
Vítejte v kapitole 2!

HLAVNÍ PODNIKATELSKÉ 

KOMPETENCE

Ahoj! Jsem Thomas! 

Vrhněme se na 

pokračování našeho 

kurzu. Nyní jsme ve druhé 

kapitole.



wINGS - "Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs", je 

školení v celé EU o základních aspektech procesu internacionalizace.

wINGS kurz se skládá ze 6ti kapitol: Podnikatelské myšlení, Základní 

podnikatelské kompetence, Management nejistoty, Mezikulturní komunikace, 

Marketingové a podnikatelské dovednosti.

V průběhu naší virtuální hry se zapojíte do situací vycházejících z reálného 

podnikatelského života a získáte kompetence, které vás připraví na mezinárodní 

dobrodružství. 

wINGS byl vytvořen spoluprací 6ti organizací specializovaných na vzdělávání v 

oblasti podnikání. Pokud chcete o projektu wINGS zjistit více informací, neváhejte 

nás kontaktovat na webových stránkách https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


Tato témata budeme 

rozebírat:

UČEBNÍ 

VÝSTUPY

1. Podnikatelské kompetence

2. Proč jsou tyto dovednosti 

základem podnikání?

3.  Praktické aktivity–

Zhodnocení Vašich schopností a 

dovedností

4.     Herní scénář



1. Podnikatelské kompetence



Jak byste definovali 
kompetenci? Pojďme si to vysvětlit

Kompetence je základní charakteristikou, která 

vedla k efektivnímu nebo lepšímu výkonu jednotlivce 

v práci. Výraz „kompetence“ označuje kombinaci 

znalostí, dovedností, motivu, postoje a návyků. 

Každá role vyžaduje určité konkrétní kompetence.



Sledované dovednosti a kompetence - Podnikatelské kompetence:

Po absolvování této 

kapitoly budete 

schopen/a:

1. Iniciativa

2. Hledání a vyjednávání příležitostí

3. Vytrvalost při hledání informací

4. Zájem o vysokou kvalitu práce

5. Závazek k pracovní smlouvě

6. Orientace na efektivitu

7. Systematické plánování

8. Schopnost řešení problému

9. Sebevědomí

10. Přesvědčení

11. Využívání strategií k ovlivňování

12. Asertivita a monitoring

13. Péče o blaho druhých



Iniciativa

Převzetí práce, která je nad rámec 

pracovních požadavků nebo 

požadavků situace 

● Dělat věci samostatně a bez 

potřeby zadávání práce od 

ostatních

● Přijímání opatření k rozšíření 

podnikání do nových oblastí, 

produktů a služeb.



Hledat příležitosti a jednat o nich

Hledání a přijímání opatření k využití 

příležitostí. 

● Vidět a jednat o příležitostech pro 

rozvoj podnikání nebo pro osobní 

růst. 

● Využití neobvyklých příležitostí k 

získání a mobilizaci potřebných 

zdrojů.



Vytrvalost
Přijetí vhodných opatření za účelem 

vyřešení daného problému

● Vynaložení veškerého úsilí k 

vyřešení problému

● Opakované kroky k překonání 

překážek, které brání vyřešení 

daného problému



Vysoká kvalita práce

Dělat věci v souladu s těmi nejvyššími 

standardy, případně je překonávat.

● Snažit se o co nejlepší práci

● Hodnotit svou/firemní práci v porovnání 

s ostatními 

● Vynaložit veškeré úsilí k zajištění 

kvality výrobků a služeb



Závazek k pracovní smlouvě

● Nejvyšší prioritou musí být 

dokončení zadané práce

● Převzetí plné zodpovědnosti za 

případné chyby

● Projevování maximálního zájmu o 

zákazníky

● Připravenost pracovat i z domova, 

pokud je to nutné



Orientace na efektivitu

Neustále hledat cesty, jak dělat věci 

rychleji, případně z více zdrojů a za nižší 

náklady

● Použití informací nebo obchodních 

nástrojů ke zvýšení osobní nebo 

profesionální efektivity.

● Vyjádření obav o posouzení nákladů 

versus odměny za některá vylepšení, 

změny nebo akce.



Systematické plánování
Vývoj a využití logických, systematických 

plánů k dosažení stanoveného cíle

● Rozdělení většího úkolu na více 

menších, dílčích úkolů

● Vypracování plánu s ohledem na 

možné překážky

● Vyhodnocení alternativních hodnot a 

nedostatků.

