
 

Osnova metodiky k pracovním listům Marketing je kamarád Strana 1 
  CZ.1.07/1.1.34/02.0050 

 

 

 

 

 

 

Obecná metodická 

příručka výukového 

modulu 
 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Bc. Petr Kozák a kolektiv 

 

 

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, 
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, 



 

Osnova metodiky k pracovním listům Marketing je kamarád Strana 2 
  CZ.1.07/1.1.34/02.0050 

příspěvková organizace 
  



 

Osnova metodiky k pracovním listům Marketing je kamarád Strana 3 
  CZ.1.07/1.1.34/02.0050 

Obecná metodická příručka výukového modulu 

 

Marketing je kamarád 

registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0050 

Obsah 
Metodika pilotního ověřování výukového modulu ...................................................................................................... 5 

Cíle pilotního ověřování výukového modulu ............................................................................................................ 5 

Cílová skupina žáků pro pilotní ověřování výukového modulu ................................................................................ 5 

Termín a místo konání pilotního ověřování výukového modulu.............................................................................. 6 

Odborní pedagogové pro pilotní ověřování výukového modulu ............................................................................. 6 

Zápisy do třídní knihy v rámci pilotního ověřování výukového modulu .................................................................. 7 

Metodika výuky – vzorová vyučovací hodina ............................................................................................................... 8 

Vstupní požadavky na žáka ....................................................................................................................................... 8 

Obecný cíl ................................................................................................................................................................. 8 

Učebnice, učební texty ............................................................................................................................................. 8 

Pomůcky ................................................................................................................................................................... 8 

Technické vybavení................................................................................................................................................... 8 

Softwarové vybavení ................................................................................................................................................ 9 

Vyučovací metody .................................................................................................................................................... 9 

Vyučovací principy/zásady ..................................................................................................................................... 10 

Postup ..................................................................................................................................................................... 11 

Otázky, na které by žáci měli umět na konci vyučovací hodiny odpovědět ........................................................... 11 

Úlohy k řešení pro žáky........................................................................................................................................... 12 

Hodnocení .............................................................................................................................................................. 12 

ICT kompetence ...................................................................................................................................................... 12 

Metodika využití pracovních listů ve výuce ................................................................................................................ 13 

Obecné cíle výuky ................................................................................................................................................... 13 

Úloha pracovních listů ve výuce ............................................................................................................................. 13 

Členění pracovních listů.......................................................................................................................................... 13 

Soubor č. 1 je zaměřen na Outdoor Marketing ...................................................................................................... 14 

Soubor č. 2 je zaměřen na Internet Marketing ...................................................................................................... 14 



 

Osnova metodiky k pracovním listům Marketing je kamarád Strana 4 
  CZ.1.07/1.1.34/02.0050 

Soubor č. 3 je zaměřen na Promotion Marketing .................................................................................................. 14 

Soubor č. 4 je zaměřen na Viral Marketing ........................................................................................................... 14 

Soubor č. 5 je zaměřen na Print Marketing ........................................................................................................... 15 

Cíle lekce ................................................................................................................................................................ 15 

Obsah lekce ............................................................................................................................................................ 15 

Metody výuky ........................................................................................................................................................ 15 

Domácí úkoly ......................................................................................................................................................... 16 

Hodnocení výsledků ............................................................................................................................................... 16 

Obecný popis pracovního listu .................................................................................................................................. 18 

Metodika využití klíčové aktivity Rešerše marketingových strategií ve výuce .......................................................... 20 

Rešerše marketingových strategií a cíle využití ve výuce ...................................................................................... 20 

Základní struktura rešerší ...................................................................................................................................... 20 

Seznam rešerší ....................................................................................................................................................... 21 

Způsoby využití klíčové aktivity Rešerše marketingových strategií ve výuce ........................................................ 21 

Vzhled rešerší ......................................................................................................................................................... 22 

Metodika využití simulačního módu ve výuce ........................................................................................................... 23 

Funkční specifikace ................................................................................................................................................ 23 

Nefunkční požadavky ............................................................................................................................................. 23 

Popis programu ...................................................................................................................................................... 23 

Instalace ................................................................................................................................................................. 23 

Spuštění programu ................................................................................................................................................ 23 

Nápověda k programu ........................................................................................................................................... 24 

Společné ................................................................................................................................................................. 24 

Hlavní obrazovka .................................................................................................................................................... 24 

Průvodce ................................................................................................................................................................ 24 

Vyhodnocení .......................................................................................................................................................... 24 

Celkové vyhodnocení ............................................................................................................................................. 25 

Metodika přípravy KA04 Soutěž ................................................................................................................................ 25 

Schéma organizace soutěže ................................................................................................................................... 26 

Pravidla a podmínky účasti v soutěži ..................................................................................................................... 27 

Pravidla hodnocení soutěže ................................................................................................................................... 27 

 

  



 

Osnova metodiky k pracovním listům Marketing je kamarád Strana 5 
  CZ.1.07/1.1.34/02.0050 

Metodika pilotního ověřování výukového modulu 

Cíle pilotního ověřování výukového modulu 

Cílová skupina žáků pro pilotní ověřování výukového modulu  

Vybraní odborní pedagogové na začátku pilotního ověřování vyplní s žáky formulář Cílová skupina pro pilotní 

ověřování. 

 

První část formuláře tvoří údaje o cílové skupině a datum zahájení pilotního ověřování. V následující tabulce je 

uveden příklad, jak položky správně vyplnit. 

Adresa kmenové třídy: Bratislavská 2166, 407 47 VARNSDORF 

Datum zahájení: 1. října 2013 

Značka třídy: 3BP 

Obor studia: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 

Počet žáků: 27 
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První cílovou skupinu pro pilotní ověřování tvoří žáci třídy 1. ročníku studijního oboru. Pilotní ověřování 

výukového modulu budou provádět vybraní odborní pedagogové v odborných předmětech dle níže uvedené 

tabulky podle stanoveného rozsahu vyučovacích hodin. V následující tabulce je uveden příklad, jak položky 

správně vyplnit. 

