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příloha č. 2 – dotazník 

Cíl dotazníku: 
      Tento dotazník je určen pro zmapování individuálních kompetencí a potřeb rozvoje v oblasti 

komunikace.  

Dotazník Vám má pomoci odhalit vaše silné stránky a také oblasti, ve které máte moţnost se zlepšit.  

Všechny informace, které v dotazníku uvedete jsou zcela důvěrné.  
  

        
Instrukce k vyplňování: 

    1. fáze – Zhodnocení komunikačních kompetencí 
  Na listu s názvem Dotazník vyplňte své jméno, příjmení a pracovní pozici. 
  Označte prosím jednotlivé výroky tak, jak upřímně odpovídají vašemu obvyklému chování a jednání.  

Pro vaší odpověď vyuţijte 4 bodovou škálu.  
   

Svou odpověď označte tak, ţe v políčkách mezi dvojcemi výroků, napíšete písmeno x, podle toho, 
který výrok odpovídá více či méně vašemu obvyklému chování.   

        Ukázka vyplnění dotazníku 1 .fáze: 
    1. Jak při komunikaci působíte na ostatní? 

  Jak by ostatní pravděpodobně popsali Váš komunikační styl? 
  

 

označte v rámečku x, čemu 
se více blížíte 

   Hlasitý/á x       Tichý/á 
  Rychlý/á/ či 

pomalý/á x       Přirozený/á 
  "Nabitý/á" či 

skleslý/á   x     Neutrální 
  Stěţující si   x     Spokojený/á 
  

        
2. fáze: Priority 

     
Na základě tohoto dotazníku vyberte prosím u kaţdé z 11 oblastí témata, na které byste se ve svém 
rozvoji chtěl/a především zaměřit v nejbliţší době.   

Tuto vybrané oblasti označte červeně. 
    

        Ukázka vyplnění dotazníku 2 .fáze: 
    1. Jak při komunikaci působíte na ostatní? 

  Jak by ostatní pravděpodobně popsali Váš komunikační styl? 
  

 

označte v rámečku x, čemu 
se více blížíte 

   Hlasitý/á x       Tichý/á 
  Rychlý/á/ či 

pomalý/á x       Přirozený/á 
  "Nabitý/á" či 

skleslý/á   x     Neutrální 
  Stěţující si   x     Spokojený/á 
  Přímý/á       x Výmluvný/á 
  Vyjadřující se     x   Sdílející 
   

 
 

       

        



 

 

3. fáze: Příklad 
     

Ve vyznačeném obdelníku s názvem Fáze 3 - situace - chování - efekt popiště 1-3 vybrané oblasti na 
kterých chcete opravdu nejvíce pracovat. 

Popis napište takovým způsobem, ţe popíšete konkrétní typickou situaci (e), jak se projevuje vaše 
chování, které si přejete změnit a obvyklý efekt, který toto Vaše chování obvykle přináší. 

        Ukázka k fázi 3. 
       

Situace - chování - efekt: Pokud prezentuji např. u klientů po určité chvíli začnu nad sebou ztrácet kontrolu, 
začnu mluvit velmi rychle a velmi hlasitě (skoro "řvát"), někdy začnu co jsem říkal/a okecávat a po určité době 
mě buď musí "vstoupit" do řeči kolega nebo v horším případě klienti "vypínají" a já si toho většinou všimnu až 
po určité době.  

        Vyplnění celého dotazníku Vám zabere přibližně 40 minut. 
  

  
Jméno, příjmení:       

Název pracovní pozice:       

      1. Jak při komunikaci působíte na ostatní? 
   Jak by ostatní pravděpodobně popsali Váš komunikační 

styl? 
  

 

označte v rámečku x, 
čemu se více blížíte 

 Hlasitý/á         Tichý/á 

Rychlý/á/ či pomalý/á         Přirozený/á 

"Nabitý/á" či skleslý/á         Neutrální 

Stěţující si         Spokojený/á 

Přímý/á         Výmluvný/á 

Vyjadřující se         Sdílející 

Váţný/á či důleţitý/á         Uvolněný/á 

Pedantský/á         
Jednoduchý/á, 
nekomplikovaný/á 

Nedůvěřivý/á         Přátelský/á či důvěřivý/á 

Strnulý/á         Pruţný/á 

      2. Jak nasloucháte ostatním? 
     Jak dobře slyšíte to co je a co není řečeno? 

 

 

označte v rámečku x, 
čemu se více blížíte 

 "Tvrdě/suše" naslouchám         "Jsem" s druhým člověkem 

Slyším fakta/informace         Slyším "všechno" 

