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1 Úvod 

 

Tlak na změny nebyl ve sféře podnikání nikdy tak silný jako dnes. Rostoucí globální 

konkurence si vynucuje přechod ke štíhlejším, efektivnějším, flexibilnějším a lépe reagujícím 

jednotkám. Tempo technologických inovací je tak rychlé, ţe to, co bylo včera nové, je dnes 

jiţ zastaralé. V turbulentní době se musí přizpůsobit nejen jednotlivci, ale také organizace 

pohybující se na trhu, jehoţ konkurence neustále narůstá. V silném konkurenčním prostředí 

není jiné cesty, protoţe společnost a jednotlivci, kteří nebudou výkonnějšími neţ dosud,        

na současných nestabilních trzích nepřeţijí. V dnešní době je nejvyšší čas vsadit na lidi, 

vyprostit se z procesu, který vytvořil neflexibilního jedince v byrokratické organizaci. Rozvoj 

lidského potenciálu, asi jako jediný, zaručuje určitou komparativní výhodu organizace a její 

přizpůsobení se okamţitým potřebám trhu. 

 

 Tato diplomová práce se pokouší čtenářům vysvětlit moderní a efektivní způsob 

vzdělávání pracovníků. S pojmem trénování lidí se většina z Vás setkala spíše v oblasti 

sportu, neţ v rozvoji pracovních schopností a dovedností v organizacích. Ale právě tento druh 

vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů je jedna z významných příleţitostí, jak mohou 

organizace, především na finančním trhu, získat podstatnou konkurenční výhodu. 

 

 Cílem této práce je dokázat, ţe trénováním pracovníků se dá dosáhnout cíleného 

zvyšování prodeje u banky XY a zvýšit tak objem prodeje u konkrétního druhu nabízených 

sluţeb. Důleţitějším cílem je ovšem nalézt úzká místa tréninkových kurzů a zvýšit tak jejich 

efektivnost. 

 

 První část diplomové práce, která bude nazvaná teoretická východiska, se bude 

nejprve zabývat důleţitostí rozvoje lidských zdrojů, který musí vycházet ze strategie a kultury 

organizace. Nejvýznamnější část rozvoje lidských zdrojů se uskutečňuje za pomoci jejich 

vzdělávání. Proto další část teoretických východisek seznamuje s jednou z moderních 

způsobů vzdělávání a tou je trénování lidských zdrojů za pomoci trenéra. Průběh 

tréninkových kurzů je vţdy určitou modifikací tradičního a participativního tréninku. 

Podstatnou součástí této kapitoly jsou také nejdůleţitější metody a nástroje, které trenér  

při své práci vyuţívá. V neposlední řadě jsou teoretická východiska zaměřena  

na vyhodnocování efektivity a investic do vzdělávání lidských zdrojů. 
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 Druhá a zároveň praktická část diplomové práce  se bude soustředit na samotný průběh 

tréninkového kurzu zaměřeného na zvyšování prodeje kreditních karet banky  

XY. Za pomoci dotazníkového šetření se budou zjišťovat moţnosti zlepšení a zefektivnění 

průběhu tréninkového kurzu ze strany účastníků vzdělávacího programu. Další metodou 

vyuţitou v praktické části budou údaje z banky XY, s jejíţ pomocí se bude v diplomové 

 práci zjišťovat vliv tréninku na prodej kreditních karet u konkrétních poboček  

banky XY a moţnosti zlepšení účinku tréninku. 

 

 Třetí kapitola této diplomové práce nazvaná návrh doporučení pro praxi bude 

zaměřena jednak na hledání příleţitostí, jak zlepšit průběh tréninkového kurzu,  

aby byl pro jeho účastníky efektivnější a jednak na návrh moţností, jak zvýšit prodej  

po ukončení tréninkového kurzu a tím zajistit vyšší prodej daného produktu. 
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2 Teoretická východiska práce 

 

 První část této kapitoly je věnována strategii a kultuře lidských zdrojů v organizaci,     

ze kterých musí vycházet vzdělávání a rozvoj pracovníků. Druhá část se poté bude věnovat 

jedné z metod moderního způsobu vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v organizaci, kterou 

je trénovaní pracovníků. 

 

2.1 Zvyšování výkonnosti rozvojem lidských zdrojů 

 

 V posledních letech přechází organizace od hromadné produkce pro masový 

 trh ke stále jemnějšímu členění, které vyţaduje pozorné naslouchání zákazníkovi, uvědomění      

si jeho specifičnosti a dokonce předvídaní jeho potřeb. Zákazníci chtějí čím dál více, aby byli 

uznávání a aby se s nimi jednalo jako s jedinečnými osobnostmi, neţ jen jako                           

s vyměnitelnými články na pásu výroby. Téměř všichni pracovníci ve firmě tak přímo nebo 

nepřímo ovlivňují kvalitu poskytovaných produktů nebo sluţeb. Vzájemná závislost 

jednotlivců, týmů a různých sloţek organizací se stává velmi podstatnou.  Pracovní klima        

a moţnost se realizovat v práci se stávají hlavními trumfy pro firmy, které jsou schopné 

vnímat tyto tendence. Organizace usilující o působení na zákazníky, musejí vytvořit procesy   

a vycvičit lidi tak, aby rychle a snadno získali informace o potřebách zákazníků. Pracovníci 

musí být oddáni klíčovým zákazníkům a důvěrně je znát. Stacke (2005) 

 

 Existují činnosti, které jiná organizace dělá vţdy lépe neţ její konkurenti.                

Tyto schopnosti mohou být tvrdé, jako je technologie (např. schopnost vytvářet nové, na trhu 

se prosazující technologie nebo finanční flexibilita v zájmu současné agresivní reakce na větší 

mnoţství trhů) nebo mohou být měkké, jako jsou organizační schopnosti (např. schopnost 

dostat se rychleji na trh nebo získat a udrţet si efektivní globální exparianty). Formovat             

a napodobovat měkké organizační schopnosti je obtíţnější. Můţeme to vidět například u firem 

pokoušejících se zavádět měkké schopnosti, jako je komplexní řízení kvality (TQM) nebo 

proces reegineeringu. Méně důleţité neţ to, kdo dnes vytváří nejlepší produkt, je otázka, 

 kdo má organizační schopnost vytvářet nejlepší produkt stále a stále a přizpůsobovat se všem 

globálním trhům. 
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 Také rozvoj technologií vyvinul tlak na změnu vnímání pracovníků ve firmě. 

Technologie zmenšila, sblíţila a zrychlila náš svět. V prostředí bobtnající počítačové 

gramotnosti se myšlenky, nápady a představy rychle šíří po celém světě. Technologie 

překonává geografické vzdálenosti i jazyky a kulturní rozdíly. Osobní vyuţívání technologií 

rovněţ změnilo toky a vyuţití informací. Myšlenky jsou platidlem tohoto století                      

a intelektuální kapitál nyní můţe být podchycen a bezprostředně sdělen jiným. Ulrich (2009)  

 

2.1.1 Strategie lidských zdrojů 

 

      Strategii můţeme definovat jako dlouhodobější směřování a oblast působnosti 

organizace, která dokonale přizpůsobuje své zdroje svému měnícímu se prostředí a zejména 

svým trhům, zákazníkům a klientům, aby naplnila očekávání všech zainteresovaných stran.  

 

  Podniková strategie se týká získávání konkurenční výhody. Efektivní vytváření            

a realizace strategie závisí na strategické schopnosti manaţerů organizace. To znamená 

schopnost vytvářet dosaţitelné vize budoucnosti, předvídat dlouhodobý vývoj, předpokládat 

moţnosti volby (a jejich pravděpodobné důsledky), volit správný postup. 

 

 Strategie lidských zdrojů charakterizujeme jako vnitřně sladěné soubory personálních 

postupů a rámec rozhodujících cílů a prostředků. Jsou jednak propojeny s podnikovou 

strategií a jednak navzájem mezi sebou. Strategie lidských zdrojů by měla být přizpůsobena 

podmínkám organizace včetně její kultury, pracovních procesů a vnějšího prostředí. Strategie 

lidských zdrojů musejí brát v úvahu konkrétní potřeby jak organizace, tak jejich pracovníků, 

nemohou totiţ existovat ţádné univerzální postupy. 

 

 Účelem strategie lidských zdrojů je usměrňovat vytváření a realizace programů řízení 

lidských zdrojů. Jsou jakýmisi prostředky, s jejichţ pomocí organizace sděluje všem, jichţ     

se to týká své záměry o tom, jak budou řízeny její lidské zdroje. Tvoří základnu                    

pro strategické plánování a umoţňuje organizaci posuzovat dosaţený pokrok a hodnotit 

výsledky v porovnání s cíly. Strategie lidských zdrojů nabízejí vizi budoucnosti,  

ale jsou zároveň prostředky definujícími potřebné akce a to, jak by měla být příslušná vize 

uskutečňována. Amstrong (2007) 
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2.1.2 Typy strategií lidských zdrojů 

 

 Protoţe organizace jsou různé, jsou různé i strategie lidských zdrojů. Lze rozpoznat 

dva základní typy strategie lidských zdrojů a to rámcové, obecné strategie a specifické 

strategie vztahující se k různým stránkám řízení lidských zdrojů. 

 

Rámcové strategie lidských zdrojů 

 

 Rámcové, obecné strategie charakterizují obecné záměry organizace 

 o tom, jak by měli být lidé řízeni a rozvíjeni, jaké kroky by se měly podniknout,  

aby organizace přilákala a udrţela si potřebné lidi a aby tito lidé byli pokud moţno oddaní, 

motivovaní a angaţovaní. Jejich cíle a účel budou nejspíše vyjadřovány v hrubých rysech, 

které budou tvořit jakýsi rámec, scénu pro konkrétnější, specifičtější strategie.  

Týkají se celkové efektivnosti organizace, získávání výhody plynoucí z lidských zdrojů 

pomoci, zaměstnávání lepších lidí   v organizacích s lepšími procesy, vytvářejícími systémy 

vysoce výkonné práce a všeobecně řečeno to, čemu se říká příjemné, atraktivní pracoviště. 

Amstrong (2007) 

 

Specifické strategie lidských zdrojů 

 

Specifické strategie lidských zdrojů určuje, co organizace zamýšlí udělat v takových 

oblastech, jako je: 

 řízení talentů coţ znamená, jak chce organizace zvítězit ve válce o talenty, 

 řízení znalostí je vytváření, získávání, osvojování si, předávání a vyuţívání znalostí        

za účelem zlepšení procesů učení a výkonu, 

 zabezpečování lidských zdrojů stanovuje, jak si získat a udrţet vysoce kvalitní lidi, 

 vzdělávání a rozvíjení znamená vytváření prostředí, v němţ jsou pracovníci vedení,          

ke vzdělávání a rozvoji 

 odměňování je definování toho, co chce organizace v dlouhodobé perspektivě dělat         

při vytváření a realizaci politiky, postupů a procesů odměňování, které budou podporovat 

dosahování jejich podnikatelských cílů a uspokojovat potřeby všech zainteresovaných 

stran. Amstrong (2007) 
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2.1.3 Vliv podnikové kultury na rozvoj lidských zdrojů 

 

 Podniková kultura je modelovým souhrnem sdílených postojů, názorů, přesvědčení, 

domněnek a očekávání, které nebývají nikde oficiálně zaznamenány, ale utvářejí způsob 

jednání lidí v organizaci a podporují způsob pracovní činnosti. Podniková kultura je klíčovou 

sloţkou úspěchu poslání a strategie podniku, zlepšování jeho organizační efektivity                

a managementu změn. Její význam spočívá v hluboko zakořeněných přesvědčení, které 

zachovává odraz toho, co se dělo v minulosti. Organizační kultura můţe pomáhat organizaci 

tím, ţe vytváří prostředí, které přispívá k zlepšování výkonů, k zvládání změn a která mají 

vliv na pojímání rozvoje a vzdělávání v organizaci. Lukášová (2010) 

 

  Nejběţnější pouţívanou typologií podnikové kultury je dle T. B. Deala 

 a A. A. Kennedyho. Tato typologie je postavena na předpokladu, ţe vnější vlivy určují 

charakter vnitřního prostředí. Jedním z vlivů je rychlost zpětné vazby trhu, který  na 

rozhodnutí můţe reagovat velmi rychle nebo s poměrně velkým zpoţděním. Druhý vliv je 

míra konkurence. Velká míra konkurence nastává, kdyţ ţádná z firem nemůţe získat větší 

trţní podíl, protoţe se o něj dělí více firem. Cílem je však získat určitý náskok, který 

umoţňuje získat větší podíl a vstoupit do prostoru, kde mají moţnost získat konkurenční 

výhodu.  Hroník (2006) 

 

Tabulka č. 2.1: Typologie firemní kultury podle vnějších determinantů 

 

Míra rizikovosti předmětu podnikání, míra konkurence 

velká malá 

 

Rychlost zpětné 

vazby trhu 

 

velká 

Kultura 

ostrých hochů 

Kultura 

přátelských experimentů 

 

malá 

Kultura 

jízdy na jistotu 

Kultura 

mašliček 

 

 

Zdroj: Hroník (2006, str. 16) 
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 Kultura ostrých hochů se vyznačuje individualismem. Ceněný je především špičkový 

výkon. Pracovník je tak dobrý, jaký byl jeho poslední výkon. Chybu či zaváhání lze tolerovat, 

jestliţe jsou ihned napraveny, překonány špičkovým výkonem. Kariéra můţe mít charakter 

rychlého vzestupu, ale také nenadálého pádu. Na firemní půdu nejsou přenášeny jakékoli 

soukromé záleţitosti, není zde prostor pro sdílení emocí. Při rozvoji a vzdělávání se uplatňuje 

strategie vysoké laťky, coţ znamená, ţe rozvoj a vzdělávání je jen pro nejlepší, aby se stali 

nejlepšími. 

 

 Kultura přátelských experimentů je charakteristická týmovou prací. Ceněný  

je především nápad. Chrlí se jeden za druhým, hodně se mezi sebou komunikuje, nejsou časté 

osobní nevraţivost, či závist. Pracovníci drţí pospolu a jsou připraveni rychle reagovat          

na potřeby svých zákazníků, jsou produktivní. Kariérový postup není důleţitý. O soukromých 

záleţitostech se mluví, pracovníci vzájemně znají svá zázemí, starosti. Při vzdělávání              

a rozvoji se uplatňuje bezbariérový přístup, coţ znamená, ţe se rozvoje účastní všichni 

zaměstnanci bez ohledu na to, na jaké pozici jsou a jakou mají výkonnost. 

 

 Kultura jízdy na jistotu je především citlivá na chybu. Zatímco kultura ostrých hochů 

staví na první místo úspěch, špičkový výkon a chybu je moţno napravit, v této kultuře je tím 

prvořadým nedopustit se chyby. Postupuje se pomalu i kariérový postup je pomalý                    

a plánovaný. O soukromých záleţitostech se nemluví. Přesně stanovený postup  

má překonávat rizika a nejistoty. I rozvoj a vzdělávání pracovníků je v této organizaci přesně 

naplánován a propracován, nejčastěji se vyuţívá individuální rozvoj. 

 

 Kultura mašliček, respektive procesní kultura je typická pro organizace, které působí     

v málo konkurenčním prostředí (státní organizace, monopoly apod.) nebo v prostředí,  

kde se klade důraz na pečlivost, přesnost a správný postup. Formální náleţitosti mají přednost 

před věcným obsahem. Při rozvoji a vzdělávání je důraz kladen na certifikované programy, 

které absolvují jedinci podle svého postavení. Kariérní řád přesně popisuje standardy, jichţ    

je třeba dosáhnout, a příslušná odpovídající školení. Hroník (2006)  
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2.1.4 Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů  

 

 Jak uvádí ve svém díle Tureckiová (2004) hlavním nástrojem rozvoje zaměstnanců    

ve smyslu zdokonalování, rozšiřování, prohlubování anebo změny struktury a obsahu jejich 

profesní způsobilosti a tím vlastně také příspěvkem k vyšší výkonnosti pracovníků i firmy 

jako celku, je podnikové vzdělávání. 

 

 Pomineme-li dávno překonaný názor, ţe podnikové vzdělávání je zbytečná ztráta času, 

jakkoli i ten se můţe vyskytnout, existují zhruba tři vývoje stupně nebo přístup ke vzdělávání 

zaměstnanců: 

 

1. Organizování jednotlivých vzdělávacích akcí - tyto akce reagují na momentální potřeby 

jednotlivců nebo firmy, vedou k odstranění rozdílu mezi reálnou a poţadovanou kvalifikací    

a které pro svoji nahodilost nemohou mít ani skutečně vzdělávací čí rozvojový efekt. 

 

2. Systematický přístup - tento přístup propojuje podnikovou strategii se strategií lidských 

zdrojů i se systémem podnikového vzdělávání, jedná se tedy o systematický proces, ve kterém 

kromě změn ve struktuře znalostí a dovedností, respektive jejich prostřednictvím, dochází     

ke změnám v pracovním chování. Dotýká se tak i motivace a způsobu motivování 

zaměstnanců. 

 

3. Koncepce učící se organizace - tento přístup je komplexním modelem rozvoje lidí v rámci 

organizací nejrůznějšího typu, v takové organizaci se pracovnicí učí průběţně, také                 

a především z kaţdodenních zkušeností. Jedná se o cíleně a uvědoměle řízený proces, který 

umoţňuje, aby učení probíhalo rychleji neţ změny vynucené okolím. Firma                           

se prostřednictvím učení svých členů stává způsobilou vytvářet, shromaţďovat, přednášet, 

upravovat a aplikovat znalosti jak v rámci vnitřního, tak i vnějšího prostředí a dle potřeby 

modifikovat své chování. Tureckiova (2004) 

 

 Nejefektivnějším podnikovým vzděláváním pracovníků je dobře organizované 

systematické vzdělávání. Je to neustále se opakující cyklus, vycházející ze zásad strategie 

vzdělávání a opírající se o pečlivě vytvořené organizační a institucionální předpoklady 

vzdělávání. Jimi se rozumí především existence skupiny či skupin pracovníků (často jsou 

členy i externí odborníci), iniciujících podnikové vzdělávání a zajišťujících jeho odbornou      
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a organizační stránku. Důleţitá je i existence standardních i speciálních školících programů, 

přiměřeně vybavených školících zařízení, či vhodných podmínek. Je potřeba mít i vlastní,      

či smluvně zajištěné externí školitele. 

 

 Vlastní cyklus vzdělávání a rozvoje pracovníků začíná identifikací potřeby formování 

pracovních schopností pracovníků podniku. Následuje fáze plánování vzdělávání, během     

níţ se řeší otázky rozpočtu, časového plánu, pracovníků, kterých se školení bude týkat, 

oblasti, obsahu, metod školení apod. Třetí fází cyklu je vlastní proces školení, tedy realizace 

vzdělávacího procesu. Protoţe podnikové vzdělávání pracovníků bývá dosti nákladnou 

záleţitostí, musí podnik pochopitelně zajímat, do jaké míry byly stanovené cíle vzdělávání 

splněny a jak se přitom osvědčily nástroje, metody pouţité ke vzdělávání pracovníků.       

Proto následuje fáze vyhodnocování výsledků vzdělávání a vyhodnocování účinnosti 

vzdělávacího programu a pouţitých metod. V této fázi se objevují skutečnosti, ke kterým      

se pak přihlíţí v dalším cyklu, především pak ve fázi identifikace potřeby vzdělávaní              

a plánování vzdělávání. Koubek (2007) 

 

Obrázek č. 2: Základní cyklus systematického formování vzdělávání pracovníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Zdroj: Koubek (2007, str. 215) 
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 Výhody systematického přístupu k podnikovému vzdělávání jsou poměrně zřejmé.              