Odborný pedagog Předmět 
Soubory 

Podpis 
1 2 3 4 5 

Ing. Miroslava Smrčková MR       

Ing. Renata Petříková EKO       

Rozsah vyučovacích hodin  3 3 3 3 3  

Druhou cílovou skupinu pro pilotní ověřování tvoří žáci třídy 3. ročníku učebního oboru. Pilotní ověřování 

výukového modulu budou provádět vybraní odborní pedagogové v odborných předmětech. 

Termín a místo konání pilotního ověřování výukového modulu 

Pilotní ověřování výukového modulu bude probíhat od 1. října 2013 do 20. ledna 2014.  

Odborní pedagogové pro pilotní ověřování výukového modulu 

Č. OP Odborný pedagog 

01 Dagmar Blažejová 

02 Bc. Luděk Cupal 

03 Bc. Jaroslav Dvořák 

04 Mgr. Dalibor Hanzal 

05 Ing. Kateřina Hrabětová 

06 Ing. Andrea Kulhánková 

07 Ing. Renata Petříková 

08 Ing. Miloš Říha 

09 Ing. et Ing. Renáta Sembdnerová 

10 Ing. Miroslava Smrčková 
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Zápisy do třídní knihy v rámci pilotního ověřování výukového modulu  

Odborný pedagog zapíše do elektronické třídní knihy téma podle tematického plánu. Do poznámky k příslušné 

vyučovací hodině napíše zápis v následujícím tvaru. 

 

PILOT-<zn. třídy>-<č. OP>-<soubor č.>-<list č.;[list č.;[]]> 

 

Příklad: 

 

PILOT-3BP-06-1-2;3 
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Metodika výuky – vzorová vyučovací hodina 

Vstupní požadavky na žáka 

Žáci jsou obeznámeni se základy marketingu, funkcemi reklamy, orientují se v prostředí internetových služeb 

zaměřených především na sociální interakci, reklamu a PR, rozumí pojmu média, umí aktivně využívat některou 

z běžných sociálních sítí (Facebook, Google+, Twitter …), umí s využitím internetových služeb komunikovat 

v reálném čase.  

Obecný cíl 

Cílem vyučovací hodiny je přiblížit žákům Outdoor marketing jako jednu z činností marketingu orientovaných na 

zákazníka. Konkrétní cíle 

1. Žáci si na základě mediálně známých a zdokumentovaných reálných zkušeností a sebereflexe 

uvědomí, co je Outdoor marketing, jaká je jeho historie a vývoj. 

2. Žák je schopen rozlišit, jaká rozlišujeme základní outdoorová média, porozumí rozdílům mezi nimi a 

účelu využití jednotlivých skupin médií. 

3. Žáci získají faktické poznatky o aktuálních vývojových trendech, vlivu různých faktorů (hospodářská 

krize, normy a nařízení EU) na využívání outdoorové reklamy. 

Učebnice, učební texty 

Marketing je kamarád, CZ.1.07/1.1.34/02.0050, kolektiv autorů. Outdoor marketing – pojem. Pracovní list. 

Pomůcky 

• Učební pomůcky pro zobrazení skutečností prezentované prostřednictvím technických prostředků 

(fotografie související s tématem Outdoor marketing, videoukázky z praxe). 

• Digitální textové pomůcky – doplňkové informační zdroje (příklady dobré praxe) 

• Originální předměty – názorné ukázky využití Outdoor marketingu např. na budově školy. 

Technické vybavení 

Učitel využije při výuce 

• pracovní stanici školní počítačové sítě – zápis hodiny (absence, téma, úkoly, průběžná klasifikace), 

prezentace probírané látky 

• dataprojektor – projekce prezentované látky, projekce tvorby pojmové nebo myšlenkové mapy 

Žák využije při výuce 

• pracovní stanici školní počítačové sítě – vyhledávání informací k tématu Outdoor marketing, využívání 

prostředků pro komunikaci ke sdělování pocitů, nápadů, či vlastních zkušeností spojených s tématem 
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Softwarové vybavení 

Učitel využije při výuce 

• internetový prohlížeč – prezentace probírané látky, prostředek pro využití cloudových aplikací 

• sociální síť (Facebook, Google+)  

• cloudové aplikace pro tvorbu myšlenkových a pojmových map (bubbl.us, Mindomo) – společná tvorba 

myšlenkové nebo pojmové mapy na téma Outdoor marketing s cílem vizualizace a zpřehlednění 

tématu a uvědomění si důležitých  

Žák využije při výuce 

• internetový prohlížeč – vyhledávání informací k tématu sexting 

• sociální síť (Facebook, Google+) – využívání prostředků pro komunikaci ke sdělování pocitů, nápadů, či 

vlastních zkušeností k tématu sexting 

• cloudové aplikace pro tvorbu myšlenkových a pojmových map (bubbl.us, Mindomo) – společná tvorba 

myšlenkové nebo pojmové mapy na téma Outdoor marketing s cílem vizualizace a zpřehlednění 

tématu a uvědomění si důležitých souvislostí  

Vyučovací metody 

Slovní metody 

• Výklad 

 uvedení žáků do tématu vyučovací hodiny popsáním konkrétní případů Outdoor marketingu 

 vysvětlení pojmu Outdoor marketing v ČR a EU, standardní média, velkoplošná média 

• Diskuze 

 řízená diskuze na téma Outdoor marketing, otázky zaměřené na zájmy a aktivity vrstevníků 

související s tématem, osobní a zprostředkované zkušenosti, prezentace vlastních názorů žáků 

Názorně demonstrační metody 

• Pozorování předmětů a jevů 

 názorná demonstrace médií v praxi 

• Statická projekce 

 projekce spojená s výkladem – Outdoor marketing, historie, trendy 
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Praktické metody 

• Grafické a výtvarné činnosti 

 společná tvorba myšlenkové nebo pojmové mapy s cílem vizualizace a zpřehlednění tématu a 

uvědomění si důležitých souvislostí 

Vyučovací principy/zásady 

Je důležité věnovat pozornost základním vyučovacím principům k dosažení co největší efektivity během 

vyučovacího procesu. 

Zásada uvědomělosti a aktivity 

Učitel zapůsobí na hodnoty a postoje žáků tak, aby došli k poznání, že využívání Outdoor marketingu je v současné 

době jako jedna z forem reklamy velmi důležité.. 

