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• Láká Vás svoboda v podnikání, ale nevíte jak začít?
• Je pro Vás nedostatek zkušeností nebo peněz překážkou?
• Ukážeme Vám, jak bez velkých investic, rizik a kontaktů rozjet vlastní podnikatelský projekt!

Přihlaste se na kurz podnikání, v rámci kterého si odpovíte na otázku, zda podnikat, nebo ne. Dozvíte se také krok
za krokem, jak se dá přetvořit Váš nápad v reálný byznys s potenciálem k úspěchu.
Kurz se skládá z 8 tematicky zaměřených workshopů, kterými Vás provede zkušený lektor   Martin Světlík  .

? Kurzy od   Podnikni to!  prošlo již více než 6000 studentů v rámci celé ČR a vznikly díky nim desítky úspěšných
projektů a pomohl na vlastní nohy mnoha podnikavým duším. Přidejte se mezi ně. Jako studenti UK máte kurz zdarma.

Komu je série workshopů určená?
• Všem, kdo mají zájem dozvědět se více o tom, jak začít podnikat, tedy těm, kdo:

• nemají nápad, ale vlastní podnikání je láká;
• mají nápad, ale nevědí jak z něj udělat podnikání;
• začínají podnikat a chtějí se dozvědět jak dál;
• podnikají, ale neuživí se a chtějí to změnit.

Co Vás v kurzu čeká?
• Zjistíte, jak krok po kroku podnikat efektivně, s minimem rizik a financí.
• Dozvíte se, jak budovat produkt, který zákazníci milují a potřebují.
• Naučíme Vás univerzální techniky pro nastartování jakéhokoli projektu.
• A navíc získáte zpětnou vazbu od úspěšných podnikatelů.
Harmonogram kurzu:
• 1. workshop – Byznys plán

14. března, 16:30 - 19:00
• Zjistíte, co obnáší začátek podnikání v praxi
• Odhalíte své motivace i překážky a obavy, které Vás brzdí.
• Naučíte se najít funkční nápad a dozvíte se, jestli a jak o něm mluvit.

• 2. workshop – Lean canvas / Štíhlý záměr
21. března, 16:30 - 19:00
• Zkusíte si prezentovat svůj nápad a získáte cennou zpětnou vazbu.
• Zjistíte, co znamená “štíhlý přístup”.
• Definujete si svůj minimální produkt
• Projekt si dáte na jednu A4 a odhalíte případná rizika.

• 3. workshop – Validace problému
28. března, 16:30 - 19:00
• Validací odhalíte skutečný potenciál svého projektu a zabráníte tak zbytečným investicím.
• Odlišíte rizika od nejistot a získáte další kritickou zpětnou vazbu ostatních.
• Zjistíte, proč je důležitý networking.

• 4. workshop – Validace řešení
4. dubna, 16:30 - 19:00
• Naučíte se točit kolo (ne)úspěchu.
• Zjistíte, proč je důležité validovat nejdřív problém a pak jeho řešení.
• Spočítáte si rychle ziskovost projektu, tzv. kupeckými počty.

• 5. workshop – Stav projektu
11. dubna, 16:30 - 19:00
• Zrekapitulujete aktuální stav svého projektu
• Prozkoumáte finanční fáze a možné zdroje.
• Intenzivně se budeme zabývat prezentací projektu.

• 6. workshop - Trénink
18. dubna, 16:30 - 19:00

https://www.linkedin.com/in/martinsvetlik/
https://podniknito.cz/
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• Zjistíte, proč je důležité mít své byznys mentory
• Připravíte se na Den s profíky a natrénujete si prezentaci projektu i přijímání zpětné vazby.

• 7. workshop - Den s profíky
25. dubna, 16:30 - 19:00
• Ostřílení profíci/podnikatelé Vám dají konkrétní zpětnou vazbu a rady pro Váš projekt.
• Jejich zpětná vazba na projekty ostatních je důležitá i pro Vás!

• 8. workshop - Budoucnost
2. května, 16:30 - 19:00
• Zjistíte všechno týkající se založení firmy, formalit a placení daní.
• Získáte příležitost stát se součástí Klubu podnikavců!

Jak kurz probíhá?
• Kurz se skládá z 8 prektických prezenčních workshopů
• Kdy? Od 14. 3. do 2. 5. 2023 každé úterý od 16.30 do 19 hod.
• Kde? V   Kampusu Hybernská , Hybernská 4, Praha 1, budova A, 3. poschodí, Velká zasedací místnost
Kurz je pro studenty Univerzity Karlovy zdarma.
Jak se na kurz zapsat?
• Studenti UK se zapisují prostřednictvím   REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE  (na stránce dole).
• Další zájemci z UK se mohou zapsat po dohodě s Veronikou Primasovou Hrubou -   mail .
S kým se na workshopech potkáte?

 Martin Světlík
  Web  |   LinkedIN

Martin působí jako konzultant a lektor produktů Apple na volné noze. Více jak 10 let pomáhá uživatelům, firmám a
školám používat jejich zařízení efektivně tak, aby jim usnadnila každodenní práci. V roce 2014 spustil projekt První Mac,
srozumitelného průvodce pro nové uživatele počítače Mac. Od roku 2015 pořádá vedle firemních také vlastní otevřené
kurzy Používáme Mac efektivně, kterých se již zúčastnilo více než 1 000 účastníků. Od konce roku 2017 spolupracuje
s portálem Seduo.cz na veřejně dostupných online kurzech pro firmy a koncové zákazníky. Martin byl také finalistou
krajského kola prestižní soutěže MONETA Živnostník roku 2021 Hlavního města Prahy.

Kurz podnikání na UK pořádá firma   Podnikni to! .

Chcete se na něco zeptat?
Kontaktujte Veroniku Primasovou Hrubou
Mail:  veronika.primasovahruba@ruk.cuni.cz

https://www.google.com/maps/place/Kampus+Hybernsk%C3%A1/@50.0870615,14.4298688,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94eb2d818345:0xaf41197625325b8f!8m2!3d50.0871041!4d14.4298679
https://podniknito.cz/kurz/kurz-podnikani-na-uk
mailto:veronika.primasovahruba@ruk.cuni.cz
https://www.martinsvetlik.cz/
https://www.linkedin.com/in/martinsvetlik/
https://podniknito.cz/
veronika.primasovahruba@ruk.cuni.cz

