škola, Praha
I přesto, že jsem od workshopů původně nic nečekala, byla jsem neskutečně
překvapená tím, co všechno mi můžou
přinést. Z každého workshopu jsem si
odnesla nejen spoustu informací, které určitě využiju i v budoucnosti, ale
i nově nabyté sebevědomí, a hlavně
přesvědčení, že i já můžu podnikat.
Markéta Palánová, Smíchovská střední
průmyslová škola, Praha
Workshop MP mi přinesl velmi dobré
a pozitivní pocity z osobnosti podnikatele, zaujal mě jeho příběh a zkušenosti, které nám s opravdovým zájmem
o nás sdílel. Moc mě povzbudilo, že mi
kupř. poradil, jak rozvést nápad, jak to
nevzdat, i přesto, že se nedaří. Vím tak,
že není všemu konec.
Erika Sliwka, Hotelová škola s.r.o., Brno

Troufám si říct, potichu, protože letos
maturuji a mám skvělou učitelku, že
mi jeden workshop MP díky praktickým radám podnikatele přinesl v začátku mého podnikání více než všechny roky ve škole. Překvapením pro mě
byla holka z jiné školy, která řeší podobné věci, tak díky workshopu mám
i nový kontakt.
Aleš Horák, Hotelová škola s.r.o., Brno

Z workshopu MŮŽEŠ PODNIKAT jsem
odcházel se spoustou nápadů a tipů,
jak řídit firmu, komunikovat a řešit
problémy se zaměstnanci, udržovat
dobrou náladu na pracovišti... Zkráceně řečeno, udělalo to na mě obrovský
dojem. Hodně na mě zapůsobilo přátelské a inspirativní prostředí firmy.
Věřím, že počet těchto firem dále poroste.
Martin Miškovský, Gymnázium Evolution, Praha – Jižní Město
Workshop MP byl pro mě fakt skvělý
zážitek. Opět se mi potvrdilo, že se
mám chopit všech příležitostí, které
mi život nabídne. Nejvíce si odnáším,

že se nemusím bát, nikdy není moc
brzo začít s něčím, co mě baví, a inspiraci, že až dokončím školu, tak pak
třeba začnu svoje.
Adam Škvor, Gymnázium Evolution,
Praha – Jižní Město

Student prezentuje

Moji rodiče nepodnikají, ale já chci
podnikat, učit se od zkušenějších.
Workshop mi přinesl inspiraci, nové
vědomosti a výborný bagety. Nejvíce
mě zaujalo, že „můžu“. Prezentující

byli zábavní. Také si cením, že jsem
se tu seznámil s dalšími zajímavými
studenty z naší školy, o kterých jsem
ani nevěděl.
Kirill Rumyantsev, Smíchovská střední
průmyslová škola, Praha

Martin Palička se studenty

Podnikání je pro mě důležité téma
a workshop MP, který ho přibližuje,
jsem po skvělé zkušenosti doporučil
i dobrým kamarádům. Ať se také dozvědí, že začít se dá z úplné nuly a zakládat firmu je třeba na lidech, kteří
jsou nejen dobří ve své práci, ale hlavně disponují osobnostními kvalitami.
Matěj Svárovský, SPŠ Gončára, Praha
Často přemýšlím o věcech. Na
workshopech MP jsem našla velmi
dobré, příjemné prostředí, kde se
sdílí zkušenosti a myšlenky mezi
všemi účastníky, a mohla jsem si tak
o spoustě věcí promluvit se zajímavými lidmi. Jednou z nich třeba je, jak se
dá přemýšlet o produktu, a o IT firmě
vůbec.
Sofie Čápková, Střední škola grafického
designu, Lysá nad Labem

Studenti na workshopu

Workshop MP jsem navštívila, protože mě lákalo poznat podobné lidi.
Nezklamal. Vím, že půjdu dál svou
vlastní cestou, i když v mém okolí nikdo takhle nepřemýšlí. Zaujalo mě, že

Pavel Bouška se studeny
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Chtěl bych Čechy naučit slavit revoluci