Zásada spojení teorie s praxí 

Učitel uvede reálné příklady Outdoor marketingu a zdůrazní, že žáků a jejich vrstevníků se toto téma přímo 

dotýká, mohou se s ním setkat v osobním životě přímo nebo zprostředkovaně. 

Zásada přiměřenosti 

Probírané téma je obsahově přiměřené věku žáků studijních a učebních oborů na střední odborné škole. Učitel 

využije stávající znalosti, dovednosti a odbornou terminologii přiměřeně věku žáků k tomu, aby dobře porozuměli 

nejen samotnému pojmu Outdoor marketing, ale všem zásadním souvislostem. 

Zásada individuálního přístupu 

Práce ve vyučovací hodině bude především skupinová. Učitel bude žáky povzbuzovat k tomu, aby ve skupině 

spolupracovali, vzájemně si pomáhali a podporovali se při práci. 

Zásada emocionálnosti 

Učitel navodí ve třídě příjemnou pozitivní atmosféru, při práci bude na žáky působit především jako mentor, 

k práci bude žáky povzbuzovat a aktivitu přiměřeně chválit. 

Zásada trvalosti 

Pojmová resp. myšlenková mapa, kterou si žáci společně s učitelem vytvoří, pomůže žákům lépe si zapamatovat a 

vybavovat obsah probrané látky a porozumět souvislostem.  

Zásada názornosti 

Pro podporu názornosti využije učitel pojmovou nebo myšlenkovou mapu, kterou společně s žáky v průběhu 

vyučovací hodiny vytvoří a která bude hlavním výstupem k probíranému tématu. 

Zásada zpětné vazby 
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K získání zpětné vazby umožní učitel žákům v následující vyučovací hodině provést sebehodnocení jejich vlastní 

práce a hodnocení vyučovací hodiny, čímž získá zpětnou vazbu porovnáním s vlastním hodnocením žáků a 

možnost diagnostikovat chyby, které vznikly při procesu učení. V případě potřeby učitel provede výklad učiva, 

které nebylo pochopeno. 

Postup 

 Aktivita cca 

1. S žáky zopakujete základní pojmy z oblasti marketingu. 5 min. 

2. Uvedete žáky do tématu vyučovací hodiny popsáním konkrétních případů využití 

Outdoor marketingu. Zeptáte se žáků, jestli se znají podobné případy. 

5 min. 

3. S podporou projekce vysvětlíte žákům, že uvedená téma je marketingová technika – 

Outdoor marketing, jak se projevuje, jakou má historii a jaké jsou současné vývojové 

trendy ve vztahu k ČR a EU. 

15 min. 

5. Poskytnete žákům prostor pro vyhledání informací oOutdoor marketingu, přitom 

umožníte žákům na toto téma diskutovat. 

5 min. 

6. Během předchozích aktivit společně s žáky vyčleníte důležité pojmy, se kterými se 

žáci během vyučovací hodiny seznámili v souvislosti s tématem.  

- 

7. Společně s žáky vytvoříte myšlenkovou nebo pojmovou mapu s cílem vizualizace a 

zpřehlednění tématu a uvědomění si důležitých souvislostí.  

10 min. 

8. Stručně shrnete probranou látku. 5 min. 

 

Otázky, na které by žáci měli umět na konci vyučovací hodiny odpovědět 

 Otázka 

1. Co je Outdoor marketing? 

2. Jak a kdy je vhodné jej využít? 

3. Jaké existují typy médií? 

4. Jaké jsou současné vývojové trendy v oblasti Outdoor marketingu? 
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Úlohy k řešení pro žáky 

Zadání úlohy 

Vytvoř vlastní pojmovou nebo myšlenkovou mapu na téma Outdoor marketing ve spolupráci s učitelem a 

spolužáky (skupinová aktivita). Pro tvorbu mapy použij jednu z cloudových aplikací bubbl.us (https://bubbl.us/) 

nebo Mindomo (dostupné z https://www.mindomo.com/). Při tvorbě mapy využij připravené pojmy, se kterými 

ses během dnešní vyučovací hodiny v souvislosti s tématem seznámil. 

Hodnocení 

Z podstatné části je vyučovací hodina tvořena skupinovou prací žáků, diskuzí a společnou tvorbou myšlenkové 

nebo pojmové mapy. Hodnocení může provádět vyučující i žáci sami. Učitel tím získá zpětnou vazbu – porovnání 

vlastního hodnocení se sebehodnocením žáka. 

Kritérium zcela výrazně průměrně minimálně vůbec 

Žák přispívá nápady, názory a znalostmi 

k činnosti skupiny 
     

Žák se účastní diskuze, pokládá dotazy, 

vyjadřuje názory 
     

Žák se průběžně orientuje v probírané 

látce, v případě nejasností pokládá 

doplňující otázky 

     

Žák se aktivně podílí na tvorbě 

myšlenkové nebo pojmové mapy 
     

Výsledná mapa žáka resp. skupiny splňuje 

podmínky zadání 
     

Výsledné hodnocení 1 2 3 4 5 

 

ICT kompetence 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

Kromě základních kompetencí, které již žáci získali a mohou dále rozvíjet (pracovat s osobním počítačem a dalšími 

prostředky informačních a komunikačních technologií; pracovat s běžným základním a aplikačním programovým 

vybavením; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet), se výuka 

zaměřuje na rozvoj především těchto ICT kompetencí:  
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• učit se používat nové aplikace – učitel rozvíjí tuto kompetenci tím, že se v rámci probíraného tématu 

žáci naučí využívat aplikace pro tvorbu myšlenkových a pojmových map, které jim mohou sloužit jako 

pomůcka při studiu, 

• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky 

přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

Metodika využití pracovních listů ve výuce 

Obecné cíle výuky 

Pracovní listy jsou považovány za jeden z materiálů charakterizujících moderní prostředky vyhovující vzdělávacím 

potřebám pedagogů a žáků. Tato didaktická pomůcka by se postupem času měla stát téměř samozřejmou 

součástí procesu výuky v ekonomických předmětech, a to především marketingu, ekonomiky, ekonomiky podniku, 

managementu a marketingu cestovního ruchu, managementu a marketingu hotelnictví a fiktivní firmy.  