Jde především o získání konkurenční výhody prostřednictvím lidí a v optimálním případě 

vede ke zvýšení sepětí pracovníků s firmou, které se projevuje zvýšením pracovní 

spokojenosti, motivovanosti, angaţovanosti a loajality vůči firmě, v důsledku čehoţ dochází 

například k růstu výkonnosti v triádě jednotlivec - tým - firma, ale také a především               

ke zkvalitnění sluţeb poskytovaných zákazníkům, k celkovému zlepšení image firmy 

(pověst dobrého zaměstnavatele v širším kontextu nebo ke zvýšení atraktivity podniku na trhu 

práce a usnadnění získávání pracovníků. Tureckiova (2004) 

 

2.2 Trénování, účinná metoda rozvoje lidských zdrojů 

 

 Trénování je zaměřeno na získávání praktických dovedností. Podstatnou součástí 

takových programů je nácvik určitých postupů, čímţ mohou tyto programy připomínat 

trénování sportovců. Tréninky jsou vhodné v situacích, kdy zadavatel myslí spíše na budoucí 

potenciál neţ na současné potíţe. Hodí se lépe pro účastníky schopné odvozovat z obecného 

konkrétní, tedy pro ty, kteří samostatně vyuţívají modelové situace a záţitky z tréninkových 

kursů v reálných praktických situacích.  

 

2.2.1 Odlišnost trénování od jiných forem práce s klienty 

 

 Velmi často se slovo trenér ztotoţňuje se slovem kouč, coţ je způsobeno převáţně 

 tím, ţe slovo kouč pochází z anglického slova coach, coţ v překladu do českého jazyka 

znamená trenér. Tento omyl vznikl převáţně u těch lidí, kteří nikdy neměli moţnost  

být trénováni nebo koučováni. 

 

Trenér 

 

 Trenér se zaměřuje na rozvíjení konkrétních dovedností klienta (motorických, 

kognitivních, sociálních aj.). Navrhuje klientovi tréninkový plán a dohlíţí na jeho plnění. 

Klient se učí nápodobou, prostřednictvím vlastní zkušenosti a práce s chybou. Svůj výkon 

zlepšuje neustálým opakováním, revidováním a korigováním. Při odhalování  

chyb a nedostatků mu pomáhá trenér. Klient tak získává novou zkušenost, která se dále 

upevňuje aplikací nabytých dovedností v konkrétních situacích. Vyuţívá se převáţně  

při zlepšení dovedností a chování účastníků, jako je jednání, obchodní hovory atd. 
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Kouč 

  

 Kouč je odborník na motivování lidí a strukturování jejich zkušeností. Vychází          

ze znalosti lidské psychiky a poskytuje klientovi zpětnou vazbu a emocionální podporu. 

Pomáhá klientovi plánovat ţivotní kroky, stanovit si realistické cíle a hledat efektivní způsoby 

jejich dosahování, reflektovat svou aktuální situaci a získat nad ní nadhled, odhadovat 

 své vlastní moţnosti a omezení, rozhodovat se o volbě konkrétního řešení (způsobu dosaţení 

cíle), odhalovat a odstraňovat bariéry v procesu dosahovaní cílů. Koučování se od poradenství      

a jiných forem práce s klienty odlišuje především v tom, ţe kouč neposkytuje odborné rady    

a nehodnotí, ale pouze facilituje a strukturuje proces myšlení koučovaného. 

 

Poradce 

 

 Poradce (konzultant) je expertem na práci s informacemi a na řešení specifických 

otázek a problémů souvisejících s okruhem jeho působnosti (např. v oblasti financí, práva 

managementu aj), vychází ze znalosti určitého oboru a poskytuje odbornou radu. Je tedy        

v pozici zkoušenějšího experta, který nabízí "know-how", předává nejlepší zkušenosti v určité 

oblasti lidské činnosti, ukazuje osvědčené modely, principy a postupy a navrhuje vhodné 

přístupy k řešení dané záleţitosti. Poradce obdobně jako kouč pomáhá klientovi 

 v tom, aby si ujasnil, čeho přesně chce dosáhnout, jaké zdroje má k dispozici a jak můţe 

těchto zdrojů  co nejlépe a nejefektivněji vyuţít v zájmu dosaţení svého cíle. Poradce pouţívá 

různé formy nástrojů a jeho práce s klientem bývá většinou jednorázová. 

 

Mentor 

 

 Mentor je zaměřen především na předávání svých vlastních zkušeností v určité oblasti 

či profesi, resp. modelů, principů, postupů a přístupů uplatňovaných v určité organizaci. 

Většinou nabízí vlastní pohled a zprostředkovává vlastní praktickou zkušenost. Hlavním 

úkolem mentora je provést svého svěřence úskalími určitého oboru či profese a hodnotit jeho 

výkony. 

  

 Z výše uvedené charakteristiky je zřejmé, ţe poradce je zaměřen primárně na obsah, 

trenér na výkon, mentor na správnost provedení a kouč na proces. Horská (2009) 
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2.3 Tréninkové styly 

 

 V tréninkových stylech rozeznáváme dva základní druhy tréninku, a to tradiční             

a participativní trénink. Tyto dva styly tréninku představují určité krajní body, na které se dají 

umístit různé modifikace těchto dvou základních typů tréninku v jemnějších variantách.        

V tabulce č. 2.1 jsou uvedené typické znaky vyhraněných podob obou tréninkových stylů. 

 

Tabulka č. 2.2: Rozdíl mezi tradičním a participativním tréninkem. 

 

Styl Tradiční Participativní 

Účel Předávání znalostí Objevování znalostí 

Program Určen trenérem Definován skupinou 

Trenér Expert Facilitátor 

Účastníci Adresáti informací Spolupracovníci 

Úvod Prezentace programu Dohoda o programu 

Závěr Hodnocení Další postup 

 

Zdroj: Plamínek (2010, str.186) 

 

2.3.1 Tradiční trénink  

 

 Tradiční trénink ve své ryzí podobě vychází z předpokladu, ţe je to trenér 

 kdo ví, co potřebují účastníci tréninku znát a umět. Předpokládá se naslouchání, které můţe 

být následně doplněno ještě napodobováním. Předmětem výkladu je preexistující, předem 

daný soubor znalostí a dovedností. Program je předem určen trenérem, případně 

 jej trenér dostane předem připravený od zadavatele.  Klíčové osoby v tomto tréninkovém 

stylu jsou tedy tři: zadavatel, trenér a účastníci kursu. Z praktického pohledu je důleţité, 

 zda se o formě obsahu tréninku rozhoduje jiţ před kursem a zpravidla bez účastníků. 

 

 Trenér je v roli věcného experta, který zná přednášenou problematiku. Účastnící 

 jsou v roli adresátů předávaných informací, mají právo téţ pokládat otázky, často                        

jen ve vymezeném čase. Od lektora se očekává, ţe bude znát odpovědi na všechny případné 

relevantní otázky, coţ ho často můţe nutit předstírat znalosti, které ve skutečnosti nemá.  
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 V úvodu tradičního tréninku trenér seznámí účastníky s programem a často i s pravidly 

chování na tréninku. V závěru můţe být nějaká forma hodnocení kursu, obvykle dotazník, 

 kde účastníci známkují různé parametry absolvovaného kursu, včetně výkonu lektora. 

 

 Mnoho trenérů preferuje tento tréninkový styl, ale problém bývá často 

 v tom, ţe se upnou k tomu, aby na závěr kurzu, tedy fáze vyhodnocení tréninku, dostali  

co nejlepší zpětnou vazbu a přizpůsobují program nikoliv zájmu skupiny, ale vlastní potřebě 

dobrého hodnocení. Významným kritériem, jímţ lektor poměřuje úspěšnost tradičního 

tréninku, bývá jeho spokojenost s průběhem kursu a ta je pochopitelně ovlivněna 

hodnocením, jehoţ se mu od účastníků dostalo. 

 

Typická struktura tradičního tréninku 

 

 V tomto typu tréninku převládá monolog, ale trenér dává dostatek prostoru k otevřené 

diskuzi. Lektor určuje témata, stanovuje základní strukturu tréninku a rozhoduje o pouţitých 

metodách. Takový trénink bývá obvykle sledem předem určených, připravených 

programových bloků, v nichţ se střídají výklad, hry a diskuse, viz příloha č. 1 

 

 Trénink začíná úvodním blokem, který zahrnuje především seznámení trenéra             

a účastníků, často formou nějaké seznamovací aktivity. Po seznámení většinou následuje 

dohoda o pravidlech, které se budou během tréninkového programu dodrţovat.  

Dále by měl trenér seznámit zúčastněné s programem, cíly a s očekáváním. K typickým 

krokům tohoto typu kurzů patří ukončení úvodního bloku nějakou povzbuzovací aktivitou, 

která by neměla být náročná. Tato povzbuzovací aktivita můţe trenérovi lépe poznat 

zúčastněné v méně formálním vystupování. Následující první přestávka je potom pro trenéra 

příleţitostí ke srovnání předpokladů, které dosud měl v souvislost se skupinou a přizpůsobit 

tak další průběh kursu. 

 

 Úvodní blok by neměl být delší neţ 60 minut, aby si trenér udrţel pozornost účastníků. 

Po tomto úvodním bloku následuje blok, který mívá velmi podobnou vnitřní strukturu.          

V úvodu prezentované téma je v tomto kroku procvičeno v nějaké aktivitě, obvykle formou 

hry nebo tím, ţe trenér předvede praktické vyuţití poznatků v realitě tréninkových kursů.       

O této aktivitě poté účastnici diskutují v analytické části bloku. Tento blok bývá opět ukončen 
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nějakou povzbuzovací aktivitou. Na konci kurzu trenér shrne hlavní poznatky a účastníci 

kursu jej vyhodnotí, a to jak slovně, tak i písemně v podobě připraveného dotazníku. 

 

2.3.2 Participativní trénink 

 

 Tento typ tréninku je ve své ryzí podobě do velké míry opakem tradičního tréninku.       

Je přirozeným vústěním myšlenek Carla Rogerse, přesvědčeného zastánce lidského potenciálu 

spontánně se rozvíjet. Věřil, ţe lidé dokáţou sami přijít na to, co potřebují, kdyţ k tomu 

dostanou podmínky, a to dokonce i ve velkých skupinách. 

 

 Participativní trénink tedy vychází z předpokladu, ţe jsou to účastníci, kdo nejlépe 

vědí, co potřebují znát a umět. Předmět výkladu (a tím i obsah a program kursu) je do značné 

míry definován přímo skupinou účastníků. Kurs je lektorem facilitován, tedy veden             

tak, aby docházelo k objevování nových znalostí a dovedností spoluprací ve skupině.           

Od účastníků se v různé míře očekávají řešitelské experimenty a následné přemýšlení o jejich 

výsledcích a průběhu. 

 

 Trenér jiţ není v roli experta na věc, ale má roli facilitátora, tedy odborníka na proces. 

Účastníci jsou v roli jeho spolupracovníků. V ryzí podobě participativního tréninku               

se dokonce předpokládá, ţe trénink můţe generovat znalosti a vytvářet dovednosti, o kterých 

nemá trenér ani tušení, ale které by bez jeho působení nevznikly. To proto, ţe ryzí 

participativní trénink předpokládá, ţe v interakci procesního experta (trenéra) a věcných 

expertů (účastníků) vznikne synergický efekt. 

 

 Klasický participativní trénink obvykle začíná dohodou lektora a účastníků                   

o programu a případně i o pravidlech. Tato dohoda většinou vychází z analýzy potřeb 

účastníků. Potřeby jsou zjišťovány často přímo na místě, někdy i dotazováním před kursem. 

Největší část programu tohoto typu tréninku pak zabere probírání témat, která byla v úvodu 

kursu vybrána k diskusi nebo řešení. V závěru kursu je místo hodnocení společně 

formulována představa o dalším postupu, jeţ má obvykle podobu plánu akcí, které mají 

 být v návaznosti na trénink vykonány.  Kurz bývá často posuzován zpětně podle dopadů, 

které přinesl do reálného ţivota či práce účastníků tréninku. Plamínek (2010)  
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Typická struktura participativního tréninku  

 

 Ve své klasické podobě má participativní trénink jasně stanovenou strukturu, kterou 

určuje trenér, ale témata, která budou probírána, nejsou předem známa, viz příloha  

č. 2. Vznikají z poţadavků účastníků v rámci tréninkového programu. Po nezbytném úvodu, 

ve kterém se obvykle definuje smysl setkání a můţe být pronesen trenérem nebo zadavatelem 

kursu, následuje představení účastníků a dohoda o mandátech. Tato dohoda je velmi důleţitá 

především proto, ţe se programu mohou účastnit lidé z různých hierarchických úrovní 

managementu a někteří účastníci tu mohou mít i přímé nadřízené. Mělo by být i zřejmé  

 to, ţe jsou si v diskusi všichni účastníci rovni a mají stejné právo rozhodovat. Je-li nějaká 

osoba z účastněných odpovědná za výsledné řešení, můţe v průběhu diskuse uplatit svůj vliv.  

Poté se předá slovo kaţdému účastníkovi, aby si zvykli na to, ţe budou mluvit a ţe je jejich 

aktivita skutečně vítaná. 

 

 Jednotlivá témata jsou při participativním tréninku často definována nějakou ţádoucí 

změnou. Můţe být například dohodnuto, jaký je status quo, tedy současný stav a jaký  

by měl být stav ţádoucí, tedy stav po vyřešení problému. Stanovení změnového vektoru dává 

účastníkům do ruky jakýsi pomyslný metr, jimţ mohou exaktně zjistit, zda je problém 

dohodnutým postupem vyřešen nebo zda je třeba hledat jiné, lepší řešení.  

 

 Při debatách o realizačním plánu se přiděluje práce a proto je vhodné si pro tento 

 bod programu raději nechat více času. Součástí realizačního plánu by měly být i návrhy 

postupů pro případ komplikací, které mohou při uskutečňování plánu nastat. Plamínek (2010) 
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2. 4 Metody tréninku 

 

 Pouţívané metody výcviku by měly odpovídat účelu vzdělávání a charakteristikám 

účastníků. Ve většině případů se pouţívají všechny techniky tréninku v jednom tréninkovém 

kurzu nebo alespoň kombinace většiny z nich. Mezi nejpouţívanější metody tréninku patří 

převáţně prezentace, diskuse, řešení modelových situací, řešení reálných situací, reflexní 

techniky a podpůrné techniky. 

 

2.4.1 Prezentace  

 

 Podstatnou částí tréninkových programů byla, je a bude prezentace poznatků. 

Dříve se v tomto kontextu mluvilo o přednáškách, ovšem moderní metody tento tradiční 

termín vytlačily do podřízené pozice podmnoţiny prezentačních technik. Při prezentaci 

 se dnes stále více promítají obrázky, jejich animované sekvence a dokonce i krátké filmové 

ukázky, které zřejmě zařídily ústup slova přednášky ze své pozice. Prezentace je vhodná 

především pro nabízení informací, které je často spojeno s ambicí, ţe se z některých informací 

stanou znalosti. Dalším důvodem pro prezentace je smysl pobavit posluchače a navodit 

 tím uvolněnou atmosféru.  

 

Sloţky prezentací  

 

 Přednášky nebo prezentace mají poměrně rozsáhlý obsah moţných technik, které  

se dají pouţít. Mezi nejvíce vyuţívané patří výklad, příklad, kontext, poznámky, příběhy, 

kreslení, promítání a demonstrace.  

 

 Výklad jako sdělení o podstatách a souvislostech témat je základem prezentací.  

 Měl by být nosnou konstrukcí, na niţ jsou připevňovány další techniky, 

 ale k níţ se myšlenkový tok prezentujícího i jeho posluchačů neustále vrací a díky němuţ 

 se často i velmi spletité mozaice ilustrujících a zpestřujících technik všichni dobře orientují.  

 

 Příklad představuje specifickou, konkrétní nebo unikátní podobu, vykládaného jevu. 

Jev je příkladem ilustrován ve své obvyklé nebo výjimečné podobě. Proto příklady nejen 

objasňují jevy a pomáhají s jejich pochopením, ale také mohou jev vymezovat  

tím, ţe jej představují v jeho okrajových, výjimečných či paradoxních podobách. Posluchači 
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mají příklady rádi. Rozsáhlým příkladům, které jsou na trénincích občas účastníkům 

předkládány k analýze, se říká případové studie.  

 

 Kontext je okruh souvislostí vykládaného jevu s jinými jevy, jeţ se k němu nějak 

vztahují. Zasazování jevů do kontextu usnadňuje zapamatování tématu a podněcuje 

posluchače k širším úvahám o jevu. Jakmile se o jevu přemýšlí v souvislostech, velmi 

významně zvyšuje pravděpodobnost, ţe se informace o něm stanou znalostí posluchačů. 

 

 Poznámky jsou krátké intervence do dynamiky prezentace s rozmanitými obsahy         

i účely. Různé odskoky a oddechy mohou například na chvíli odvést pozornost posluchačů     

od výkladu - třeba proto, aby se vyřčené stačilo setkat s nevědomím posluchačů a trochu       

se v něm zabydlelo nebo aby vznikl důvod k dalšímu zopakování důleţité myšlenky. Moţné 

jsou i volné komentáře ve vztahu k nějaké známé situaci. Velmi běţný a velmi oblíbený         

u posluchačů je humor.  

 

 Příběhy mívají v zásadě podobný účel jako poznámky nebo příklady, jde však             

o rozsáhlejší útvar, jehoţ základem je popis děje. Zdařilé historky jsou posluchači ceněné        

a velmi oblíbené. Mohou objasňovat podstaty a rozsahy jevů podobně jako příklady a mohou 

také poskytovat čas pro nevědomé zpracování sloţitějšího výkladu. 

 

 Kreslení je zcela běţnou součástí tematických prezentací na tréninkových kursech. 

Trenéři dobře vědí, ţe mnozí účastníci jsou na obrázcích, při úloze něco si osvojit, téměř 

závislí. Tato technika má velkou výhodu v tom, ţe lidé automatiky dokáţou rychle generovat     

z obrazců a asociací. Obrázky ovšem musí být na tabulích a flipchartech generovány 

způsobem a rychlostí, jeţ jsou posluchači schopni vnímat. 

 

 Promítání postrádá posledně uvedenou výhodu, ovšem jeho předností 

 je předvídatelnost. Je vhodné rychlost promítání přizpůsobit rychlosti vnímání uchazečů, 

 aby byli schopni promýšlet nově překládané informace. Součástí prezentace můţe  

být i promítání ukázek z filmů. Schopnosti současných filmových protagonistů jsou na takové 

úrovni, ţe      ze skutečně kvalitních filmů je moţné vybírat sekvence, jeţ dokumentují mnohá 

komunikační témata.  
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 Demonstrace je zde chápana jako předvedení postupů, jeţ jsou předmětem trenérova 

výkladu. Je to zřejmě nejpřesvědčivější způsob prezentace, protoţe trenér můţe názorně 

předvést, co měl svými slovy na mysli. Plamínek (2010) 

 

2.4.2 Diskuse   

 

 
I sebelepší prezentace trpí ve své ryzí podobě zásadním problém, ţe je zaloţena          

na monologu přednášejícího. Tento problém řeší právě diskuse. Diskuse celé skupiny 

účastníků jsou na trénincích prakticky vţdy řízené, coţ znamená, ţe jejich účastnící generují 

uţitečné poznatky o tématu pod zprostředkujícím vlivem facilitátora (tedy trenéra) diskuse. 

