
 

 

SHL.com 

Pán Sample Candidate 

OPQ 

 Obchodný report 

Meno 

01 októbra 2018 

Dátum 



  
01 októbra 2018 Správa o predajných schopnostiach Pán Sample Candidate 2 z 7 

© 2018 SHL a/alebo pridružené spoločnosti. Všetky práva vyhradené. 
 

 

ÚVOD 

Správa SHL o predajných schopnostiach Vám pomôže pri hodnotení potenciálu pána Sample 
Candidate pre pozíciu v oblasti predaja. Táto správa je založená na výsledkoch Dotazníka OPQ32 
(Occupational Personality Questionaire) a MQ. Tieto informácie taktiež slúžia aj na identifikáciu 
silných stránok a oblastí, potrebných pre rozvoj zručností pána Sample Candidate v súvislosti s 

efektivitou predaja. 

Spoločnosť SHL analyzovala tisícky osobnostných profilov predajcov v rôznych oblastiach obchodu, 
aby identifikovala faktory dôležité pre predaj. Aj keď každý z týchto faktorov ovplyvňuje efektivitu 
predaja, bude potrebné určiť, ktoré faktory sú typické pre Vašu oblasť pôsobenia. Informácie 
uvedené v tejto správe je možné využívať bez špecifického školenia alebo poznatkov. 

Použitie tohto nástroja na výber vhodných kandidátov je podmienené znalosťou efektívnych 
výberových techník a podrobnou znalosťou príslušnej pracovnej pozície. Správa predpokladá, že 
užívateľ má dostatočné znalosti o pozícii a požiadavkách kladených na uchádzača, aby sa mohol 
pomocou informácií, uvedených v tejto správe, objektívne rozhodnúť. Ďalšie informácie 
z pohovorov a iných relevantných hodnotení môžu byť počas výberového konania použité na 
určenie vhodnosti kandidáta. 

Ak sa správa použije za účelom rozvoja zamestnancov, predpokladá dobrú znalosť techník a metód 
profesionálneho rozvoja. 

AKO POUŽÍVAŤ TÚTO SPRÁVU 

Správa má tri časti: Základy predaja, Motivácia a Predajný cyklus. Na konci správy nájdete 
Predajný profil s komplexným zhrnutím. 

Časť Základy predaja sa zameriava na faktory, dôležité pre efektivitu predaja vo väčšine 
predajných situácií. Význam týchto faktorov sa môže pri jednotlivých predajných pozíciách 
odlišovať. Jedná sa o všeobecné kľúčové faktory, ktoré sa vzťahujú na väčšinu predajných pozícií. 

Časť Motivácia sa zameriava na motivačné faktory, ktoré dokážu ovplyvniť efektivitu predaja. 

Motivácia predstavuje silu, ktorá vedie jednotlivca k podávaniu výkonu. Motivácia určuje, koľko 
energie jednotlivec vkladá do práce a čo môže pomôcť zachovaniu tejto energie. Motivácia sa 
môže do veľkej miery podieľať na výsledkoch a úspechu. 

Časť Predajný cyklus sa zameriava na faktory, ktoré sú dôležité v typickom predajnom procese. 
Pochopenie prirodzených silných stránok jednotlivca v predajnom cykle môže pomôcť pri 
identifikácii typu predajného prostredia, v ktorom daná osoba bude najviac efektívna. Taktiež to 
pomáha pri určovaní oblastí, v ktorých môžu rozvoj alebo školenia prispieť k zlepšeniu celkovej 
efektivity. 

V poslednej časti tejto správy sú prezentované všetky údaje: Základy predaja, Motivácia a 
Predajný cyklus spoločne na jednej strane. Časť Predajný profil umožňuje porovnanie profilu 
jednotlivca s faktormi požadovanými pre špecifické predajné situácie alebo pozície.
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ZÁKLADY PREDAJA 

Základy predaja sú faktory dôležité pre efektivitu predaja vo väčšine predajných situácií. 
Stĺpcový diagram zobrazuje silné stránky pána Sample Candidate v každej z oblastí. Definícia 
každého z faktorov je uvedená pod stĺpcovým diagramom. Popis vysokého a nízkeho skóre je 
uvedený pod každou definíciou. 

Každý z týchto faktorov ovplyvňuje úspech predaja v rôznych predajných situáciách. Všeobecné 
pravidlo tvrdí, že vysoká úroveň v akomkoľvek faktore, je preferovaná vo väčšine pozícií v oblasti 
predaja. Avšak, niektoré faktory môžu byť viac alebo menej relevantné v rozličných predajných 
situáciách. Mali by ste si preto stanoviť, ktoré faktory sú viac alebo menej relevantné pre Vašu 
konkrétnu situáciu. 