Úloha pracovních listů ve výuce  

Prvotním účelem pracovních listů je podpora porozumění probíraného tématu. Pracovní listy by měly splňovat 

následující funkce:  

 orientační a koordinační – pracovní listy 

pomáhají orientovat se v daném tématu; 

jednotlivé pracovní listy tematicky vhodně 

navazují; 

 poznávací a systemizační – pracovní listy 

zpravidla obsahují systematicky uspořádané 

základní poznatky; 

 rozvíjející, výchovnou, upevňovací a kontrolní 

– pracovní listy pomáhají rozvíjet osobní zájem 

o dané téma, mají výchovný potenciál, 

umožňují upevňovat poznatky a kontrolovat 

správnost zapamatovaných informací; 

 motivační a sebevzdělávací – svým obsahem a 

zpracováním slouží pracovní listy k motivaci 

žáků k dalšímu zájmu o téma. 

Členění pracovních listů 

Pracovní listy jsou členěny do 5ti základních souborů, z nichž každý je zaměřen na jinou oblast marketingu. 

Rozdělení udává schéma zobrazené níže. 

 

Každý soubor je tvořen 5 oboustrannými pracovními listy. 

Pracovní listy 

Soubor č. 1 
OUTDOOR 

MARKETING 

Soubor č. 2 
INTERNETOVÝ 
MARKETING 

Soubor č. 3 
PROMOTION 
MARKETING 

Soubor č. 4 
VIRAL 

MARKETING 

Soubor č. 5 
PRINT 

MARKETING 
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Soubor č. 1 je zaměřen na Outdoor Marketing 

 

Soubor č. 2 je zaměřen na Internet Marketing 

 

Soubor č. 3 je zaměřen na Promotion Marketing 

Soubor č. 4 je zaměřen na Viral Marketing 

 

Soubor č. 1 - OUTDOOR MARKETING 

List č. 1 
 OUTDOOR 

MARKETING - POJEM 

List č. 2 
ČLENĚNÍ NOSIČŮ 

OUTDOOR 
MARKETINGU 

List č. 3 
BILLBOARD - ZÁKLADNÍ 

NOSIČ 

List č. 4 
 ALTERNATIVNÍ NOSIČE 

A ALTERNATIVNÍ  
DRUHY MARKTETINGU 

List č. 5 
VÝZNAMNÉ FIRMY A 
INSTITUCE V OBLASTI 

OUTDOOROVÉ 
REKLAMY 

Soubor č. 2 - INTERNET MARKETING 

List č. 1 
MARKETING NA 

INTERNETU, 
MARKETINGOVÝ MIX 

List č. 2 
JAK PRACUJÍ 

VYHLEDÁVAČE 

List č. 3 
JAK SPRÁVNĚ 

VYTVÁŘET WWW 
STRÁNKY 

List č. 4 
 MARKETING NA 

SOCIÁLNÍCH 
MÉDIÍCH 

List č. 5 
FORMY 

KOMUNIKACE NA 
INTERNETU 

Soubor č. 3 - PROMOTION MARKETING 

List č. 1 
REKLAMA 

List č. 2 
PODPORA 
PRODEJE 

List č. 3 
PUBLIC 

RELATIONS 

List č. 4 
PRODEJNÍ 
PERSONAL 

List č. 5 
PŘÍMÝ 

MARKETING, PM 

Soubor č. 4 - VIRAL MARKETING 

List č. 1 
VIRÁLNÍ MARKETING 

List č. 2 
VÝHODY A NEVÝHODY 

VIRÁLNÍHO 
MARKETINGU 

List č. 3 
TYPY VIRÁLNÍHO 

MARKETINGU 

List č. 4 
FORMY VIRÁLNÍHO 

MARKETINGU 

List č. 5 
ETAPY VIRÁLNÍHO 

MARKETINGU 
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Soubor č. 5 je zaměřen na Print Marketing 

 

Cíle lekce 

Vzdělávání žáků prostřednictvím výukového modulu směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností 

v oblasti marketingu, získaných studiem ekonomiky, managementu a marketingu. Žáci se dozvědí detailní 

informace o jednotlivých marketingových nástrojích a technikách, způsobech použití a získají důležité znalosti o 

praktickém využití marketingu. Obecně se usiluje v návaznosti na ŠVP o naplňování následujících cílů: 

a) Učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se, 

prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat. 

b) Učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, vyrovnávat se 

s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní 

činnosti, pro které byl připravován. 

c) Učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně přijímanými 

morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností. 

Obsah lekce 

Vyučující nejprve definuje a objasní studentům cíl každé lekce. Poté zahájí výklad příslušného tématu. V průběhu 

výkladu zadává úkoly a průběžně kontroluje jejich plnění. Alternativně zadává a koordinuje práci ve skupinách a 

vede řízenou diskusi. Učitel prověřuje, zda studenti rozumějí zadaným úkolům, pozoruje práci ve skupinách a 

případně poskytuje pomoc při řešení zadaných úkolů. Na základě získaných poznatků poskytuje studentům 

zpětnou vazbu a hodnotí zapojení jednotlivých studentů. 

Metody výuky 

 Výklad: zcela v kompetenci vyučujícího, jehož úkolem je zabezpečit, aby studenti získali relevantní 

informace, na základě kterých se budou moci zapojit do další fáze modulu. 

 Diskuse: prostor pro vyjádření studentů, často slouží jako prostředek reflexe předešlých aktivit a 

doplňování informací učitele znalostmi studentů, které nabyli v průběhu plnění zadaného úkolu. Studenti 

rovněž mohou využít svých zkušeností a představ o marketingu. 

Soubor č. 5 - PRINT MARKETING 

List č. 1 
PRINT 

MARKETING 

List č. 2 
GRAFICKÝ 

DESIGN 

List č. 3 
WEB DESIGN 

List č. 4 
 POČÍTAČOVÁ 

GRAFIKA 

List č. 5 
TISK 
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 Řízená diskuse: aktivním tvůrcem průběhu diskuse je učitel, který klade otázky tak, aby se diskuse dostala 

k očekávánému cíli. Metoda je vhodná k vyjasňování vlastních postojů, formulaci názorů, rozvíjení 

dovednosti racionální argumentace a schopnosti naslouchat. 

 Brainstorming: volná produkce myšlenek bez hodnocení. Je vhodná k detekci názorů, postojů a 

stanovisek, ve fázi zjišťování úrovně informovanosti studentů, při podávání návrhů na možná řešení 

modelových situací. 