Pavel Bouška podniká už od svých sedmnácti let, kdy se spolužáky
organizoval rockové koncerty. Jako nejmladší ze tří dětí začal později podnikat spolu se svým tátou, Janem Bouškou, který začátkem 90. let založil firmu
na výrobu psího krmiva. V tomto odvětví šlo o jednu z prvních firem v zemích
bývalého východního bloku. Dnes patří rodinná společnost VAFO PRAHA mezi
největší firmy v Česku, má přes 300 zaměstnanců a krmiva pro domácí mazlíčky
vyváží do více než 75 zemí světa. Pavel Bouška je řečníkem a partnerem
programu MŮŽEŠ PODNIKAT od roku 2015 a svým příběhem inspiroval
již stovky studentů.
S Pavlem Bouškou si povídala a rozhovor zpracovala Tereza Podhorská.
Už několik let inspirujete v rámci
vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT studenty
k podnikavosti a učíte je svým podnikatelským
příběhem. Proč to vlastně děláte?
Vidím, kam spěje naše společnost, a mám z toho trochu obavy, a proto cítím potřebu mít možnost podílet
se alespoň malým dílem na tom, jakým směrem se
budeme ubírat. Na jedné straně mám radost z toho,
že žijeme v modernější době plné technologií, ale na
druhé straně mi přijde, že je ohrožena osobní svoboda
jedince. Já svobodu považuji za nejdůležitější hodnotu
a myslím, že je důležité, aby měl člověk možnost být
trochu nekonvenční, vystoupit z řady a dělat věci jinak
než ostatní – a mám pocit, že tomu dnešní společnost
nenahrává. Proto inspiruji studenty k podnikavosti
a k tomu, aby byli ve svých životech aktivní.
Kdysi dávno, na začátku spolupráce s MŮŽEŠ PODNIKAT, jsme si se studenty na VŠE povídali o podnikání
a o tom, co chtějí v životě dělat. Dost mne znepokojila
informace, že vysněným povoláním těchto studentů
byla velká čtyřka, ČEZ nebo státní správa. Přiznám se,
že mi to přišlo docela líto – ne že bych proti těmto
organizacím něco měl, ale chyběla mi u studentů odvaha a výzva dělat věci jinak. Vedu semináře pro studenty
také proto, že i mne v životě inspirovalo mnoho lidí a já
jsem se od nich učil, jak se k různým životním výzvám
a situacím správně postavit.
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„Podnikavost
je životní postoj a možnost
dělat věci po svém.“
Rozlišujete mezi podnikavostí
a podnikáním?
Čím dál více se pro mne slova podnikání a podnikavost slučují do jediného
významu – je to podle mého životní
postoj, kdy je člověk aktivní, nebojí se
dělat věci jinak než ostatní a nebojí se
vystoupit z řady. Tento postoj vyžaduje určitou dávku osobní odvahy, ale
člověk je za svou statečnost odměněn.
Vždycky jsem vnímal, že podnikání je
o svobodě, a podnikavost je možná ten
pocit svobody, který mi dává signál, že
mohu situaci vyřešit po svém. Každý,
kdo podniká, ať už jde o soukromého
farmáře, majitele kavárny, nebo továrníka, je sám sobě pánem a rozhoduje
se sám – to podnikatele odlišuje od
lidí, za které rozhodují druzí.
Vy jste začal podnikat ještě
na střední škole...
V šestnácti jsem se vrátil z Ameriky,
kde jsem byl rok na střední škole,
a hned po návratu jsem pracoval
v kavárnách a překládal. Ještě na škole
jsem začal podnikat se spolužákem
z vedlejší třídy na jeho živnostenský list, protože mně nebylo ještě
osmnáct. Jednou z mých hlavních
motivací, proč jsem si už na střední
škole říkal, že budu podnikat, bylo to,
že jsem nechtěl chodit do práce na
osmou hodinu ráno – sice mi tento
postoj dlouho nevydržel, ale jednu
dobu to pro mě bylo důležité... Chtěl
jsem posunout začátek školy v celé
republice, což se mi nepodařilo...
Řekl byste mi, jak řešíte problémy,
co děláte, když máte pochybnosti
nebo když něco nevíte?
Máte někdy strach?
Včera jsem přesně něco takového
řešil... Nejdřív se snažím najít někoho,
s kým se poradím, což docela funguje,
i když konečné rozhodnutí je stejně na
mně, ale hodně pomáhá o té situaci
mluvit s dalším člověkem. Při řešení
problémů nebo v náročných situacích mám možná tu výhodu, že jsem
cholerik – někdy se v daný okamžik
strašně rozzlobím, ale pak to rychle

