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POMÁHÁME VÁM V ROZVOJI UŽ 20 LET 

Vážení přátelé a obchodní partneři PYRAMIDY, v tomto čísle newsletteru si můžete přečíst o evaluaci 
vzdělávání ve firmách, ohlédnout se s námi za ukázkovým seminářem netradičního pojetí tréninku 
obchodních dovedností, pozvánku na dvoudenní kurz WIN-WIN obchodní strategie pro 21. století. 
Můžete si přečíst recenzi a anotaci zajímavé knihy a v rubrice „Zveme Vás“ připomínáme termín 
vernisáže výstavy Ľubomíra Rapoše.  
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   MŮŽEME VŮBEC ZLEPŠIT VZDĚLÁVÁNÍ? 
  
EBTA - Evidence Based Training Analysis  
- Evaluace vzdělávání prakticky  
Říká se o ní, že je náročná. Každý by ji chtěl, ale málokdo to s ní umí. 
Někteří dokonce tvrdí, že je nemožné s ní pracovat a že na ni není 
spolehnutí. Jsou ale i tací, kteří díky ní získávají důležité informace o tom, 
jak investovat do rozvoje své firmy.  Řeč je o evaluaci vzdělávání. 
Všichni tušíme, že vědět, jaké má vzdělávání dopady, by mohlo být 
užitečné. Dokážeme-li změřit jeho výsledky, získáme cenné podklady pro 
rozhodování. Zrušit nebo zefektivnit, co je neefektivní, a s klidným 
svědomím investovat do toho, co funguje a je ověřené. Proč má ale 
evaluace vzdělávání pověst něčeho, co je skoro nemožné? Proč se ale 
s podobnou reputací nepotýkají jiná měření cílená na nehmotné kvality? 
Třeba marketingový výzkum, průzkum veřejného mínění nebo osobnostní 
diagnostika? Podívejme se na tři faktory, které s touto otázkou souvisejí: 
PENÍZE: Na evaluaci se v rozpočtech na vzdělávání zapomíná, chápe se jako 
součást služeb agentury zajištující vzdělávání nebo jako součást náplně 
práce interního oddělení. Nízký rozpočet však logicky musí souviset 
s kvalitou. Externí agentura nemůže kvůli konkurenceschopnosti navýšit 
cenu tak, aby financovala kvalitní evaluaci, a interní pracovník je zahlcen 
jinou zdánlivě důležitější prací. S penězi souvisí nedostatek dalších zdrojů: 
času, odborných informací, znalostí, postupů, nástrojů, metodik, kurzů 
v oblasti evaluace, odborné literatury. V těchto podmínkách vzniká plně 
pochopitelný pocit, že evaluovat vzdělávání ve firemním prostředí je úkol 
nadlidský.  
CÍLE: Srovnáme-li výzkum veřejného mínění a evaluaci vzdělávání projeví 
se další zásadní faktor. Pro šetření veřejného mínění bývá velmi konkrétní 
důvod: například blížící se volby. Získat informace, které umožní vyhrát 
volby, prostě stojí za to! Informace z výzkumu mají jasně určené využití pro 
plánování a obsah kampaně. K čemu ale chce firma použít data z evaluace 
vzdělávání? Víme to? Kdo a o čem bude na základě těchto informací 
rozhodovat? Jak je to rozhodnutí důležité? A na co bude mít vliv? 
NÁSTROJE: Srovnáme-li evaluaci vzdělávání s osobnostní diagnostikou, 
máme další zásadní faktor přispívající k převládajícím rozpakům nad 
evaluací vzdělávání a to jsou nástroje. Vytváření osobnostních dotazníků a 
jejich evaluace je dlouhý a složitý proces, na kterém se podílí týmy 
odborníků. Díky tomu nemusí psychologové spoléhat jen na své  zkušenosti 
a odbornost,ale mají k dispozici zkušenosti a know-how lidí, kteří dotazníky  

