
 

 

Príloha č. 1 

Organizačná štruktúra spoločnosti Generali IT s.r.o. 

 

 

Zdroj: Interné dokumenty podniku 
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Príloha č. 2 

Dotazník pre zamestnancov Generali IT s.r.o. 

Vážená pani, vážený pán,  

ako študentka Ekonomickej fakulty VŠB-TU v Ostrave, vyhodnocujem pomocou 

dotazníka  vybrané kultúrne manažérske aspekty Vašej organizácie.   Tento dotazník je 

anonymný.  Bude využitý len pre účely mojej bakalárskej práce.  Preto sa nemusíte báť 

odpovedať pravdivo. 

Pomocou tohto dotazníka chcem posúdiť organizáciu s využitím nižšie uvedených 

stanovísk (výrokov), vyjadrených hodnotiacou škálou od 1 do 5, pričom hodnotenie 1 bude 

znamenať, že dané stanovisko neodpovedá podmienkam organizácie, že vaša organizácia 

sa proste tak nechová. Naopak hodnotenie na opačnom konci (5) znamená, že tieto 

stanoviská (výroky) sú v súlade s vašou organizáciou, že ju celkom výstižne 

charakterizujú.. 

Chcem Vás poprosiť, aby ste vyplnili dotazník podľa Vašich každodenných skúsenosti, na 

základe toho, ako Vy osobne vidíte spoločnosť, v ktorej pracujete. 

Veronika Smiešková 

K hodnoteniu využite nasledujúcu škálu:     1= vôbec neplatí 

                                                                      2= platí len veľmi málo 

                                                                      3= platí čiastočne 

                                                                      4= platí do značnej miery 

                                                                      5= platí úplne 

 

1. Ľudia nemajú obavy sa vyjadrovať, nie je tu žiadny strach z útlaku alebo ohrozenie 

plynúce z vyslovenia nesúhlasu alebo iného názoru.  

 

 

2. Chyby jednotlivcov alebo organizačných jednotiek sa využívajú ako príležitosť 

k poučeniu. 

 

 

3. V organizácii je obecne zdieľaný názor, že vždy existuje lepší spôsob, ako niečo 

urobiť. 

 

 

4. V organizácii sú podporované a kultivované otvorene produktívne diskusie 

a rôznorodosť názorov. 

 

 

5.  Experimentovanie má výraznú podporu - je to súčasť vnútornej kultúry. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Chyby sú vnímané ako príležitosť k rastu. 

 

 

7. Existuje tu ochota porušiť staré zvyky v záujme vyskúšania nových spôsobov 

riadenia a vykonávania práce. 

 

 

8. Riadenie je inovatívne, kreatívne, s ochotou prijímať riziko. 

 

 

9. Kvalita pracovného života v našej organizácii sa zlepšuje. 

 

 

10. V našej organizácii existuje formálne i neformálne štruktúry podporujúce výmenu 

skúsenosti a toho, čo sa pracovníci naučili, s ostatnými pracovníkmi. 

 

 

11. Naša organizácia je chápaná ako prostredie pre riešenie problémov a učenia. 

 

 

12. Učenie je očakávané a podporované na všetkých úrovniach a vo všetkých zložkách 

organizácie: u managementu, zamestnancov, záujmových skupín + zákazníkov. 

 

 

13. Ľudia majú prehľad o organizácii, nad rámec svojho pracovného miesta alebo 

svojej špecializácie či funkcie v organizácii, a svoje pracovné chovanie tomu 

prispôsobujú. 

 

 

14. Zvolávame porady, na ktorých analyzujeme pokroky v učení, a tie využívate 

k jasným, špecifickým a permanentným štrukturálnym i organizačným zmenám. 

 

 

15. Procedúry a postupy aplikované v procese riadenia, ktoré zastarali a bránia 

v rozvoji jednotlivcov i organizácie, sú odstraňované a nahrádzané novými. 

 

 

16. Trvalé zlepšovanie je jednak očakávané, jednak vnímané s rešpektom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17. U každého pracovníka je presne špecifikovaný druh a rozsah školení, ďalšieho 

vzdelávania alebo tréningu, ktorého sa mu dostane bohom roka. 