Tieto hodnotenia môžu pomôcť pri identifikácii silných stránok, ktoré môžu byť využité na 
zlepšenie efektivity predaja. Rovnako môžu poukazovať na kľúčové oblasti, v ktorých môže cielený 
rozvoj a/alebo tréning prispieť k zlepšeniu efektivity predaja. 

Sebadôvera pri predaji 
Nízke    Vysoké 

     
Definícia: Preukazuje sebadôveru pri jednaní s druhými ľuďmi, vyznačuje sa vynikajúcimi osobnostnými schopnosťami a 

talentom. 

● Ľudia s vyšším skóre sú veľmi sebavedomí aj v náročných a stresujúcich situáciách. 

● Ľudia s nižším skóre môžu byť neistí alebo odmeraní. V niektorých situáciách majú tendenciu byť nerozhodní alebo 
utiahnutí. 

Predajné úsilie 
Nízke    Vysoké 

     
Definícia: Je nadšený a dynamický, baží po úspechu a poháňa sám seba smerom k splneniu náročných cieľov.  

● Ľudia s vyšším skóre sú plní energie, odhodlaní splniť akýkoľvek cieľ a zdolať konkurenciu. 

● Ľudia s nižším skóre preukazujú menej energie a odhodlania. 

Vytrvalosť 
Nízke    Vysoké 

     
Definícia: Je optimistický a veľmi húževnatý, je vytrvalý aj v najťažších situáciách, vyhľadáva nové príležitosti. 

● Ľudia s vyšším skóre sú optimistickí a uvoľnení aj v prípade, že priebeh nie je hladký. 

● Ľudí s nižším skóre môžu odrádzať vzniknuté problémy. 

Prispôsobivosť 
Nízke    Vysoké 

     
Definícia: Identifikuje a uplatňuje najvhodnejší prístup pre maximalizáciu úspechu pri predaji. Je schopný využívať 
príležitosti a vytvárať vzťahy so zákazníkmi. 

● Ľudia s vyšším skóre sú vnímaví voči ostatným, veľmi flexibilní a rozvážni v spôsobe správania sa voči zákazníkom. 

● Ľudia s nižším skóre nie sú schopní pohotovo prispôsobiť svoj štýl a prístup konkrétnym situáciám alebo ľuďom. 

Počúvanie 
Nízke    Vysoké 

     
Definícia: Empaticky počúva druhých, sleduje a interpretuje správanie ľudí. 

● Ľudia s vyšším skóre počúvajú pozorne a dokážu dobre nadviazať kontakt s ostatnými ľuďmi. 

● Ľudia s nižším skóre sú menej zdatní poslucháči. 

Prijímanie zmien 
Nízke    Vysoké 

     
Definícia: Má schopnosť rýchlo sa prispôsobiť náhlym a dlhodobým zmenám na pracovisku alebo v prostredí a zmenám 
v spôsobe práce. 

● Ľudia s vyšším skóre bez námahy prijímajú zmeny stratégie a systému práce, sú schopní rýchlo sa prispôsobiť 

meniacim sa pracovným podmienkam. 

● Ľudia s nižším skóre nereagujú veľmi pozitívne ani príliš efektívne na situačné alebo organizačné zmeny.  
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MOTIVÁCIA 

Podmienky na pracovisku, ktoré zvyšujú u jednotlivca motiváciu, označujeme ako motivátory. 
Motivátory poukazujú na faktory ovplyvňujúce dynamiku a odhodlanie jednotlivca pre dosiahnutie 
úspechu. Stĺpcový diagram ukazuje silu jednotlivých motivátorov pre motiváciu správania sa pána 
Sample Candidate. Rovnako je tam uvedená aj definícia každého motivátora. 

Táto správa identifikuje špecifické motivačné faktory a rozsah, v akom pravdepodobne budú 
motivovať pána Sample Candidate. Nepredstavujú mieru celkovej motivácie. (Úroveň predajného 
úsilia v časti Základy predaja predstavuje lepší indikátor celkovej predajnej motivácie). 

Identifikácia efektívnych motivátorov s ohľadom na jednotlivca poskytuje príležitosť pochopiť, čo 
bude stimulovať jeho výkon pri predaji. Napríklad, ak vieme, že jednotlivca motivuje finančná 

odmena, môže to znamenať zameranie sa na pozície a predajné situácie, ktoré poskytujú potenciál 
vysokých zárobkov. Osoba, ktorú motivuje kariérny rast, je vhodná na pozície, ktoré ponúkajú 
neustály rozvoj a možnosti školenia. 

