
Příloha č. 1 

 

Typická struktury tradičního tréninku 

 

 

 

 

 

Zdroj: Plamínek (2010, str. 192) 
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Příloha č. 2 

 

Typická struktura participativního tréninku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zdroj: Plamínek (2010, str. 195) 
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Příloha č. 3  

 

Příklady řešení modelových situací 

 

Hry se sdíleným zadáním 

 

 Nejznámější hry tohoto typu simulují ztroskotání v nějakém nehostinném prostředí. 

Požadují od účastníků rozhodnutí, v jakém prostředí jsou zachráněné předměty, jejichž 

seznam (bývá jich patnáct) mají k dispozici, důležité pro jejich přežití a záchranu.  

Hry upozorňují na pozoruhodné věcné souvislosti příslušných prostředí a umožňují porovnat 

vlastní znalosti s průměrným názorem skupiny a srovnat kvalitu různých způsobů hodnocení 

(např. hlasování a konsensuálního hlasování) z pohledu času a kvality výsledku. Součástí  

hry je totiž i názor odborníků na správné řešení (např. v případě ztroskotání na Měsíci 

 je pro srovnání k dispozici názor expertů amerického NASA). 

 

Hry s rozlišnými zájmy 

 

 Jeden z účastníků může mít zájem o koupi nějakého předmětu, například vzácného 

svícnu, kterého se dochovalo jen pět kusů. On má doma ve sbírce již čtyři ostatní a poslední 

kousek má proto pro něho hodnotu daleko větší, než je odhadní cena, protože kompletuje 

unikátní sbírku. Má zájemce na koupi celé sady pěti svícnů za dvacetinásobek odhadní ceny 

svícnu jednoho. Na druhé straně vlastník svícnu může mít zásadní potřebu volných peněz  

a prodal by svícen i pod odhadní cenu. Ve starožitnictví mu nabídli padesát procent odhadní 

ceny. Oba účastníci obchodu nemusí mít mezi poskytnutými důvěrnými informaci ani slovo  

o tom, v jaké situace je ten druhý, případně mohou mít některé informace nejasně naznačeny. 

 

Role podle připraveného scénáře 

 

 Příkladem může být rozvíjení schopností naslouchání, protože při rozhovoru máme 

tendenci soustřeďovat se na sebe a ne na to, co budeme říkat. Myslíme často již v době,  

kdy mluví náš partner. Zavádí se tedy do dialogu pravidlo, že partner může reagovat teprve 

tehdy, když shrne to, co říkal druhý natolik dobře, že ten druhý s tímto shrnutím souhlasí,  

oba partneři jsou vlastně k vzájemnému porozumění a naslouchání nuceni. Plamínek (2010) 

 



Příloha č. 4  

 

Dotazník 

 

Váženy kolego/kolegyně, 

 

ráda bych Vás požádala, o vyplnění krátkého dotazníků. Jedná se o dotazníkové šetření, které 

je součástí mé diplomové práce, a byla bych Vám velice vděčná, kdybyste projevil/a ochotu 

při její realizaci. Při zpracování výsledků šetření bude plně zajištěna Vaše anonymita. 

Otázky v dotazníku jsou na základě hodnotící škály, a proto bych Vás ráda poprosila, abyste 

zaškrtl/a u každé otázky pouze jednu odpověď. 

 

Předem děkuji za ochotu při vyplnění dotazníku.  

 

Bc. Lucie Labajová 

 

1.: Jste: 

 muž 

 žena 

2. Splnil kurz Vaše očekávání?  

 Nad moje očekávání 

 Ano 

 Nevím 

 Asi ne 

 Zbytečná ztráta času 

3. Jaká panovala atmosféra na kurzu? 

 Naprosto uvolněná 

 Příjemná/přátelská 

 Nevnímal/a jsem ji 

 Nepříjemná 

 Velmi napjatá 

4. Dokázal Vás trenér zapojit do tréninkového kurzu? 

 Víc než bych chtěl/a 

 Ano 

 Dostatečně 

 Ani ne 

 vůbec 



5. Využijete prodejní dovednosti z tréninkového kurzu ve své praxi? 

 Určitě ano 

 Částečně ano 

 Nevím 

 Asi ne 

 Určitě ne 

6.  Která z části tréninkového kurzu pro Vás byla nejzajímavější? 

 Prezentace trenéra 

 Vlastní realizace účastníků 

 Filmové ukázky 

 Hraní her 

7.  Která část tréninkového kurzu pro Vás byla nejzajímavější? 

 Prezentace trenéra 

 Vlastní realizace účastníků 

 Filmové ukázky 

 Hraní her 

8.  Která část prodeje byla pro Vás nejužitečnější? 

 Analýza potřeb 

 Prodejní argumentace 

 Výzva k prodeji 

 Vlastní realizace 

9.  Která část tréninku pro Vás byla největším přínosem? 

 Prodej 

 Zpracování námitek 

 Typologie osobnosti 

 Telefonní prodej 

 Stanovení akčního plánu 

10. Jaký jste si stanovili cíl v akčním plánu? 

 Zvýšení prodeje kreditních karet v Ks 

 Nárust počtu kreditních karet v % 

 Konkrétní aktivity pro zvýšení prodeje 

 Zpracování námitek 

 Žádný 

 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci a za čas při vyplnění dotazníku. 

 

 

 



Příloha č. 5 

 

Test na kreditní karty 

 

 

1) Napište, jaký je měsíční poplatek za kartu? 

 

 

 

2) Napište min. 5 výhod používání kreditní karty. 

 

 

 

3) Popište, co je a jak funguje bezúročné období a co se děje po něm. 

 

 

 

4) Jakými způsoby má klient možnost splatit částku na kartě? 

 

 

 

5) Napište, kolik je úrok na kartě? 

 

 

 

6) Jaký je kreditní limit na kartě? 

 

 

 

7) Co obsahuje měsíční výpis pro klienta? 

 

 

 

8) Může si klient na kartě zřídit pojištění, popřípadě jaké? 

 

 

 

9) Jaké jsou poplatky za výběr z bankomatu? 

 

 

 

10) Kde si může klient kartu aktivovat? 

 

 

 

  

 