poleví. To je určitá výhoda, ale zároveň i nevýhoda, protože se mnou být
je asi náročné. Od problémů a práce
se snažím odreagovat na kole nebo na
motorce, jdu s kamarády do hospody
apod. Časem jsem si uvědomil, že práce má určitou hranici. Samozřejmě
se mi nedaří úplně oddělit práci od
osobního života, ale řekl bych,
že v tom jsem spíš lepší než horší.
Dostáváte se ve své pozici ještě
do stresujících situací?
Rád bych, kdyby to tak nebylo,
ale určitá míra stresu je každodenní
realita, naučil jsem se s tím žít, ale
zároveň to není tak, že bych v noci
nespal. Dokážu stres uřídit, ale
myslím si, že když jste v čele téměř
čehokoli, tak je stres součástí vaší práce. Vždy jsem se snažil kompetence
předávat dál a dál, ale zpravidla jsem
předal to hezké, a to, co přinášelo starosti, se mi předat nepodařilo. Se stresem se naučíte žít. Ale máte pravdu,
když o tom přemýšlím, tak máme teď
rok a půl nového generálního ředitele,
kterému se mi většinu věcí podařilo
předat… Vlastně téměř úplně všechno
a já se nyní věnuji spíše strategickému
rozvoji firmy a neřeším každodenní
agendu.

„Podnikavost je krásná vlastnost
a je potřeba, aby školy tuto vlastnost
u studentů podporovaly a rozvíjely.“
Myslíte si, že podnikání je pro
každého, chceme mít v Česku
co nejvíc podnikavých lidí?
Baťa kdysi řekl, že by bylo ideální,
kdybychom byli národ podnikatelů,
že to by bylo pro náš stát to nejlepší.
Přál si, aby všichni v našem státě,
i zaměstnanci a úředníci, o věcech
přemýšleli jako o podnikání. Snažím
se takto fungovat se svými kolegy
v práci, a někdy se dostávám do
komických situací – stává se, že k nám
přicházejí lidé z korporátu, kteří ze
začátku říkají, že chtějí větší svobodu
v rozhodování, že chtějí mít možnost
prosadit svůj názor a nápady, a já
jim na to říkám, že té svobody budou
časem mít možná víc, než se jim bude
líbit. Je potřeba definovat jednotlivá
slova, možná, že podnikání není pro