 

 Rozlišujeme dva základní typy diskusí, a to volné diskuse a strukturované diskuse. 

První typ diskuse je limitován pouze určitými pravidly, buď předem stanovenými,  

nebo samozřejmě předpokládanými vzhledem k úrovni zkušeností a dovedností účastníků.       

Volné diskuse bývají tradičně organizovány ve facilitovaných kruzích tzn., ţe účastníci 

nejčastěji sedí uspořádaní do kruţnice nebo nějaké její části. Kruh je totiţ tradičním 

symbolem rovnosti. Průběh diskuse neovlivňuje pouze tvar, který účastníci vytvářejí,  

ale i přítomnosti či absence fyzických bariér, jenţ se mezi ně staví. Stůl totiţ představuje 

určitý štít, za který se mohou účastnici skrýt a méně se otevřít. Druhou formou diskusí jsou 

potom strukturované diskuse. Některé diskuse totiţ nemohou být zcela volné, musí mít danou 

určitou podobu, strukturu, určitý postup. V takových případech je nutné určit, kdo a kdy bude 

mluvit a na jaké téma.  

 

Techniky diskutování 

 

 Mezi technikami pouţívanými při diskusích dominuje především facilitace.               

Jde o usnadňování diskuse neutrální osobou, která odpovídá za proces a spokojenost 

účastníků, ale neintervenuje do věcné podstaty diskuse. 

 

 Dotazování je prvkem, kterým je moţné přesně, a po splnění určitých podmínek           

i poměrně nenápadně, ovlivnit směr a podobu diskuse. Poloţením otázky si totiţ trenér říká 

nejen o určitý obsah odpovědi, ale i o její formu. Pod vlivem otevřených otázek má diskuse 

tendenci rozvíjet stručné odpovědi a předpovídat tak vývoj diskuse. 
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 Namítání a odmítání jsou pro trenéra občas nezbytností. Účastníci jsou ovšem citliví 

na jejich kvalitu i kvantitu. Lektor, který bojuje s účastníky nebo je dokonce zesměšňuje, 

pochopitelně odvrací pozornost účastníků vzdělávání od tématu ke vztahům. Lektor, který 

souhlasí s kaţdým účastníkem, ztrácí důvěryhodnost. Rozumné námitky a šetrná odmítnutí 

vyslovených názorů jsou tedy moţné i ve velké míře, pokud trenér vystupuje i v roli experta. 

Námitky by ovšem neměly být myšleny ve vztahu k nositelům této myšlenky, nýbrţ pouze    

k obsahu.  

 

 Dotazování a argumentace. Schopnost formulovat obhajitelná tvrzení, podpořit          

je argumenty a případně je i úspěšně dokazovat je důleţitou součástí trenérské způsobilosti, 

stejně jako schopnost posuzovat správnost či oprávněnost tvrzení, argumentů a důkazů, které 

uvádějí účastníci kursů a upozorňovat na správnost či nesprávnost jejich úsudků,  

je-li to uţitečné pro naplnění cílů vzdělávacího programu. 

 

 Shrnutí je účinným nástrojem a základním právem i povinností trenéra, který vede 

diskusi na tréninkovém kurzu. Shrnutí pomáhá účastníkům v orientaci, pouţívá se vţdy        

na konci diskuse, kdy je třeba shrnout závěry, po přestávce v delší diskusi a vţdy, kdyţ 

některý z účastníků ztrácí přehled o diskuzi. Důleţitá je také zpětná vazba, protoţe většina 

účastníků očekává, ţe jim trenér řekne své názory a prostředky k průběhu a výsledkům 

diskuse nebo k výkonům jednotlivých diskutérů. Plamínek (2010)  

 

2.4.3 Řešení modelových situací  

 

 
V tréninkové praxi se tato skupina technik běţně označuje jako  

hry. Hraní her, respektive řešení modelových situací je pro tréninky velmi typické. 

 Tyto modelové situaci jsou obvykle vybírány tak, aby vystihly a zdůraznily podstatu 

osvojovaných teoretických metod nebo procvičily rozmanité aspekty osvojovaných 

praktických dovedností. Měly by tedy přispět spíše k pochopení a osvojení procesů neţ k 

získání konkrétních věcných řešení nebo znalostí. Pomocí her totiţ můţe trenér přenášet 

teoretické znalosti, ale také rozvíjet praktické dovednosti. U her bývá vţdy zadaná nějaká 

významová souvislost, ta je nejčastěji vyjádřena pomocí nějakých instrukcí, které omezují 

hráče. Nejčastěji se rozlišují čtyři základní typy modelových situací. 

 

 



26 

 

Typy modelových situací 

 

 První z modelových situací jsou hry se sdíleným zadáním, kdy trenér kursu seznámí     

se zadáním hry všechny účastníky společně a většinou bez přípravy skupina začíná sehrávku. 

Podle potřeby můţe trenér nadefinovat nějaké specifické role jako např. vedoucího diskuse 

nebo role zapisovatele průběhu. Tímto způsobem se nejčastěji cvičí dovednosti v řešení 

problémů, kreativita nebo rozhodování, viz příloha č. 3. Nejlépe je vybírat hry, v nichţ ţádné 

správné řešení neexistuje, kde jde pouze o to, aby se skupina dokázala dohodnout.  

 

 Druhým typem hry jsou hry s rozlišenými zájmy, viz příloha č. 3. V tomto typu  

her účastníci tréninkových kurzů dostávají role jiţ přiděleny s konkrétním kontextem 

 a charakteristikou prostředí, ve kterém roli hrají. Obvykle mají účastníci k dispozici i důvěrné 

informace o konkrétní situaci a popis zájmů, jeţ účastník ve hře má a které  

má co nejlépe naplnit. Tento typ her se nejčastěji vyuţívá při trénování vyjednávacích 

dovedností nebo při nácviku řešení sporů. 

 

 Dalším nejčastěji pouţívaným typem her jsou hry s rozlišeními rolemi. Tento typ her 

je velmi náročný, protoţe vyţaduje od zúčastněných značnou dávku ochoty 

 a schopností hrát specifické role. Hráči mají obvykle přiděleny určité povahové rysy  

či nějaké sociální role. V tomto typu her se nejedná o výsledky, kterých má být hrou 

dosaţeno, ale jde především o způsob, jakým mají vystupovat. Zadání bývají často důvěrná 

a jsou kladeny velké nároky na schopnosti účastníků vţít se s příslušnou rolí. Tento typ her 

 je vhodný pro nácvik obecných komunikačních dovedností nebo při nácviku zvládání 

různých typů potíţistů.  

 

 Poslední variantou je hraní podle připraveného scénáře, viz příloha č. 3. Pro tuto 

skupinu her je typické, ţe hráčům hry určuje, co přesně mají dělat. Těchto typů  

her se většinou účastní i trenéři, aby dostali ostatní do určitých dílčích modelových situací,  

na něţ musí ostatní reagovat. Tyto typy her se vyuţívají především pro nacvičení specifických 

komunikačních technik jako argumentace nebo přesvědčování 

 

Lektor musí jasně vědět, jaký smysl měla sehrávka, tedy proč a s jakým cílem  

ji zařadil do kurzu, aby mohl z těchto sehrávek vyvodit nějaké uţitečné poznatky. Klíčovým 

faktorem při vyhodnocování sehrávky je mnoţství a kvalita odvozených poznatků. U lehce 
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odvoditelných poznatků se můţe chovat spíše jako kouč, tzn. klást otázky a komentovat 

odpovědi, na obtíţněji odvoditelné poznatky upozorňuje a doloţí je příklady ze sehrávky.  

Nad poloţenými otázkami se musí účastníci skutečně zamyslet a měla by následovat 

oponentura ve formě diskuse, zda lidé poznatek akceptují a zda se skutečně projevil                 

v sehrávce.    

 

2.4.5 Reflexní techniky 

 

 V podstatě nutnou součástí vzdělávání je výměna informací mezi lektorem, účastníky 

a zadavatelem. Trenér potřebuje vědět, jak jej účastníci a zadavatel vnímají, aby mohl 

přizpůsobit program či ovlivňovat atmosféru tréninku. Zadavatel se zajímá  

o to, zda prostředky vynaloţené na vzdělávací program přinášejí uţitek, jsou-li efektivní, tedy           

zda poměr časových, finančních a jiných vkladů do programu a vznikajících uţitků 

 je příznivý ve srovnání s jinými postupy. Účastníci chtějí vědět, zda a jak se v průběhu 

vzdělávacího programu mění jejich výkon a potenciál k výkonu. Proto jsou běţnou součástí 

tréninkových programů různé typy reflexních technik, jedná se o různé formy 

psychologizujících a socimetrizujících dotazníků, poskytování zpětné vazby, různé typy 

zkoušek, jejichţ cílem je posoudit dosaţenou úroveň způsobilosti. 

 

 Při pouţívání těchto metod při tréninku je důleţité zdůraznit, ţe hlavní úlohou 

vzdělávacího programu je způsobit poţadovanou změnu. Trenér je odpovědný za tuto změnu, 

ale nemůţe suplovat manaţera a hodnotit lidi. 

 

Typy reflexních technik 

 

 Mezi nejčastěji pouţívanou reflexní techniku patří diagnostické testy.                        

Jde o vyplňování nejrůznějších dotazníků. Tyto druhy testů si sestavují trenéři sami, jedná           

se o jakési autorské tesky, které jsou jednodušší neţ testy psychologické, ale podstatně 

sloţitější neţ testy publikované v novinách pro pobavení čtenářů. Hlavním smyslem testů      

při vzdělávání je přimět účastníky, aby o sobě přemýšleli z různých pohledů, coţ je dokonce 

důleţitější neţ vypovídací hodnota testů. Nemají-li být testy jen ozvláštněním tréninkového 

programu, jsou podobně jako modelové situace velmi náročné na vyhodnocení.  
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 Další formou reflexních technik jsou znalostní testy. Tyto testy slouţí spíše k ověření 

výsledků vzdělání, neţ tréninkovou techniku. Jedná se o nejrůznější znalostní a dovedností 

testy, o jejichţ výběru rozhoduje především stupeň poţadovaného stupně osvojení. Znalostní 

testy by především měly měřit to, co bylo předmětem tréninku a měl by mít spíše 

jednoduchou formu, aby se testovaný mohl soustředit na jeho věcný obsah. Vyuţívají 

 se otázky s několika moţnými variantami, před volnou odpovědí. 

 

 Častěji neţ vyplňování písemných testů se vyuţívají moţnosti testovat dovednosti 

praktické, tedy příslušný výkon v uměle vytvořené zkušební úloze. Tato metoda se vyuţívá 

např. při nácviku vedení porad, týmové spolupráce nebo při motivování pracovníků. Některé 

dovednosti se mohou pochopitelně testovat teprve v reálné praxi. Zkušební úloha není            

v takovém případě uměle vytvořena, ale můţe být součástí praxe. Testování způsobilosti 

účastníků vzdělávání tedy souvisí především s mírou poţadovaného osvojení. 

 

2.5 Nástroje trenéra 

 

 Lidé, kteří se zaměřují na vzdělávání, mohou být nazývání jakkoliv, trenér, kouč, 

konzultant, mentor, lektor nebo školitel, ale jejich poslání je velmi podobné. Všichni tito lidé 

při své práci vyuţívají podobné techniky, aby dosáhli stanovených cílů. 

 

 Mezi nástroje trenéra proto patří kromě trénování také školení, koučování a zpětná 

vazba. Má-li být tréninkový kurz smysluplný a splnit svůj účel, nestačí jen účastníky 

tréninkových kursů teoreticky vycvičit v daných schopnostech či dovednostech. Je potřeba 

jim také věnovat individuální přístup a poskytnout odpovídající zpětnou vazbu, při které 

příjemce zpětné vazby získává informace o sobě, které pro něj mohou být velmi uţitečné. 

 

2.5.1 Školení  

 

 Se školením se dnes setkáváme téměř při všech aktivitách, jak ve společnosti             

pro kterou pracujeme, tak i v obchodě nebo v politice. Podle Oxfordského slovníku spočívá 

podstava školení v dosaţení poţadovaného standardu nebo chování na základě instrukcí          

a zkušeností. Poţadovaný standard a způsoby jeho dosaţení se samozřejmě mohou lišit. 

Školení ale můţeme definovat i jako předání informací ostatním, aby mohli dosáhnout 

určitých cílů. Jde o poskytnutí schopností a dovedností jednat.  Z těchto definic vyplývá, 
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 ţe školení zahrnuje zapojení účastníků, výměnu a rozvoj vztahů mezi zkušeností a teorií. 

Vyţaduje připravenost dávat i přijímat podporu a jeho cílem je podporovat samostatnost          

a zlepšení podmínek rozvoje. Školení by mělo účastníky přivádět ke standardu poţadovanému 

v praxi. Jedná se zpravidla o dlouhodobější proces. Někdy se slova kurs a školení zaměňují. 

Kurs je ale spíš krátkodobá série lekcí určena na zvládnutí určité látky. Kdeţto školení je 

dlouhodobější proces doplnění vzdělání. Poskytuje tedy hlubší znalosti nebo dovednosti. 

 

 Prvním a základním krokem v procesu školení je analýza potřeb. Počáteční analýza má 

rozhodnout, zda je školení opravdu potřebné a zda odpovídá aktuálním potřebám. Při analýze 

potřeb by měl být kladen důraz na zjištění potřeb organizace a jejich přímých cílových skupin.  

Následujícím krokem přípravy školení je vytvořit koncepci školení, která odráţí poţadované 

výsledky. Prakticky kaţdé školení musí mít jasně definovaný kontext, obsah a v neposlední 

řadě cíl. Při školení se pracuje s potenciálem, dynamikou a vývojem skupiny, potřebou 

představit nové znalosti a vytvořit moţnosti nových zkušeností a jejich aplikovaný přenos.        

Podstatou školení je přijímání nových znalostí, učení se novým dovednostem a získávání 

nových zkušeností. Tělo školení je vybudováno z určitých obsahových prvků, metod a cvičení 

zaměřených na zapojení účastníků do smysluplných učebních zkušeností. Všeobecný důraz   

na analýzu a zamyšlení stejně tak jako rozbor určitých součástí programu je pro řízení procesu 

učení zásadní podmínkou. Pomáhá účastníkům jejich školící znalosti zasazovat                     

do praktických a sociálních kontextů a uvědomit si a zamyslet se nad svými osobními procesy 

učení. To je velmi potřebné v případě, ţe má být školicí aktivita relevantní pro ţivoty              

a pracovní situace účastníků. Přenos zahrnuje začlenění zkušeností ze školení do jejich 

skutečné situace a zařazení nově získaných nápadů a dovedností do jejich vlastní práce. 

 

Typy školení 

 

 Základním krokem při přípravě školení je rozhodnutí, jaký druh školení zvolit.  

Tento výběr výrazným způsobem ovlivní vzdělávací proces. Níţe uvedený přehled nabízí 

výčet hlavních typů školení. 

 

 V první řadě je potřeba rozlišit, zda školení bude dlouhodobého či krátkodobého 

charakteru. U dlouhodobých školení je školení z časového hlediska naplánováno na relativně 

dlouhé období a skládá se z několika částí. Obvykle zahrnuje dva tematické bloky s jasně 

vymezeným časovým intervalem mezi nimi. Během této doby by měli účastníci splnit určité 
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úkoly, při nichţ vyuţijí své zkušenosti z prvního bloku. Výsledky pak zhodnotí během 

druhého bloku školení. Vyuţívá se např. u řízení projektů. Krátkodobá školení probíhají 

obvykle pět nebo sedm dní vcelku. Tento typ školení je často vyuţíván z důvodu omezeného 

času účastníků. 

 

 Další typy školení se dělí podle toho, z jakého důvodu jsou vyuţívány a co je jejich 

obsahem. Můţe jít např. o školení zaloţené na modulu, ty se skládají z různých modulů, 

kterými se označují určité jednotky nebo samostatné školení. Moduly mají tendenci zaměřit      

se na jedno téma nebo problém a mohou být postupně navzájem propojeny nebo nabízeny 

odděleně. Dalším typem školení je školení pro práci. Jde o zvláštní typ školení na pevné téma 

spojené s úkolem nebo prací, kterou má účastník vykonat. Nejznámějším typem školení 

 je povinné školení. Jedná se o řadu cílů i dílčích cílů a je součástí systému nebo rámce uvnitř 

organizace. Účastníci jsou motivováni nebo se od nich přímo vyţaduje, aby se účastnili 

školení z důvodu získání určitých znalostí a dovedností spojených s jejich úkolem. Posledním 

typem kurzu je potom smíšený model, který spojuje dohromady všechny výše uvedené 

školení a vytváří školení věnující se určitým potřebám. Tento typ školení je určen kontextem 

a potřebou. Příkladem by mohl být jeden modul věnovaný školení pro práci a druhý               

uţ zacílený na konkrétní činnost. 

 

2.5.2 Koučování  

 

 Koučování je v poslední době v podnikatelských kruzích populární termín. Na kaţdé 

poradě vedoucích pracovníků, personálních ředitelů, expertů na lidské zdroje, podnikatelů 

nebo trenérů ho můţeme slyšet stejně často jako zisk nebo recese. Vrcholoví manaţeři si stále 

více začínají uvědomovat, ţe pravidelné konzultace s koučem jim umoţňují podívat              

se na problémy jinak a mohou při nich objevit nové příleţitosti a nová řešení problémů. 

Koučování přináší pozitivní výsledky zejména proto, ţe vytváří mezi koučem a koučovaným 

vztah vzájemné podpory a pouţívá specifické prostředky a styl komunikace. Koučovaný 

nezískává fakta od kouče, ale s pomocí kouče je sám nalézá. Prvořadý je samozřejmě  

cíl, kterým je lepší výkon. Základní podstatou koučování je otázka, jak toho cíle, co nejlépe 

dosáhnout. Kouč má pomáhat koučovanému otázkami a komentáři, které problém zprvu 

analyzují a později vedou naopak k syntéze poznání a formulaci nějakého jednoznačného 

závěru.  Withmore (2010) 
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   Koučování je nástroj vedoucí pro osobní rozvoj lidí na pracovišti. Iniciuje rozvoj 

osobnosti, spočívající jak ve znalosti pro plnění úkolů, tak i v psychických znalostech jako 

 je sebedůvěra, motivace, smysl konání, které koučovaný potřebuje pro výkon daného 

pracovního místa. Je to proces, který končí, je-li dosaţeno společného cíle nadřízeného            

a pracovníka. Jeho základem je rozvoj vědomí a odpovědnosti, které rozhodujícím způsobem 

ovlivňují fungování a výkon při libovolné činnosti. Koučováním se dá docílit trvalého 

zlepšení pracovních výsledků a je to efektivní nástroj zaměřený na zvýšení výkonnosti         

pro dosaţení optimálního výkonu. Nástroj, který vyţaduje fundamentální změnu postojů lidí, 

chování manaţerů a organizační struktury. Haberleitner (2007) 

 

2.5.2.1 Techniky koučinku 

 

 Technika koučování je ve své podstatě pouze jedna, a to kladení sugestivních otázek.  