● Obecně k věcem přistupovat logicky a 

systematicky



Schopnost řešení problému

Identifikace a použití nových a potenciálně 

unikátních nápadu k dosažení cíle

● Identifikace hlavní příčiny problému 

nebo cíle

● Vývoj strategie s ohledem na cíle, 

zdroje a omezení

● Mít v záloze alternativní řešení

● Vytváření inovativních řešení



Sebevědomí

● Věřit ve své schopnosti

● Držet se vlastního úsudku i přes 

konfrontaci s ostatními nebo při 

nedostatečném úspěchu

● Dělat něco pro ty, jejichž šance na 

úspěch nejsou příliš veliké



Přesvědčení
● Úspěšně někoho přesvědčit k tomu, 

aby něco udělal

● Prodat někomu produkt či službu 

● Donutit někoho souhlasit s 

poskytováním zdrojů za 

mimořádných podmínek

● Uplatnění vlastního sebevědomí a 

kompetencí v osobní či firemní 

prospěch



Asertivita
Přímé řešení problémů a 

nesrovnalostí s ostatními

● Mluvit slušně, ale rázně

● Říct jiným jasně co mají dělat

● Napomenutí těch, kteří neplní své 

úkoly dle očekávaní



Monitoring
Zajištění plynulého postupu projektu 

či práce

● Zajištění dokončení práce a její 

vysoké kvality

● Osobně dohlížet na plnění všech 

aspektů práce

● Vývoj systému dohledu &

monitorování



Péče o blaho druhých

● Dbát na spokojenost svých 

zaměstnanců a jejich rodin

● Pozitivně reagovat na specifické 

potřeby každého zaměstnance

● Podílet se na spokojenosti 

druhých



Sledované dovednosti a kompetence:   

Internacionalizační kompetence 1

● Osobní mezinárodní orientace -

znalost cizího jazyka, zkušenosti ze 

života v zahraničí, zahraniční 

institucionální a obchodní znalosti.

● Kapacita a zdroje organizace k 

zapojení do mezinárodních operací



Sledované dovednosti a kompetence:   

Internacionalizační kompetence 2

● Zahraniční obchodní znalosti - praktické 

znalosti o tržních specifikách, klientech 

a konkurentech.

● Znalost institucionálních rámců, včetně 

specifik vlád, pravidel, norem a hodnot 

v různých zemích, do nichž by MSP 

mohl vstoupit.



2. Proč jsou tyto dovednosti 

základem podnikání?



Sestavení podnikatelského plánu 1

Zkušení podnikatelé a manažeři vědí, že 

podnikatelské plány jsou taktéž nezbytným 

nástrojem managementu. Mnozí zjistili, že 

právě dokončení kroků potřebných k 

vytvoření plánu je nutí, aby do svého 

plánování zavedli disciplínu a proces 

logického myšlení.



Sestavení podnikatelského plánu 2

Správně sestavený podnikatelský plán může 

výrazně zlepšit vaši schopnost stanovit a 

plnit cíle tak, aby co nejlépe sloužily 

vlastníkům společnosti, zaměstnancům a 

investorům. Pokud se snažíte půjčit si 

prostředky od banky, bude nutné popsat, jak 

bude podnikání fungovat, a podrobně 

popsat finanční stránku podnikání.



Budování vize, víry & závazku 1

Důvěra ve vaši vizi a vědomí, že toto je 

vaše cesta, spolu s odhodláním ji 

uskutečnit tváří v tvář těm, kteří pochybují 

nebo zpochybňují, co vytváříte (zejména 

vy), je zásadní pro to, aby se vaše vize 

stala skutečností.



Budování vize, víry & závazku 2

Jak to funguje v praxi? 

1. Vytvořte si vizi,

2. Věřit, že děláte svou práci dobře

3. Věřit v sebe sama

4. Přispívat k něčemu většímu, než jste 

vy sám/sama



Využití vašich sil

Znalost vašich silných stránek vám umožní 

soustředit se na to, co nejlépe děláte pro 

svou vizi a hledáte způsoby, jak podporovat 

oblasti mimo vaše hlavní kompetence.

1. Pracujte na svých silných stránkách 

2. Definujte své slabé stránky a dbejte i na 

ně, usilujte o zlepšení

3. Zavažte se k profesnímu vývoji



Vytvoření výseče

Vytvořením své výseče se můžete zaměřit 

na jednu oblast, lidé si pak uvědomí, kdo jste 

a pro koho to děláte

1. Najděte si jednu věc, kterou máte rádi a 

ve které jste nejlepší

2. Směřujte svou pozornost pouze na cílový 

trh

3. Staňte se odborníkem ve svém oboru

4. Vytvořte si jméno.



Plánování a dotažení do konce

1. Vytvoření jasného 

podnikatelského plánu s jasnými 

cíli a finanční projekcí

2. Plnit své slovo

3. Stanovení odpovědnosti za 

sebe a ostatní



Kouzlo riskování & reality

Riskování bez důkladného promyšlení 

reality je zkrátka naivní. Promyslete 

současně riziko i realitu, abyste 

dosáhli rovnováhy a můžete směle 

postupovat kupředu.

1. Procvičujte finanční disciplínu,

2. Přijměte selhání,

3. Věřte svým dojmům.



Partnerství
Schopnost požádat o pomoc a vytvořit 

partnerství je základní složkou 

úspěšného podnikání.