 Modelové situace: konkrétní situace, které mohou nastat v praxi. Studenti si mohou vyzkoušet a do určité 

míry „natrénovat“ chování v reálných situacích. 

 Případové studie: studenti obdrží popis konkrétní situace spolu s úkoly, které se týkají nalezení východiska 

z dané situace, jejího hodnocení, rozhodnutí v uzlových bodech situace apod. 

 Skupinová práce: studenti diskutují určitou část tématu v malých skupinách. Po diskusi každá skupina 

referuje o diskutovaném tématu. 

Domácí úkoly 

Vyučující zadává domácí úkoly, které především prohloubí a upevní znalosti získané v hodině. Např. Studenti si 

sami vyhledají možné marketingové nástroje uplatnitelné v jejich oboru. 

Hodnocení výsledků 

Učitel bude poskytovat studentům bezprostřední zpětnou vazbu a reflektovat výsledky plnění zadaných úkolů. 

Vytvářením situací, které vyžadují, aby žák kontroloval a příp. korigoval svoje učení, poskytuje studentům 

příležitosti k monitorování a sebehodnocení jejich učebních aktivit. Výsledky získané během výuky předá ostatním 

odborným pedagogům. 

Součástí ověření výsledků bude i tzv. simulační mód, tj. softwarové aplikaci si žáci budou testovat své znalosti na 

simulovaných příkladech z praxe. Vzhledem k tomu, že současní žáci si svůj život a zábavu nedokážou představit 

bez PC, rozhodli jsme se propojit výuku (pro žáky = nutné zlo) s tím, co je baví a naplňuje (pro žáky = počítače, 

zábava, hry). Simulační mód bude zpracován zábavnou a interaktivní formou a svým designem, logikou a 

ovládáním bude připomínat PC hru, což by současným žákům SŠ mělo vyhovovat. V rámci této „hry“ budou mít za 

úkol nastavit správnou market. strategii pro přidělený výrobek/službu. Postupně tak v několika návazných krocích 

nastaví např. skupinu pro oslovení (podle věku, sociálního postavení atp.), formu propagace (web/inzerce 

v tisku/billboard/TV spot). Mód okamžitě vyhodnotí nastavené parametry a žák se dozví, jak byl úspěšný při 

realizaci své marketingové kampaně. Hodnocena bude jednak úspěšnost oslovení, ale i použité finanční 

prostředky na kampaň – aby si žáci uvědomili i finanční pohled na věc. 

Součástí projektu je i soutěž o nejlepší návrh marketingové strategie. Bude se jednat o tříkolovou soutěž (jedno 

kolo = jedno pololetí). V rámci této soutěže se cílová skupina – žáci naší školy pod vedením pedagogů – utkají 

o  nejlepší návrh marketingové strategie firmy. Budou vytvořeny týmy, jejichž úkolem bude vytvořit komplexní 

strategii pro zviditelnění své zvolené firmy. Předpokládáme zapojení 10 týmů, sestávajících se z 10 žáků v každém 

kole. Účastníci soutěže pod dohledem pedagogů tak nejprve vyberou vhodné zaměření své firmy a následně pro 

zvolený výrobek či službu navrhnou optimální způsob marketingové strategie. Návrh bude obsahovat nejen 

koncepci, výběr klientely k oslovení atp., ale i konkrétní návrhy reklamní akcí – TV spoty, plakáty, bannery, letáky, 
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rozhlasová inzerce. Žáci tedy vytvoří nejen marketingovou strategii firmy, výrobku či služby, ale akci dotáhnou až 

do finále tím, že sami navrhnou grafiku, slogany, motta a další prostředky pro přímou propagaci svého výrobku či 

služby. Soutěž proběhne ve dvou kategoriích: 

 marketingová strategie výrobku či služby; 

 marketingová strategie celé firmy. 

Touto činností prakticky dojde k ověření vzdělávání z předchozí klíčové aktivity (KA03). 

Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. Žáci jsou hodnoceni 

ústně i písemně. U ústního zkoušení je hodnocena kromě znalostí a dovedností i souvislost ústního projevu, 

srozumitelnost, pohotovost, rychlost reagování, vztahy mezi probíranými tematickými celky. U písemného 

zkoušení je kromě vědomostí hodnocena také pečlivost, přesnost, souvislost, přehlednost. Při závěrečné 

klasifikaci je zohledněna aktivita žáka v hodině, jeho zájem o problematiku. V úvahu se rovněž berou samostatné 

práce žáka, jako jsou referáty, aktuality. 

Pozn.: Odrážky v jednotlivých částech jsou pouze ilustrativními - spíše návodnými – příklady. Výčet není ani úplný, 

ani není nutné rozepisovat všechny zde uvedené body. 
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Metodická příručka 

Obecný popis pracovního listu 

Klíčová slova: pracovní list, vzhled stránky, záhlaví, oblast, nadpis, klíčová slova, podnadpis, text dokumentu, 

objekty, obrázky, tabulky, grafy, zápatí 

Pracovní list je jedním z dokumentů tvořících sborník informací na konkrétní téma. 

Je určen žákům i vyučujícím k archivaci a k opětovnému využití nejen při výuce. 

Tento popis přehledně popisuje jednotlivé prvky pracovního listu tak, aby nebylo možné 

mylně interpretovat žádnou z jeho částí. 

 
Obrázek 1 - Ukázka pracovního listu, 1. a 2. strana 

Vzhled stránek pracovního listu 

Pracovní list obvykle obsahuje 2 strany textu, tiskne se oboustranně na jeden list papíru 

velikosti A4. Okraje dokumentu jsou nastaveny zrcadlově tak, aby bylo možné svázat 

jednotlivé pracovní listy do svazku s vazbou na levé straně. 

Vlastní obsah pracovního listu je koncipován také zrcadlově (viz oboustranný tisk) 

a zaujímá většinu stránky. Vnější sloupec textové části je určen pro klíčové termíny. 

Tím je usnadněno rychlé vyhledávání důležitých informací. 

