KVÍZ k tématu
NETWORKING A
BUDOVÁNÍ VZTAHŮ
SŠ
1. Co je to networking?
A) působení firmy na internetu
B) budování sítě kontaktů
C) udržování dobrých vztahů ve společnosti
D) spolupráce uvnitř firmy pomocí interní sítě
2. V čem nám může networking pomoci při hledání práce?
A) řada vyšších postů se nenabízí veřejně, ale přímo konkrétním osobám
B) většina pracovních pozic se již zveřejňuje na internetu, bez networkingu k nim
tedy nebudeme mít přístup
C) networking je důležitou položkou v životopisu
D) networking nám při hledání práce nijak nemůže pomoci
3. Kde bychom měli při budování sítě začít? (více správných odpovědí)
A) udržovat vztahy se spolužáky ze škol
B) kontaktovat ředitele velkých společností
C) seznamovat se s rodinami a známými svých přátel
D) zvát na večeře všechny své nadřízené
4. Jaké oblečení bychom měli volit na setkání?
A) pouze to, co nám přijde nejpohodlnější a cítíme se v tom nejlépe
B) za každé situace oblek či šaty, abychom udělali co největší dojem
C) vkusně přizpůsobit oblečení prostředí, do kterého jdeme
D) pozorně sledovat módní trendy a oblékat se co nejmoderněji
5. V jaké situaci bychom měli dávat své vizitky? (více správných odpovědí)
A) v případě, že dotyčný o vizitku požádá
B) každému, se kterým se seznámíme
C) v případě, že nám dotyčný dá vizitku první
D) v případě, že se dotyčný přidá do naší debatní skupiny
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KVÍZ k tématu
NETWORKING A
BUDOVÁNÍ VZTAHŮ
SŠ
METODICKÉ POKYNY A ŘEŠENÍ
Kvíz je součástí pracovního setu, který obsahuje video (komentovanou prezentaci)
a pracovní list. Kvíz přímo navazuje na video, ve kterém je možné najít odpovědi na
všechny otázky. Kvíz kombinuje uzavřené a otevřené otázky. Z toho pohledu je možné jej
využít na ověření znalostí, které žáci (díky videu) nabyly (vč. klasifikace).
Video je možné nahradit či doplnit jinou formou výkladu.
Kvíz je také možné použít na začátku tématu k prověření aktuálních znalostí žáků a na tomto základě
teprve vést výklad. Taktéž může být zdrojem pro další diskusi s žáky.
Předpokládaný čas na aktivitu:

15 minut
(10 minut řešení kvízu, 5 minut diskuse nad odpověďmi)

Otázka 1:

B – networking je budování vztahů kontaktů

Otázka 2:

A – networking nám může přinést příležitost, ke které bychom se jinak nedostali, tedy
i k pozicím, které nejsou zcela veřejné …

Otázka 3:

A, C – při budování kontaktů bychom měli začít u svých spolužáků a rodinných přátel

Otázka 4:

C – oblečení bychom vždy měli vkusně přizpůsobit danému prostředí

Otázka 5:

A, C – vizitky bychom měli dávat zejména, když dotyčný o vizitku požádá a když nám
dotyčný dá vizitku první
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