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Úvod 

Rozsah cca 1 strana.  

Uveďte: 

 aktuálnost a význam tématu z pohledu praxe a CŽV, 

 strukturu textu, 

 cílová skupina, 

 cíle programu a přínos absolvování programu CŽV pro účastníka, 

 event. další dle potřeby.  
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1 Nadpis 1. úroveň 

Cíle kapitoly:  Klíčové koncepty: 

 Cca 3 až 5 cílů (stručné a výstižné formulace) 

 

  Cca 5 až 10 pojmů a 

konceptů.  

 Jedná se o širší pojetí než 

klíčová slova. 

 

Rozsah kapitoly cca 8 až 10 stran. 

V textu důkladně odkazujte na použité zdroje. Používejte výhradně formu jméno-datum 

(harvardský styl). 

Jasný a srozumitelný výklad orientovaný na dosažení vytyčených cílů podpořený 

jednotlivými povinnými či doporučenými součástmi textu (případové studie, etika v praxi 

aj.). Je žádoucí text vytvářet ve vazbě na zpracování projektu, jehož vypracování (a 

případná obhajoba) je podmínkou absolvování programu. 
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Otázky k zamyšlení 

 3 až 5 otázek.  

 Otázky slouží k lepšímu porozumění textu a k rozvoji kritického myšlení. Otázky 

by měly zdůrazňovat vazbu tématu k reálnému světu.  

Shrnutí 

 Cca 5 odrážek. 

 Rozsah cca půl strany. 
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Použité zdroje 

Zdroje ve formátu APA, s uvedením ISBN nebo ISSN (tam, kde je to možné). 

Nutno uvést citaci všech použitých zdrojů.  

Uveďte jeden seznam (bez členění na charakter zdrojů) v abecedním pořadí bez číslování.  

 

U citací nutno dodržovat pravidla pro citování dle APA 6. vyd. (doplnit o ISBN/ISSN, tam 

kde je to možné). Více informací k citovaní dle APA: 

Vysoká škola ekonomická v Praze (2019, 26. listopad). Přehled pravidel pro citování dle APA 

6. vyd. na FPH VŠE. Knihovna VŠE. [vid. 2020-01-31]. Dostupné z: 

https://knihovna.vse.cz/citace/prehled-pravidel-pro-citovani-dle-apa-6-vyd-na-fph-vse/ 

 

 





 

Materiály pro tvorbu textu  
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Dotazník 

Dotazníky/testy zaměřené na zkoumání postojů, názorů, reagování v určitých situacích 

apod.  

 

Povinná součást každé kapitoly: ne (není ani povinnou součástí všech programů) 

Minimální počet v celém textu: --- 

Doporučený rozsah jedné dané součásti textu: max. 1 strana (více opravdu pouze ve 

výjimečných případech) 

 

Příklad: 

Dotazník: Stanovování cílů 

 
Spíše 

odpovídá 

Spíše 

neodpovídá 

1. Mám stanovené jasné a specifické cíle pro řadu oblastí mého života.   

2. Mám konkrétní představu, čeho chci v životě dosáhnout.   

3. Upřednostňuji obecné cíle před specifickými.   

4. Lépe pracuji bez konkrétních termínů.    

5. Každý den nebo týden mám vyhrazený čas na plánování práce.    

6. Mám určené způsoby, jak měřit, že jsem dosáhl/a cílů.   

7. Lépe pracuji, když si stanovím ambiciózní cíle.   

8. Pomáhám lidem určit si a vyjasnit si cíle.   

Zdroj: Daft, Benson, 2015, s. 232–233 

Instrukce k vyplnění: 

Jste dobrými plánovači? Stanovujete si cíle a cesty k jejich dosažení? Dotazník slouží 

k porozumění vašim pracovním návykům při tvorbě plánů a stanovování cílů. Odpovězte na 

otázky podle toho, jak odpovídají vašim návykům.  

Vyhodnocení: 

Připočtěte si bod za každou odpověď „spíše odpovídá“ s výjimou otázek 3 a 4. Pro položky 3 

a 4 si připočtěte bod za „spíše neodpovídá“. Součet 5 a více ukazuje na dobrou schopnost 

stanovovat si cíle.  