 vytvářeli. Ačkoli určit pokrok v učení 
není stejně obtížné jako diagnostikovat 
osobnost, je bez nástrojů evaluace 
vzdělávání obtížná. Vytvořit potřebné 
nástroje za podmínek popsaných výše 
je snad ještě složitější. 
Situace v mnoha firmách volá po 
řešení. Jedním z nich je EBTA (Eviden-
ce Based Training Analysis) - ucelený 
systematický postup evaluace vzdělá-
vání, díky kterému můžete pracovat se 
všemi zmíněnými faktory (rozpočet, 
cíle a nástroje) ve prospěch vaší firmy.  
Abychom umožnili většímu počtu 
klientů využívat přínosy a  know-how 
metodiky EBTA, připravujeme elektro-
nickou verzi úvodního kola analýzy, 
díky kterému získáte ucelený přehled o 
svých potřebách, zorientujete se 
v možných typech použití výstupů 
z evaluace a vyberete ty, které jsou 
užitečné právě ve vaší společnosti. Link 
na úvodní analýzu dostanete k dispo-
zici v příštím Newsletteru společně 
s ukázkami výstupů a designu nástrojů. 
Autor: Ing. Irena Štěpánová, lektorka, 
konzultantka a kouč 
 

ZVEME VÁS: 

  VERNISÁŽ VÝSTAVY  
3. května 2012 v 18.00 hod  
Karlštejnská 30, Praha 5–Jinonice  
Významný slovenský malíř a výtvarník  
Ľubomír RAPOŠ představí svoji tvorbu 
na výstavě, která nese název „PRŮNIK 
SVĚTŮ“. Zahraje skupina Rajtaraj  
Honzy Václa. V průběhu večera na 
piano bude hrát Petr Václ.  
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  NOVÉ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Tentokrát jsme zaměřili pozornost na oblast PRODEJNÍCH DOVEDNOSTÍ, 
které jsou stálým „evergreenem“ firemního vzdělávání. Hledali jsme 
způsob, jak lidem, kteří už byli školeni v  prodejních dovednostech a 
komunikaci se zákazníkem pomoci k ještě lepším prodejním výsledkům. 
Jak jim ukázat, kde jsou jejich skryté rezervy a další možnosti osobního a 
profesního rozvoje pro to, aby byli ve svém počínání ještě úspěšnější.  
Přicházíme proto s novým dvoudenním kurzem „WIN-WIN” obchodní 
strategie pro 21. století, který dává na tyto otázky odpověď:   
Jsou lidé, kteří se v obchodě cítí, jako ryba ve vodě. Milují atmosféru 
vyjednávání, přetlačování, argumentace, vytváření vztahu, nebo dokonce 
manévrování druhé strany. Milují tuto hru i s prohrami a častěji 
s vítězstvími.  Takoví lidé to mají v dnešní „době obchodní“ jednoduché. 
Pro ty máme gratulaci k jejich talentu a přirozeným schopnostem.   
Něco opravdu zajímavého však máme pro ty druhé, kteří se obchodem či 
prodejem živí, aniž by se zde cítili jako ryba ve vodě. Pro ty máme tuto 
dobrou zprávu:   
Můžete se cítit v prodeji dobře, můžete být sami sebou a současně být 
úspěšnými obchodníky.   
Dnes už nevystačíme jen s obchodní strategií WIN-WIN. Zákazník 
potřebuje dostat víc. Jednou z fungujících cest je naučit se vnímat 
zákazníka v pozici partnera.  
Tento pohled pracuje s dalšími proměnnými, které do vzájemného 
vztahu se zákazníky vstupují a leží v oblasti emočního působení.  
▪ Máme dobrou zprávu pro všechny, kteří chtějí navazovat lepší vtahy 

s klienty, chtějí lépe argumentovat, či hledají odpověď na otázku, 
proč si klienti od nich nekupují více.  

