
Príloha č. 1 - Dotazník 

 

Dotazník 

 

Vážení respondenti, 

 

obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníku, prostredníctvom ktorého by som rada zistila, ako ste spokojní a aké sú Vaše 

skúsenosti so vzdelávaním a rozvojom zamestnancov GE. 

  

Dotazník je pre Vás anonymný, získané informácie budú slúžiť len k mojim študijným účelom. Píšem bakalársku prácu na túto tému, 

a tak budem vďačná za Vami vyjadrený názor či postoj. Z odpovedí, prosím, označte vždy tú, ktorá ho najviac vystihuje. 

  

Ďakujem za Vašu ochotu a venovaný čas a prajem ešte pekný zvyšok dňa 

        

Darina Veselá, študentka VŠB-TUO 

 

Pohlavie: 

a) muž 

b) žena 

 

Veková skupina: 

a) 18 – 25 rokov 

b) 26 – 35 rokov 

c) 36 a viac rokov 

 

Dosiahnuté vzdelanie: 

a) základné 

b) vyučený/á s maturitou 

c) stredné odborné s maturitou 

d) vysokoškolské 

 

 



Koľko mesiacov pracujete v GE? 

a) 0 – 6 

b) 7 – 11 

c) 12 – 23 

d) 24  a viac 

 

1. Poznáte, akým spôsobom funguje vzdelávací systém v GE? 

a) áno 

b) skôr áno 

c) skôr nie 

d) nie 

 

2. Ako hodnotíte ponuku vzdelávacích programov a školení v GE? 

a) ponuka plne zodpovedá potrebe vzdelávania 

b) je dostačujúca 

c) mohla by sa vylepšiť 

d) je nedostačujúca 

3. Myslíte si, že sa novým zamestnancom venuje zvýšená pozornosť pri ich adaptácii a zaškoleniu? 

a) áno 

b) skôr áno 

c) skôr nie 

d) nie 

 

4. Dostávate presne také informácie a vzdelávacie aktivity, ktoré potrebujete ku svojej práci? 

a) áno 

b) skôr áno 

c) skôr nie 

d) nie 

 

 

 

 



5. Využívate a aplikujete poznatky získané zo vzdelávacích aktivít vo svojej práci? 

a) áno 

b) skôr áno 

c) skôr nie 

d) nie 

 

6. Usudzujete, že vzdelávacie akcie a školenia sú realizované dostatočne často? 

a) áno 

b) skôr áno 

c) skôr nie 

d) nie 

 

7. Zaujíma sa a zisťuje Váš priamy nadriadený Vaše potreby školenia či rozvoja? 

a) áno 

b) skôr áno 

c) skôr nie 

d) nie 

 

8. Preberáte so spolupracovníkmi vo Vašom tíme poznatky a informácie, ktoré ste nadobudli na školení? 

a) áno 

b) nie 

 

9. Sú overované po absolvovanom školení Vaše novo získané vedomosti, testuje sa úroveň Vášho vzdelania? 

a) áno 

b) nie 

 

10. Akú metódu vzdelávania najviac využívate vo Vašom tíme? 

a) workshop 

b) pracovné porady 

c) koučovanie 

d) rotácia 

 



11. Ste spokojný/á so školeniami a vzdelávacími aktivitami, ktorých sa zúčastňujete? 

a) veľmi spokojný/á 

b) celkom spokojný/á 

c) skôr nespokojný/á 

d) veľmi nespokojný/á 

 

12. Postrehli ste nejaké nedostatky, ktoré majú vplyv na kvalitu vzdelávania a školenia? 

a) nie, žiadne negatíva som nepostrehol/a 

b) ani nie, ale ocenil/a by som prívetivejší a ľudskejší prístup 

c) skôr áno, vadí mi málo príkladov z praxe 

d) áno, spozoroval/a som a prekáža mi monotónnosť a neprimeraná rýchlosť výkladu 

e) .......................................................................................................(uveďte iný dôvod) 

  

13. Ste toho názoru, že čas strávený na vzdelávacích aktivitách je efektívne využívaný? 

a) áno, vzdelávacie podujatia sú prínosné pre moju prax 

b) mohol som radšej urobiť množstvo inej práce nie 

c) takýto čas je pre mňa premárnený a nevyužitý 

 