Kouč pouze klade správné otázky a tím koučovaného nabádá k tomu, aby sám našel odpovědi 

na svůj problém.  

 

Sugestivní otázky 

 

 Dobrý kouč při verbální komunikaci pouţívá zejména otázky. Otázky se nejčastěji 

kladou s cílem získat nějaké informace. Ty mohou slouţit k tomu, aby vyřešili vlastní 

problém nebo aby někomu druhému poradili nebo nabídli řešení jeho problému. Smyslem 

otázek je zjistit, zda koučovaný má informace, které kouč potřebuje. Odpovědi, kterých 

 se mu dostává, kam zaměřit následující otázky a postupovat směrem, který je v souladu 

 s cílem koučování.  

 

 Mezi základní typy otázek patří otázky otevřené. Ty vyţadují deskriptivní odpovědi      

a zvyšují tak úroveň vnímání reality. Uzavřené otázky jsou naopak příliš svazující a nedávají 

moţnost vyjádřit se dostatečně přesně a neumoţňují získat podrobnější informace.               

Ve skutečnosti tyto otázky dokonce ani nenutí tázaného se zamyslet. Při koučování jsou proto 

pro zlepšení vnímání reality a posílení odpovědnosti mnohem vhodnější otázky otevřené. 

Nejefektivněji rozvíjejí téma rozhovoru otázky začínající slovy kvantifikaci nebo získání 

faktu jako jsou Co, Kdy, Kdo, Kolik. Nedoporučuje se ptát Proč a Jak, protoţe mohou 

evokovat analytické myšlení. Otázky by měly být zpočátku poměrně široké a teprve postupně 

se začít zaměřovat na detaily. Kouč potřebuje proniknout do problému hlouběji 
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 nebo ho poznat do větších detailů, aby udrţel zájem koučovaného a aby si dokázal uvědomit 

často částečně skryté faktory, které mohou být důleţité. Otázky by měli při koučování 

respektovat zájmy a směr uvaţování koučovaného, nikoli kouče, ten musí co nejpozorněji 

naslouchat odpovědím koučovaného. Koučování musí být spontánní proces. 

   

Tón hlasu 

 

 Kouč při naslouchání neposlouchá pouze vyřčená slova, ale snaţí se zaslechnout  

i to, co nebylo řečeno. Tón hlasu koučovaného vypovídá o jeho emocích a měl by ho proto 

pozorně sledovat. Monotónní projev můţe být příznakem opakování starých myšlenek, 

zatímco ţivější projev je často příznakem nových nápadů. Slova, která koučovaný pouţívá, 

mohou hodně prozrazovat. Převaha negativních pojmů, spisovné vyjadřování nebo slovník 

charakteristický pro děti apod., má svůj skrytý význam, který můţe koučovi pomoci 

porozumět a tudíţ i efektivně facilitovat daný proces.  

 

Řeč těla 

 Stejně jako pečlivě naslouchat, musí kouč rovněţ pozorně sledovat řeč těla 

koučovaného, protoţe mu to umoţní lépe volit otázky. Vstřícný postoj těla můţe signalizovat 

zájem koučovaného o zvolený směr a zaměření koučování. Ruce částečně zakrývající ústa     

při hovoru mohou indikovat nejistotu nebo úzkost. Ruce zkříţené přes prsa naopak často 

svědčí o neochotě nebo vzdoru. Škála aspektů řeči těla je velmi pestrá a pro kouče je důleţité 

neverbální komunikaci vnímat a umět ji číst. Tam, kde slova vyjadřují něco jiného, 

 neţ co indikuje řeč těla, je pravděpodobnější, ţe řeč těla je ta, která vyjadřuje skutečné pocity 

koučovaného, protoţe tu bez dobrého výcviku nemůţou ovlivnit Withmore (2010). 

 

Postup koučování  

 

  U koučování nelze téměř nikdy očekávat pravidelný vývoj. Vztah kouče, 

koučovaného a řešených témat se průběţně vyvíjí podle situace. Koučování je zaloţeno        

na individuálním přístupu, proto kaţdý kouč vychází ze svých zkušeností, volí 

 to, co se mu jiţ osvědčilo. Obecně vzato kouč většinou pracuje podle nějaké modifikace 

schématu, vycházejícího ze zkratky anglického slova růst GROW
1
 :  

 

1Anglické GROW znamená růst, zvyšování apod.  
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Tabulka č. 2.3: schéma zkratky anglického slova  GROW  

 

GROW 

Goals cílový stav Kde bychom chtěli být? 

Reality současný stav Kde jsme nyní? 

Options moţnosti Jak se můţeme dostat do cíle? 

Who,Will, What, When kdo, vůle, co, kdy Co přesně uděláme? 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování  
 
 

Před začátkem koučování je potřeba dosáhnout poměrně pokročilé důvěry mezi oběma 

účastníky vztahu a dostatečného stupně pochopení na straně koučovaného, co můţe              

od metody a od kouče očekávat. Podstatou té části koučování je jednak navázání vztahu          

a vzájemné důvěry a také vysvětlení metodiky a jejich limitů a konfrontace těchto informací     

s očekáváním koučovaného. Druhou částí koučování je mapování problematiky. Kouč se musí 

seznámit s problematikou, zmapovat situaci, vyznat se ve smyslu a v povaze činností, které 

klient vykonává a identifikovat problémy, které mohou v průběhu koučování nastat.               

V této fázi je potřeba zjistit oblast, která vyţaduje péči nebo jeţ můţe být předmětem změny.  

Můţe se jednat a nalezení nějakého klíčového problému, zásadní potíţe či hluboké dysfunkce, 

která klientovi ztěţuje práci. Nebo o odhalení skrytého rozvojového potenciálu v dobře 

fungujícím prostředí. Předmět koučování je potřeba dobře popsat a srozumitelně formulovat, 

aby obsah vybraného tématu vnímali jak kouč, tak koučovaný stejně. Jakmile je předmět 

koučování jednoznačně definován, je moţné určit i cíl změny. Obecně lze říct, ţe můţe  

jít o odstranění problémů nebo o vyuţití potenciálu. Kaţdý cíl ovšem musí mít přesně určená 

kritéria, podle kterých se dá určit, ţe se daného cíle dosáhlo. Tato kritéria budou úzce souviset 

s nadefinovaným problém. 

 

Nejrozsáhlejší části v procesu koučování je analytická a syntetická část. Analytická část 

nejčastěji začíná sběrem dat. V této části nejde bezprostředně o řešení, ale o společnou 

hlubokou orientaci, mezi koučem a koučovaným, v problematice. Součástí analýzy můţe 

 být hledání příčin, tedy rozhovor na téma, kde je počátek problému. Kouč tím získává 

přehled o příčinách a dalších souvislostech. Mezi analytickou a syntetickou částí se hledají 

moţnosti, jak vyvolat změnu způsobilou odstranit problém, resp. jeho příčiny a důsledky.  



34 

 

Kouč otázkami, komentáři, shrnováním a dalšími facilitatičními postupy podporuje proces 

hledání a neustává, dokud nemá pocit, ţe potenciál pro řešení je dostatečný.  

 

Tím to cyklus koučování končí. Je na koučovi, aby koučovanému poskytl jasný a přesný 

písemný záznam dohodnutých kroků a jeho odpovědí na otázky týkající se toho, co bude 

dělat. Koučovaný by si měl tento záznam přečíst a potvrdit, ţe obsahuje jeho plán,  

 ţe mu rozumí a hodlá ho realizovat. Ve většině případů tím tom proces koučování nekončí.  

 Kouči  se obvykle po nějaké době s koučovaným setkávají znovu, aby posoudili vývoj dané 

záleţitosti Withmore (2010).  

 

2.5.3 Zpětná vazba 

 

 Běţnou a velmi účinnou sloţkou interakce mezi trenérem a účastníkem vzdělávání  

je postup, pro který se v češtině vţil výraz zpětná vazba, případně feedback. Termín i postup, 

který se za ním skrývá, vstoupil do manaţerské a vzdělávací praxe z kybernetiky.  

Jedná se o informace o podaném výkonu z pohledu někoho dalšího, a kdy se očekává, 

 ţe ovlivní budoucí výkon. Nejobvyklejší formou ve vzdělávacích programech je zpětná 

vazba poskytovaná lektorem. Pro účinnost zpětné vazby je důleţitý její obsah, osoba jejího 

poskytovatele a pochopitelně i způsob, jakým je poskytována. Obsah by měl být především 

srozumitelný, relevantní a uţitečný, poskytovatel zpětné vazby by měl být důvěryhodný jako 

člověk, expert a učitel. Forma by měla být taková, aby neznemoţnila účastníkovi vzdělávání 

zpětnou vazbu vnímat, akceptovat a vyuţít.  
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2.5.3.1 Typy zpětné vazby  

 

Mezi typy zpětné vazby patří náměty k zachování, náměty na změnu, neutrální 

komentář, otázky a náměty k přemýšlení Nejobvykleji se pouţívá jedna nebo kombinace 

těchto metod. 

 

 Náměty k zachování.  

 

 Pro účastníka je pochopitelně důleţité se v první řadě dozvědět, v čem byl jeho výkon 

dobrý, co bylo jeho silnou stránkou a na čem tedy můţe stavět i v budoucnosti. Při této formě 

zpětné vazby je důleţitá pochvala. Pozitivně laděné komentáře se mohou formulovat nejen      

s ohledem na výkon, ale také k člověku, jako k osobě. Vedle formálních náleţitostí je 

nezbytné při pochvalách, mají-li být účelné a účinné, splnit i další dvě důleţité podmínky. 

První z nich se týká osoby, účastník by si měl pochvaly od trenéra váţit a skutečnou váhu 

pochvale dodává především fakt, ţe účastník poskytovatele zpětné vazby uznává a respektuje. 

Druhá podmínka se týká obsahu pochvaly, ta by se měla opírat o realitu a být pravdivá          

ve svém obsahu. 

 

Náměty na změnu. 

 

  Podobně důleţité je poskytnout informace o tom, co by bylo moţné a ţádoucí udělat 

lépe. Jde o informace o slabších aspektech výkonu, které říkají, na co si má účastník dávat 

pozor v praxi a co má dělat jinak. Tyto náměty by neměly být vnímány jako negativní kritika. 

Měly by být formulovány pozitivně a neosobně. V opačném případě si účastník můţe zpětnou 

vazbou připadat ohroţen a mít tendenci se bránit, coţ mu znemoţní naslouchat. 

Nenaslouchající účastník pochopitelně neslyší a neslyšící účastník nemůţe vyuţít sdělované 

informace k zlepšení svého výkonu nebo potenciálu. 

 

Neutrální komentář 

 

 Obě předcházející formy zpětně vazby mají společnou nevýhodu, obsahují vyslovené 

hodnocení, i kdyţ nezacílené přímo na člověka a nemusí být přímo negativní. V podstatě 

kaţdé hodnocení totiţ do jisté ostraţitosti přivádí příjemce zpětné vazby. I v případě kladného 

hodnocení můţe mít příjemce podezření, ţe trenér není natolik kompetentní odborník, 
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 aby ho mohl hodnotit. Proto se v řadě případů vyuţívá při zpětné vazbě forma nehodnotícího 

komentáře.  

 

Otázky a náměty k přemýšlení.  

 

S prvními čtyřmi variantami zpětné vazby se v podnikatelském světě setkáváme velmi 

často, tyto typy zpětné vazby umoţňují docílit spíše krátkodobého zlepšení. Vhodnější 

nehodnotící formou zpětné vazby jsou otázky po příčinách, způsobu a kontrole určitého 

chování. Tyto otázky se převáţně povaţují za řečnické, není potřeba na ně odpovídat. 

Vyuţívají se jako vodítka při přemýšlení o výkonu příjemce. Plamínek (2010)  

 

 Zpětná vazba je ţivotně důleţitá pro učení a pro zlepšování podávaného výkonu, musí 

se týkat jak výsledku určité činnosti, tak i činnosti samé. Zpětná vazba není soud, a pokud 

 ji poskytuje více lidí, nemusí se tito lidé navzájem nutně shodnout. Účastník by to neměl brát 

jako projev jejich nezpůsobilosti, spíše jako příleţitost si uvědomit, ţe jeho výkon nepůsobí 

na pozorovatele jednoznačně a zamyslet se, zda je to s ohledem na situaci ţádoucí 

 či nevhodné.  Od účastníka se přece jenom očekává, ţe to bude právě on, kdo se rozhodne, 

které části poskytnuté zpětné vazby vyuţije ve své praxi. 

 

  Zpětná vazba se nemusí týkat jen výkonů v tréninkovém kursu, ale i reálných výkonů 

v reálné praxi. Trenér se v roli pozorovatele účastní výkonu trénovaného. Sleduje výkon v roli 

jakéhosi stínu účastníka a potom mu poskytují zpětnou vazbu podle výše uvedených pravidel. 

V praxi se častěji setkáváme, ţe je zpětná vazba poskytovaná, aţ při praktické aplikaci 

nabitých znalostí z tréninkových kursů, aby byla zpětná vazba objektivní a poskytovala 

 tak účastníkům reálný a pravdivý pohled na jejich výkon.  
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2.6 Vyhodnocení efektivity vzdělávání 

 

 Vzdělávání a rozvoj manaţerů a zaměstnanců představuje na počátku 21. století jeden 

z nejdůleţitějších faktorů zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti organizace, který 

 je svým významem srovnatelný s vlivem technologických změn a inovací. Investice firem        

do rozvoje lidských zdrojů mají pozitivní vztah k dlouhodobému vývoji jejich zisků. 

Vzdělávání a rozvoj pracovníků je pro firmy poměrně finančně nákladné a proto jsou na ně 

kladeny stále vyšší poţadavky, pokud jde o jejich efektivitu. Při hodnocení rozvojových 

programů je třeba porovnávat jejich skutečné výsledky s očekávanými cíli a analyzovat 

případné rozdíly.  

 

U hodnocení efektivity vzdělávacích programů je zásadní problém v tom, 

 ţe jsou ve většině případů povaţovány za kvalitativní charakteristiky a proto je velmi 

problematické je kvantifikovat. Je velmi obtíţné vyjádřit jejich efekt pomocí ekonomických 

ukazatelů. Vyhodnocování vzdělávacích kurzů by mělo následovat, aţ s určitým časovým 

odstupem, většinou několik týdnů, někdy i měsíců. Umoţnit implementaci nově naučených 

poznatků, znalostí či dovedností do praxe. Folwarczna (2010) 

 

2.6.2 Metody vyhodnocování investic do vzdělávání a rozvoje 

  

 Hodnocení investic do vzdělání a rozvoje je velmi obtíţné vyčíslit v přesných číslech, 

spíše se pouţívají procentuální vyhodnocení nebo subjektivní pocit zadavatele. Existují 

 určité metody jako například Kirkpatrikův model, model Balanced Scorecard  nebo 

 ukazatel ROI. 

 

2.6.2.1 Kirkpatrikův model 

 

 Jedna z nejznámějších metodologií pouţívaných pro hodnocení efektivity programů 

vzdělávání a rozvoje je model Donalda Kirkpatrika. Tento model hodnotí efektivitu 

vzdělávání a rozvoje na čtyřech úrovních. Folwarczna (2010) 
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Úroveň reakce 

 

  První úroveň hodnocení probíhá na konci kurzu vzdělávání a hodnotí okamţitou 

reakci na něj. Účastnící hodnotí jednotlivé elementy programu většinou na škále, tzn. určitým 

bodovým hodnocením, anebo zodpovězením několika otevřených otázek. Občas trenéři 

pouţívají pro hodnocení jiné metody, např. tzv. cílově zaměřené diskusní skupiny, aby získali 

od účastníků konkrétní komentáře a podněty pro zlepšení. Tato forma hodnocení  

má v systematickém procesu vzdělávání a rozvoje své místo, protoţe zjišťuje, zda program 

vzdělávání a rozvoje nebyl zcela nerelevantní nebo chybně provedený. Výrazným 

nedostatkem této formy hodnocení je fakt, ţe neposkytuje dostatek informací k posouzení, 

zda daný program přinesl skutečný uţitek organizaci. 

 

Úroveň učení 

 

 Druhá úroveň hodnocení se snaţí měřit mnoţství znalostí či dovedností, které            

se účastníci programu ve skutečnosti naučili. Trenéři uskutečňují toto hodnocení většinou 

prostřednictvím testů či kvízů, které jsou zakomponovány do programu vzdělávání.              

Pro hodnocení jeho úspěchu je pro ně důleţitá schopnost demonstrovat, ţe se účastníci naučili 

věci, které jsou významné pro jejich práci. Předpokladem pro správné provedení hodnocení 

na této úrovni je dohoda s liniovými manaţery, jaké jsou klíčové znalosti a dovednosti, které 

jsou nezbytné pro dosaţení cílů organizace. Úkolem programu vzdělávání je zajistit přenos 

těchto znalostí a dovedností od lektorů k účastníkům. 

 

Úroveň přenosu poznatků do prostředí pracovního místa 

 

 Třetí úroveň hodnocení posuzuje, do jaké míry účastníci skutečně v pracovním 

prostředí pouţívají to, co se naučili v rámci programu. Zda došlo k očekávané změně chování 

jako výsledku učení uskutečněného prostřednictvím programu. Díky zabudování 

poţadovaných znalostí, dovedností a chování do programu je moţné zkoumat, do jaké míry 

jsou demonstrovány v prostředí pracovního místa. Zkoumání ale vyţaduje  

více neţ jednoduchý dotazník. Často obsahuje individuální strukturované rozhovory 

 s účastníky programu, jejich kolegy nebo formou cílově zaměřených diskusních skupin. Další 

pouţívanou metodou je pozorování na pracovišti. V ideálním případě by mělo být stanoveno, 

které metody hodnocení budou pouţity jiţ v průběhu analýzy potřeb vzdělávání a rozvoj. 
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Úroveň podnikatelských výsledků 

 

 Tato nejvyšší, čtvrtá úroveň hodnocení posuzuje program vzdělávání a rozvoje            

v kontextu dosaţených podnikatelských výsledků organizace. Pomocí dovedností, 

 které si účastníci osvojili a jejich následné aplikace v pracovním prostředí byly splněny 

podnikatelské cíle. Tato úroveň hodnocení poskytuje nejuţitečnější informace pro lektory        

i pro samotnou organizaci. Kvantifikace hodnoty těchto podnikatelských výsledků a jejich 

porovnání s náklady na program vzdělávání a rozvoj umoţní vyhodnotit skutečný přínos 

investice do vzdělávání a rozvoje pro organizaci, můţe se jednat např. o sníţení nákladů, růst 

objemu trţeb nebo zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Folwarczna (2010)  

 

2.6.2.2 Ukazatelé návratnosti investic do vzdělávání a rozvoje 

 

 Specialisté na vzdělávání a rozvoj musí často doloţit návratnosti investic do vzdělání   

a rozvoje prostřednictvím vyčíslitelných hodnot. Jedním z moţných ukazatelů je výpočet 

návratnosti investice do vzdělávání a rozvoje neboli ROI. Tento způsob zkoumá efekty          

na úrovni výsledků. Pro výpočet návratnosti investice do vzdělání a rozvoje je nutné stanovit 

výsledky (cíle), kterých chce organizace dosáhnout a způsob jakým bude získávat data. 