Otázky ukazují, jak jste disciplinovaní při stanovování cílů v životě a práci. Nízké skóre není 

důvod k panice. Stanovování cílů se lze naučit. Výzkumy ukazují, že stanovování jasných, 

konkrétních a náročných cílů v klíčových oblastech vede k lepším výkonům.  
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Případová studie  

Případovou studii lze vytvořit zcela novou na základě vlastních dat a informací, na základě 

článků v médiích a odborných časopisech či převzít z jiných studijních materiálů. Vždy je 

nutné respektovat autorská práva a odkazovat na všechny použité prameny.  

Případové studie poskytují čtenářům příležitost aplikovat koncepty v jednotlivých kapitolách 

na vybrané firmy a hledat pomocí těchto konceptů řešení na konkrétní a praktické případy. 

Ke každé případové studii je vhodné zařadit otázky. 

 

Povinná součást každé kapitoly: ano 

Minimální počet v celém textu: 10 

Doporučený rozsah jedné dané součásti textu: max. 2 strany, min. ½ strany 

 

Příklad: 

Případová studie: Lumitrix 

Na úplném začátku projektu byli kamarádi Lukáš Brus a Jakub Kletenský. Znali se asi 

půl roku a rozhodli se věnovat videomappingu (videoprojekci na budovy). Lukáš Brus 

dával od začátku projektu náboj. Pro svoji myšlenku dokázal nadchnout Jakuba 

Kletenského. Hlavním specifikem jejich přístroje je možnost komplexního vzdáleného 

ovládání. Další inovací je ochrana před různými povětrnostními vlivy. Výhodou jejich 

projektoru je také možnost propojit teoreticky až 255 projektorů a vytvořit tak velkou 

plochu, která se bude chovat jako jeden obraz.  

Do budoucna se chtějí zaměřit na větší interaktivu. Už nyní experimentují s 

pohybovými čidly a s mobilními telefony, které by umožnily lidem do projekce 

zasahovat. Plánují také projektor, který bude fungovat na LED diodách a bude zcela 

uzavřený, ještě více odolný proti vnějším vlivům.  

Firma cílí především na vánoční trh, který je atraktivní ze dvou důvodů. Přes Vánoce 

jsou lidé a firmy více ochotné utrácet peníze, za druhé je dlouho tma. Vizí firmy je 

zaměřit se na další komerční trhy. Dalšími trhy mohou být reklamní agentury, různé 

developerské firmy aj. 

K Lukášovi a Jakubovi, kteří se znali asi půl roku, se později připojil Lukášův bývalý 

spolužák ze školy Marian se zkušenostmi z armádních projektů. Marian byl myšlenkou 

nadšen a byl ochoten se projektu věnovat. Lukáš s Jakubem dali výpovědi a plně se 

věnovali projektu. K Marianovi později přibyl další informatik. Kolem této čtveřice se 

zpočátku vše točilo.  

Po úspěšné účasti na veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem začali nabírat první 

zaměstnance. Obvolávali kamarády, které chtěli do týmu, a snažili se je získat. V 

současnosti LumiTRIX zaměstnává 10 pracovníků a několik dalších spolupracovníků 

má v animačním týmu.  Většina zaměstnanců a spolupracovníků vzešla ze sítě 
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spolužáků, přátel a různých doporučení. Obvykle se jednalo o talentované studenty či 

absolventy vysokých škol. Především jsou to pracovníci z oblasti IT.  

Lukášovi rodiče poskytli ve svém domě garáž, Jakubovi rodiče půjčili auto a další 

zázemí. Později se Lukáš s Jakubem začali ohlížet po nějakých investorech. Nehledali 

pouze někoho, kdo vloží kapitál a později si vybere zisk, ale spíše někoho, kdo 

pochopí jejich produkt. Takového investora přes určitá jednání nenašli a všechno stále 

financovali z vlastních zdrojů. 

Zlomovým okamžikem byla výstava ve Frankfurtu nad Mohanem. Vzali poslední 

zbytky peněz a energie, zaplatili si stánek na veletrhu a vyrazili do Německa. Zatímco 

všichni na veletrhu prezentovali vánoční ozdoby a řetězy, LumiTRIX zaujal svým 

projektorem. Na veletrhu zapůsobili na řadu klientů a začali jezdit do Francie, 

Rakouska, Itálie. Ozvalo se hodně investorů a potenciálních zákazníků či partnerů.  

