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OTÁZKY K DISKUZI

1. Co si představíte pod pojmem start-up? 

2. Máte konkrétní zkušenost s nějakým start-upem? Jakou? 

3. Víte, co je pro start-upy typické? 

4. Co je podle vás nezbytné k tomu, aby byl start-up úspěšný?

5. Víte, co je to podnikatelský záměr? 

6. Co to jsou a k čemu slouží tzv. podnikatelské inkubátory?

7. Myslíte si, že lokalita sídel start-upů může ovlivnit jejich úspěch? Znáte některé lokality, kde
se start-upy sdružují?

8. Je důležité, aby byl start-up globální, nebo může být podobný potenciál v lokálním 
podnikání?

9. Co to jsou a k čemu slouží tzv. akcelerátory? 

10. Které světoznámé společnosti začínaly jako start-upy?

ÚKOLY

A) Rozdělte se do skupin. Vaším úkolem je sestavit fiktivní projekt, který by se podle vás mohl 
stát úspěšným start-upem (včetně nápadu a plánu realizace). Svoje projekty prezentujte ve 
třídě. Hlasujte o vítězném projektu. Pro tento úkol můžete použít například šablonu 
podnikatelského záměru Business Model Canvas.

B) Zjistěte, které instituce v České republice vám mohou pomoci s rozjetím start-upu.

C) Vyhledejte možnosti financování pro začínající projekty/firmy. Sestavte přehled těchto 
možností včetně pravidel pro zapojení se.
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