Čekám na jasný důkaz         Důvěřuji náznakům 

Vyţaduji konkrétní informace         "Učím se" z toho co slyším 

Pasivně naslouchám         
Vím čeho si mám při poslechu 
všímat 

Připravuji si odpověď         Naslouchám druhému 

Jsem spíše pochybující         Jsem spíše chápající/přijímající 

Přerušuji ostatní         Pobízím ostatní 

Věnuji se pouze jedné věci         Vnímám více věcí najednou 

Slyším 10-80% (slyším/vidím co a jak 
někdo říká)         

Slyším 81-100% 
(slyším/vidím/cítím,  



 

 

      3. Jak se vyjadřujete? 
     Jak dobře jste chápán/a? 
     

 

označte v rámečku x, 
čemu se více blížíte 

 Mluvím o konkrétním         Říkám věci v souvislostech 

"Přednáším"         "Vzdělávám, rozvíjím" 

"Těkám"         Jsem stručný/á 

Sděluji klišé         Sděluji "zprávy" 

Mluvím ţargonem         Mluvím "česky" 

Mluvím jak jsem zvyklý/á         
Uzpůsobuji své sdělení dle 
partnera 

Pouţívám obecné termíny         Pouţívám konkrétní termíny 

"Drţím se zpátky"         "Všechno" řeknu 

Sloţitý/á či komplikovaný/á         Jednoduchý/á či jasný/á 

Omezená slovní zásoba         Rozvinutá slovní zásoba 

      4. O čem obvykle hovoříte? 
     Na co se v komunikaci  s ostatními zaměřujete a o čem především mluvíte? 

 

označte v rámečku x, 
čemu se více blížíte 

 Důleţité jsou příznaky či projevy 
problémů         Důleţité jsou zdroje problémů 

Co je negativní         Co je pozitivní 

Minulost         Současnost, jak to je nyní 

Co by mohlo či mělo být         Co opravdu chci 

Zaměřuji se na reakci druhé strany 
jako takovou         Čekám na očekávanou odpověď 

Výměna informací         Komunikační "tanečky" 

Reaguji na fakta         Jdu k "jádru" věci 

Důleţité je CO někdo říká         Důleţité je KDO to říká 

Fakta         Způsob, pojetí 

Orientuji se na ostatní         Orientuji se na sebe 

      5. Jak dobře konverzujete? 
     Jak často máte plynulou, oboustrannou 

konverzaci? 
    

 

označte v rámečku x, 
čemu se více blížíte 

 Opakuji stejně co bylo jiţ řečeno         Zlepšuji výslovnost 

Reagující         Vnímající 

Především mluvím         
Mluvím i naslouchám 
plnohodnotně 

Nezohledňuji náladu druhých         Přizpůsobím se náladě druhých 

Odtaţitý/á - "mimo"         Pozorný/á 

Konfrontující         Podporující, rozvíjející 

Zpoţděná reakce         Okamţitá reakce 

Přidávám slovní vycpávky         Nepřidávám slovní vycpávky 

"Vedu si svou"         Sleduji a "následuji" komunikaci 

Obohacuji konverzaci otázkami         Vysvětluji co jiţ bylo řečeno 

      



 

 

6. Jak jste v komunikaci autentický/á? 
    Jak jste v komunikaci "opravdový/á", jak "pravdivě" 

působíte? 

  

 

označte v rámečku x, 
čemu se více blížíte 

 Sebevědomý/á         Ne sebevědomý/á 

"Bezmezně" vychvaluji         Chválím "přesně" 

Lstivý/á         Přímý, upřímný 

Nečestný/á         Čestný/á 

Spíše přeháním         Spíše jsem realista 

Vykonávám         Vytvářím vztahy 

"Všechno" vím         Hledám příleţitost se něco naučit 

Přepjatý/á, afektovaný/á         "Opravdový/á, pravdivý/á" 

Jsem "toho plný/á"         Rozumný/á, mám odstup 

Neupřímný/á         Autentický/á, opravdový/á 

      7. Jak jste v komunikaci obratní? 
     Jak jste v komunikaci pružný/ý, respektující a velkorysý/á? 

  

 

označte v rámečku x, 
čemu se více blížíte 

 Kritický/á         Konstruktivní 

Neozhledňuji lidi         Zohledňuji lidi 

Respektující         Nerespektující 

Soutěţím, trumfuji         Podporuji, chválím 

Jsem orientován/a především na 
výsledky         

Jsem orientován/a především na 
lidi 

Hodnotící, kritizující         Tolerantní 

"Tlačím" své zájmy         Sdílím svoje "úhly pohledu" 

Jsem "na příjmu", vnímavý/á         Nejsem "na příjmu", nevšímavý/á 

Přísný/á         Otevřený/á, tolerantní 

"Šťoura, popichovač" ostatních         "Napomahač" rozvoji ostatních 

      8. Jak jste zralý/á v komunikaci? 
     Co o Vás Váš komunikační styl "říká" 

ostatním? 
    