Partnerem se nakonec stala firma Blachere Illumination SAS, která zajišťuje vánoční 

výzdobu v nákupních centrech, firmách a městech po celém světě. S touto firmou se 

dohodli na určitém počtu odebraných přístrojů, avšak ve skutečnosti byly jejich 

odběry o řád nižší, mj. proto, že firmu zasáhly dopady finanční krize (dekorace jsou to 

první, na čem firmy začínaly šetřit). Podle představitelů LumiTRIXu si Blachere 

Illumination nevěděli s jejich technologií příliš rady, nevěděli, jak zákazníkům produkt 

nabídnout, jak to marketingově uchopit. Naštěstí se však našli v některých pobočkách 

Blachere Illumination vizionáři, kteří pochopili, co produkt nabízí. Příkladem může být 

spolupráce s anglickou pobočkou této firmy. Blachere investoval kolem sedmi miliónů 

korun, tedy většinu dosavadních nákladů. V tuto chvíli už neprobíhá spolupráce na 

centrální úrovni, ale LumiTRIX jedná s každou pobočkou Blachere Illumination zvlášť.  

Přes určité potíže ve spolupráci s Blachere Illumination vnímají zakladatelé LumiTRIXu 

jejich přínos v projektu. V tuto chvíli má firma zajištěný přísun finančních prostředků 

z domluvených projektů. Smluvně zajištěné zdroje přicházejí z Anglie, kde odběratel 

odebírá jeden až dva projektory měsíčně a spoustu dalších služeb okolo jako je 

videoprodukce, což při aktuální ceně produktu dokáže pokrýt mzdy a další náklady. 

Chybí však prostředky na další výzkum a vývoj.  

Žádoucí by byl vstup nového investora, jehož prostředky by byly použity na vývoj 

nového produktu. Přestože je stávající přístroj odolný vůči různým externím vlivům, 

povětrnostní podmínky u anglického pobřeží jsou velmi nepříznivé pro elektroniku. 

Proto se jeví jako důležité najít cestu jak přístroj uzavřít, aby nenasával venkovní 

vzduch s vlhkostí a solí. 

 

Otázky: 

1. Jaké jsou základní znaky startupových firem?  

2. Jaké jsou silné stránky firmy Lumitrix? Jaké jsou slabé stránky firmy Lumitrix? 

Zdroj: Durda, 2016 
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Cvičení 

Cvičení představují aktivity pro studenty. Může se jednat např. o výpočty, nastudování 

dalších materiálů, prozkoumání různých webových stránek, vyhledávání informací, ale také 

aktivity realizované v externím prostředí (např. rozhovor s manažerem).  

Dle charakteru cvičení mohou být na konci zařazeny otázky. 

 

Povinná součást každé kapitoly: ano 

Minimální počet v celém textu: 10 

Doporučený rozsah jedné dané součásti textu: cca 1 strana 

 

Příklad: 

Cvičení: Rozpoznávání příležitostí 

Vytvořte si seznam technologických, demografických, sociálních a politických změn. 

 

Změny, které pozorujete: 

 

Technologické 

1. 

2. 

3. 

 

Demografické 

1. 

2. 

3. 

 

Sociální 

1. 

2. 

3. 

 

Politické 

1. 

2. 

3. 

 

 

Nyní identifikujte následující: (1) nové produkty nebo služby, které umožňují tyto 

změny, (2) nové trhy, které se tímto otevírají, (3) nové způsoby produkce, které díky 

těmto změnám mohou firmy zavést, (4) nové suroviny a (5) nové způsoby 

organizace, ke kterým tyto změny vedou. 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

5.  

 

Zdroj: Baron a Shane, 2005 
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Etika v praxi 

Příklady, jak řešit etická dilemata. Rozvíjí úvahy a diskuze o profesních aktivitách s ohledem 

na etické aspekty rozhodování. 

