
KVÍZ k tématu  
PROČ PODNIKAT 

SŠ 
 

 
 
www.podnikavost.cz   

1. Jak vysoký příjem mají zaměstnanci a podnikatelé?  
 

A)  podnikatel má vyšší příjmy než zaměstnanec 
B)  zaměstnanec má vyšší příjmy než podnikatel 
C) zaměstnanec i podnikatel mají přibližně stejné vysoké příjmy 
D)  nelze určit 

 
2. Kterou z těchto vlastností by NEMĚL mít podnikatel? 

A) rozhodnost 
B) vytrvalost 
C) averze k riziku 
D) kreativita 

 
3. Jak je odměňován zaměstnanec a jak podnikatel?  
U každého tvrzení rozhodněte, zda platí spíše pro Z = zaměstnance nebo P = podnikatele) 
 

Tvrzení Z P 

odvádí svou práci a dostává za ní pravidelnou mzdu ve stanovené výši   

každý měsíc může mít příjem v jiné výši   

jeho příjmy jsou závislé na zisku firmy   

jeho mzda se skládá z fixní a variabilní složky (odměny)   

každý měsíc má přibližně stejně velký příjem   

jeho příjem je závislý na produktivitě práce    

jeho odměna je závislá na obratu firmy   
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METODICKÉ POKYNY A ŘEŠENÍ 
 

 
 

 
Kvíz je součástí pracovního setu, který obsahuje video (komentovanou prezentaci) 
a pracovní list. Kvíz přímo navazuje na video a rozvíjí přemýšlení žáků o daném tématu. 
Je možné jej využít k ověření nabytých znalostí nebo na začátku tématu k prověření 
aktuálních znalostí žáků a na tomto základě teprve vést výklad.  
Taktéž může být zdrojem pro další diskusi s žáky. 
Video je možné nahradit či doplnit jinou formou výkladu.  
 
Předpokládaný čas na aktivitu: 15 minut  

(10 minut řešení kvízu, 5 minut diskuse nad odpověďmi) 
 

 
Otázka 1: D – nelze jednoznačně určit, zda má vyšší příjem zaměstnanec nebo podnikatel 

 Někteří lidé mají mylné představy o tom, že podnikatelé vydělávají vždy velké peníze … 
 

Otázka 2: C – averze k riziku – podnikatel musí mít pozitivní vztah k riziku, neboť ho ve své činnosti 
často postupuje 

 

Otázka 3: Odměňování zaměstnance a podnikatele 

Tvrzení Z P 
odvádí svou práci a dostává za ní pravidelnou mzdu ve stanovené výši 
typické pro zaměstnance, podnikatel nemá „mzdu“ (pouze, pokud by byl sám sobě 
zaměstnancem) 

X  

každý měsíc může mít příjem v jiné výši 
typické pro podnikatele – nemá jistou pravidelnou výši příjmu  X  

jeho příjmy jsou závislé na zisku firmy 
podnikatel (majitel) je příjmově přímo závislý na svém zisku; zaměstnanci většinou nejsou 
odměňováni podle zisku firmy (max. u některých firem to může být součástí ročních odměn)  

 X 

jeho mzda se skládá z fixní a variabilní složky (odměny) 
podnikatel nemá mzdu … může mít ale také část příjmů fixní (např. stálí zákazníci, ze kterých 
má pravidelný příjem) 

X  

každý měsíc má přibližně stejně velký příjem 
typické pro zaměstnance, podnikatel může mít příjem každý měsíc jiný X  

jeho příjem je závislý na produktivitě práce 
zaměstnanec může čas v práci „prosedět“ a stejně dostanu mzdu, zatímco u podnikatele je 
příjem přímo závislý na výkonnosti 

  X 

jeho odměna je závislá na obratu firmy 
, pokud mají variabilní odměny, jsou odvislé spíše od obratu 
 

X  

 