každého, že jsou lidé, kteří natolik
vynikají v něčem jiném, že by byla
škoda, kdyby se tomu nevěnovali.
Ovšem slovo podnikavost je širší
pojem a já si myslím, že podnikavý
může být opravdu každý. Podnikavost
je krásná vlastnost a je potřeba, aby
společnost a školy tuto vlastnost podporovaly a rozvíjely.
Jak vychováváte své děti?
Mám skvělé rodiče, kteří pro mne
udělali všechno, tak se snažím být
také tak dobrým rodičem, ale možná
se mi to někdy nedaří. Snažím se,
aby si děti co nejvíc věcí organizovaly
samy a abychom jim dali co největší
míru svobody. Chci, aby se pohybovaly v normálním prostředí – chodí
třeba do Skauta a to je možná to nejlepší, co jim mohu dát – Skaut je vede
k samostatnosti i podnikavosti.
Naše generace měla ohromnou motivaci, kterou dnešní mladí lidé nemají,
protože vyrůstají ve vysoké míře
komfortu. Když jsem byl mladý, tak
jsem si říkal, že až budu moct jezdit
každý rok lyžovat do Alp, tak budu
opravdu bohatý – nás v té době vyhazovali z parkoviště, kde jsme spali ve
stanu... A dnes je každoroční lyžování v Alpách pro mnoho lidí běžné.
Takže také záleží na motivaci, kterou
člověk má. Snažím se dětem sdělit, že
když v životě o něco opravdu jde, tak
člověk musí zabrat – tak to na světě
chodí. Občas musíme bojovat za to,
co chceme, nebo bránit to, co máme –
ať jde třeba o nejhezčí holku, kluka
nebo podnikání. Považoval bych za
neférové, kdybych to svým dětem
nebo studentům neříkal. Neznamená
to však, že vyhraje ten největší
a nejsilnější spolužák, může to naopak být úplně jiný typ člověka,
do kterého by to dříve nikdo neřekl.
A jak to máte s motivací vy?
Motivace je chuť dosahovat cílů, které
si sama stanovíte a z kterých máte
radost. Tohle je motor a důvod, proč
lidi pracují dlouho do noci, ačkoli jsou
finančně zabezpečení na mnoho let.
Při podnikání člověk častěji myslí na
to, jak se vám něco nedaří, jak jste
unavená a podobně, ale je dobré si
připomenout tu radost, kvůli které
to děláte. Jednou jsem měl za sebou
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opravdu náročné jednání s generály
francouzské armády, které jsme dodávali krmivo, což se pochopitelně moc
nelíbilo francouzským firmám. A já
jako nevoják s modrou knížkou jsem
vedl to jednání, které bylo vyčerpávající, a ještě mne čekala osmihodinová
cesta domů autem. Na poslední chvíli
jsem si vzpomněl, že jsem slíbil, že
nakoupím domů nějaké sýry a francouzské potraviny, a zašel jsem tedy
do samoobsluhy, kde jsem viděl dvě
věci z Česka – Plzeň a naše granule.
To pro mne bylo takové zadostiučinění, taková odměna, že jsem na
tu energii dojel až domů.
Dle našeho výzkumu 85 % studentů
středních škol vlastně neví, co chtějí
v životě dělat… Jak člověk pozná,
co ho baví a jakým směrem
se má vydat?
Také jsem v sedmnácti nevěděl, co
chci dělat – tedy věděl jsem to, chtěl
jsem být lékařem, ale neudělal jsem
přijímačky na medicínu, takže jsem
místo toho studoval chemii. Nedávno
mi zrovna ředitel gymnázia říkal, že
je škoda, že jsem to vzdal. Když jsem
začal pracovat s tátou, tak jsem to bral
jako určitý závazek vůči rodině, možná povinnost, ale možná i příležitost.
Z mé strany to nebylo tak, že by práce
v této firmě byl můj vysněný dream
job, ale i tak jsem se v této práci mohl
začít realizovat. Asi bych mladým
lidem vzkázal, ať tu energii, co v sobě
mají, věnují tomu, aby měnili
své okolí.
Pavel Bouška vede workshop pro studenty.
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„Krása podnikání spočívá v tom,
jak velké myšlenky se vám podaří
prosadit.“
Uvědomujete si, že jste v naší
společnosti výrazná osobnost, a že
tedy ovlivňujete svým chováním
a názory mnoho lidí?
Myslím, že v Česku je mnoho výraznějších osobností, ale jsem samozřejmě pyšný na to, čeho jsme dosáhli.
Možná jsme opravdu velká firma,
ale to není asi to podstatné – myslím
si, že podnikání má vést k nějakému
vyššímu cíli a to je podle mého ta
hlavní motivace. Znám podnikatele,
který patří ke špičce ve svém oboru,
a přitom nejde o velkou firmu. Krása
podnikání spočívá v tom, jak velké
myšlenky se vám podaří prosadit.
Uvedu vám takový příklad – jsem součástí platformy Do Toho, kde pomáháme malým a středním podnikatelům
posunout jejich podnikání o úroveň
výš, a já jsem nedávno mentoroval
člověka, který vyrábí domácí limonády a chce firmu prosadit na evropském trhu. Ze začátku jsem z toho
nebyl příliš nadšený, protože to byl
člověk o pár let starší než já a já jsem
měl o jeho záměru jisté pochybnosti.
Oba jsme byli trochu nervózní, ale
jen do té doby, než začal mluvit
o významu fermentovaného nápoje
pro zdraví člověka – ten nápoj mi dal
také ochutnat. Najednou jsem pocítil
tak pozitivní a silnou energii, že mi
bylo jasné, že právě on to dokáže.