Řeší, jak by se posluchači zachovali, pokud by byli konfrontování se stejným rozhodovacím 

problémem. 

 

Povinná součást každé kapitoly: ne 

Minimální počet v celém textu: 3 

Doporučený rozsah jedné dané součásti textu: max. 1 strana 

 

Příklad: 

Etika v praxi: Klony útočí 

Tři bratři, Oliver, Marc a Alexander Samwerovi, vytvořili úspěšný business model 

kopírováním nejúspěšnějších internetových firem v USA a vstupem těchto „klonů“ na 

různé zahraniční trhy.  

Rocket Internet se sídlem v Berlíně investuje do ověřených business modelů známých 

internetových firem. Tyto firmy pak zakládají v různých zemích, často rozvojových.  

Od roku 1999 vytvořil během čtyř let Rocket Internet klony řady firem, např. eBay, 

GrupHub, Airbnb či Zappos. Alando, německou verzi eBay, koupil samotný eBay za 

více než 50 milionů dolarů do jednoho roku od jejího založení. Podobně evropský klon 

Grouponu s názvem Citydeal koupil Groupon do půl roku od jeho založení.  

Rocket Internet se také zaměřuje na investice do technologických startupů. V 

globálním portfoliu mají startupy působící ve 110 zemích, zaměstnávající 30 000 lidí a 

vydělávající téměř 850 miliard dolarů ročně. Pokud se však startupy neosvědčí do 

šesti měsíců, dochází k rozhodování o jejich konci.  

Bratři Samwerovi jsou obdivováni i kritizování za jejich klonovací taktiku a využívání 

cizích myšlenek. Podle bratrů samotných nedělají nic jiného, než že vyžívají svou 

schopnost realizovat ověřené technologické nápady na rozvojových trzích.  

Nic nebrání Rocket Internet klonovat existující technologické firmy, pokud neporušují 

autorská práva a ochranné známky. Podobně nic nebrání nikomu kopírovat business 

model Rocket Internet. K tomu už navíc dochází. 

 

Otázky: 

1. Jaké jsou podle vás etické důsledky klonovacích business modelů? 

2. Myslíte si, že klonování produktů a služeb je dobrým business modelem? Proč ano, 

proč ne? 

3. Co byste dělali, kdyby někdo naklonoval váš produkt nebo službu? 

 

Zdroj: Neck, Neck a Murray, 2016, s. 207 
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Konzultantská výzva 

Každá kapitola obsahuje alespoň jednu úkolu zachycující příklady, kterým manažeři a 

podnikatelé čelí. 

Tento typ úkolu staví posluchače do role konzultanta, který má manažerovi či podnikateli 

poradit.  

 

Povinná součást každé kapitoly: ano 

Minimální počet v celém textu: 10 

Doporučený rozsah jedné dané součásti textu: max. 1 strana 

 

Příklad: 

Konzultantská výzva: Vision Critical 

Kanadský podnikatel Andrew Reid, zakladatel softwarové společnosti Vision Critical, 

objevil problém, kterému čelí firmy při realizaci výzkumu trhu. Všiml si, že mnoho 

společností využívalo business intelligence k monitorování toho, co zákazníci dělají a 

jak to dělají, ale nezajímali se o to, proč se chovají určitým způsobem.  

Reid nápad rozpracoval a vyvinul customer intellingence software k získání informací 

o zákaznících na základě cloudové zpětné vazby v reálném čase. 

Reid navštěvoval Vancouver Film School a zdálo se, že si zvolí kariéru odlišnou od 

jeho otce Anguse Reada, který řídil mimořádně úspěšnou agenturu pro výzkum trhu. 

Ačkoli Andrew nevěděl nic o světě byznysu, měl v sobě odhodlání rozjet novou firmu 

a založit firmu specializující se na výzkum trhu s využitím online komunit.  

 

Otázky: 

1. Co byste Andrewovi poradili?  

2. Jak by měl ověřit svůj koncept? 

 

Zdroj: Neck, Neck, Murray, 2018, s. 187 
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Poznatky z aktuálního výzkumu 

Aktuální výsledky výzkumu a jejich dopady do praxe. Statistiky a studie (ideálně z poslední 

dekády, nikdy ne starší než 2005), které účastníky CŽV seznámí se současnými koncepty 

v manažerské a podnikatelské praxi z pohledu výzkumu.  