Například pro výcvik prodejních dovedností lze pouţít ukazatele jako zvýšení objemu 

prodeje, zvýšení průměrného objemu na jednu zakázku nebo zvýšení ukazatele poměru 

nových zákazníků k počtu stávajících zákazníků. Pro výpočet návratnosti investice                

do vzdělávání a rozvoje se pouţívá následující vzorec: 

 

Návratnosti investice (v %) = [(Přínosy-Náklady)/náklady)]x 100 

 

Přínosy se často dostavují aţ s určitým časovým zpoţděním na rozdíl od nákladů, 

které vznikají okamţitě, proto je velmi obtíţné vyjádřit přínosy vzdělávacích aktivit. V mnoha 

případech je proto lepší učinit nejreálnější odhad a stanovit intervaly spolehlivost. Často       

se také kalkuluje tzv. mnoţství v bodu zvratu, které určuje, kolik účastníků se musí zúčastnit 

programu vzdělávání a rozvoje, aby došlo k pokrytí jeho nákladů, tedy k nulovému zisku. 

Tento ukazatel sledují především vzdělávací agentury, kdyţ nabízejí programy vzdělávání       

a rozvoje svým klientům Folwarczna (2010).  
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2.7 Metodologie  

 

 Tato část teoretických východisek se zabývá metodologii, která jsou vyuţita  

pro potřeby této diplomové práce. Jedná se o analýzu, syntézu, řízený rozhovor, aktivní 

naslouchání a dotazníkové šetření.  

  

2.7.1 Analýza 

 

 Jak uvádí ve svých publikacích Sedláčková, Drda (2006) a Kutnohorská (2009) 

obecně je analýza jednou z nejdůleţitějších součástí vědecké metody, je jejím základem. 

Analýza představuje rozloţení určitého komplexu na jednotlivé součásti. Postupuje od celku   

k částem, sloţkám, ze kterých se celek skládá. Vţdy se hledají příčiny vztahů a dialekticky        

se hodnotí vzhledem k historii jevů a podmínkám jejich existence. Analýza je nepostradatelná 

pro poznání podstaty věcí nebo jevů pro stanovení taktiky vědeckovýzkumné části a prolíná 

celým průběhem kvalitativního výzkumu a je nedělitelnou součástí kaţdého jednotlivého 

kroku. 

 

2.7.2 Syntéza 

 

 Syntéza je spojování poznatků získaných analytickým postupem. Je důleţitá             

pro správnou generalizaci. Syntéza je základem pro pochopení vzájemné souvislosti jevů        

a pro strategii vědecké práce vůbec. Syntéza však není pouze sumarizací poznatků, nýbrţ 

činností vedoucí k odhalení nových poznatků, vztahů a zákonitostí, kdy vzniká kvalitativně 

nová úroveň. Kutnohorská (2009) 

 

2.7.3 Řízený rozhovor 

 

Řízený rozhovor lze definovat jako kaţdý rozhovor, který má za úkol něco konkrétního 

zjisti, a to co nejrychleji a co nejpřesněji. Řízeného rozhovoru se tedy dopouštíme pokaţdé, 

kdyţ potřebujeme něco upřesnit, zjistit něco konkrétního. Mnoho lidí si ani neuvědomuje, ţe 

se často stávají „oběťmi“ řízeného rozhovoru, a to ve skryté formě dotazníků. Někdo by mohl 

namítnout, ţe dotazník přece nemůţe být rozhovorem, avšak v tomto případě se jedná o jeho 

specifickou modifikaci. I přesto, ţe dotazník má písemnou podobu, účel je stejný                
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jako u osobního řízeného rozhovoru, tedy získat rychle a efektivně relevantní informace.    

Ajgl (2007) 

 

 Dotazník vymezil Gavora (2000) jako způsob písemného kladení otázek a získávání 

písemných odpovědí. Kladené otázky se mohou vztahovat buď k jevům vnějším, nebo            

k jevům vnitřním. Samotný dotazník je soustava předem připravených a pečlivě 

formulovaných otázek, které jsou promyšleně seřazeny a na které dotazovaná osoba odpovídá 

písemně. Dotazníkové metodě bývá často oprávněně vytýkáno, ţe nezjišťuje 

 to, jací respondenti skutečně jsou, ale jen to, jak sami sebe vidí, nebo chtějí aby viděli. 

Chráska (2007) 

 

 Při kvalitativních výzkumech jsou meritorními otázkami velmi často otázky otevřené, 

kdy si respondent volí způsob odpovědi sám a tazatel ji zaznamenává. Vyhodnocení odpovědi 

je však pro jejich značnou různost obtíţné a moţnost vyuţití je velmi omezené. Častěji se volí 

uzavřené otázky, kdy respondent vybírá pouze z předepsaných variant odpovědí. Tyto otázky 

jsou výhodné z hlediska zpracování a vyhodnocování odpovědí, kdy lze vyuţít různých 

statistických metod. Pouţívají se i polouzavřené otázky, které řeší nedostatky  

obou předchozích variant. Respondent si můţe vybrat některou z předepsaných variant 

odpovědí, či formulovat vlastní odpověď. Machková (2006) 

 

2.7.4 Aktivní naslouchání 

 

Technika aktivního naslouchání je v komunikaci velmi důleţitá, pokud si člověk  

chce naklonit druhou stranu, tedy respondenta či svého protivníka, na svou stranu. Skoro 

kaţdého si lze získat tím, budeme-li ochotni vyslechnout jeho problémy nebo se s ním podělit 

o jeho radosti. Takovéto naslouchání však musí být aktivní, coţ znamená, ţe respondent musí 

vidět náš zájem. Posluchač, který pouze sedí, mlčí a nic nevnímá, si nikoho nezíská. Aktivita 

spočívá v neustálém projevování zájmu o řečníka, jde tedy o slovní i mimoslovní projevy, 

kterými povzbuzuje partnera k další výpovědi. Mezi takovéto slovní projevy patří například 

přitakávání nebo stručné shrnutí toho, co bylo řečeno. Důleţité jsou také neverbální projevy 

zahrnující celkové drţení těla, gesta, která prozrazují soustředění, přičemţ nejvýznamnější      

je oční kontakt. Pohled musí dát respondentovi najevo, ţe člověk vnímá, to co říká, pokud          

se člověk dívá někam jinam nebo pohledem těká z místa na místo, projevuje tím svůj 

nezájem. Khelerová (2006) 
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3 Vyuţití trenéra v praxi  

 

Finanční sektor se v České republice v posledních letech dynamicky vyvíjí, především 

díky velkému rozvoji v segmentu retailového a privátního bankovnictví. Obzvlášť                     

v retailovém bankovnictví došlo v poslední době k významným inovacím, zejména v oblasti 

platebních karet a platebních nástrojů. Během několika posledních let vstoupila na český 

finanční trh celá řada nových bankovních institucí převáţně se zahraniční účastí, které 

 zde nově zaloţily svá nová sídla nebo prošly náročnými procesy fúzí a akvizic. Prostředí 

finančních trhů se vyznačuje stále intenzivnější konkurencí, kde si všichni účastníci střeţí 

 své know-how. Vzhledem k tomu, ţe trenéři a jejich tréninkové schopnosti jsou velmi 

cenným know-how kaţdé instituce, která se na finančním trhu nachází, domluvili  

jsme se s vedením banky, ţe pro účely diplomové práce, se bude pouţívat pouze výraz banka 

XY. Finanční instituce si mohou zajistit silnou konkurenční výhodu účelnou realizací metod 

řízení lidských zdrojů, tj. výběr, školení, trénování, motivace, stabilizací lepších kvalitnějších 

a zodpovědnějších zaměstnanců neţ má konkurence. Proto v oblasti finančního trhu mají 

trenéři jedno z nejširších polí působnosti.   

 

 V bankovním sektoru se zaměstnanci dělí do dvou základních skupin podle toho, 

 zda přicházejí nebo nepřicházejí do kontaktu se zákazníky. První skupina je přímá 

 tzn., ţe zaměstnanci jsou v přímém kontaktu se zákazníkem. Zaměstnancům, kteří 

 jsou v přímém kontaktu se zákazníkem, se říká Front Office (první linie) zaměstnanci.  

V oblasti finančních sluţeb se jedná o prodejní personál, např. zaměstnance přepáţek, 

zaměstnance úvěrových oddělení, zprostředkovatelé apod. Management organizace není 

zpravidla v přímém kontaktu se zákazníkem, ale jeho vliv na produkci sluţby je zásadní. 

Ovlivňují produkt tím, ţe vytváří strategii vývoje finančních sluţeb, provozní a další plány. 

Další zaměstnanci organizace, kteří se nepřímo podílí na produkci sluţeb, jsou zpravidla 

zaměstnanci různých funkčních útvarů, například správy počítačové sítě, finanční oddělení 

nebo personální oddělení. Tato druhá skupina zaměstnanců, kteří pomáhají při produkci 

sluţeb a zabezpečují zázemí pro Front Office zaměstnance pro druhou skupinu a říká se jim 

Back Office zaměstnanci. 
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 Moderní zákaznici komunikují s finanční institucí (především bankou) elektronicky,      

i přesto se občas osobní návštěvě nevyhnou. Pocity, které návštěva v zákaznicích zanechává, 

nemusí být vţdy jen na úrovni sluţeb. Dobré ekonomické výsledky finančních ústavů souvisí 

především s vysokou poptávkou, sílící konkurence však jiţ dnes vyvolává potřebu naučit 

zaměstnance efektivně prodávat. Pouhé školení zaměstnanců však problém nevyřeší. Musí 

 být vytvořeno prostředí, které je zároveň motivuje, vede a hodnotí. Bankovní poradci a další 

osoby, kteří jsou odpovědní za kontakt se zákazníkem, musí být dostatečně vybaveni 

patřičnými schopnostmi k prodeji.  

 

 Prodejní personál v bankách vytvářejí příjmy a zisk, coţ je nejvýznamnější funkcí 

kaţdého prodejce. Další důleţitou funkcí prodejního personálu je vyhledávání a setkávání      

se s potenciálními klienty. Prodejci mají rozšiřovat základnu klientů vyhledáváním dalších 

klientů. Prodejní síla má v důsledku neoddělitelnosti finančních sluţeb častý kontakt              

se zákazníky a proto dokáţe lépe získávat informace a realizovat přesnější předpovědi 

prodeje. Prodejci jsou významným zdrojem informací o trhu a stále častěji se zapojují           

do průzkumu trhu, vývoje produktů, rozšiřování uţití produktů, tvorby cen apod. Prodejci 

musí informovat zákazníky o sluţbách nabízených finanční společnosti a v procesu prodeje 

odpovídat na jejich dotazy a poskytnout odborné poradenství. Osobní finanční poradci, kteří 

jednají s klienty jim zároveň musí vysvětlit výhody, které jim jednotlivé produkty přináší, 

podmínky jejich poskytování, výhody, apod. Matušinská (2008) 
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3.1 Tréninkový kurz 

 

 Kaţdý pracovník, který nastoupí do banky XY, bez ohledu na jakou funkci v této 

bance nastupuje, musí absolvovat povinné školení. Dalším typem školení, kterým se musí 

zaměstnanci banky XY projít je produktové školení, na kterém získají základní informace       

o nabízených produktech banky XY a poté následuje školení na práci s pokladnou. Po těchto 

třech základních školeních, se musí všichni zaměstnanci povinně zúčastnit třech tréninkových 

kurzů. Dva typy těchto tréninků se specializují na prodejní dovednosti, první z nich                

se zaměřuje na práci s klienty běţného typu, tzn. na zákazníky, kteří přicházejí na pobočku    

za účelem zaloţení běţného účtu, úvěru a podobně. Druhý typ tréninku prodejních dovedností 

se specializuje na movitější klienty, se kterými osobní bankéři musí jednat jiným způsobem. 

Posledním povinným tréninkem je efektivní komunikace po telefonu. Tato činnost je mezi 

osobními bankéři nejméně oblíbena, ale musí se naučit, jak správně klienta zaujmout, 

 aby přišel na kamennou pobočku banky XY. Další vzdělávací a rozvojové programy 

pracovníků, uţ jsou realizovány podle aktuální potřeby banky XY. Tyto speciální tréninkové 

kurzy jsou poté zaměřené na konkrétní potřeby banky XY, můţe se jednat o bankovní účty, 

půjčky, hypotéky, depozita atd.  

 

 Banka XY si vţdy na dané čtvrtletí stanovuje konkrétní cíle, kterých chce za daný 

kvartál dosáhnout. V době realizace mé diplomové práce byl stanoven cíl banky XY pro dané 

čtvrtletí, zvýšit prodej kreditních karet. Tedy karet, kdy klient nečerpá vlastní peníze,  

ale čerpá peníze banky a pokud je do určité doby vrátí, do tzv. bezúročné období, tak klient 

neplatí ţádný úrok ze zapůjčených peněz. Kreditní karty se stávají nejběţnějším prostředkem 

pro platby u obchodníků a jsou s nimi často spojené konkrétní výhody. 

 

 Trénink prodejních dovedností zacílený na prodej kreditních karet se zaměřuje 

zejména na osobní bankéře. Tedy na osoby, jejichţ hlavní úlohou je prodej bankovních sluţeb 

a iniciace a také udrţování vztahů se současnými klienty a potenciálními klienty,  

aby je informovali, radili jim a pečovali o ně. Osobní prodej lze povaţovat za velice efektivní 

nástroj prodeje, protoţe osobní bankéř dokáţe změnit preference, stereotypy a zvyklosti 

spotřebitelů. Díky svému bezprostřednímu osobnímu působení je schopen mnohem účinněji 

ovlivnit zákazníka a přesvědčit ho o přednostech nabídky. Hlavním úkolem prodejců  

je poznat potřeby a přání zákazníka, navrhnout jim ideální řešení.  

 



45 

 

3.2. Průběh tréninku prodejních dovedností 

 

 Trénink prodejních dovedností je jednodenní. Na začátku tréninkového kurzu si trenér 

s účastníky nastaví pravidla jako je, tykání – vykání, vypnutí mobilních telefonů, přestávky, 

volnost dotazování v průběhu tréninkového kurzu, moţnost krátkodobého odchodu v průběhu 

tréninku, bez dovolení apod. Poté trenér účastníky seznámí se průběhem tréninku. Tréninkový 

kurz je zahájen znalostním testem na parametry kreditní karty, jako je cena karty, úrok 

 na kartě, délka bezúročného období a podobně, aby si trenér ověřil, na jaké úrovní jsou 

účastnici ve znalosti produktu. Tento test není nijak hodnocen, nemá pro trenéry ţádnou 

vypovídací schopnost, otázky jsou otevřené a vypisovací, viz příloha č. 5. 

 

 Po vyhodnocení tohoto testu, začíná samotný průběh tréninku, který je zahájen 

blokem zaměřeným na prodej. Tento blok je rozdělen na čtyři fáze. První z nich je analýza 

potřeb, po té následuje fáze nazvaná prodejní argumentace, třetí částí je výzva k prodeji.  

Celý tento blok uzavírá část prodeje, při které osobní bankéři sami realizují kreditní kartu. 

Dalším tréninkovým blokem, kterým si účastníci v průběhu tréninku prodejních dovedností 

projdou je správné řešení klientových námitek. I kdyţ všichni účastníci mají za sebou trénink 

s názvem efektivní komunikace po telefonu, je i v této části tréninku této problematice 

věnovaná samostatná část tréninkového kurzu, aby se osobní bankéři naučili kreditní karty 

efektivně prodávat i po telefonu. Poslední částí tréninku prodejních dovedností je potom 

přesvědčivý prodej na základě typologie osobnosti. Celý vzdělávací kurz je zakončen 

stanovením akčního plánu, kaţdého osobního bankéře, který se tréninku zúčastnil.  

 

3.2.1 Prodej 

 

Můţe se zdát, ţe prodávat dokáţe kaţdý. Ale skutečně se ví, proč některý prodejce 

dosahuje lepších výsledků, zatímco jiný ne? Jaké jsou faktory, které zvyšují efektivitu 

prodejce? Toto jsou základní otázky, na které účastníci tréninkového kurzu dostanou 

odpověď. Práci prodejce velice často ztěţují jeho postupem času vypěstované návyky, jejichţ 

existenci a negativní vliv si často ani neuvědomuje. Samotná motivace nestačí, je potřeba znát 

efektivní prodejní metody. Trénink účastníkům vysvětluje fáze prodejního procesu                  

a prostřednictvím praktických cvičení identifikuje chyby, kterých se dopouští i zkušení 

prodejci. Samotná motivace nestačí, je potřeba znát efektivní prodejní metody. 
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Analýza potřeb  

 

Slouţí k zjištění informací klienta, souvisejících s kreditními kartami. Na začátku 

tréninku analýzy potřeb je promítnuta konkrétní filmová ukázka, jejímţ cílem je jednak 

upoutat pozornost účastníků a jednak je donutit zamyslet se nad tím, která část prodeje bude 

následovat. Tato fáze prodeje probíhá formou soutěţe, účastníci jsou rozděleni  

na dvě skupiny, kdy kaţdá skupina má za daný časový interval vymyslet co nejvíce 

otevřených otázek do analýzy potřeb týkající se platebních karet, které se následně 

vyhodnocují. Na konci této fáze trenér předloţí účastníkům formulář s názvem analýza potřeb 

na kreditní kartu, do kterého si účastníci zapíšou otázky z obou skupin, které si odnášejí 

domů, pro praktické vyuţití v praxi.  

Prodejní argumentace 

 Prodejní argumentace zahrnuje tři pojmy a to parametr, výhoda a uţitek. Parametr  

je obecný popis produktu, v obecném slova smyslu se jedná o technický údaj. Při prodeji 

kreditních karet můţe být parametr například cena karty, úrok na kartě, délka bezúročného 

období a podobně. Tento parametr je pro všechny klienty stejný. Trenér na tréninkovém kurzu 

účastníkům zdůrazňuje, ţe parametrem se produkt neprodává, slouţí pouze k obecnému 

popisu kreditní karty. Výhodou je myšlena nejlepší vlastnost nabízeného produktu, 

 tato výhoda je rovněţ pro všechny klienty stejná. U výhod je vyšší pravděpodobnost prodeje, 

neţ u parametru, ale prodává se aţ uţitkem. Uţitek je to, co daná výhoda individuálně 

klientovi přinese.  

Na začátku této části tréninku, trenér pouští osobním bankéřům ukázky různých 

televizních reklam, na kterých jim demonstruje výhody a uţitky, které tyto reklamy pouţívají 

při propagaci svých produktů. V další fázi této části tréninku, trenér účastníky kurzu  

učí při pouţití aktivity, jak prezentovat kreditní karty za pomocí výhod a uţitku, které 

 jsou nejdůleţitější fází prodejní argumentace a ovlivňuje tak konečné rozhodnutí klienta. 
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Výzva k prodeji 

 

 V první části tréninku nazvané výzva k prodeji byla opět pouţita další filmová ukázka, 

aby si trenér získal pozornost účastníků. V této části tréninkového kurzu se trenér snaţí 

účastníky naučit, jak dotáhnout obchod do konce a to velmi jednoduchým způsobem. Osobní 

bankéři mají za úkol napsat několik vět, jak vybídnout klienta k uzavření obchodu. Tyto věty 

poté mezi sebou diskutují a zapisují si je, aby je mohli po ukončení tréninkového kurzu vyuţít 

v praxi. Jako příklad těch správně pouţitých výzev k prodeji jsou např.: „Co Vy na to pane 

Nováku?“ nebo „A jak se Vám to líbí teď?“, či „ Půjdeme do toho, pane Nováku?“.    