▪ Máme dobrou zprávy i pro ty, kteří se chtějí zdokonalit lehce, bez 
velké námahy: Stačí přijít na náš dvoudenní kurz a získáte řadu 
informací a postupů, které skutečně fungují. Dvoudenní kurz „WIN-
WIN” obchodní strategie pro 21. století jsme připravili pro všechny, 
kteří hledají nové efektivní možnosti v oblasti rozvoje a fungující 
nástroje pro obchodníky a prodejce, kteří chtějí vytvořit pro svojí 
společnost vyšší obrat a zisk za kratší čas a prodávat s morální a 
vnitřní jistotou, s menším úsilím a úspěšněji.  

Ukázkový seminář k tomuto kurzu, kterého se zúčastnila skupina obchod-
níků, proběhl v březnu 2012 v Podnikatelském institutu PYRAMIDA. 
Zaměřil se na představení některých nových technik, které se běžně 
nepoužívají. Pozornost se soustředila na různorodé techniky, které však 
mají  stejný cíl: nalézt individuální styl obchodníka založený na jeho  
silných stránkách a tento styl zbavit hlavních rušivých prvků, které 
obchod kazí. Tím obchodník šetří energii, protože může být většinu času 
sám sebou a nemusí se stále kontrolovat a má prostor vytvářet lepší 
vztah s klientem, který cítí obchodníkovo sebevědomí. Obchodník má zas 
dobrý pocit ze sebe sama a z vykonávané práce. Vybrušuje se přitom 
argumentace a ubývá námitek. To vše se děje relativně lehce, výrazně 
snadněji než bývá běžné na seminářích, protože techniky jsou přátelské 
vůči našim podvědomým tendencím, jdou s nimi a ne proti nim, jako 
v jiných metodách.  
 

Ukázkový seminář provedl účastníky 
vybranými technikami „nové genera-
ce“, které nejsou běžně používané a 
účastníci zažili na vlastní kůži jejich 
přínos. Odcházeli příjemně překvapeni 
svými silnými stránkami, zjistili jak se 
orientovat v emocích klienta, byli po-
těšeni znalostí, co se v klientovi děje 
v průběhu jednotlivých fází při uzaví-
rání obchodu.  
Uvědomili si jemné nuance, které však 
mají významný dopad na důvěry-
hodnost prodávajícího v očích klien-
ta. Po skončení semináře se účastní-
kům ani nechtělo odejít. Cítili se dobře 
sami se sebou a se svým zapojením.  
Podle našich zkušeností se praktické 
prodejní výsledky dostavují okamžitě. 
Je zřejmé, že každý člověk a stejně tak 
i obchodník má jak silné, tak slabší 
stránky. Naším cílem je oslovit tu těžce 
uchopitelnou emoční stránku a ukázat 
prodejcům, jak v jednotlivých fázích 
obchodování působí oni na své zákaz-
níky a co mohou udělat proto, aby 
dosáhli ještě lepších výsledků.  
Každý účastník dvoudenního kurzu si 
odnese do praxe konkrétní výstupy, v 
podobě zformulovaných emocionál-
ních potřeb svých zákazníků v jednot-
livých etapách prodeje a přesné 
informace o tom, jak svůj vlastní styl 
prodeje maximálně přizpůsobit těmto 
potřebám. Cíl je přitom zřejmý. Zlep-
šením vzájemného vztahu se zákaz-
níkem, prodejce snadněji dosáhne 
stavu WIN-WIN a následně i zvýšení 
prodeje. Akční plán každého prodejce, 
který si připraví pod vedením lektora, 
zahrnuje konkrétní postup, jak se ze 
současné situace odrazit k zformulo-
vanému cíli. Společně rozeberou, jaké 
další prvky vstupují do tohoto vztahu a 
rozhodují v konečném výsledku o tom, 
zda budou v roli prodejců úspěšní či 
nikoli. Přínosem z tohoto školení je 
pro každého z účastníků konkrétní vý-
stup, který zmapuje jeho silné strán-
ky, které má využívat a na druhé stra-
ně rezervy, které má naplnit v jed-
notlivých částech prodejního procesu.  
 