Financie 
Finančná a materiálna odmena 

Nemotivujúci    Veľmi motivujúci 

     

Konkurencia 
Príležitosti zvíťaziť nad kolegami 

a konkurenciou 

Nemotivujúci    Veľmi motivujúci 

     

Dosahovanie cieľa 
Má jasno v cieľoch a situáciách, kde je 

kľúčový osobný výkon 

Nemotivujúci    Veľmi motivujúci 

     

Pracovné tempo 
Dynamické a aktívne pracovné 

prostredie s pracovnou vyťaženosťou 

Nemotivujúci    Veľmi motivujúci 

     

Sociálny kontakt 
Byť počas pracovného dňa v kontakte 
s druhými ľuďmi 

Nemotivujúci    Veľmi motivujúci 

     

Uznanie 
Prostredie, v ktorom jednotlivec prijíma 
pochvalu a kde sa oceňuje dobrá práca  

Nemotivujúci    Veľmi motivujúci 

     

Rast 
Mať príležitosť pre rozvoj a získavanie 
nových schopností  

Nemotivujúci    Veľmi motivujúci 

     

Autonómia 
Práca bez intenzívnej kontroly, mať 

slobodu v organizovaní si vlastnej 

práce 

Nemotivujúci    Veľmi motivujúci 
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PREDAJNÝ CYKLUS 

Predajný cyklus zobrazuje preferencie jedinca pri využívaní faktorov, nevyhnutných pre 
štandardný predajný cyklus. Predajný cyklus znázorňuje pravdepodobnú efektivitu jednotlivca 
v ôsmich kritických stupňoch predajného procesu a pomáha určiť, v ktorom stupni všeobecného 
predajného cyklu by bola táto osoba najefektívnejšia. Hrubo označená línia v diagrame predajného 
cyklu predstavuje profil predajného cyklu. Body približujúce sa k vonkajšiemu obvodu kruhu 
predstavujú vyššie skóre. Body približujúce sa k stredu znamenajú nižšie skóre. Vo všeobecnosti 
platí, že body približujúce sa k vonkajšiemu obvodu kruhu sú preferované v každej oblasti, 
v ktorej je dôležitý predajný úspech na danej pozícii. Body približujúce sa k stredu predstavujú 
oblasti, ktoré majú byť predmetom ďalšieho rozvoja a /alebo školenia. 

Definície faktorov a stĺpcový diagram sa nachádzajú pod diagramom predajného cyklu. 

 
Tvorba plánu predaja Nízke    Vysoké 

      
Dôkladná analýza trhu, úsilie o umiestnenie produktov a efektívne predajné aktivity. 

Vytváranie kontaktov Nízke    Vysoké 

      
Kontaktovanie klientov, „prelomenie ľadov“ a pôsobenie na ľudí tak, aby sa cítili príjemne, iniciatíva pri budovaní nových 

vzťahov. 

Vytváranie potreby Nízke    Vysoké 

      
Vytvárať emocionálny vzťah zákazníkov k produktu, vytvárať kúpny motív a mať radosť z produktu alebo služby. 

Vývoj riešení Nízke    Vysoké 

      
Porozumenie potrebám zákazníkov a vyvíjanie inovatívnych riešení. 

Prezentácia Nízke    Vysoké 

      
Prezentácia produktov a/alebo riešení jednotlivcom a skupinám zákazníkov angažovane a dôveryhodne, bez stresu a obáv. 

Uzatvorenie obchodu Nízke    Vysoké 

      
Získanie obchodu pre spoločnosť, vedenie zákazníka k včasnému rozhodnutiu, zvládanie námietok, vyjednávanie 
o konečnej cene a podmienkach predaja. 

Uspokojovanie potrieb 
zákazníkov 

Nízke    Vysoké 

      
Vytrvalá starostlivosť a ponuka aj po predaji, budovanie vzťahu so zákazníkmi a vykonávanie všetkých krokov, 

nevyhnutných pre uspokojovanie potrieb zákazníkov. 

Riadenie a rozširovanie 
predaja 

Nízke    Vysoké 

      
Budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi po predaji, priebežná identifikácia nových potrieb a obchodných príležitostí. 
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PREDAJNÝ PROFIL 

V tejto časti sa nachádza prehľad výsledkov pána Sample Candidate vo forme zhrnutia. 

Ak má byť táto informácia použitá na porovnanie s ideálnym profilom pre konkrétne predajné 
pozície alebo situácie, je dôležité vopred určiť, ktoré faktory sú podstatné pre úspech 

na konkrétnej pozícii. Vo všeobecnosti sa pred porovnávaním profilu jednotlivca s ideálnym 
predajným profilom používajú informácie z analýzy pracovnej pozície na rozlišovanie medzi 
faktormi, ktoré sú kľúčové, dôležité a ktoré by boli vhodné. (Stĺpec “Dôležité pre úspech“, 
v diagrame nižšie, môže byť použitý na zaznamenávanie týchto zistení.) 