 

Vlastní realizace kreditní karty 

 

 Poslední fází prodeje je aktivita, při níţ jsou účastníci opět rozděleni do dvou týmů      

a mají za úkol navrhnout vlastní kreditní kartu, a to jak její design, tak i parametry 

 (cena karty, úrok na kartě, délka bezúročného období), které musí být reálné. Po uplynutí 

stanového času se kaţdý tým snaţí prodat vlastní kreditní kartu druhé skupině. Cílem této 

aktivity je ukázat osobním bankéřům, ţe jimi navrţená kreditní karta se výrazně neliší 

 od kreditní karty, kterou denně prodávají a i přesto se jim podařila prodat. 

 

3.2.2 Správné řešení klientových námitek 

 

 Na začátku tohoto bloku se osobní bankéři sami zamýšlí nad důvody, které klienty 

vedou k tomu, proč namítají. Cílem této aktivity je uvědomit si, ţe námitka je běţnou součástí 

jejich ţivota a ţe i oni sami několikrát denně namítají. Měli by si proto uvědomit, ţe námitky 

jsou běţná věc a není potřeba se jich obávat. 

 

 Po této aktivitě následovalo procvičení teorie, jak správně zpracovat námitku.  

 První fází je vyjádření pochopení klienta, například „Já Vás chápu, pane Nováku“, následuje 

vhodná prodejní argumentace pomocí uţitku, která vyvrátí danou námitku. A následné 

uzavření námitky, kdy bankéř zjišťuje klientův postoj na kreditní kartu po předloţení 

argumentů na jeho námitku k nabízené kreditní kartě. Tato část je stejná jako u předchozí fáze 

prodeje, jedná se tedy o výzvu k prodeji. Bankéř by měl v tomto případě pouţít větu jako 

například: „Tak jak se Vám to líbí teď, pane Nováku?“. 
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 V druhé fázi kurzu jsou účastnici opět rozděleni do dvou skupin. Úkolem kaţdé 

skupiny je vypsat námitky ke kreditní kartě, se kterou se setkali v praxi při prodeji. Následně 

si skupiny námitky vymění a zpracují je v písemné podobě, podle výše uvedených třech fází 

správného řešení klientových námitek. Z této aktivity si v písemné formě odnáší jakousi 

kuchařku námitek, která jim poslouţí v jejich praxi.  

 

3.2.3 Prodej po telefon 

Prodej po telefonu je často vyuţívanou prodejní metodou. Tato metoda můţe 

být velice efektivní. Pro prodejce je však často nepříjemná a nejméně vyhledávaná. 

Prodejci nejsou zvyklí mluvit po telefonu s cizími lidmi, mají totiţ pocit, ţe je obtěţují. 

Procento úspěšnosti při prodeji přes telefon je nízké a proto tento způsob prodeje můţe 

přinášet frustraci a rezignaci v situaci, kdy naopak odhodlání a výdrţ přináší úspěch. 

 Účastníci tohoto tréninku jiţ mají za sebou samostatný kurz efektivní komunikace     

po telefonu. V této části tréninku si pouze vyzkouší, jak správně prodat kreditní karty                 

za pomocí telefonu. Na začátku toho bloku trenér bankéřům, účastnících se tréninkového 

kurzu, pouští ukázku nahraného telefonního rozhovoru a to jednak vzorového a jednak špatně 

formulovaného telefonního rozhovoru. Po té účastníci postupně hrají telefonický rozhovor, 

kdy trenér je v roli zákazníka a bankéři jej musí během jedné minuty zaujmout a přesvědčit      

o uţitku, který by z kreditní karty měl. Důleţitou součástí prodeje po telefonu je, ţe bankéři 

musí zákazníkům v prvé řadě nabídnout uţitek z kreditní karty, aby klienta hned v úvodu 

zaujali, například „Pane Nováku, máme pro Vás výbornou příleţitost jak ušetřit“.  

 Kdyby totiţ osobní bankéři při prodeji po telefonu nejdříve sdělili parametry, zákazníka 

mohou hned odradit a hrozí také, ţe klient telefon poloţí.  

 

3.2.4 Přesvědčivý prodej na základě osobnostní typologie 

Přesvědčivý prodej na základě osobnostní typologie je pro prodejce, kteří potřebují 

prodávat na základě budovaného vztahu se zákazníkem, jedním z nejdůleţitějších nástrojů 

ovlivňování zákazníka. Je postaven na principu, ţe prodejní proces a zejména prodejní 

rozhovor je potřeba modifikovat a přizpůsobit individualitě zákazníka. V centru zájmu  

je zákazník jako osobnost se svým individuálním komunikačním stylem, stylem rozhodování, 

osobními preferencemi a vnitřním systémem hodnot. Kaţdý prodejce ví, ţe různí zákazníci 

mají různé povahy. Kaţdý slyší na něco jiného, s některými zákazníky je radost 
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spolupracovat, s některými je to naopak velmi těţké. Tento blok tréninku učí účastníky 

orientovat se v odlišnostech různých osobnostních typů, identifikovat signály, které 

vypovídají o příslušnosti k určitému typu a přizpůsobit své chování tak, aby byl dosaţen 

očekávaný výsledek výhodný pro obě strany. 

Nejznámější a také nejjednodušší metodou typologie osobnosti je tzv. Robinsonova 

typologie osobnosti, která se dělí na čtyři různé typy osobností. A to je tzv. přátelský 

(srdečný) typ, expresivní (společenský) typ, analytický (přemýšlivý) typ, řídící (vůdčí neboli 

tahoun) typ. Tato metoda slouţí jednak k rozpoznání typologie osobnosti a jednak                   

k určení míry vstřícnosti a asertivity jednotlivých typů osobností.  

Na Robinsonovu typologii osobnosti je jednoduchý test, který si na začátku tohoto 

bloku tréninkového kurzu účastnici sami udělají, aby sami poznali své silné a slabé stránky. 

Poté si jednotlivé typy osobností rozliší podle osobnostních rysů včetně argumentů, které 

 na danou osobnost pouţít. 

Přátelský typ má nízký stupeň asertivity a vysoký stupeň vstřícnosti. Tento  

typ osobnosti má problémy říkat ne, proto je jednodušší jim kreditní kartu prodat, většinou  

uţ jich budou mít více. Na tento typ osobnosti platí prodejní argument „Mají to všichni“. 

Pokud osobní bankéř spadá do tohoto typu osobnosti, jeho hlavním cílem je zákazníkům 

pomoci. Nepotřebuje obchod uzavřít hned, doufá, ţe k tomu dojde v budoucnu.  

 

Expresivní typ má vysoký stupeň asertivity, vysoký stupeň vstřícnosti.  

Tento typ zákazníků neustále touţí po něčem novém, jako zákazník není stálý, ale je velmi 

snadné ho nadchnout pro jeho výjimečnost. U tohoto typu platí prodejní argument 

 „To je jen pro Vás“. Pokud osobní bankéř spadá do tohoto typu osobnosti, jeho hlavním 

cílem je zákazníka přesvědčit o výhodnosti prodeje. Prodej nepotřebuje dotáhnout do konce 

hned, ale dá si za cíl, kdy se prodej uskuteční.   

Analytický typ má nízký stupeň vstřícnosti, nízký stupeň asertivity. Tento typ klienta, 

jako jediného, zaujme osobní bankéř parametry a ne uţitkem. Je obtíţné jej získat,  

ale kdyţ uţ jej bankéř zaujme, je to stálý typ zákazníka. U tohoto typu platí jediný prodejní 

argument a tím jsou čísla, data a tabulky. Pokud osobní bankéř spadá do tohoto typu 

osobnosti, jeho hlavním cílem je vyhnout se potíţím při prodeji. Prodej nepotřebuje dotáhnout 

do konce hned, ale dá si za cíl, kdy tento prodej uskuteční.   
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Řídící typ se vyznačuje nízkým stupněm vstřícnosti a vysokým stupněm asertivity. 

Tento typ osobnosti si domlouvá schůzku předem a spíše, neţ s bankéři, chce jednat s výše 

postaveným člověkem na pobočce. Vţdy ale jedná pouze s tou samou osobou. Jako klient 

 je stálý, pokud je spokojený, ale pokud se mu něco nelíbí, okamţitě ukončuje spolupráci.  

 U toho typu platí prodejní argument „Čas jsou peníze“. Pokud bankéř spadá do tohoto typu 

osobnosti, jeho hlavním cílem je uzavřít obchod. Prodej uzavírá okamţitě, jiţ včera 

 bylo pozdě.  

 Cílem tohoto tréninkového bloku je, aby si bankéři rozdělili svá portfolia klientů        

na jednotlivé typy a mohli si lépe připravit prodejní argumenty pro jednotlivé typy osobnosti     

a usnadnit si tak práci při prodeji.  

3.2.5 Stanovení akčního plánu 

 

 Na závěr tréninkového kurzu si všichni účastnici musí stanovit akční plán, který 

odpovídá modelu SMART, coţ je anglická zkratka stanovování cílů tvořená anglickými 

slůvky specific (konkrétní), measurable (měřitelný), agreed (odsouhlasený), realistic 

(realistický) a timely (definovaný v čase). Akční plán musí obsahovat konkrétní cíle             

pro zvýšení prodeje kreditních karet osobních bankéřů. Můţe se jednat například o zvýšení 

prodeje kreditních karet v kusech, nárust počtu kreditních karet v procentech nebo konkrétní 

aktivity pro zvýšení prodeje, které osobní bankéři musí splnit. Tyto cíle si bankéři stanovují 

sami po konzultaci s trenérem.  

 

 Tímto celý tréninkový kurz nekončí. Trenér dohlíţí na plnění stanovených akčních 

plánu v praxi s jednotlivými osobními bankéři a poskytuje jim zpětnou vazbu na jejich 

pobočkách. Při realizaci zpětné vazby si trenér sedne společně s osobním bankéřem                 

a poslouchá jeho rozhor s klientem. Následně společně hodnotí, jak konkrétní rozhovor 

probíhal, pochválí jej, za silné stránky rozhovoru a na druhou stranu mu doporučí, jak příště 

posílit slabší stránky. Poté společně hledají moţné alternativy, jak docílit toho, aby byl prodej 

kreditní karty ještě efektivnější. Zpětná vazba končí dalším zpracováním akčního 

 plánu osobního bankéře, ve kterém uvede, co přesně udělá proto, aby byl jeho další rozhor  

s klienty úspěšnější. 
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3.3 Dotazníkové šetření 

 Pro vyhodnocení tréninkového kurzu bylo nejprve zvoleno dotazníkové šetření,  

coţ je specifická technika sběru informací, která můţe probíhat bez přímého styku 

výzkumníka s respondenty a zaručuje jim také určitou anonymitu. Tato technika patří 

k relativně levným výzkumným metodám, které umoţňují oslovení většího počtu 

respondentů. Negativní stránkou této metody je, ţe odpovědi mohou být zkreslené. 

 Do dotazníku byly zařazeny pouze škálové otázky, které jsou nejvhodnějším nástrojem  

pro měření názorů a postojů, viz příloha č. 4. Odpovědi lze jednoduše kvantifikovat 

 a následně statisticky analyzovat. Celkový počet otázek byl 10, první otázka v dotazníku byla 

pouze zaměřena na rozdělení účastníků tréninkového kurzu podle pohlaví. Zbylých 10 otázek 

se týkalo průběhu tréninkového kurzu. Trenéři tento způsob hodnocení tréninku neradi 

vyuţívají, protoţe pro ně nemá reálnou vypovídací schopnost, ale vzhledem k tomu, ţe vedení 

banky XY, chce znát okamţitou zpětnou vazbu po ukončení tréninkového kurzu, musí 

 pro tyto účely vyuţívat metodu dotazníkového šetření.  

Dotazníkové šetření bylo provedeno v období listopadu a prosince minulého roku 

a to v průběhu třech tréninkových kurzů. Těchto tréninků se zúčastnili osobní bankéři ze čtyř 

poboček, spadající do oblasti Jiţní Moravy, banky XY. Prvním městem bylo Brno, 

 kde se nachází velká pobočka banky XY, další velká pobočka spadající do oblasti Jiţní 

Moravy, jejíţ osobní bankéři se také zúčastnili tréninku, byla z města Zlína. Třetího 

tréninkového kurzu se účastnili bankéři ze dvou malých poboček banky XY a to konkrétně 

z města Vyškov a Brna. Všechny tři tréninkové kurzy probíhaly v centrální budově banky 

XY, která se nachází v Brně. Aby byl trénink prodejních dovedností smysluplný a trenér mohl 

věnovat čas i individuálním potřebám účastníků, byl průměrný počet osobních bankéřů 

 na kurzu kolem deseti osob. Prvního tréninkového kurzu, který se konal v listopadu,  

se zúčastnilo 11 sob, ze kterých 8 bylo ţen a 3 muţi. Druhý trénink prodejních dovedností  

se konal rovněţ v listopadu minulého roku a zúčastnilo se ho 9 osob, 6  účastníků byly ţeny  

a zbylí 3 osobní bankéři byli muţi. Třetí tréninkový kurz se konal v posledním měsíci 

minulého roku a bylo na něm přítomno 10 osob, z toho 5 můţu a 5 ţen.  
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Tabulka č. 3.1: Splnil kurz Vaše očekávání? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3.1:  Míra splnění očekávání účastníků tréninkového kurzu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z tabulky je patrné, ţe kurz splnil očekávání většiny zúčastněných,  téměř 37%, tedy 

11osobních bankéřů z 30 zúčastněných osob, bylo s průběhem tréninkového kurzu spokojeno. 

Celkem u 10 osob můţeme zaznamenat, ţe tréninkový kurz je natolik zaujal, ţe předčil jejich 

očekávání a tento počet tvoří necelých 33% ze všech účastníků.  Poměrně vysoký počet osob, 

tedy 6 z 30 zúčastněných nevěděli, zda trénink splnil jejich očekávání. U Zbylých  

10% účastníků bylo zaznamenáno negativní pocit bezprostředně po ukončení tréninkového 

kurzu. Dále je z tabulky patrné, ţe muţi reagují na trénink prodejních dovedností 

víc skepticky, neţ ţeny. Téměř polovina muţů v dotazníku uvedla, ţe pro ně trénink neměl 

výrazný smysl a nesplnil tak jejich očekávání. U ţen to bylo přesně naopak, větší polovina 

byla s tréninkem spokojena, vzdělávací kurz tak splnil jejich očekávání.  

 

 

 

 

Hodnotící škála Muţi Ţeny Celkem Relativní vyjádření 

v % 

Nad moje očekávání 3 7 10 33,33 

Ano 3 8 11 36,67 

Nevím 2 4 6 20,00 

Ani ne 2 1 3 10,00 

Zbytečná ztráta času 1 0 0 0,00 
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Tabulka č. 3.2: Jaká panovala atmosféra na kurzu? 

 

Hodnotící škála Muţi Ţeny Celkem 
Relativní vyjádření  

v % 

Naprosto uvolněná 8 7 15 50,00 

Příjemná /přátelská 3 8 11 36,67 

Nevnímal/a jsem ji 0 2 2 6,67 

Nepříjemná 0 0 0 0,00 

Velmi napjatá 0 2 2 6,67 

 

Graf č. 3.2: Vnímání atmoféry účastníků tréninkového kurzu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z grafu vyplývá, ţe polovina, tedy 50% účastníku, si tréninkový kurz uţilo v naprosto 

uvolněné atmosféře, která přispěla k celkovému kladnému hodnocení celého vzdělávacího 

programu. 11 osob, které tvořilo prakticky 37% všech zúčastněných, v dotazníku uvedlo, 

 ţe na tréninku prodejních dovedností panovala příjemná, přátelská atmosféra, kterou  

by měl trenér svým chováním a přístupem k trénovaným osobám zajistit. Téměř  

7% se odpovědi na tuto otázku vyhnulo tím, ţe v dotazníku uvedlo, ţe atmosféru nevnímali. 

Pro dva účastníky, tedy pro necelých 7% osob, tréninkového kurzu panovala nepříjemná 

atmosféra, coţ mohlo být způsobeno převáţně tím, ţe jim nebylo příjemné, ţe je trenér 

aktivně zapojoval do průběhu tréninkového kurzu, a proto pro ně atmosféra mohla být velmi 

napjatá. Z výše uvedené tabulky můţeme dále vyčíst, ţe muţi vnímali celkovou atmosféru 

v průběhu vzdělávacího programu více pozitivně, neţ ţeny. Všichni muţi totiţ v dotazníku 

uvedli, ţe na tréninkovém kurzu panovala naprosto uvolněná atmosféra nebo přátelská. Ţeny 

byly v hodnocení atmosféry zdrţenlivější a dvě z nich dokonce uvedly, ţe pro ně atmosféra 

byla velmi napjatá. 
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Tabulka č. 3.3: Dokázal Vás trenér zapojit do tréninkového kurzu? 

 

Hodnotící škála Muţi Ţeny Celkem Relativní vyjádření  

v % 

Víc, neţ bych chtěl/a 4 5 9 30,00 

Ano 3 6 9 30,00 

Dostatečně 2 4 6 20,00 

Ani ne 1 0 1 3,33 

Vůbec 1 4 5 16,67 

 

Graf č. 3.3: Míra zapojení účastníků do průběhu tréninkového kurzu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z odpovědí na třetí otázku vyplývá, ţe 30% účastníků kurzu, tedy 9 můţu  

a ţen z celkového počtu osobních bankéřů, bylo překvapeno úrovní zapojení trenérem                    

do průběhu tréninkového kurzu a v dotazníků uvedli, ţe byli zapojeni více, neţ by chtěli.       

Za optimální úroveň zapojení, tedy ţe daný trénink přesně odpovídal jejich kritériim a nenašli 

ţádnou výhradu, povaţovalo 30% zúčastněných. Celkem 6 osob povaţovaly úroveň zapojení              

za dostatečnou, coţ činilo 20% z celkového počtu osob, kteří byli přítomni na tréninku 

prodejních dovedností. Jeden muţ, který se účastnil tréninkového kurzu neměl pocit, 

 ţe by ho trenér nějak výrazně zapojil do tréninku. Dokonce téměř 17% zúčastněných, trenér 

v průběhu trenéninkového kurzu nezapojil vůbec. Ačkoli můţe být z tabulky patrné, ţe poměr 

mezi muţi a ţenami, kteří kladně hodnotili absolvovaný kurz, byl u ubou pohlaví stejný, bylo  

při realizaci tréninku na ţenách více vídět, ţe by se raději staly pouze pasivními 

posluchačkami. Bylo na nich evidentní, ţe jím působilo větší obtíţe veřejně vystupovat před 

ostatními účastníky i před trenérem, který trenérský kurz vedl. 
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Tabulka č. 3.4: Vyuţijete prodejní dovednosti z tréninkového kurzu ve své praxi? 

