
 

 

  MBA SALES MANAGEMENT 
 

Detaily programu 
Program MBA Sales Management je zaměřen nejen na profesionální problematiku 
prodeje a řízení prodeje mezi podniky (B2B), ale rozvíjí i perspektivu a obchodní 
vztahy mezi obchodními společnostmi a koncovými zákazníky (B2C). Program je 
vhodný pro všechny, kteří se zabývají obchodem, kontaktem se zákazníky, 
obchodními kontrakty a operacemi Program rozšíří znalosti o dosahu a potenciálním 
dopadu marketingu při dosahování stanovených cílů. Studiem programu studenti 
porozumí prodejnímu procesu, vztahu mezi prodejem a marketingem, struktuře 
prodejní síly, řízení vztahů se zákazníky a využití technologií ke zlepšení efektivity 
prodejní síly. Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a 
postupech užívaných v oblasti obchodu a prodeje, ale osvojí si i nezbytné praktické 
dovednosti. Do výuky jsou intenzivně zapojeny praktické studie.  Studium programu 
vytváří dobré předpoklady pro uplatnění studentů v obchodních a prodejních 
odděleních tuzemských i zahraničních firem. Získané znalosti vytvářejí výbornou 
startovací platformu jak pro úspěšnou manažerskou kariéru, tak pro vlastní 
podnikání. Program lze studovat 100 % online. 

Předměty programu 

Jednotlivé předměty programu MBA Sales management: 
 

Plánování obchodní strategie a taktiky 
Předmět Plánování obchodní strategie a taktiky se zabývá strategickým řízením, 
strategií jako procesem, vytvářením vizí a misí v obchodím prostředí. Předmět se 
zaměřuje na podrobnou vnější a vnitřní analýzu firmy, analýzu konkurenčního 
prostředí. Studium předmětu získají studenti přehled o konkurenční strategii a 
kategorizaci typů obchodních strategií. Cílem předmětu je naučit studenty zpracovat 
obchodní strategii, zhodnotit úspěšnost obchodní strategie a specifikovat výkon 
prodejních sil. 

 
Obchodní vyjednávání, techniky a dovednosti 
Cílem předmětu obchodní vyjednávání, techniky a dovednosti je seznámit studenty s 
problematikou obchodu a obchodování a naučit je základním obchodním 
dovednostem. Studiem předmětu získají studenti znalost z psychologie obchodní 
činnosti, jejichž kultivace je nezbytná pro budoucího manažera a podnikatele, 
poznatky o taktice a strategii úspěšného obchodního jednání, o způsobech 
vyjednávání, technikách zdravého sebeprosazení, zásadách efektivní komunikace a o 
metodách zvýšení osobní výkonnosti a dále studenti získají vnímavost k etické stránce 
obchodní činnosti významné pro úspěch v obchodním podnikání. 

 
 



 

 

Podpora prodeje a PR 
Studiem předmětu podpora prodeje se studenti seznámí s podporou prodeje jako 
důležitou součástí integrované a globální marketingové komunikace. Dále předmět 
studentům poskytne přehled o činnostech obchodování. Předmět seznamuje 
studenty se strukturou, druhy a metodami podpory prodeje, jejich plánování, realizaci 
a hodnocení účinnosti. Předmět vysvětluje základní formy obchodu a soubor 
podmínek, ve kterých se obchodování realizuje. Dále je vysvětlen public relations a 
jeho formy jako součást podpory prodeje. 
 