Protože podnikání je o radosti
a energii. Podnikání je právě o té
chvilce nadšení, o těch zářících očích,
kdy má člověk radost a zapálení pro
to, co dělá – to je asi přesná definice
podnikání. Byl jsem rád za tu morální
facku, kterou mi uštědřil.
Víte, že vám lidé říkají král zvířecího
krmiva? Lichotí vám to?
To bohatství a majetek nevnímám
tak, že jsou moje. Jsem sice majitelem
firmy, která má velkou hodnotu,
ale ta je nezpeněžitelná. Je to podobné, jako když má někdo například rodinný dům, který by nikdy neprodal.
Ale s tím králem zvířat jsme jednou zažili docela legraci – jeli jsme pracovně
do Norska, kde byl zrovna halloweenový večírek, na který jsem přišel
v kostýmu krále. Ten kostým mi vypůjčila blízká kolegyně, i když jsem nevěřil, že by mohli mít mou velikost. :-)
Čemu se ještě kromě podnikání
věnujete?
Snažím se být společensky aktivní
a podporuji například Korzo Národní –
společnost, která každý rok pořádá
oslavy 17. listopadu. Považuji Sametovou revoluci, a především tento den
za nejvýznamnější datum v naší novodobé historii. Přál bych si proto, aby
z veřejného rozhlasu v celém Česku
hrála vždy 17. listopadu Modlitba pro
Martu – chtěl bych naučit Čechy slavit
revoluci.
Dále mám radost, že jako firma
vzděláváme děti v tom, jak se správně
starat o domácí mazlíčky, měli jsme
například kampaň „Nepořizuj si psa“,
která měla za cíl upozornit, že mít domácí zvíře je sice veliká radost, ale je
to i povinnost a závazek. Máme profesionálně řízené CSR, v rámci kterého
podporujeme kulturní a společenský
život v okolí našich továren, a dále
aktivně pomáháme a podporujeme
zvířecí svět. Také jsme založili Nadační fond VAFO Family, jehož cílem je
podporovat zaměstnance v jejich aktivitách nebo pomoc v případě potřeby
a podobně. Těšili jsme se například
na olympiádu – v rámci firmy máme
dokonce dvě rodiny – jednu finskou
a jednu českou, jejichž dcery reprezentovaly své země.

I po letošním semináři někteří
žáci řekli, že jim podnikatelé
nasadili brouka do hlavy
Ing. Jana Floriánová učí ekonomické předměty na Středním odborném učilišti
gastronomie, U Krbu 45, v Praze 10 už mnoho let a je ráda, když může na škole
propojit teorii s praxí.
Již několik let spolupracujete s programem MŮŽEŠ PODNIKAT. Řekla
byste mi, jakou máte zkušenost se
semináři, které vedou podnikatelé?
A proč s programem spolupracujete?
Učím ekonomické předměty na Středním odborném učilišti gastronomie
v Praze 10 už mnoho let a s programem MŮŽEŠ PODNIKAT úspěšně spolupracujeme asi od roku 2012. Od té
doby semináři prošlo téměř 300 žáků
nástavbového studia, obor Podnikání. Je velice dobré, když žáci slyší od
podnikatelů z praxe, jak začínali, jaké
problémy museli překonávat,
že podnikání není vždy jen o penězích. Je perfektní, pokud má některý
z podnikatelů zkušenosti i s podnikáním v oboru gastronomie – problematice žáci pak dobře rozumí, protože
v rámci odborného výcviku poznali
již dříve provoz a mohou klást podnikatelům konkrétní otázky týkající
se gastronomie.
Začleňujete semináře do výuky?
Semináře MŮŽEŠ PODNIKAT zařazujeme do výuky, nejlépe vždy na konci
prvního ročníku, kdy už žáci mají
nějaké teoretické poznatky o podnikání, sami už začínají přemýšlet,
zda po ukončení studia rozjet vlastní
podnikatelské projekty, nebo raději
být zaměstnancem. Napadají je různé
otázky o výhodnosti a nevýhodnos-