1. Budování partnerství,

2. Žádost o pomoc

3. Být vlídný/á a schopný/á pomoc 

opětovat



PÁR BODŮ K ZAMYŠLENÍ…

Riskování je také důležitou složkou 

každého podnikání.

Podnikatelé, kteří znovu a znovu dosahují 

úspěchů jsou právě ti, kteří byli ochotni 

riskovat více, než konkurenti.

Bez řádné propagace se stane něco 

hrozného – NIC!



3. Zhodnocení vašich 

schopností a dovedností



Máte na to řídit vlastní podnik?

● Zde je pár základních dovedností, které 

budete potřebovat k tomu, aby jste se stal/a 

úspěšným podnikatelem řídícím vlastní 

podnik

● Tyto zahrnují osobní atributy, podnikatelské 

dovednosti a schopnost řídit podnik

● Některé dovednosti jsou vrozené, jiné se 

můžete naučit



PODNIKATELSKÁ ŽÁDOST (1)

V podstatě každý může být podnikatelem, 

ale není to nic, co byste se snadno naučili ve 

škole. I když si osvojíte klíčové podnikatelské 

dovednosti, podnikatel se neustále musí učit, 

uvádět dovednosti do praxe. Zde platí 

pravidlo „learning by doing“ aneb učení 

praxí.



• Jasně porozumět vývoji průmyslu, znalostem 

účinků globalizace, technikám pro rozvoj trhů 

atd. Někdy s tím může pomoci školení v 

akademickém prostředí (např. Obchodní školy), 

zejména tam, kde se k výuce používají metody / 

pracovní skupiny. Procvičte si rozvíjení svých 

mezilidských kompetencí. Určité dovednosti, 

jako je komunikace, delegování a respektování 

ostatních, lze získat pouze praxí a „rozvojem 

charakteru“.

PODNIKATELSKÁ ŽÁDOST (2)



Tipy: 

Návyky nemusí být přísně spojeny s obchodem, ale 

mají co dočinění s typem člověka – podnikatelem –

a jeho aktivitami. Každý podnikatel musí mít určité 

„technické návyky“ a „dovednosti“. Jediným 

způsobem, jak získat návyky nezbytné pro 

podnikatele, je pracovat s nimi. Teprve poté se tyto 

návyky stanou vaší „hnací silou“.

PODNIKATELSKÁ ŽÁDOST (3)



4. Popis herního scénáře

Tvorba „elevator pitch“



„Elevator pitch“ – co to je?

Nebo-li stručný výtah je krátký popis nápadu, produktu nebo 

společnosti, který vysvětluje tento koncept takovým způsobem, 

aby byl posluchač schopen pochopit, o co jde, a to v co 

nejkratším časovém úseku. Tento popis obvykle objasňuje, pro 

koho je věc určena, co dělá, proč je potřebná a jak ji budeme 

vytvářet. Elevator pitch neobsahuje vždy všechny tyto informace, 

ale obvykle alespoň vysvětluje a popisuje hlavní myšlenku, 

produkt, společnost či osobu a jejich hodnoty. 



Tvorba stručného výtahu

Na základě informací poskytovaných 

ve vzdělávacích modulech a 

využíváním vašich schopností a 

dovedností vytvořte prosím výtah za 

účelem prezentace vašeho 

nápadu/konceptu



Pojďme to uzavřít

Nejzákladnější dovednosti



Pět základních dovedností(1) 
(1) PRODEJ A MARKETING –

Podnikání nemůže existovat bez prodeje, 

takže schopnost zaujmout a pobídnout 

zákazníky k nákupu je naprosto nezbytná

(2) FINANČNÍ KNOW HOW –

Znalost kontroly toku vašich financí a 

regulace podnikání. Pokud toto chybí, 

podnikání nemůže fungovat! 

(3) VLASTNÍ MOTIVACE–

jste zodpovědný/á za vše – proto musíte 

být ze všeho i nadšený/á



Pět základních dovedností(2)

(4) TIME MANAGEMENT – musíte být 

pánem svého času, aby bylo hotové 

vše, co je potřeba

(5) ADMINISTRATIVA – musíte být 

schopen/a věnovat se veškerým 

dokumentům a papírování sám/sama –

případně zaučte někoho, kdo to bude 

dělat za vás



ZDROJE

- A user guide to the European Entrepreneurship Competence Framework

- https://www.ideasforleaders.com/

- https://core.ac.uk/download/pdf/82046294.pdf

- https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=etd_coll

- https://thinkstrategicforschools.com/21st-century-skills-or-entrepreneurial-global-

competencies/

https://www.ideasforleaders.com/
https://www.ideasforleaders.com/
https://core.ac.uk/download/pdf/82046294.pdf
https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=etd_coll
https://thinkstrategicforschools.com/21st-century-skills-or-entrepreneurial-global-competencies/