14. Aký úžitok očakávate od získaného vzdelania? 

a) lepšiu orientáciu vo svojej práci 

b) lepší rozhľad, nové poznatky 

c) skvalitnenie poskytovaných služieb, väčší prínos aj pre klientov 

d) pomôže to môjmu kariérnemu rastu 

e) celkový prínos pre organizáciu 

 

15. Považujete za výhodné pre organizáciu realizovanie vzdelávacích aktivít a ostatných školiacich programov z hľadiska nákladov 

a úžitkov, ktoré so sebou nesú? 

a) áno 

b) skôr áno 

c) skôr nie 

d) nie 

 



16. Čo Vás najviac podnecuje k osobnému rozvoju a vyššiemu pracovnému výkonu? 

a) uznanie a pochvala od nadriadených 

b) finančné ohodnotenie 

c) priateľské pracovné prostredie 

d) perspektíva povýšenia, lepšieho pracovného miesta 

e) sľubná perspektíva organizácie 

 

17. Čo pre Vás znamená presun mimovolacích aktivít (vrátane vzdelávacích a rozvojových) na mimopracovnú dobu? Ako hodnotíte túto 

zmenu? 

a) skôr kladne (so zvýšením počtu kontaktov sa mi zvyšuje aj možnosť väčšej finančnej odmeny) 

b) skôr negatívne (postrehol som pokles počtu rozvojových a vzdelávacích aktivít a myslím si, že sa to odrazí na kvalite hovorov a úspešnosti 

predaja) 

c) .............................................................................................................................(iný pohľad) 

 

18. Zaiste viete, že by sme sa mali v tomto období intenzívnejšie zamerať na plnenie plánu oddelenia Telesales a teda na zvýšenie počtu 

predaných unitov, potrebovali by ste poradiť ako na to, resp. koučing? 

a) áno 

b) nie 

 

19. Ako často mávate koučing? 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Čo bolo pre Vás najatraktívnejšie z ponuky rozvojových školení? 

a) prezentačné dovednosti 

b) písomné dovednosti 

c) asertivita 

d) asertívne seba presadzovanie 

e) komunikácia medzi tímami 

f) lož, klam a ich rozpoznanie v komunikácii 

g) ovplyvňovanie partnerov v komunikácii 

h) úspešné vyjednávanie s tretími stranami 

i) moderné formy písanej komunikácie 

j) mágia pracovného nasadenia 

k) zvyšovanie osobnej efektivity 

l) prijímanie spätnej väzby 

m) rozvoj kreativity pri riešení problémov 

n) riešenie konfliktov a stres manažment 

 

21. Zapojili ste sa do kurzu Global English? 

a) áno 

b) nie 

 

22. Ktorá z možností najviac charakterizuje Vaše zapojenie do rozvojových workshopov Learn-in? 

a) zúčastnil/a som sa a rád/a sa ešte zúčastním  

b) zúčastnil/a som sa a už sa nezúčastním 

c) nezúčastnil/a som sa, ale do budúcna by som sa rád/rada zúčastnil/a 

d) nezúčastnil/a som sa a ani sa nezúčastňovať nebudem 

23. Čo konkrétne Vám na súčasnom systéme vzdelávania a rozvoja vyhovuje? 

....................................................................................................................................................... 

24. Čo konkrétne Vám na súčasnom systéme vzdelávania a rozvoja nevyhovuje? 

....................................................................................................................................................... 

 

25. Priestor pre Vaše námety a pripomienky: 
....................................................................................................................................................... 



Príloha č. 2 – Organizačná štruktúra GE Money 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Organizačná štruktúra na podporu novej stratégie 

Zdroj: Generace (02/2009), magazín pre zamestnancov Ge Money 



Príloha č. 3 - Logo GE 

 

 

 

Poznámka: Časová osa vývoja monogramu. Jednotlivé letopočty predstavujú časový údaj prvej registrácie danej verzie loga. 

Zdroj: Generace (12/2008), magazín pre zamestnancov GE Money 