 

 

18. Pracovníci na všetkých úrovniach sú starostlivo smerovaní k hodnotným 

a relevantným zdrojom ďalšieho vzdelávania- vo vnútri i mimo našej organizácie. 

 

 

19. Príležitosti k učeniu v organizácii sú pravidelne rozvíjané tak, aby všetci chápali 

odlišnosť práce ostatných v súvislosti s vlastnou prácou. 

 

 

20. Manažéri na strednej úrovni riadenia hrajú primárnu úlohu v zaistení procesu 

učenia v rámci celej organizácie. 

 

 

21. I nečakané udalosti sú prijímané ako príležitosti k učeniu. 

 

 

22. Ľudia v našej organizácii sa tešia na príležitosti, v ktorých môžu rozvíjať svoje 

kompetencie i kompetencie organizácie ako celku. 

 

 

23. Systémy, štruktúry a procedúry v našej organizácii sú navrhnuté tak, aby boli 

dostatočne pružné, prispôsobivé a reagovali na vnútorné i vonkajšie stimuly. 

 

 

24. Napriek tomu, že je prostredie našej organizácie komplikované, chaotické a rýchlo 

sa rozvíjajúce, nepôsobí dojmom preťaženia. 

 

 

25. V našej organizácii je hladina stresu na úrovni, ktorá podporuje učenie. 

 

 

26. Trvalé zlepšovanie je v našej organizácii ako praktikované, tak verejne 

propagované. 

 

 

27. Všetci v našej organizácii sú oboznámení s rozdielom medzi školením, výcvikom 

a učením – školenie a výcvik môžu prebiehať, bez toho aby došlo k učeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28. Ľudia v našej organizácii sú vedení k samostatnému učeniu a sú im k tomu 

poskytované zdroje. 

 

 

29. V našej organizácii prebieha formálny program ďalšieho vzdelávania manažérov na 

strednej úrovni riadenia, smerujúci k rozvoju ich schopností ako koučov a lídrov.  

 

 

30. Rozpoznanie rozdielov medzi vlastným štýlom učenia a štýlmi ostatných 

spolupracovníkov je využívané k zlepšeniu komunikácie i procesu organizačného 

učenia.  

 

 

31. Manažéri berú v úvahu rozdiely v štýloch učenia a spôsoboch rozvoja u svojich 

podriadených. 

 

 

32. V našej organizácii majú pracovníci čas a príležitosť odstúpiť od každodenných 

starostí a reflektovať to, čo sa v organizácii deje. 

 

 

33. K zaisteniu zmysluplného učenia je spracovaný plán a sú alokované adekvátne 

zdroje. 

 

 

34. Tímy sú odmeňované za riešenie, ktoré sú inovatívne a prekonávajú zažité 

paradigmy. 

 

 

35. Manažéri majú zodpovedajúce schopnosti pre zber informácii a rozvoj svojich 

schopností potrebných k vyrovnávaniu sa s náročným a meniacim sa prostredím. 

 

 

36. Manažéri  v našej organizácii pomáhajú pracovníkom v ich osobnom rozvoji 

a v zlepšovaní ich výkonnosti. 

 

       

 Za vyplnenie dotazníka Vám ďakujem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 3 

Schéma polo štandardizovaného rozhovoru 

1. V súčasnosti sa vo firmách dostáva do popredia a aj sa prezentuje tzv. organizačné 

učenie. Stretli ste sa s týmto pojmom? 

2. Ak áno, myslíte, že váš podnik sa približuje takejto organizácii? 

3. Usiluje sa organizácia o zvýšenie odborného potenciálu všetkých zamestnancov? Ak áno, 

akým spôsobom? 

4. Ako často organizuje Váš podnik programy na zvyšovanie odborného potenciálu? 

5. Patria do programu zvyšovania odborného  potenciálu zamestnancov, vzdelávacie kurzy? 

6. Čo prinášajú dané kurzy Vám ako osobe a čo predstavujú pre Vašu kariéru? 

7. Keby ste mali možnosť, na základe Vašich skúsenosti, slovne ohodnotiť kurzy ktorých ste 

sa zúčastnili, aký prívlastok by ste im pridelili? 