Všechny prvky dokumentu mají pevně definované styly formátování, což přispívá nejen 

k jednotnému vzhledu všech výukových materiálů, ale také k přehlednosti a usnadnění 

orientace v textu. 

pracovní list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzhled stránky 
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záhlaví, 

oblast, 

nadpis 

 

 

 

 

klíčová slova 

 

 

 

 

podnadpis, 

text dokumentu 

 

 

 

 

 

objekty 

obrázky, 

tabulky, 

grafy 

 

 

 

 

zápatí 

 

Záhlaví, oblast, nadpis 

Záhlaví dokumentu se nachází na každé 

straně pracovního listu. Obsahuje loga 

institucí, které přispěly k realizaci 

projektu „Marketing je kamarád“. 

Prvním konkretizujícím prvkem dokumentu je definice oblasti, ke které se pracovní list 

váže. Následuje nadpis krátce a výstižně identifikující téma pracovního listu. 

Klíčová slova 

Dokument obsahuje významné termíny 

a slovní spojení, které jsou klíčové pro dané 

téma. Tato klíčová slova jsou jmenována 

pod nadpisem tématu a dále jsou uváděna 

ve vnějším sloupci průběžně tak, jak se 

vyskytují v textu. 

Podnadpis, text dokumentu 

Text dokumentu je rozdělen do logických částí 

pomocí podnadpisů a dále členěn do odstavců. 

Odstavce jsou tvořeny jednoduchým textem, 

číslovanými seznamy nebo seznamy s odrážkami. 

Text dodržuje zásady úplnosti, výstižnosti, přesnosti, ale také jednoduchosti 

a srozumitelnosti. Je to text nikoli výukový, ale podpůrný. 

Objekty 

Text je často doplňován nejrůznějšími objekty, zvláště obrázky, tabulkami, grafy 

nebo vzorečky. Zřídka lze zaznamenat i jiné objekty. Tyto prvky pracovních listů jsou 

vkládány pro názornost, nebo např. jako souhrny či příklady z praxe. 

Objekty jsou v textu umístěny pokud možno u souvztažných informací. Jsou buď 

na samostatném řádku anebo plovoucí přímo v odstavcích. Každý objekt má pod sebou 

odpovídající titulek. Pokud je objekt převzat, potom nese informaci o zdroji, a to 

v poznámce pod čarou. Citace zdrojů dodržuje platné normy. 

Zápatí 

Dolní okraj stránky nese informace 

o projektu: název a číslo projektu, dále 

pak číslo marketingového souboru a číslo oblasti souboru (číslo pracovního listu). 

Tyto informace jsou v případě jednotlivých listů důležité pro rychlou orientaci 

v písemnostech.

Obrázek 2 - Záhlaví pracovního listu, oblast, nadpis 

Obrázek 3 - klíčová slova 

Obrázek 4 - podnadpis, text 

Obrázek 5 - zápatí 
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Metodika využití klíčové aktivity Rešerše marketingových strategií ve výuce 

Rešerše marketingových strategií a cíle využití ve výuce 

Rešerše marketingových strategií jsou důležitou součástí výukového modulu. Jejich cílem je zmapování best 

practice při nastavování marketingových strategií.  Výstupem této klíčové aktivity je dokument, který obsahuje 

rešerše 10 reálných firem z ČR i zahraničí, které zvolily zajímavou, úspěšnou, případně inovativní či nezvyklou 

marketingovou strategii. V rámci rešerší je podrobně zmapován celý průběh dané marketingové strategie, zvolený 

nástroj včetně zaměření na zvolenou cílovou skupinu zákazníků. Součástí rešerší je také zhodnocení výsledků jak 

z pohledu image firmy, tak z finančního hlediska. 

Cílem Rešerší marketingových strategií je přiblížení postupu a vývoje při vzniku úspěšné značky. Žáci tak na 

konkrétních firmách a produktech poznají, že úspěch se nedostavil sám, ale že bylo zapotřebí vynaložit značné 

množství práce při propagaci a důkladně promyslet celou koncepci firmy. 

Soubor rešerší slouží jako podpůrný výukový materiál. Rešerše marketingových strategií jsou důležité pro přenos 

informací a zkušeností k žákům přímo z praxe, na druhé straně pak k ukotvení zásad u žáků ve využívání 

marketingových nástrojů. 

Základní struktura rešerší 

Základní struktura rešerší je spíše orientační, u jednotlivých rešerší se může mírně lišit (dle oboru, či zaměření 

strategie).  

 

 

  

•Základní údaje o firmě či oboru; stručná historie a vývoj firmy z 
marketingového pohledu. Představení firmy / oboru 

•Popis marketingové strategie firmy, značky, výrobku či služby. Popis strategie 

•Popis cílové skupiny, na kterou jsou marketingové strategie cíleny. Popis cílové skupiny 

•Informace o časovém vývoji firmy, značky, výrobku či služby z 
marketingového pohledu;  výnosy, zisky apod. (tabulky, grafy). Finanční analýza 

•Sturčný popis situace na trhu v dané oblasti, pro vybraný obor, 
značku výrobek či službu; zhodnocení sdtrategie. 

Zhodnocení situace na trhu, 
zhodnocení strategie 

•Fotodokumentace k aktuální rešerší. Fotodokumentace 
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Seznam rešerší 

Při výběru firem se zohledňovalo především to, aby se jednalo o dlouhodobě úspěšné firmy ze sekundárního, 

terciárního a kvarterního sektoru se zajímavými marketingovými strategiemi. Vybrány byly následující firmy: 

Rešerše 
číslo 

Název rešerše (Název firmy) Značka 

01 Adidas Group Adidas 

02 Baťa a. s. Baťa 

03 Ikea Group/Ikea Česká republika s. r. o. Ikea 

04 McDonald’s Corporation McDonald‘s 

05 Nestlé SA Nestlé 

06 Samsung Elecronics Co. Samsung 

07 Student Agency k. s. Student Agency 

08 Škoda Auto a. s. Škoda 

09 The Coca-Cola Company Coca-cola 

10 Vodafone Group plc./Vodafone Česká republika a. s. Vodafone 

 

Způsoby využití klíčové aktivity Rešerše marketingových strategií ve výuce 

Soubor rešerší tvoří 10 rešerší, z nichž každá obsahuje minimálně 5 normostran textu formátu A4. Rešerše 

marketingových strategií jsou pro potřeby žáků vždy vytištěny, aby s nimi mohli pracovat i v hodinách, ve kterých 

nebudou mít k dispozici informační a komunikační technologie (PC, notebook, tablet, tablet PC aj.). 
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Vzhled rešerší 

Rešerše jsou tištěny oboustranně a vázány do vazby. Struktura rešerší je jednoduchá a intuitivní. V závěru každé 

rešerše jsou uvedeny zdroje, ze který byly čerpány informace. 