Nakladatelství GRADA Publishing, a.s. 
Náš dlouholetý partner – v příštím newsletteru si budete moci přečíst další recenzi nové knihy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   RECENZE NOVÉ KNIHY: 
VŠECHNO JE JINAK – aneb co nám neřekli   
o důchodech, euru a budoucnosti               
Autoři: Ing. Markéta Šichtařová a  
              Ing. Vladimír  Pikora, Ph.D.  
ISBN: 978-80-247-4207-6-1, formát: B5,  
224 stran, prodejní cena: 269 Kč,  
vydala: Grada Publishing, a.s., www.grada.cz   
 
Co když je všechno jinak, než se na první pohled zdá? Ve 
společnosti roste napětí. Nepokoje se šíří Evropou. Jedna krize 
střídá druhou. Možná se blíží kolaps eurozóny. Jak to skončí? 
Vstupujeme do nové éry? Dá se snad v takové chvíli spoléhat na to, 
že se o nás postará stát? Myslíte na stáří, ale nevíte, jak v tak 
zvláštní době investovat bezpečně? Známí ekonomové Vladimír 
Pikora a Markéta Šichtařová na tyto otázky odpovídají způsobem 
srozumitelným každému laikovi. Boří jeden mýtus za druhým, 
odmaskovávají nekompetentní politiky, odhalují, co nás čeká. 
Nabízejí řešení, jak se o sebe a svůj důchod postarat a jak 
investovat bezpečně. Ale pokud čekáte nudu a nesrozumitelný 
odborný text, nedočkáte se. Taková kniha o ekonomice tu totiž 
ještě nebyla! Nerozčílí vás - spíš vám zvedne náladu před nedělním 
obědem. 
 

   ZVEME VÁS NA KURZ: 
„WIN-WIN“ obchodní  
strategie pro 21. století 
Termín:   
15. – 16. května 2012  
(9,00 – 17,00 hodin  
po oba dny)  
Místo konání:  
Podnikatelský institut  
PYRAMIDA, s.r.o., Praha 5 – Jinonice, 
Karlštejnská 30/11 
Cena:  
Kč 7.800,-/1 osoba (včetně DPH, učeb-
ních textů a celodenního občerstvení) 
Lektor:  Petr KOSINA 
Trenér, který má jako školitel a kouč 
více než 15 let zkušeností v práci 
s obchodníky,  u kterých dokáže rychle 
rozvinout jejich potenciál. Pracoval 
v ČR i v zahraničí a školil pracovníky 
malých, středních i velkých nadná-
rodních korporací. Zkušenosti z praxe 
využívá ve svých seminářích, koučingu 
a on job trainingu. 
 
 
Podrobné informace ke kurzu                         
a přihlášku naleznete na adrese: 
http://www.pyramidasro.cz/?id_clanek=79  
 
 
Pozvánku na vernisáž „PRŮNIK SVĚTŮ“ 
dne 3. 5. 2012 si můžete stáhnout na 
adrese: 
http://www.pyramidasro.cz/?id_clanek=78  

 
 
 

Za redakční radu newsletteru: 
PhDr. Jitka Medzihorská 

Renáta Šťasenková 

AKTUÁLNÍ INFORMACE: 
  PŘIHLÁŠKY NA VŠAPs 
Vysoká škola aplikované psychologie umožňuje získat kvalifikaci 
v oblasti aplika-ce psychologie na práci s lidmi v mnoha praktických 
oblastech. 
Do 31. května 2012 lze podávat přihlášky na atraktivní studijní 
obor Personální a interkulturní management: 
� Bakalářské denní 3-leté studium 
� Při zaměstnání  formou CŽV s možností ukončení titulem Bc.  
Náplní je studium psychologie, sociologie, Cross Cultural Manage-
mentu a Human Resources Managementu.  
Kontakt: www.vsaps.cz; tel.: 734 659 112  
 
 
  SLAVÍME 20 LET ☺ 
Letos působí PYRAMIDA už 20-tý rok na trhu vzdělávání. Je to 
nepochybně velký úspěch a tak chceme abyste slavili s námi. Na 
každý firemní kurz, který pro Vás zrealizujeme v termínu od 1. 3. do 
31. 8. 2012 Vám poskytneme 20 % slevu z ceny kurzu.  
 
 