       

Hodnotící škála Muţi Ţeny Celkem 
Relativní vyjádření v 

% 

Určitě ano 4 7 11 36,67 

Částečně ano 5 9 14 46,67 

Nevím 2 2 4 13,33 

Asi ne 0 1 1 3,33 

Určitě ne 0 0 0 0,00 

 

Graf č. 3.4: Míra vyuţití prodejních dovedností z tréninkového kurzu v praxi 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z tabulky se dá vyčíst, ţe ani jeden účastník vzdělávacího programu neshledal 

tréninkový kurz zbytečný, tedy ţe by určitě nevyuţil nabité prodejní dovednosti při prodeji 

kreditních karet ve svém praktickém ţivotě. Téměř 3% osobních bankéřů, které tvoří pouze    

1 osoba ze všech zúčastněných, odpověděla, ţe asi prodejní schopnosti ve své praxi neokáţe 

vyuţít. Téměř 13% si nebylo jisto, ţe by metody a techniky, které se při tréninku prodejních 

dovednosti naučili, mohly fungovat na jejich zákazníky. Ostatní účastníci, kteří tvořili 

prakticky 74% lidí z celého vzdělávacího programu, mělo z tréninkového kurzu dobrý pocit     

a věří, ţe to nebyla zbytečná ztráta času a ţe informace získané s trenérem dokáţou,  

alespoň částečně, vyuţít ke zvýšení prodeje na svých pobočkách.  Mezi muţi a ţenami není 

z dotazníků patrné, ţe by jedno pohlaví více inklinovalo k vyuţití teoretických znalostí  

do praktického ţivota. Ale podle výsledků z praxe se muţi učí rychleji neţ ţeny a dokáţou  

se také rychleji adaptovat a proto je pro ně snadnější informace z tréninkových kurzů začlenit 

jako součást svých prodejních dovedností. 
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Tabulka č. 3.5 : Která metoda tréninku byla podle Vás nejvíce zastoupena? 

 

Hodnotící škála Muţi Ţeny Celkem 
Relativní 

vyjádření v % 

Prezentace trenéra 6 8 14 46,67 

Vlastní realizace účastníků 3 3 6 20,00 

Filmové ukázky 1 3 4 13,33 

Hraní her 2 4 6 20,00 

 

Graf č. 3.5: Míra zastoupení metod tréninku v průběhu tréninkového kurzu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Nejvíce zastoupenou částí v tréninkovém kurzu bylo podle téměř 47% zúčastněných 

prezentace trenéra. Skutečnost, ţe téměř polovina účastníků, povaţuje prezentaci trenéra       

za dominantní, můţe být způsobeno převáţně tím, ţe závěrečným blokem tréninku, byla 

typlogie osobností, která byla více teoreticky zaměřena, neţ ostatní části vzdělávacího 

programu. Z odpovědí v  dotazníku bylo dále patrné, ţe 20% účastníků, mělo bezprostředně 

po ukončení tréninku prodejních dovedností pocit, ţe nejvíce zastoupenou částí byla vlastní 

realizace účastníků. Stejný počet osob, tedy 6 lidí ze 30 zúčastněných, v dotazníku uvedlo, 

 ţe pro ně nejvíce zastoupenou částí bylo hraní her. Tedy aktivit, které jsou zaměřeny                  

na zdokonalení prodejních technik, pomocí  her. Při tréninku totiţ, více neţ kdekoli jinde, 

platí pravidlo, ţe hraním se lidé naučí nejvíce. Filmové ukázky tvořili podle účastníků 

nejméně zastoupenou část v průběhu tréninkovém kurzu, pouze 13% lidí ji shledalo jako 

nejvíce zastoupenou. Filmové ukázky jsou mezi účastníky tréninkového kurzu velmi oblíbené 

a dá se pomocí nich velmi přesvědčivě demonstrovat probíraná látka  na tréninkovém kurzu, 

ale je to pouze podpůrná technika a neměla by tvořit dominantní část vzdělávacího programu. 
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Tabulka 3.6: Která z části tréninkového kurzu pro Vás byla nejzajímavější? 

 

Hodnotící škála Muţi Ţeny Celkem 
Relativní vyjádření 

v % 

Prezentace trenéra 1 3 4 13,33 

Vlastní realizace účastníků 2 3 5 16,67 

Filmové ukázky 4 6 10 33,33 

Hraní her 4 7 11 36,67 

 

Graf č. 3.6: Metody tréninku podle zajímavosti pro účastníky tréninkového kurzu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z tabulky i grafu je moţno vyčíst, ţe pro účastníky tréninkového kurzu byla nejméně 

zajímavá část, při které měl hlavní slovo trenér, v dotazníku ji uvedlo za zajímavou pouze       

4 osobní bankéři. Tento počet je velmi nízký s ohledem na předchozí otázku, kdy téměř 

polovina všech osob, které byli participovány při tréninku prodejních dovedností, označila 

tuto část tréninku v dotazníku za nejvíce zastoupenou. Pro prakticky 17 % zúčastněných, byla 

nejzajímavější část tréninku prodejních dovednosti vlastní realizace, při které se osobní 

bankéři navrhovali svou vlastní kreditní kartu a to jak její designu tak i její reálné parametry. 

Nejzajímavější část celého tréninkového kurzu byla pro zúčastněné hraní her, tu uvedlo           

ve svém dotazníku celkem 11 osob, coţ v relativním vyjádření znamená téměř 37% všech 

účastníků tréninku prodejních dovedností. Zbylých 33% osob, které se zúčastnily 

vzdělávacího kurzu, uvedlo za nejzajímavější část tréninku filmové ukázky. To, ţe filmové 

ukázky mají tak velké zastoupení v odpovědích z dotazníku je poměrně zřejmé, je to totiţ 

jediná aktivita v průběhu celého tréninku, která nevyţaduje aktivní zapojení účastníků 

tréninkového kurzu a proto je mezi účastníky vzdělávacího programu velmi oblíbená.  
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Tabulka č. 3.7: Která část prodeje byla pro Vás nejuţitečnější? 

 

Hodnotící škála Muţi Ţeny Celkem 
Relativní vyjádření 

v % 

Analýza potřeb 3 6 9 30,00 

Prodejní argumentace 4 7 11 36,67 

Výzvy k prodeji 3 3 6 20,00 

Vlastní realizace  1 3 4 13,33 

 

Graf č. 3.7: Míra uţitečnosti jednotlivých částí prodeje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z grafu vyplývá, ţe pro účastníky tréninkové kurzu byla nejméně uţitečná část prodeje 

nazvaná vlastní realizace, při které měli účastníci za úkol vymyslet vlastní kreditní kartu          

i s jejími reálnými parametry. Pouhých 13 % všech zúčastněných lidi ji uvedlo v dotazníku     

za uţitečnou. Druhou nejméně uţitečnou fází prodeje byla výzva k prodeji, tu povaţovalo      

za uţitečnou pouze 6 lidi z 30, coţ tvoří 20% všech účastníků. Tato fáze je ovšem pro prodej 

kreditních karet velmi důleţitou součástí, protoţe osobní bankéři se musí naučit dotáhnout 

prodej aţ do konce. Za nejuţitečnější část prodeje povaţovalo 11 osob prodejní argumentaci, 

tedy prakticky 37% všech účastníků, tréninku prodejních dovednosti zaměřených na prodej 

kreditních karet, povaţovalo tuto část tréninku za nejuţitečnější. Při této části prodeje se totiţ 

osobní bankéři naučili, jak správně prodat nabízenou kreditní kartu pomoci parametru, 

výhody a uţitku, coţ byl asi hlavní důvod, proč tuto část povaţovali za tak uţitečnou.        

Jako druhou nejuţitečnější část prodeje byla v dotazníku označena analýza prodeje,                

tu označilo 30 % všech zúčastněných.  
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Otázka č. 8: Která část tréninku pro Vás byla největším přínosem?  

 

Hodnotící škála Muţi Ţeny Celkem 
Relativní vyjádření v 

% 

Prodej 3 6 9 30,00 

Zpracování námitek 5 8 13 43,33 

Typologie osobnosti 2 3 5 16,67 

Telefonní prodej 1 2 3 10,00 

Stanovení akčního plánu 0 0 0 0,00 

 

Graf č. 3.8: Míra přínosu jenotlivých tréninkových bloků 

 

ZDROJ: Vlastní zpracování 

 

  Z tabulky je jasně patrné, ţe pro účastníky tréninkové kurzu bylo nejmenším 

přínosem stanovení akčního plánu, tuto variantu ve svém dotazníků neuvedl jediný osobní 

bankéř. Tato skutečnost je způsobena převáţně tím, ţe osoby, které se vzdělávacího kurzu 

účastní, si neradi stanovují cíle, kterých musí dosáhnout. Druhou nejméně oblíbenou části 

tréninku byla podle dotazníků telefonní prodej, který uvedlo pouhých 10% ze všech 

zúčastněných. Osobní bankéři telefonní prodej ve své praxi neradi pouţívají, protoţe se velmi 

často setkávají s negativní zpětnou vazbou od svých klientů, coţ je také hlavní důvod, proč 

byl v dotazníku, tak málokrát uveden. Necelých 17% označila za přínosnou část nazvanou 

typologie osobnosti. Tato část tréninkového kurzu je pro osobní bankéře velice uţitečná, 

pokud tyto informace dokáţou vyuţívat ve své praxi.  Pro velkou část osob, které se zúčastnili 

tréninkového kurzu, byl největším přínosem blok s názvem zpracování námitek, ten ve svém 

dotazníku uvedlo jako nejpřínosnějších prakticky 43% všech osob zapojených do tréninku.  

Pro osobní bankéře je totiţ velmi důleţité, aby se námitek od klienta nezalekli, ale naučili  

se námitky zpracovat a vyuţít je jako výhodu při prodeji kreditních karet.  Pro 30% osobních 

bankéřů byl největším přínosem celého tréninku blok s názvem prodej.  



60 

 

Tabulka č. 3.9 : Jaký jste si stanovili cíl v akčním plánu? 

 

Hodnotící škála Muţi Ţeny Celkem 
Relativní 

vyjádření v % 

Zvýšení prodeje kreditních 

karet v Ks 5 4 9 30,00 

Nárust počtu kreditních 

karet v % 3 5 8 26,67 

Konkrétní aktivity pro 

zvýšení prodeje 2 8 10 33,33 

Zpracování námitek 1 2 3 10,00 

Ţádný 0 0 0 0,00 

 

Graf č. 3.9: Cíle akčního plánu 

 
ZDROJ: Vlastní zpracování  

 

 Z výše uvedené tabulky a grafu vyplývá, ţe účastníci tréninku prodejních dovedností 

nemohli odejít ze vzdělávacího kurzu bez stanovení cílů akčního plánu. Proto ani odpověď, 

 ţe si osobní bankéři nestanovili ţádný cíl akčního plánu, nebyla v dotazníku ani jedenkrát 

zastoupena. Pouhých 10%  účastníků si stanovili jako cíl zpracování námitek. Jako nejčastěji 

uvedeným cílem bylo stanovení konkrétní aktivity pro zvýšení prodej a to v celkové výši 

33%. Tento cíl si častěji stanovovaly ţeny, protoţe tyto aktivity nejsou tolik zavazující, jako 

jiné konkrétní cíle. Druhým nejčastějším cílem osobních bankéřů, bylo zvýšení prodeje 

kreditních karet v kusech. Tento cíl uvedlo ve svém dotazníku 9 osob z 30 zúčastněných. 

Nárust počtu kreditních karet v % uvedlo téměř 27% všech osobních bankéřů.  

Tyto dva poslední cíle mají společného to, ţe jsou velmi snad kontrolovatelné, jestli účastníci 

kurzu prodejních dovedností splňují tyto stanovené cíle. Osobní bankéři si kromě hlavního 

cíle mohli samozřejmě stanovit i cíle dílčí, kterých chtějí po tréninku dosáhnout. 
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3.4 Efektivita tréninkového kurzu 

 

 Pro účely této diplomové práce byly vybrány čtyři různé pobočky banky XY z oblasti 

Jiţní moravy. Dvě z těchto poboček jsou řazeny mezi velké pobočky, protoţe průměrný počet 

osobních bankéřů na těchto pobočkách je kolem deseti pracovníků. Zbylé dvě pobočky 

 jsou potom podle průměrného pětičlenného počtu osobních bankéřů řazeny mezi malé 

pobočky banky XY.. 

 

 Banka XY zpracovává po tréninkovém kurzu efektivitu, kterou daný kurz přinesl. 

Tento plán plnění se zpracová podle předem stanového cíle na dané čtvrtletí.  

Vţdy jsou  stanovena přesná kritéria, která mají být v tomto kvartálu splněna a podle toho 

 se také vyplácí odměny bankéřům a vedoucím pracovníkům daných poboček. Tento plán 

plnění nemusí vţdy odpovídat 100% plnění cílů, ale můţe být stanovena i na niţší hranici.. 

Rozdíl mezi plánem plnění je i u velkých a malých poboček, velké pobočky mají určena vyšší 

kritéria plnění stanovených cílů, neţ je tomu u malých poboček banky XY. 

 

  Kontrola efektivity tréninkových kurzů je zpracovávana vţdy stejným způsobem. 

Nejdříve se stanoví průměrný počet prodaných kreditních karet za uplynulé tři měsíce, poté   

se spočítá průměrný počet prodaných kreditních karet v měsíci, ve kterém se konal trénink 

prodejních dovedností na dané pobočce a to bez hledu na to, kdy tento tréninkový kurz 

v daném měsíci proběhl. A v neposlední řadě se kontroluje efektivita tréninkového kurzu 

v bezprostředně následujících dvou měsících po skončení vzdělávacího programu.  

 . 

 První velká pobočka banky XY, jejiţ zaměstnanci se úastnili tréninkového kurzu        

se nahází v Brně. Průměrný počet prodaných kreditních karet za uplynulé 3 měsíce  

před tréninkovým kurzem byl 3 kreditní karty za den . V měsíci je průměrně 20 pracovních 

dnů, tzn. ţe průměrný počet prodaných karet za měsíc byl 60 kreditních karet na pobočce 

v Brně. Plán plnění na této pobočce byl stanoven pro dané čtvrtletí na 75 kusů prodaných 

kreditních karet za měsíc. Tento počet prodaných kreditních karet tvořilo 100% plánu plnění. 

Brněnská pobočka dosahovala před tréninkovým kurzem pouhých 81% toho plánu.  

 

 Druhou velkou pobočkou banky XY, jejíţ osobní bankéři se také zúčastnili tréninku 

prodejních doveností zaměřeného na zefektivnění prodeje kreditních karet, byli z pobočky, 

která se nachází v centru města Zlína. Průměrný počet prodaných kreditních karet                    
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za bezprostředně předcházející 3 měsíce před uskutečněním tréninkového kurzu, 

byl 3,25 kreditní karty za den. Průměrný počet pracovních dní byl rovněţ 20 dnů,  

tzn. ţe průměrný počet prodaných kreditních karet za měsíc byl roven 65 kusům kreditních 

karet. Stejně jako u velké pobočky v Brně byl plán plnění na této pobočce vytyčen pro dané 

čtvrtletí na 75 kusů prodaných kreditních karet za měsíc. I na této pobočce tento počet 

prodaných kreditních karet tvořilo 100% plánu plnění. Zlínská pobočka dosahovala před 

realizací vzdělávacího programu 87% stanoveného plánu plnění.  

 

 Osobní bankéři z malé pobočky z města Vyškov, se rovněţ účastnili tréninkového 

kurzu. Průměrný počet prodaných kreditních karet za uplynulé 3 měsíce na této pobočce  

byl víc jak 1, 5 kreditní karty za den. V měsíce bylo taktéţ průměrně 20 pracovních  

dnů, tzn. ţe průměrný počet prodaných kreditních  karet za měsíc byl 31 kreditních karet. 

 Plán plnění u malých poboček byl stanoven pro dané čtvrtletí na 28 kusů prodaných 

kreditních  karet za měsíc. Tento počet prodaných kreditních karet tvořilo 100% plánu plnění 

na malých pobočkách. Tato pobočka, nacházející se ve Vyškově, tento plán plnila jiţ před 

průběhem tréninku na 109%. 

 

 Pracovníci druhé malé pobočky nacházející se v centru Brna, se v prosinci 

 také zúčastnili tréninku prodejních dovedností. Průměrný počet kreditních karet, které                   

se za poslední 3 měsíce na této pobočce prodaly, byly vypočteny na 1,3 kusů kreditních karet. 

S průměrným počtem 20 pracovních dnů, osobní bankéři za měsíc prodali 26 kreditních karet. 

Stejně jako u přechozí pobočky ve Vyškově, byl i v Brněnské pobočce plán plnění předem 

určen pro dané čtvrtletí na 28 kusů prodaných kreditních karet za měsíc. Tento počet 

prodaných kreditních karet  rovněţ tvořil 100% plánu plnění na malých pobočkách. 

 Malá Brněnská pobočka plnila tento plán před uskutečněním tréninku prodejních dovedností          

na bezmála 94%. 

 

 Jako minimální hranice, která ještě odpovídá stanovenému cíli prodeje kreditních karet 

v plánovaném čtvrtletí, byla bankou XY určeno 80% z celkového plánu plnění. U velkých 

poboček tomuto stavu odpovídalo 60 prodaných kreditních karet za měsíc a u malých 

poboček to bylo 23 prodaných kreditních karet za měsíc. 
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Tabulka č. 3.10 : Vliv tréninku na počet prodaných kreditních karet v Brně  

 

Název 
Před 

tréninkem 

V době 

tréninku 
2010/12 2011/1 

Plnění plánu 81% 90% 93% 86% 

Počet v kusech 60 68 70 65 

 

Graf č. 3.10:  Efektivita tréninkového kurzu na velké pobočce v Brně 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu můţeme vyčíst, ţe před realizací tréninkového kurzu byl plán plnění prodeje 

kreditních karet pouhých 81%, a prodalo se průměrně 60 kreditních karet za měsíc.  

V době uskutečnění tréninku prodejních dovedností v daném měsíci počet prodaných 

kreditních karet stoupl o 8 kusů, coţ v relativním vyjádření činilo 90% plánu plnění. 

 Po uplynutí dalšího měsíce se prodej kreditních karet navýšil ještě o další 3% a průměrný 

počet prodaných kusů na velké pobočce v Brně byl měsíc po uskutečnění tréninku  

70 prodaných kreditních karet. Po dvou měsících od uskutečnění vzdělávacího programu klesl 

prodej na průměrný počet 65 kusů prodaných kreditních karet za měsíc. Tento počet jiţ zůstal 

konstantní i po uplynutí dalších měsíců. Prodej kreditních karet se trvale zastavil 

 na 86% z celkového plánu plnění. Tento stav ještě stále odpovídá stanovené minimální 

hranici, která byla u velkých poboček určena na 80% plánu plnění, coţ je 60 kusů prodaných 

kreditních karet za měsíc. 
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Tabulka č. 3.11: Vliv tréninkového kurzu na prodej kreditních karet ve Zlíně 

 

Název 
Před 

tréninkem 

V době 

tréninku 
2010/12 2011/1 

Plnění plánu 87% 88% 99% 94% 

Počet v kusech 65 66 74 71 

 

Graf č. 3.11: Efektivita tréninkového kurzu na velké pobočce ve Zlíně  

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Z tabulky je patrné, ţe velká pobočka banky XY, která se nachází ve Zlíně,                 

na tom byla před realizací tréninkového kurzu nepatrně lépe, neţ tomu bylo u jejich 

spolupracovníků v Brně. Před uskutečněním tréninkového kurzu prodejních dovedností 

zacíleného na prodej kreditních karet osobní bankéři ve Zlíně prodávali průměrně 65 kusů 

kreditních karet za měsíc, čemuţ odpovídá 87% plnění určených cílů prodeje kreditních karet 

banky XY. V měsíci, ve kterém proběhl vzdělávací program pod dohledem trenéra, se prodej 

kreditních karet zvýšil pouze o 1%, tedy o jednu kreditní kartu. Tento nepatrný nárust  

 je způsoben tím, ţe tréninkový kurz proběhl v posledním týdnu měsíce listopadu a nestihly        

se tak nabité dovednosti a znalosti z tréninku promítnout do prodeje kreditních karet.  