Povinná součást každé kapitoly: ne 

Minimální počet v celém textu: 3 

Doporučený rozsah jedné dané součásti textu: max. 1 strana 

 

Příklad: 

Poznatky z aktuálního výzkumu: Regulatory focus theory 

Příležitosti a ohrožení, které jsou součástí dnešního světa, je velice obtížné přesně 

hodnotit. Nikdy nejsou k dispozici úplné informace a získání dodatečných informací 

může být velmi nákladné. Při zvládání této složitosti a obtížnosti lze použít různé 

kognitivní strategie. Tzv. regulatory focus theory zdůrazňuje, že lidé připisují různou 

váhu potenciálním pozitivním a potenciálním negativním výsledkům. Klíčovým 

přínosem této teorie je identifikace dvou odlišných strategií seberegulace orientované 

na dosažení určitých standardů a cílů: 

1. Promotion focus zdůrazňuje potenciální zisky. Reprezentuje „ideální já“, tedy 

představu člověka o tom, jaký by chtěl být. Zahrnuje jeho přání, touhy, 

aspirace.  

2. Prevention focus zdůrazňuje vyhnutí se potenciálním ztrátám. Reprezentuje 

především tzv. „požadované já“, které zahrnuje větší měrou požadavky, 

odpovědnosti a normy společnosti. 

Není možné říci, že jedna strategie je lepší než druhá, jejich efektivita je podmíněna 

povahou řešeného úkolu. V praxi se ukazuje jako nejvhodnější kombinace obou 

přístupů. Úspěch bývá spojen s vnímavostí k existujícím hrozbám a jejich realistickým 

posouzením. Úspěch přichází tam, kde je promotion focus usměrňován a mírněn 

prevention focus. Obě strategie ovlivňují percepci, rozhodování, emoce, stejně jako 

jednání a výkonnost jednotlivce. Jednotlivci využívající spíše promotion focus jsou 

více orientováni na úspěchy a aspirace, jsou pravděpodobněji vnímavější k 

přítomnosti nebo absenci odměn, používají strategie orientovanou na dosažení cíle, 

jsou kreativnější při řešení problémů, prokazují větší sklon k přijímání rizika a 

prožívají emoce od radosti ke sklíčenosti. Jedinci, kteří využívají spíše prevention 

focus, jsou více orientování na povinnosti a závazky, používají strategie vyhnutí se 

neúspěchu, prožívají emoce od úzkosti ke klidu. 

 

Otázky: 

1. Jakou z uvedených strategií využíváta častěji? 

2. Kdy jste použil chybnou strategii? 

 

Zdroj: Aidis, Mickiewicz a Sauka, 2008; Baron a Shane, 2004; Dewett a Denisi, 2007; Kark 

a Van Dijk, 2007; Macek, 2008 



Instrukce pro tvorbu studijních textů programů CŽV 
 

 

 

 

Centrum celoživotního vzdělávání na Vysoké škole podnikání a práva                                 16 

 

 

 
Video 

Jak podniká networkerka Lenka Schánová 

https://www.youtube.com/watch?v=lRbprzU4ymQ 

 

Odkaz na video je součástí textu. V textu musí existovat komentář k danému odkazu (o 

čem video je, proč ho zhlédnout apod.). 
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Tabulka 1: Přehled jednotlivých součástí textu (sumarizace) 

 Povinná 

součást 

programu 

Povinná 

součást 

kapitoly 

Min. počet Rozsah 

Dotazník Ne Ne --- max. 1 strana (více 

opravdu pouze ve 

výjimečných 

případech) 

Případová 

studie 

ano (bez 

EfCW) 

ano 10 max. 2 strany, min. 

½ strany 

Cvičení ano  ano 10 cca 1 strana 

Etika v praxi ano (bez 

EfCW) 

ne 3 max. 1 strana 

Konzultantská 

výzva 

ano (bez 

EfCW) 

ano 10 max. 1 strana 

Poznatky z 

aktuálního 

výzkumu 

ano (bez 

EfCW) 

ne 3 max. 1 strana 
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