ti podnikání, rizika s tím spojená,
většina mladých lidí má strach jít do
vlastních projektů, jsou spíše opatrní. Někteří žáci pocházejí z rodin, ve
kterých rodiče podnikají v různých
oborech nebo mají rodinnou firmu,
třeba zaměřenou i na gastronomii.
Žáci z těchto rodin se již lépe orientují
a zvažují, že budou po ukončení studia
třeba vypomáhat rodičům a získají
tak praktické dovednosti pro svoje
budoucí podnikání. A najdou se i žáci,
kteří už v průběhu studia zkouší rozjet
svoje drobné podnikatelské aktivity.
Bohužel, někdy pak jsou zavaleni
spoustou starostí, řešením problémů
a začne se to projevovat i na jejich
studijních výsledcích.

„Je velice dobré, když žáci slyší od
podnikatelů z praxe, jak začínali, jaké
problémy museli překonávat, že podnikání není vždy jen o penězích.“
Můžete popsat, jakým způsobem
připravujete studenty na semináře?
Žáky vždy předem informujeme, že
se bude seminář konat, co bude jeho
náplní a že si budou moci připravit
konkrétní otázky, někdy jim i trochu nastíníme, na co by se mohli
zeptat. Nejčastěji žáci řeší problémy
s hledáním předmětu podnikání,
financování, právní formu, výběr spolupracovníků. Jakmile známe jména

podnikatelů, kteří semináře vedou,
zkusíme si společně se žáky o nich
najít něco na internetu. To je zajímavé, protože najednou vidí, že jsou to
normální lidé, kteří žijí mezi námi,
často je jejich předmět podnikání
veřejně znám, přiznávají, že ne vždy
šlo všechno lehce a museli bojovat
mnohdy i s neúspěchem.
V letošním roce jsme před seminářem
obdrželi podrobnější metodiku pro
přípravu žáků, seznámili jsme je
i s aktivitami programu MŮŽEŠ
PODNIKAT, prohlédli jsme si webové

Semináře MŮŽEŠ PODNIKAT

stránky spolku. Jsem ráda, že i letošní
seminář, v době různých proticovidových opatření, mohl proběhnout
v červnu prezenčně u nás ve škole.
Je to určitě zajímavější a bezprostřednější forma kontaktu než online.
Já sama jsem přítomna se žáky na semináři, mohu sledovat průběh, mohu
i ovlivnit formu diskuse, reakce žáků
a mohu pak následně vysvětlit
i případné nejasnosti.
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doby studia. Sama oceňuji možnost fungování reálných studentských firem na školách, kde žáci sami zajišťují všechny
podnikatelské aktivity, učí se tak opravdu přímou zkušeností. Ale pokud má být firma funkční, vyžaduje soustavný
přístup a plné nasazení zúčastněných.

Ing. Jana Floriánová

Jak studenti reagují na semináře MP?
Po ukončení semináře o něm v dalších dnech se žáky ještě
mluvíme. Ptám se, zda to bylo pro ně zajímavé a přínosné,
co je zaujalo, zda je něco motivovalo. Většinou reagují kladně, oceňují otevřenost a upřímnost řečníků i to, že dovedou
přiznat, že to není vždy jednoduché, že i oni prošli obdobím
neúspěchu, že dovedou i nastínit, na co si dát pozor, jaká
pravidla je dobré v podnikání dodržovat apod.
I po letošním semináři někteří žáci řekli, že jim podnikatelé
„nasadili brouka do hlavy“.