Marketing a komunikace 
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními zásadami, problémy a 
praktickými metodami marketingové komunikace. Studenti se seznámí s koncepcí 
marketingové komunikace, jak je prezentována v odborné literatuře, ale i s příklady z 
praxe. Předmět studentům přiblíží, jakou mají strukturu a jak fungují komunikační 
agentury, jak jsou diferencovány jednotlivé složky komunikace, které ovlivňují jednak 
vznik, vývoj a pozici značek a produktů, dále image i aktivity komerčních a 
nekomerčních subjektů. Na konkrétních příkladech bude prezentován proces 
komunikace jednotlivých subjektů od zadání, přes tvorbu strategie, výběr médií, 
kreativní řešení, produkci a realizaci. Marketingová komunikace se zákazníky je velmi 
důležitá pro všechny odvětví podnikání, které působí celosvětově, mezinárodně, 
národně nebo pouze v kraji, velkoměstě či malé obci. 

 
Prodejní dovednosti a Cross-selling 
V rámci předmětu prodej a prodejní dovednosti je studentům přiblížena problematika 
prodeje a prodejních dovedností. Předmět se zabývá osobností prodejce a jeho 
profesionálních předpokladů pro výkon prodejní činnosti včetně zvládání verbální a 
neverbální komunikace v rámci prodejního jednání a písemnosti spojených s 
prodejem. Studiem programu získají studenti dovednosti v širokém spektru 
prodejních jednáních a styku se zákazníkem, prodeji a marketingu. Důraz je kladen na 
samostatné principy prodejního jednání, jeho přípravu, průběh, prezentační techniky 
a jeho ukončení. 

 
Základy obchodního práva 
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností především v oblasti 
obchodního práva a problematiky s tím spojené. Nabízí vhled do problematiky práv, 
vztahů a chování fyzických i právnických osob v obchodním prostředí a soustředí se 
na právní praxi týkající se především korporací a záležitosti související s životním 
cyklem každé z nich. Pozornost je tedy věnována především vzniku, financování, 
správě i zániku obchodních společností. 

 
Logistika a doprava 
Cílem předmětu logistika a doprava je seznámit studenty se základními znalostmi o 
logistických funkcích v dopravě.  Znalost logistických koncepcí a schopnost je 
realizovat je konkurenční potenciál každého manažéra. Studenti se předmětem naučí 
analyzovat existující logistické systémy z řídícího, informačního, ekonomického a 



 

 

manažerského hlediska a vyhledávat jejich případná slabá místa, syntetizovat nové 
podsystémy logistických systémů a tyto systémy řídit. 
 
Řízení vztahů se zákazníky, psychologie zákazníka 
Cílem předmětu řízení vztahů se zákazníky, psychologie zákazníka je seznámit 
studenty s principy aktivního řízení vztahů se zákazníky. Předmět se zabývá tím, jak 
zjistit a ovlivňovat současnou a potenciální hodnotu (ziskovost) zákazníka, jak řídit a 
posilovat vztahy se zákazníky, jak zvyšovat loajalitu zákazníka vytvářením pevných 
vztahů a pout mezi zákazníkem a firmou. Student se naučí a dokáže se orientovat v 
systému CRM a možnostech, které firmám při udržování a rozvoji kontaktů se 
zákazníky jak v oblasti B2B, tak v B2C. 

 
Komunikační a vyjednávací techniky 
Studium předmětu komunikační a vyjednávací techniky se studenti naučí 
zkušenostem pro úspěšné a efektivní obchodní vyjednávání. Předmět se zabývá jak 
základními faktory, které podmiňují jednání a postoje účastníků, tak s přístupy, 
kterými lze takové postoje účastníků ovlivnit či využít k dosažení úspěšného výsledku 
jednání. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi z psychologie obchodní 
činnosti, jejichž kultivace je nezbytná pro budoucího manažera a podnikatele. 

 
Osobní prezentace 
Studium předmětu osobní prezentace se zabývá teoretickými praktickými znalostmi 
v oblastech komunikace, přípravy prezentace, struktury prezentace a vizualizace 
informací. Předmět se do podrobná zabývá rétorikou, přednesem, neverbální 
komunikací a přináší řešení obtížných situacích při prezentacích. Studenti se díky 
předmětu naučí pracovat s trémou a získají prezentační triky a potřebnou 
sebedůvěru. 

 