 

Obrázek 6 - Ukázka rešerše Adidas Group, 6. a 7. strana 
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Metodika využití simulačního módu ve výuce 

Funkční specifikace 

Slovník 

Produkt = výrobek nebo služba 

Uživatel = typicky student 

Systém = program Majka 

Nefunkční požadavky 

Off-line program pro jednoho hráče 

Systémové požadavky: Windows 7 a vyšší (podpora NET 4.5), min rozlišení 1366x768, 4GB RAM, CPU i3 a vyšší, 1 

GB volného na disku, DirectX, instalované fonty Seqoe UI (Light, UltraLight, Normal, Bold, Italic) 

Průběžné výsledky testů, saldo bodů a financí se trvale neukládá a po ukončení programu budou smazány. 

Definice testů: výchozí sada obsahuje 5 testů a budou uloženy jako pevná součást programu bez vlastního 

administrační rozhraní. Systém umožní rozšíření o další testové produkty, popř. skladbu otázek. V případě potřeby 

změnit jejich obsah / nastavení bude nutné upravit program a instalovat nové sestavení programu. 

Důraz je kladen na přívětivé a moderní uživatelské rozhraní. 

Okno aplikace má fixní velikost 1300x750px. 

Popis programu 

Majka je aplikace pro testování znalostí v oblasti marketingu, velmi zjednodušeně simulující rozhodování 

pracovníka marketingu formou otázek s předdefinovaným výběrem odpovědí. 

Uživatelé v průběhu řešení otázek testů marketingových kampaní získávají za své odpovědi body a finanční 

ohodnocení, a mohou tak i soutěžit mezi sebou, kdo získá nejvyšší počet peněz a bodů. 

Kromě toho získá uživatel komentář na každou svoji vybranou odpověď bez ohledu na její správnost, aby tak získal 

okamžitou zpětnou vazbu. 

Hra končí vyplněním všech testů. 

Instalace 

Instalace programu se bude provádět off-line z dodaného instalačního balíku. Součástí instalačního balíku je i 

instalace. NET Framework verze 4.5. Instalační program může být v anglické jazykové mutaci. 

Spuštění programu 

Spuštění programu se provádí z vytvořeného zástupce instalátorem. Po spuštění systém zobrazí okno Nápověda 

k programu. 
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Nápověda k programu 

Zobrazí se stručný popis hry a nápověda k používání programu. Systém nabídne jedinou akci, Spustit hru 

(přesměrování na Hlavní obrazovku). 

Společné 

Horní část každého okna bude zobrazovat celkový počet dosažení bodů a množství získaných peněz, a počet 

zbývajících testů. 

Hlavní obrazovka 

Na hlavní obrazovce bude zobrazen náhodně setříděný seznam produktů, určených k propagaci. 

Uživatel vybere preferovaný produkt a po potvrzení výběru (tlačítko „Zahájit test“) systém spustí průvodce o 

několika krocích s otázkami. 

Systém umožní vybrat znovu stejný produkt, ale v takovém případě se po předchozím potvrzení volby vynuluje 

počet získaných bodů a financí za tento test. 

Průvodce 

Podle definice výchozích testů obsahuje průvodce následující kroky s otázkami*: 

Krok 1 – Zákazník 

Krok 2 – Sociální skupina 

Krok 3 – Místo bydliště 

Krok 4 – Cena výrobku 

Krok 5 – Způsob prodeje 

V každém kroku se na stránce zobrazí tematická fotografie reprezentující typ otázky a dále výčet možných 

odpovědí, které budou každou volbu doplňovat výstižným obrázkem/fotografií i textovým popisem. 

Uživatel může vybrat jen právě jednu odpověď, k dalšímu kroku se posune stisknutí tlačítka Vybrat. Uživatel se 

nemůže vrátit o krok zpět. 

Po volbě odpovědi u poslední se zobrazí stránka s vyhodnocením. 

*Systém umožní rozšíření aplikace o možnost dynamicky měnit počet kroků podle definice testů (případné rozšíření 

vyžaduje související úpravy aplikace). 

Vyhodnocení 

Po ukončení testu se zobrazí uživateli vyhodnocení kampaně, složené ze tří částí: 

1. Bodové a textové vyhodnocení marketingové strategie - zobrazí se počet dosažených bodů a celkové 

slovní hodnocení pro dané bodové rozpětí, procento úspěšnosti. 

2. Finanční vyhodnocení - sečte se kladné a záporné finanční ohodnocení jednotlivých odpovědí. 
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3. Textové komentáře pro jednotlivé odpovědi. 

Získané body a peníze se přičtou do celkového salda v záhlaví programu. V případě záporného salda se zobrazí 

text „Bankrot“ do okamžiku jeho vyrovnání. 

Uživatel nemá možnost se vrátit o krok zpět do testu. Systém nabídne tlačítko pro vybrání jiného produktu 

(přechod na hlavní obrazovku) nebo opakování posledního testu (přechod na první otázku posledního testu). V 

případě, že byly splněny všechny testy, nabídne se namísto tlačítka pro vybrání jiného produktu tlačítko pro 

konečné vyhodnocení (zobrazí Celkové vyhodnocení) 

Celkové vyhodnocení 

Po ukončení všech testů se zobrazí celkové vyhodnocení, které obsahuje: celkovou výkonost v %, dosažený počet 

bodů a peněz (texty se liší dle výsledku), dále stručné textové hodnocení. 

Systém nabídne dvě funkce „Ukončení programu“ a „Spustit novou hru“. Pokud uživatel zvolí Spustit novou hru, 

systém bez potvrzení provede smazání všech testů a přejde na Hlavní obrazovku. 