„Zajímavé by bylo, kdyby odborný předmět související
s přípravou na podnikání mohl vyučovat
přímo podnikatel z praxe.“
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.
Skloubení teorie a praxe je vážný problém. Ve škole většinou
žáci načerpají teoretické vědomosti a ty pak aplikují v praxi
po ukončení studia. A každý se s tím musí poprat sám.
Učím na středním odborném učilišti, tříleté učební obory
mají zařazen odborný výcvik dle vzdělávacích programů.
Tam problém s praktickým vzděláváním není. U nástavbového studia, denní formy, které je dvouleté a ukončené
maturitní zkouškou, už problém s praktickým vzděláváním
trochu je. Žáci se připravují na maturitní zkoušku, a je třeba
věnovat náležitou pozornost nejen odborným předmětům,
ale i všeobecně vzdělávacím. Zařazení průběžné praxe
po celou dobu studia, kdy by žáci poznávali podnikatelské
prostředí v praxi a učili by se tak přímou zkušeností, by bylo
dle mého vynikající, ale asi by to vyžadovalo i prodloužení
22 | MŮŽEŠ PODNIKAT

Kdybyste si představila ideální výuku na střední škole,
jak by podle vás měla vypadat? Víte, co si přejí studenti?
Ideální výuka na střední škole by měla připravit žáky pro
vstup do světa práce po ukončení studia. Měla by je vybavit
teoreticky i prakticky. Sama ale ze zkušenosti vím, že praktická výuka na některých typech středních škol je nedostatečná. Naráží to na spoustu problémů, a to nejen finančních,
materiálních, organizačních, personálních, ale i právních.
Zajímavé by bylo, kdyby odborný předmět související
s přípravou na podnikání mohl vyučovat přímo podnikatel
z praxe. Podporuji všechny možnosti zavést více praxe do
škol a umožnit tak žákům učit se vlastní přímou zkušeností.
Proto jsem také v minulosti se žáky několik let na škole provozovala reálné studentské firmy. To byla pro ně ta největší
zkušenost. Bohužel, ne všichni se do projektu zapojili.
Semináře, besedy a samostatné dílčí projekty jsou vynikajícím doplňkem vzdělávání k podnikavosti, ale praktické
dovednosti a zkušenosti pro svoje podnikání musí žáci získat
jinak a jinde. Se svými žáky jsem zatím nemluvila o tom, jak
by si představovali ideální výuku na střední škole a co by
si přáli, ale možná jim tuto otázku letos položím.

Nalaďte se na vlnu MŮŽEŠ PODNIKAT
a nechte se unést příběhy
naděje a odvahy

Inspirující rozhovory s řečníky MŮŽEŠ PODNIKAT – rozhovory o podnikání,
odvaze a naději, která překonává všechny překážky. České podnikatelky
a podnikatelé v podcastech mluví nejen o tom, jak učí studenty svými příběhy.
První epizodu jsme vysílali
1. září 2020 a od té doby vydáváme nové rozhovory každých čtrnáct dní. Podcasty
vysíláme do škol, a učitelé
i studenti tak mají možnost
slyšet řečníky, kteří u nich
vedou semináře, nebo naopak ty řečníky, kteří jsou
z jiného konce republiky a nemohou k nim přijet. Ve školním roce 2020/2021 jsme vydali celkem
29 epizod. Podcasty moderuje řečnice MŮŽEŠ PODNIKAT Štěpánka Duffková.
Štěpánka Duffková a Ondřej Krátký

Antonín Kokeš a Štěpánka Duffková

Marta Nováková a Štěpánka Duffková
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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 2020/2021 je do programu
zapojeno 160 řečníků.
David Albrecht, Tomáš Baránek, Josef Benda, Michal Beránek, Tomáš Beran, Jiří Bláha, Kateřina Bořutová, Pavel Bouška,

Michala Butková, Mirka Čejková, Tomáš Čupr, Dalibor Dědek, Jan Dolejš, Karel Drašnar, Štěpánka Duffková, Aleš Durďák,
Ladislav Eberl, Václav Edl, Veronika Fílová, Nataša Foltánová, Tomáš Formánek, Rudolf Fukal, Filip Goszler, Jiří Grund,
Tomáš Gřešek, Romana Hánělová, Petr Havlíček, Michaela Havlíková, Miroslav Hofmann, Heinrich Homola, Vít Horký,

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 2020 jsme
celkově hospodařili s částkou 2 053 000 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.