 

označte v rámečku x, 
čemu se více blížíte 

 Váhavý/á         Sebejistý/á 

Bázlivý/á         Odváţný/á 

Mluvím nejistě         Mluvím plynule 

Opakuji         Shrnuji (syntéza) 

Klevety a klepy         Ţádné klevety a klepy 

Dětinský/á         Vyzrálý/á 

Spíše obviňuji         Spíše doznávám 

Jsem v komunikaci bezradný/á         Jsem v komunikaci rozváţný/á  

Mluvím na základě teorie         
Mluvím na základě vlastních 
zkušeností 

      9. Jak jste oproštěn/a od komunikačních bloků? 
  Co Vám působí obtíže na cestě k efektivní komunikaci? 

 
 
 

  



 

 

 

označte v rámečku x, 
čemu se více blížíte 

 Poutavý řečník         Více posluchač, neţ řečník 

Jsem "nemajetný/á, chudý"         Mám "dostatek, rezervu" 

Ignorující         Informovaný, vzdělaný 

 "Toxická" osobnost         Čistá a zdravá osobnost 

Adrenalinem vybuzený/á         Přítomen/mna - "teď a tady" 

Nesený/á minulostí         Vytvářející budoucnost 

Stresovaný/á         Klidný/á 

Nevědomí         Vědomí, vnímání 

Selektivní pohled (slepé skvrny)         Pohled 360 stupňů 

"Podrývající"         Spolupracující 

      10. Jak jste v komunikaci efektivní? 
     Jak jste dobrý/á v dosahování 

výsledků? 
     

 

označte v rámečku x, 
čemu se více blížíte 

 Naznačuji         Ptám se přímo 

Mlčenlivý/á, mluvím málo         Mluvím hlasitě, hodně se ptám 

Jednám s ohledem na minulost         Jednám s ohledem na přítomnost 

Okamţité uspokojení         Dlouhodobá investice 

Orientovaný/á na vlastní "výhru"         
Orientovaný/á na "výhru" obou 
stran 

Zaměřený/á na problém         Zaměřený/á na řešení 

Kniţní moudrost - vzdělanost         Přirozená chytrost ze ţivota 

Sdílím cíle         Inspiruji svou vizí 

Chodím kolem "horké kaše"         "Jdu hned k věci" 

Mluvím o "věcech" - jsem odpojený/á         
Fandím "věcem" - jsem 
zapojený/á 

      11. Co o sobě víte? 
     

 

označte v rámečku x, 
čemu se více blížíte 

 Hledám spíše rozdíly         Hledám spíše podobnosti 

Většinou iniciuji         Většinou čekám co ostatní 

Důleţitý je pro mě hlavně detail         Důleţitý je pro mě hlavně celek 

Řídím se hlavně vnitřními pravidly         
Je pro mě hlavně důleţité, co 
řeknou ostatní 

Důleţité jsou pro mě především 
moţnosti, alternativy         

Důleţité jsou pro mě hlavně 
plány, procedury, vzorce, pravidla 

Jdu přímo za svým cílem, vidím pouze 
cíl         

Všímám si komplikací a těţkosti, 
které na cestě k cíli přijdou 

Většinou pevně kontroluji čas         Zapomínám často na čas 

Klidně řeknu ne         Nikoho neodmítnu 

Nevadí mi si o něco poţádat         Raději o nic neţádám 

Vyjadřuji a popisuji dobře své pocity         Nevyjadřuji či popisuji své pocity 

      
Fáze 3: situace - chování - efekt         

 

 



 

 

Příloha č. 3 – Maximální ceny bez DPH uvedené společností SATUM CZECH v zadávacím 

řízení projektu 

Kurz 
Maximální cena bez DPH 

(uvedena v zadávacím řízení) 

část A - Rozvoj měkkých dovedností 900 000,00 

část A - ubytování 158 067,20 

část A - stravování 77 815,10 

část B - PC gramotnost - kancelářské programy 75 630,30 

část C - Jazykové dovednosti 376 470,60 

část D1 - Profesní školení pojišťovacích 

makléřů 
31 932,80 

část D2 - Odborná školení pro dopravce 

v souvislosti s pojištěním 
113 445,40 

část D3 - Zadávání výběrových řízení 29 411,80 

část D4 - Marketing 22 689,10 

část D5 - Konference s tématikou o pojištění 60 504,20 

 