V bezprostředně následujícím měsíci uţ je z grafu patrné relativně vysoké zvýšení prodeje 

kreditních karet a to o 11%. V prosinci minulého roku se počet kreditních karet tedy zvýšil      

o 9 kusů oproti původnímu stavu. V lednu tohoto roku, tedy dva měsíce po skončení tréninku 

prodejních dovedností, prodej kreditních karet nepatrně klesl na 94%. Tzn., ţe po více jak 

dvou měsících Zlínská pobočka banky XY prodávala 71 kreditních karet za měsíc,  

coţ je o 6 kusů více, neţ prodávala před uskutečněním tréninku.  
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Tabulka č. 3.12: Vliv tréninkového kurzu na prodej kreditních karet ve Vyškově  

 

 

Název 
Před 

tréninkem 

V době 

tréninku 
2011/1 2011/2 

Plnění plánu 109% 139% 112% 118% 

Počet v kusech 31 39 31 33 

 

Graf č. 3.12 : Efektivita tréninkového kurzu na malé pobočce ve Vyškově 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 Třetí pobočka, která se účastnila tréninku prodejních dovedností, byla malá pobočka 

z Vyškova. Údaje v tabulce ukazují, ţe tato pobočka neměla sebemenší problémy při plnění 

plánu prodeje na dané čtvrtletí, ale vedení banky XY, chtělo zjistit, jak můţou osobní bankéři 

z této pobočky ještě navýšit plán plnění po jednodenním vzdělávacím kurzu s trenérem. 

 Před tréninkem byl průměrný počet prodaných kreditních karet 31 kusů, coţ je o dva kusy 

více, neţ jaký byl stanovený plán prodeje, pro malé pobočky v této oblasti. V měsíci,  

ve kterém proběhl tréninkový kurz,coţ bylo na začátku prosince, došlo k radikálnímu zvýšení 

prodeje kreditních karet. V tom měsíci se prodej vyšplhal na 139%, čemuţ odpovídalo  

39 kreditních karet za měsíc. V lednu, tzn. měsíc po uskutečnění tréninkového kurzu, ovšem 

prodej klesl opět na 31 kusů kreditních karet za měsíc, i kdyţ plán plnění byl pořád  

o 3% vyšší, neţ tomu bylo před konáním vzdělávacího programu. Dva měsíce po ukončení 

tréninku prodejních dovedností zacíleného na prodej kreditních karet se prodej na pobočce  

ve Vyškově opět zvýšil a to na 118%, coţ představovalo 33 prodaných karet za měsíc.  

Prodej sice po delší době po realizaci tréninku klesá, ale nikdy se jiţ nevrátí do původního 

stavu před tréninkem. 
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Tabulka č. 3.13: Vliv tréninkového kurzu na prodej kreditních karet v Brně 

 

Název 
Před 

tréninkem 

V době 

tréninku 
2011/1 2011/2 

Plnění plánu 94% 93% 81% 102% 

Počet v kusech 26 26 23 33 

 

Graf č. 3.13: Efektivita tréninkového kurzu na malé pobočce v Brně  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Poslední pobočkou, jejíţ osobní bankéři se zúčastnili tréninku prodejních dovedností, 

byli z malé pobočky v centru Brna. Osobní bankéři z této pobočky si vedli před konáním 

tréninku o poznání hůře, neţ jejich spolupracovníci z Vyškovské pobočky. Před uskutečněním 

tréninkového kurzu splňovali plán prodeje z 94%, čemuţ odpovídalo 26 kusů prodaných 

kreditních karet. Tento tréninkový kurz probíhal na konci měsíce prosince, a proto 

 se  výsledky z tohoto tréninku ještě nestačily promítnout do grafu. Z výsledků z tabulky 

 je evidentní, ţe v bezprostředně nadcházejícím měsíci, prodej kreditních karet klesl o více 

neţ 10% a to na 81% z celkového plánu plnění. Tento stav je dán tím, ţe jeden z osobních 

bankéřů, který se také účastnil vzdělávacího programu, dlouhodobě onemocněl,  

ale bez ohledu na tento handicap pobočka musí i tak plnit stanovené plány prodeje. Proto 

v lednu pobočka prodala pouhých 23 kusů kreditních karet. V únoru, tzn. dva měsíce  

po realizaci tréninku, uţ je z grafu patrné, ţe se osobní bankéř vrátil zpět do práce na pobočce 

a realizace plánu plnění prodeje kreditních karet začala strmě stoupat. Na konci toho měsíce, 

jiţ pobočka překonala stanovenou laťku 100% a zvýšila počet prodaných kreditních karet  

o 7 kusů. Dva měsíce po uskutečnění tréninkového kurzu, osobní bankéři z pobočky v Brně 

plnili plán prodeje kreditních karet na 102% a prodávali tak 33 kusů kreditních karet za měsíc. 
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 4 Návrh doporučení pro praxi 

 

 Z empirického průzkumu dotazníkem vyplynulo, ţe většina účastníků byla 

s tréninkovým kurzem spokojena. Nevýhodou dotazníků je,které trenéři také vyuţívají 

 ve své praxi je, ţe účastníci tréninkového kurzu mají u některých otázek moţnost vyhnout 

 se odpovědi,coţ pro trenéra nemá ţádnou vypovídací hodnotu. Proto prvním doporučením  

je, aby se pouţívaly otevřené otázky, při kterých účastník musí vţdy napsat konkrétní 

odpověď. Tyto otevřené otázky se sice nedají rychle a efektivně analyzovat, ale mohou 

trenérům poskytnout pravdivější zpětnou vazbu o průběhu tréninku a motivovat je tak k tomu, 

aby některé ze svých technik zlepšily nebo přizpůsobily jejich účastníkům.  

 

 Dalším návrhem pro praxi trenéra je zapojení všech účastníků do tréninku 

rovnoměrně, protoţe z dotazníků vyplynulo, ţe téměř šestina osob po ukončení tréninku měla 

pocit, ţe nebyla trenérem zapojena do tréninkového kurzu. A naopak téměř třetina osobních 

bankéřů se domnívala, ţe byla při tréninku prodejních dovedností zapojena více, 

neţ by chtěla. Proto by měl trenér v průběhu tréninku věnovat prostor všem účastníkům 

stejnoměrně bez ohledu na to, ţe některým osobám není příjemné být středem pozornosti. 

Trenér by měl v průběhu tréninkových kurzů vytvořit takovou atmosféru, aby se všichni 

účastníci chtěli dobrovolně zapojit a aby pro ně tréninkové kurzy byly zábavnou formou 

vzdělávání a těšili se na další tréninky různých prodejních dovedností.  

 

Dále je z dotazníku patrné, ţe muţi a ţeny reagují na průběh tréninku v určitých 

částech jinak. Bylo by proto vhodné, tréninkové kurzy realizovat zvlášť pro obě pohlaví          

a přizpůsobit ho tak jejich rozdílným stylům učení.  Muţi jsou od přírody více aktivní, a proto 

by v průběhu tréninku uvítali větší počet aktivit a her, před jinými metodami tréninku. 

 Ţeny se  naopak raději učí podle teoreticky nabitých vědomostí a jsou raději v průběhu 

tréninkových kurzů pasivními posluchačkami. Samozřejmě toto pravidlo není stoprocentní      

a výjimky, které potvrzují pravidlo, platí i v tomto případě. 

 

 Z dotazníků vyplynulo, ţe pro většinu účastníků tréninkového kurzu byla nejvíce 

zastoupena metoda prezentace trenéra, která byla i pro účastníky nejméně zajímavá. Coţ bylo 

pravděpodobně způsobeno tím, ţe závěrečným blokem celodenního kurzu byl přesvědčivý 

prodej na základě osobnostní typologie, při které byla prezentace trenéra opravdu dominantně 
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zastoupena. Ale v ostatních blocích tréninku tomu bylo přesně naopak. Trenér se snaţil 

 dát dostatek prostoru účastníkům kurzu, při různých formách aktivit a her. Proto dalším 

návrhem doporučení, které by trenér mohl ve své praxi vyuţit, je celý tréninkový kurz začít 

blokem přesvědčivého prodeje na základě osobnostní typologie, aby bylo dosaţeno 

pozitivního dojmu účastníků kurzu. Dalším moţným návrhem, který by se dal v této části 

tréninku vylepšit, je zapojit do tohoto bloku tréninku prodejních dovedností aktivitu. 

Například, aby po vygenerování jednotlivých typů osobností si účastníci sehráli fiktivní 

prodej s jednotlivými typy osobnosti, kde jeden z účastníků by byl bankéř a druhý z účastníků 

by hrál klienta daného typu. Touto hrou, by mohlo být do tohoto bloku tréninkového kurzu, 

vnesen určitý druh oţivení a osobní bankéři by nemuseli mít pocit, ţe místo tréninku  

se účastní povinného školení. A také by si účastníci tréninku lépe uvědomili, jak jednotlivé 

osobnostní typy rozeznat, jak s nimi jednat a jak jim nejlépe prodat nabízený produkt.  

  

 Podle odpovědí v dotazníku byla nejméně přínosnou částí celého tréninku stanovení 

akčního plánu, coţ je ovšem nejdůleţitější část tréninku, protoţe na základě akčního plánu 

osobní bankéři plní stanovené cíle. Akční plán také slouţí jako kontrola plnění těchto cílů, 

jednak trenérem a jednak vedoucími pracovníky daných poboček. Pro tuto část tréninku 

je doporučen návrh, aby bylo stanovení akčního plánu uděláno formou nenásilné aktivity,  

aby si osobní bankéři ani nebyli vědomi, ţe z této aktivity vyplynou akční plány jednotlivých 

účastníků. Pro osobní bankéře je totiţ poměrně stresující stanovit si cíle, kterých mají 

v úmyslu po ukončení tréninku dosáhnout, pokud by to bylo ovšem formou  

hry a mohli si následně pouze vybrat, které cíle v akčním plánu jsou schopni splnit, bylo  

by to pro ně přínosnější. Dalším návrhem je vzbudit v účastnících tréninkového kurzu zájem  

o tyto akční plány, aby je brali jako samozřejmou součást kaţdodenní praxe a ne jako  

nezbytné zlo. 

 

 Dalším návrhem doporučení je, aby se na jednotlivých pobočkách nastavil motivační 

systém, který by prodejce stimuloval k vyšším výkonům při prodeji a aby osobní bankéři měli 

reálný důvod splnit cíle, které si stanovili v akčním plánu. Tyto motivační nástroje mohou  

být jak finančního tak i nefinančního charakteru. Například určitá peněţitá odměna 

 pro osobního bankéře, který splní cíle akčního plánu nebo jeden den dovolené  

 na víc, pro toho, kdo z dané pobočky dosáhne nejvyššího prodeje daného produktu. Dalším 

motivačním nástrojem můţe být určitá forma soutěţe, při které by vítěz, tedy ten osobní 

bankéře, jehoţ výkon při prodeji byl nejvyšší, získal ocenění nebo diplom s písemným 
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poděkováním od ředitele banky XY, za nejlepšího prodejce dané pobočky a podobně. 

Doporučením je především to, aby při zvyšování prodeje byla upřednostněna motivace 

pracovníků, neţ faktor strachu z toho, co se stane, kdyţ stanovené plány plnění nesplní. 

 

Vzhledem k tomu, ţe jeden trenér má na starost cca 40 poboček s cca 200 pracovníky 

na pobočce, které spadají pod jeho kompetenci, je nemoţné, aby v krátké době vytrénoval 

všechny osobní bankéře v prodeji produktů s klesající tendencí prodeje. Proto bylo navrhnuto 

přijmout do daného regionu dalšího trenéra, aby se zefektivnila jejich práce a mohl se také 

zrychlit růst prodeje. Pro banku XY je výhodné přijmout dalšího trenéra, protoţe z grafů 

jednotlivých poboček vyplývá, ţe tréninkový kurz má výrazný vliv na rozvoj prodejních 

schopností jednotlivých osobních bankéřů. Druhým řešením velkého počtu pracovníků  

na pobočce, které je potřeba vytrénovat v prodeji, na jednoho trenéra je, ţe se tréninkového 

kurzu bude účastnit vţdy jen jeden zástupce z dané pobočky. Tento zástupce 

 by měl být z řad osobních bankéřů, aby si mezi sebou mohli předat nabité zkušenosti z praxe. 

Daný zástupce by po ukončení tréninkového kurzu předal zkušenosti svým kolegům  

na pobočce a byl by zodpovědný za plnění akčních plánů všech osobních bankéřů na dané 

pobočce. Tomuto zástupci by byla delegována určitá pravomoc a kompetence za kontrolu 

plánu plnění a tím by mohla být částečně zajištěna i dlouhodobé zvyšování prodeje daného 

produktu. Trenér by měl poté dostatek času, aby dále mohl působit individuálně na pobočkách 

v praxi a vyuţít tak další nástroj jako je například zpětná vazba.  

 

Druhý způsob řešení je časově efektivnější, protoţe u prvního návrhu by trenér musel 

udělat 20 tréninků, popřípadě 10, kdyby byl přijat do pracovního poměru druhý trenér, kdeţto 

při trénování zástupců by stačilo jednomu trenérovi udělat pouze 4 tréninkové kurzy. 

Nevýhodou je ovšem to, ţe si trenér nemůţe být jistý, ţe zástupce předá veškeré uţitečné 

informace správně, oproti prvnímu řešení. 
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5 Závěr 

 

Při prodeji finančních sluţeb je výstiţné pouţít výrok Richarda Dowa 

 „4L“ a to, ţe prodej finančních sluţeb tvoří: „Lidé, lidé, lidé, lidé“. Banky na finančním trhu 

si uvědomují, ţe mohou získat silnou konkurenční výhodu pouze tím, ţe mají kvalitnější  

a schopnější zaměstnance, neţ jejich konkurence, zákazníci jsou totiţ stále náročnější a méně 

loajální. Vzhledem k osobní povaze bankovních sluţeb a především k nutnosti interakce 

 mezi poskytovatelem těchto sluţeb a zákazníkem v průběhu procesu poskytování těchto 

finanční sluţby je nutno vsadit na lidi. Na pracovníky, kteří bezprostředně vstupují do procesu 

prodeje finančních sluţeb a vytrénovat je v dobré a schopné prodejce. Investice do rozvoje 

 lidských zdrojů jsou pro další činnost nejen nevyhnutelné, ale i mimořádně efektivní. 

Schopnější personál můţe organizaci zajistit nejen výraznou konkurenční výhodu,  

ale především vyšší zisk. 

 

Stát se dobrým a úspěšným prodejcem není otázka štěstí, ale je to vţdy výsledek 

cílevědomé, houţevnaté a dlouhodobé práce. Tréninkové kurzy by měly svou strukturou 

 a metodami přispět k celkovému dosaţení stanovených cílů organizace a pomoci  

tak prodejcům dosáhnout lepších výsledků.  

 

 Cílem této diplomové práce bylo dokázat souvislost mezi tréninkem prodejních 

dovedností a zvyšování prodeje za podpory trenéra u konkrétní banky. Dalším cílem, kterým 

se tato práce zabývala, bylo nalézt nedostatky tréninkového kurzu prodejních dovedností, 

zaměřených na prodej kreditních karet a zvýšit tak jeho účinnost a atraktivnost pro jeho 

účastníky.  

 

 V diplomové práci byla nejprve vytvořena teoretická platforma, ze které práce 

vycházela a podle které byla vytvořena i osnova výzkumu. V teoretické části byly popsány 

důleţité pojmy, které byly stěţejní pro pochopení celé práce a to strategie, kultura   

 a vzdělávání lidských zdrojů, tréninkové styly, metody a nástroje trenéra. Na rozdíl               

od jiné práce s klienty se trenér zaměřuje na výkon, na rozvíjení konkrétních            

schopností a dovedností trénovaného, sestavování jeho tréninkového plánu a následného 

dohlíţení na plnění tohoto plánu. Účastníci tréninkového kurzu se učí napodobováním, 

 práci s chybami a svůj výkon zdokonalují permanentním opakováním. Trenér jim pomáhá 
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odkrýt jejich chyby a nedostatky a učí je, jak nejefektivněji vyuţít nově nabité 

 zkušenosti v praxi.  

 

 Na základě dotazníkového šetření se zjišťovaly názory a postoje účastníků čtyř 

tréninkových kurzů bezprostředně po jeho ukončení. Výsledky tohoto průzkumu byly 

následně statisticky zpracovány do tabulek a grafů. Celkové hodnocení tréninku prodejních 

dovedností bylo pozitivní s určitými výhradami s průběhem tréninkového kurzu. Účastnici  

ve většině případů dokázali aplikovat nabité vědomosti z průběhu vzdělávacího programu 

do svého profesního ţivota. 

 

 Další část diplomové práce se zabývala efektivitou a vlivem tréninkového kurzu  

na počet prodaných kreditních karet na jednotlivých pobočkách banky XY. Z práce 

jednoznačně vyplývá, ţe trénování lidských zdrojů má prokazatelný vliv na zvýšení prodeje. 

Na kaţdé pobočce, kde byl průzkum prováděn, se prodej kreditních karet po ukončení 

tréninkového kurzu výrazně zvýšil. Po uplynutí určité doby prodej začal opět klesat, 

 ale nikdy se jiţ nesníţil na původní hodnotu před realizací tréninku prodejních dovedností. 

Účinnost tréninkových kurzů závisí i na jejich účastnících, jak dobře dokáţou vyuţít nově 

nabité vědomosti v praktickém ţivotě.  

 

 V závěru bylo doporučeno několik návrhu, jak zajistit vyšší efektivitu tréninkových 

kurzů a to: 

- vyuţívat pro zpětnou vazbu na konci tréninkového kurzu otevřené otázky, 

- zapojit do tréninku všechny účastníky tréninkového kurzu stejnoměrně, 

- realizovat tréninkové kurzy zvlášť pro muţe a ţeny a přizpůsobit tréninkové kurzy 

jejich rozdílným stylům učení, 

- přesunout závěrečný blok tréninkového kurzu, kterým byl přesvědčivý prodej  

na základě osobnostní typologie na začátek a zapojit do tohoto bloku aktivitu, která  

by pomohla lépe účastníkům rozpoznat jednotlivé typy osobností, 

- zařadit do bloku stanovení akčního plánu nenásilnou aktivitu, ze které by vyplynuly 

 pro osobní bankéře cíle, kterých chtějí po ukončení tréninkového kurzu dosáhnout, 

- stanovit motivačního systémů, který by prodejce stimuloval k vyšším výkonům  

při prodeji po ukončení tréninkového kurzu, 

- přijmout druhého trenéra, aby bylo docíleno efektivnějšího a rychlejšího tempa růstu 

prodeje, 
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- trénovat vţdy jen jednoho zástupce z dané pobočky, který by předal zkušenosti 

z tréninkového kurzu svým kolegům na pobočce a byl by zodpovědný za plnění akčních 

plánů všech osobních bankéřů na dané pobočce. 

 

Navrhnutá doporučení by měla jednak pomoci trenérovi, zlepšit průběh tréninkového 

kurzu a jednak přispět k celkovému zefektivnění těchto tréninku, aby mohlo být dosaţeno 

vyššího prodeje nabízených sluţeb banky XY. Tato banka si je velmi dobře vědoma toho, 

ţe na českém trhu, je konkurence opravdu vysoká a ţe výhodou v tomto nikdy nekončícím 

boji o klienty jsou dobře vytrénovaní zaměstnanci. 
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