Keďže motivačné faktory pomáhajú pri podporovaní úspechu na individuálnej báze, nemali by byť 
porovnávané s ideálnym profilom špecifickým, pre istú pozíciu alebo situáciu. Namiesto toho by 
mali byť porovnávané s motivačnými faktormi, ktoré sa predpokladajú u jednotlivca a tými, ktoré 
sa nepredpokladajú. 

Napriek tomu, že informácie uvedené v tejto správe predstavujú presné hodnotenie predajných 
faktorov a motivácie jednotlivca, je dôležité si uvedomiť, že všetky informácie prezentované 
v tejto správe sú založené na automatickom dotazníku. Existujú mnohé ďalšie faktory, ktoré môžu 
mať takisto dopad na efektivitu predaja. Preto, ak má táto správa slúžiť na porovnanie jednotlivca 

s ideálnym pracovným profilom, je dôležité pri hodnotení vhodnosti zohľadňovať aj ďalšie 
informácie o skúsenostiach, poznatkoch a schopnostiach. 

  Dôležité pre 
úspech?* 

(ohodnoťte 
alebo vyznačte) 

1 2 3 4 5 

  

Základy predaja 

       Sebadôvera pri predaji       
              Predajné úsilie       
              Vytrvalosť       
              Prispôsobivosť       
              Počúvanie       
              Prijímanie zmien       
       Motivácia 

       Financie      n/a 

              Konkurencia      n/a 

              Dosiahnutie cieľa      n/a 

              Pracovné Tempo      n/a 

              Sociálny kontakt      n/a 

              Uznanie      n/a 

              Rast      n/a 

              Autonómia      n/a 

       Predajný cyklus 

       Tvorba plánu predaja       
              Vytváranie kontaktov       
              Vytváranie potreby       
              Vývoj riešení       
              Prezentácia       
              Uzatvorenie obchodu       
              Uspokojovanie potrieb zákazníkov       
              Riadenie a rozširovanie predaja       
       * UŽÍVATEĽ TEJTO SPRÁVY JE ZODPOVEDNÝ ZA STANOVENIE DÔLEŽITOSTI TÝCHTO STUPŇOV PRE CIEĽOVÚ PRACOVNÚ POZÍCIU. 
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HODNOTIACA METODOLÓGIA 

Tento profil je vytvorený na základe nasledujúcich zdrojov informácií pre kandidáta Sample Candidate: 

Dotazník / Test schopností Porovnávacia skupina 

OPQ32r Russian v1 (Std Inst),MQ UK English v1 
(Std Inst) 

OPQ32r_RU_RU_IS01_Gen Pop - 2012 (INT) 
theta,MQM5_EN_GB_IS01_ General Population - 
2000 (GB) 

MQ UK English v1 (Std Inst) 
MQM5_EN_GB_IS01_ General Population - 2000 
(GB) 

OSOBNÉ DETAILY 

Meno Sample Candidate 

Údaje kandidáta 

RP1=5, RP2=4, RP3=4, RP4=8, RP5=5, RP6=5, RP7=5, RP8=4, RP9=4, 
RP10=3, TS1=5, TS2=3, TS3=5, TS4=3, TS5=5, TS6=5, TS7=6, TS8=8, 
TS9=4, TS10=4, TS11=2, TS12=4, FE1=7, FE2=7, FE3=7, FE4=3, FE5=4, 
FE6=4, FE7=5, FE8=6, FE9=3, FE10=4, CNS=1 X1=1, E3=6, E2=2, E1=6, 
S1=4, S2=3, S5=1, I3=3 

Správa Obchodný report v2.0 RE 

O TEJTO SPRÁVE 

Táto správa bola vypracovaná použitím online hodnotiaceho systému SHL. Správa obsahuje informácie z 
dotazníka OPQ - Occupational Personality Questionaire TM (OPQ32). Tento dotazník môžu využívať len osoby, 
ktoré absolvovali špecializované školenie o jeho používaní a interpretácii. 

Správa bola vyhotovená na základe výsledkov dotazníka, ktorý vyplnili respondenti, a zodpovedá ich 
odpovediam. Pri interpretácii týchto údajov je potrebné zohľadňovať subjektívny charakter hodnotení 
založených na dotazníku. 

Táto správa bola vyhotovená elektronicky – používateľ softvéru môže text správy upravovať a dopĺňať. 

Spoločnosť SHL Global Management Limited a pridružené spoločnosti neručia za to, že obsah tejto správy 
predstavuje nezmenený výstup z počítačového systému. Nemôžeme akceptovať ručenie za dôsledky 
používania tejto správy, pričom toto ručenie zahŕňa ručenie akéhokoľvek druhu (vrátane nedbanlivosti) za 
obsah správy. 
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