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FINAL REPORT: VET STUDENTS - ENTREPRENEURSHIP  

Only template! Respondents fill in on-line version of this form.  

To get the link, please contact Dům zahraniční spolupráce. 

Závěrečná zpráva: Žáci a studenti VET – Projekty podporující podnikavost 

1. General / Základní informace 

1.1. Project number / číslo projektu: ……………………… 

1.2. Student / Žák 

Name / Jméno: …………………………………………………………....................................................................... 

Gender / Pohlaví: 

 Female / Žena 

 Male / Muž 

1.2. Home school / Domovská škola 

Country / Stát: 

 Czech Republic / Česká republika 

 Iceland / Island 

 Liechtenstein / Lichtenštejnsko 

 Norway / Norsko 

 Switzerland / Švýcarsko 

Name of the school / Název školy: …………………………………………………………........................................ 

Field of studies / Obor studia: …………………………………………………………............................................... 

Year of studies / Ročník studia: …………………………………………………………............................................. 

1.3. Type of the activity you participated in / Druh aktivity, které jste se zúčastnili 

 Students firm / Fiktivní studentská firma 

 Training, course / Školení, kurs 

 Workshop  

 Other (please, specify) / Jiný (prosíme, upřesněte): .......................................................... 
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2. Motivation / Motivace 

2.1. What were your main motivations to participate in the activity?  
Jaká byla vaše hlavní motivace pro účast na projektové aktivitě? 

 To experience different learning contents or learning and teaching practices 
Vyzkoušet si jiný styl výuky a seznámit se s novým obsahem učiva 

 To enhance my future employability 
Zvýšit šanci najít si v budoucnu zaměstnání 

 The activity was an obligatory part of my studies  
Aktivita tvořila povinnou součást mého studia 

 To gain practical skills relevant for my future job and professional development 
Získat praktické dovednosti důležité pro moje budoucí pracovní uplatnění a profesní 
rozvoj 

 Other (please, specify) / Jiná (prosíme, upřesněte): ………………………………………………………. 

3. Knowledge and skills / Znalosti a dovednosti 

3.1 Are you better aware of youth entrepreneurship opportunities? 
Máte díky projektu lepší představu o možnostech v oblasti podnikání?  

 Yes / Ano 

 No / Ne 

3.2. Did you gain knowledge and skills that you would not have gained during normal lessons at 
your institution? 
Získali jste znalosti a dovednosti, které byste nezískali v rámci běžné výuky? 

 Yes / Ano 

 No / Ne 
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3.3. Through the activity, I learned better how to… 
Díky aktivitě, jsem se naučil(a) .... 

 
Strongly 

agree / Zcela 
souhlasím 

Rather agree 
/ Spíše 

souhlasím 

Neither 
agree nor 
disagree / 
Nemám 

názor 

Rather 
disagree / 

Spíše 
nesouhlasím 

Strongly 
disagree / 
Zásadně 

nesouhlasím 

Develop an idea and put it 

into practice / 

Rozvinout myšlenku od 

nápadu k realizaci 

     

Start my own business / 

Jak založit svoji vlastní 

firmu, živnost 

     

Communicate with the 

authorities /  

Jak komunikovat s úřady 

     

Arrange the financing of 

my own business / 

Jak zajistit financování 

vlastní firmy, živnosti 

     

Manage a team /  

Řídit tým pracovníků 

     

Think logically and draw 

conclusions /  

Myslet logicky a vyvozovat 

závěry 

     

Find solutions in difficult or 

challenging contexts / 

Nacházet řešení ve 

složitých situacích 

     

Plan and organise tasks 

and activities /  

Plánovat a organizovat 

úkoly a činnosti 
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3.4. After having taken part in this activity… / Po absolvování této aktivity 

 
Strongly 
agree / 
Zcela 

souhlasím 

Rather 
agree / 
Spíše 

souhlasím 

Neither 
agree nor 
disagree / 
Nemám 

názor 

Rather 
disagree / 

Spíše 
nesouhlasím 

Strongly 
disagree / 
Zásadně 

nesouhlasím 

I am more confident and 

convinced of my abilities in 

the field of entrepreneurship / 

Jsem sebevědomější a více 

věřím svým schopnostem v 

oblasti podnikavosti 

     

I am more open-minded and 

curious about new challenges/ 

Jsem otevřenější novým 

myšlenkám a výzvám 

     

I am more able to adapt to 

and act in new situations / 

Umím se lépe přizpůsobit a 

reagovat na nové situace 

     

I am more able to think and 

analyse critically /  

Umím lépe kriticky přemýšlet a 

analyzovat situace 

     

3.5. Thanks to this activity… / Díky této aktivitě..... 

 
Strongly 
agree / 
Zcela 

souhlasím 

Rather 
agree / 
Spíše 

souhlasím 

Neither 
agree nor 
disagree / 
Nemám 

názor 

Rather 
disagree / 

Spíše 
nesouhlasím 

Strongly 
disagree / 
Zásadně 

nesouhlasím 

I believe that my chances to 

run my own business have 

increased /  

Věřím, že se má šance na 

založení vlastní firmy/ živnosti 

zvýšila 

     

I have a clearer idea about my 

professional career aspirations 

and goals /  

Mám jasnější představu o své 

budoucí profesi a cílech 
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4. Conclusions / Shrnutí 

4.1. Please briefly describe the activity you participated in. What was the most important 
benefit for you? What did you enjoy most?  

Prosíme, stručně popište absolvovanou aktivitu. Co pro vás bylo největším přínosem a 
zážitkem? 

................................................................................................................................................... 

 

4.2. Do you have any concerns, comments or recommendations regarding the activity? What 
could be improved?  
Máte nějaké připomínky nebo doporučení k absolvované aktivitě? Navrhujete nějaké zlepšení? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

 


