
Junior Achievement, o.p.s. ( JA Czech)
nabízí praktické vzdělávací programy na českém trhu od roku 1992.

www.JACZECH.org   |   www.FACEBOOK.com/CzechJA   |   www.YOUTUBE.com/CzechJA 

PODNIKAVOST a FINANČNÍ
gramotnost pro školy

ETIKA V PODNIKÁNÍ

PRŮBĚH VÝUKY

Výukový program JA Etika v podnikání je rozdělen do 12-ti 
témat. Každé z témat je uvedeno případovou studií, která 
je zaměřena na samostatný tematický celek. Obsahem 
případových studií jsou eticky sporné příběhy reálných 
firem. Tyto příběhy jsou východiskem pro skupinové 
studentské diskuze. Studie na sebe navazují volně a je 
možné kdykoliv se k programu připojit a v libovolné chvíli 
ho také ukončit. 

CENA
100 Kč / 1 student

KONTAKT
Martina Švehláková – martina@jaczech.cz - 607 961 882
Simona Sušilová - simona@jaczech.cz - 602 656 120

VZDĚLÁVACÍ CÍLE
Hlavním cílem vzdělávacího programu JA Etika v podnikání je pochopit roli, význam a důležitost 
etického chování a jednání v řízení firmy i banky. Program poskytuje praktické znalosti a dovednosti, 
jak eticky řídit firmu, předává informaci, že svět podnikání a financí má svá pravidla, zákonitosti, 
které je třeba dodržovat při respektování morálních zásad. Je třeba je vnímat v širších vazbách 
a souvislostech. Výukový program JA  Etika v podnikání otevírá dveře do světa podnikání a předkládá 
zajímavou formou témata, která je možné dále rozvíjet, dle zaměření dané školy. 

Vzdělávací program JA Etika v podnikání je určen studentům středních škol, odborných učilišť, 
vyšších odborných škol a vysokých škol ve věku 15-26 let. 

Program poskytuje studentům příležitost zapojit se do studentských diskusí z oblasti etiky v podnikání 
prostřednictvím 12-ti případových studií. Texty programu JA Etika v podnikání jsou v anglickém 
i českém jazyce.

MATERIÁLY

Pedagog obdrží materiály v elektronické podobě. 
• Link ke stažení případových studií
• ŠVP JA Etika v podnikání
• Informační letáky k programu

ČASOVÝ ROZVRH VÝUKY
Doporučená celková hodinová dotace je 36 vyučovacích hodin. Je pouze na zvážení pedagoga, 
jaký důraz bude klást na jednotlivé základní témata a jaký časový prostor jim věnuje. 