Marcela Hrubošová, Tomáš Hülle, František Churý, Miroslav Jakubec, Petra Janková, Lenka Jeřábková, Rehana Ježková,
Michaela Karásková, Daniel Kindl, Jan Kislenko, Martin Klazar, Tomáš Kocifaj, Aleš Kocourek, Hana Kočková,

Příjmy v roce 2020

Antonín Kokeš, Pavel Komárek, Lukáš Konarovský, Ondřej Koudela, Petr Kovařík, Ondřej Krabs, Ondřej Krátký,
Jiří Krejčík, Jan Křivonožka, Jarmila Křížová, Barbora Langer, Jan Lát, Martin Luňák, Martin Málek, Libor Malý, Radka Martínková,
Jan Mašek, Filip Matějka, Jiří Matela, Marcela Vigner Mazancová, Libor Mertl, Jarek Mikeš, Filip Mikschik, Adam Milata,

Pavel Minář, Ivana Minářová, Václav Muchna, Martin Navláčil ml., Stanislav Němeček, Tomáš Nemrava, Michal Novák,
Jan Odložil, Michal Ondra, Martin Palička, Jakub Pavlák, Šárka Pelikánová, Vladimír Peringer, Jakub Petera, Jiří Peters,

Nadace
30 %

Členské příspěvky
12 %

Luděk Pfeifer, Daniela Pilařová, Petr Pilin, Josef Piňos, Filip Plevač, Petr Podsedník, Martin Přibil, Dalibor Pulkert, Eva Polášková,
Michael Rada, Tomáš Reinberger, Lucie Roubíčková, Svatopluk Runčík, Jaroslav Řasa, Jan Řehák, Jana Řehořková,
Jaroslav Salva, Filip Sinecký, Martin Slanina, Vladimír Smitka, Adam Spiegl, Jiří Spurný, Šimon Srp, Lukáš Stibor, Petr Stinka, Jan Sušánka,
Juraj Sutoris, Radek Šimčík, Vojtěch Šimetka, Jan Školník, Richard Šmíd, Roman Šmiřák, Michal Šrajer, Arnošt Štěpánek, Michal Štrál,

Vlastní majetek
3%

Dary jednotlivců
nebo firem
55 %

Andrea Tkačuková, Dušan Tripal, Martina Trnková, Igor Třeslín, Josef Ťulpík, Eva Urbanová, Vladimír Vácha,
Marcel Vargaeštok, Marek Veselý, Martin Vohánka, Jiří Volenec, Regina Vondrová, Kamila Zárychtová,
Viktor Zeisel, Petr Zelík, Šárka Zídková, Dominik Ženatý
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Rozvaha ve zkráceném rozsahu ke dni
31. 12. 2020 (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

Stav k poslednímu dni účetního období

697

592

-30
727

-33
559

697

592

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 1. dni účetního období
193

Stav k poslednímu dni účetního období
190

193
504

190
402

504

402

697

592

Děkujeme všem partnerům a dárcům
za spolupráci a podporu.
BEZ VÁS BYCHOM TO NEZVLÁDLI.

LIBOR
MALÝ

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
ke dni 31. 12. 2020
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
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Neformální 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.

Hlavní

Činnosti
Hospodářská

Celkem

1233

1233

123

123

3

3

1359

1359

1004
352

1004
352

1356
-3
-3

1356
-3
-3

LIBOR MERTL

Miroslav
Hofman
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Řeknu ti jednu věc: jestli plánuješ podnikat
a chceš odpovědi na svoje otázky v začátcích podnikání, tak zajdi na workshop MŮŽEŠ
PODNIKAT. Já jsem si na něm vyzkoušela, jestli
má můj podnikatelský záměr smysl. Pro mě
určitě má. Práce ve skupinkách mě moc bavila, bylo to naprosto jiné než ve škole. Kateřina
Šmídová, SOŠ Litvínov-Hamr Workshopy od MŮŽEŠ PODNIKAT jsou skvělou zkušeností nejen
pro lidi, kteří chtějí podnikat. Pro mě osobně to byla „smooth experience“, kterou jsem
si užil jako jedinečnou příležitost podívat se
do velmi zajímavých firem, kde se pracuje
a uvažuje jinak, zároveň to bylo interaktivní,
příjemné, díky skvělým lidem a uvolněné
atmosféře. Adam Hofman, Smíchovská střední
průmyslová škola, Praha
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