Metodika přípravy KA04 Soutěž 
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Schéma organizace soutěže 

 

 

So
u

tě
ž 

1. a 2. kategorie 
Společné téma 
příprava zadání 

Registrace skupin 

Přiřazení garanta 

Odevzdání práce 

Co 

Kdy 

Kde 

Jak 

Hodnocení 

Vyhlášení 

Pravidla soutěže 

Zahájení 

Kdo 

Kdy 

Kde 

Jak 

Průběh 
Provozně-technické 

zabezpečení 

Vyhlášení výsledků 

Kdo 

Kdy 

Kde 

Jak 

Hodnocení 

Hodnotitelé 

Odborní 
pedagogové 

Žáci 

Veřejnost Pravidla hodnocení 

Publicita 

Co 

Kdy 

Kde 

Jak 

Připravit podrobné 

zadání, dodržet 

pravidla publicity. 

Přihláška do soutěže. HOTOVO 

Co bude 

odevzdáno 

(forma, 

médium), 

termín 

odevzdání, 

komu bude 

odevzdáno a 

jakým 

způsobem. 

Kdo soutěž oficiálně 

zahájí a kdo se 

zúčastní, kdy 

proběhne zahájení, 

kde se bude konat, jak 

bude probíhat. 

PUBLICITA! 

Kdo vyhlásí výsledky 

soutěže, kdy 

proběhne vyhlášení, 

kde se bude konat, jak 

bude probíhat. 

PUBLICITA! 
Připravit podrobná 

pravidla soutěže. 

Stanovit rámcová 

pravidla 

hodnocení. 

www školy 

regionální deníky 

informační portály 

Hodnocení 

výsledků 

umístěných 

na www školy 

formou 

ankety nebo 

dotazníku. 
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Pravidla a podmínky účasti v soutěži 

1. Soutěž bude zaměřena na libovolné oblasti života (cestovní ruch, památky, veřejné služby, životní 

prostředí, doprava, vzdělávání, lidské zdroje, sociální soudržnost atd.) 

2. Týmy soutěžících budou složeny z 5-10 studentů, pod vedením odborných pedagogů, jeden tým předloží 

pouze 1 projekt. 

3. Hodnocení proběhne odbornou porotou a zaměří se na přínos strategie pro školu, pro region, bude 

hodnocena originalita a inovativní přístup, strategie musí mít i zpracován popis aktivit, případně rozpočet 

nákladů. 

4. Musí být znám vyhlašovatel a organizátor soutěže a definován účel. 

5. Soutěž bude probíhat v několika etapách, začne dnem oficiálního vyhlášení a bude znám počátek a konec 

soutěžních etap. 

6. Bude známo, kde a jak se může student přihlásit. 

7. Do soutěže budou zařazení všichni studenti naší školy, kteří se včas registrují. 

8. Soutěžícími mohou být jen skuteční autoři strategie. 

9. Všechny pomůcky a zařízení (PC, kamery), které budou studentům zapůjčeny, budou řádně užívány a 

dokladovány. 

10. Ceny pro vítěze soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách školy. 

11. Vyhlášení vítězů bude uskutečněno až po ukončení soutěže, ve sporných případech rozhodne organizátor 

soutěže. 

12. Vítězové budou kontaktováni osobně nebo prostřednictvím emailů. 

13. Pořadatel se zavazuje zaslat nebo předat výhru nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže. 

14. Jména vítězů budou zveřejněna na internetových stránkách školy. 

15. Výhry nelze vymáhat právní cestou, ani je reklamovat. 

16. Účastníci soutěže udělují souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a 

to po dobu 2 let od registrace v soutěži. 

17. Soutěž se řídí právním řádem ČR. 

18. Autoři videí a fotografií se zavazují, že souhlasí s jejich nakládáním dle autorského zákona č.121/2000 Sb. 

19. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit. 

Pravidla hodnocení soutěže 

Soutěž bude hodnocena odbornou porotou a odbornou veřejností . Odborná porota bude tvořena odbornými 

pedagogy, kteří jsou členy realizačního týmu projektu „Marketing je kamarád“ a garanty jednotlivých soutěžících 

skupin. Každé ze tří kol soutěže probíhá ve dvou kategoriích: marketingová strategie výrobku či služby a 
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marketingová strategie celé firmy. Odbornou veřejnost bude tvořit 5 marketingových odborníků z praxe. Obě 

kategorie budou hodnoceny společně. 

Podmínky pro hodnocení prací 
Soutěžící skupiny musí odevzdat svoji práci v předepsané podobě uvedené v pravidlech soutěže a do stanoveného 

termínu, aby mohla být hodnocena. Práce, které nesplňují požadované podmínky, budou ze soutěže vyřazeny. 

Hodnocení soutěže odbornými pedagogy 
Každý člen odborné poroty provede písemné a bodové hodnocení jednotlivých prací pomocí hodnotící tabulky na 

základě daných hodnotících kritérií, z nichž každé se podílí na celkovém hodnocení stejnou měrou. Celkové 

hodnocení bude součtem všech bodových hodnocení všech členů odborné poroty. 

Kritérium hodnocení Maximální počet bodů Počet odborných pedagogů Počet zástupců odborné 
veřejnosti 

Originalita strategie 25 10 5 

Kreativita 25 10 5 

Současný trend 25 10 5 

Kvalita provedení 25 10 5 

Celkem 100 1000 500 

Propagace a ceny 
V rámci propagace projektu dostanou všichni zúčastnění žáci jako poděkování za účast v soutěži propagační 

předměty. Všichni zúčastnění žáci získají také osvědčení o účasti v soutěži. Vítězná soutěžící skupina dle 

hodnocení odborné poroty bude odměněna věcnými cenami a získá osvědčení o vítězství v soutěži. Vítězná 

soutěžící skupina dle hodnocení veřejností (max. 10 členů skupiny) bude odměněna věcnými cenami (max. 10 

členů skupiny) a získá osvědčení o vítězství v soutěži. Předpokládané nepřímé náklady na pokrytí propagačních 

předmětů a cen za každé za tří kol soutěže jsou odhadovány na cca 50 000 Kč. 

Nepřímé náklady Jednotková cena Maximální počet Cena celkem 

Propagační předměty 300 Kč 100 30 000 Kč 

Věcné ceny pro vítěze soutěže dle poroty 1 000 Kč 10 10 000 Kč 

Věcné ceny pro vítěze soutěže dle 
veřejnosti 

1 000 Kč 10 10 000 Kč 

celkem 50 000 Kč 

 

 