8. Podnecuje organizácia všetkých zamestnancov aj iným spôsobom k zvyšovaniu 

kvalifikácie? Ak áno, akým? 

9. Sú kurzy zamestnancom preplácané firmou?  

10. V prípade, že by organizácia neprejavila ochotu preplácania kurzov, určených pre ďalšie 

vzdelávanie, vznikla by táto ochota u Vašich zamestnancov? Prihlásili by sa na kurzy 

podporujúce ich odborný potenciál, a to za vlastné náklady?  Prečo, a keď by ste hovorili 

za seba, akú čiastku by ste boli ochotná doň najviac investovať? 

11. Veľa firiem sa spolieha aj na samovzdelávanie svojich zamestnancov. Stáva sa to aj vo 

vašej organizácii? Aké pomôcky sú najčastejšie vo vašej organizácii využívané pre 

samovzdelávanie? 

12. Snaží sa organizácia o prehlbovanie skúseností svojich zamestnancov tým, že ich vysiela 

na zahraničné pracovné cesty? Ak áno, kde vidíte konkrétne vy hlavnú výhodu týchto 

pracovných ciest? 

13. Je niečo, čo by ste zmenili vo Vašej organizácii, a to v oblasti vzdelávania, a čo by ste 

naopak nemenili vôbec? 

14. Poskytuje Vaša organizácia zamestnancom aj iné výhody? Ak áno, čo konkrétne 

považujete za výhodu vy? 

15. Keby ste mohli slovne definovať vzťahy na pracovisku a medzi pracovníkmi, aký 

prívlastok by ste im pridelili? 

16. Predstavuje pre Vás Váš nadriadený istú formu autority, ktorá však v prípade problému 

dokáže zamestnancom pomôcť a poradiť? 

17. Uskutočňujú sa u Vás na pracovisku pravidelné pracovné porady? Sú, na týchto poradách 

vždy vypočuté a riešené problémy zamestnancov? 



 

 

18. Vy ako pracovníčka danej organizácie poznáte víziu Vašej organizácie? Ak áno, ste vy a aj 

vaši kolegovia do tejto vízie zapájaní svojou prácou a podieľate sa tak na zlepšovaní 

výsledkov organizácie? 

19. Dáva Vám, Vaša organizácia pocítiť, že ste pre spoločnosť užitoční? 

20. Organizácia, v ktorej pracujete, Vám dáva možnosť kariérneho rastu? 

21. Ste pri výkone práce motivovaní? Ak áno, akým spôsobom? A je táto motivácia tak veľká, 

že dokáže ovplyvniť spokojnosť s vykonávanou prácou? 

22. Aké je Vaše dosiahnuté vzdelanie? Myslíte si, že spoločnosť dáva možnosť pracovať 

a rozvíjať sa v danej sfére len ľuďom s diplomom  v ruke? 

23. Máte predstavu, nakoľko sa Vašej organizácii investície do odborného potenciálu vracajú, 

a to vo forme zisku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 4 

Záznam rozhovoru s predstaviteľkou vedenia organizácie 

1. V súčasnosti sa vo firmách dostáva do popredia a aj sa prezentuje tzv. organizačné 

učenie. Stretli ste sa s týmto pojmom 

Myslím, že áno. Pod pojmom „organizačné učenie“ rozumiem organizáciu, kde 

zamestnanci a management priebežne rozširujú svoju schopnosť dosahovať 

výsledky, ktoré si želajú. Zároveň v takej organizácii sú podporované nové 

a tvorivé spôsoby myslenia, kde je vytvorený priestor pre kolektívne nápady, 

zlepšenia a inšpirácie.“ 

 

2. Ak áno, myslíte, že váš podnik sa približuje takejto organizácii 

Opäť musím odpovedať áno. Súdim tak preto, lebo k úlohám managementu 

a zamestnancov patrí predovšetkým získavanie informácií a vedomostí a následne ich 

maximálne využitie. Zároveň zabezpečujú udržiavanie znalostí organizácie a zdieľanie 

znalostí v organizácii. Predovšetkým cieľavedomá tvorba, rozvoj, využívanie 

a zhodnocovanie znalostí má pre našu organizáciu rozhodujúci význam, a to tak z hľadiska 

zabezpečenia ďalšieho rozvoja, ako aj z hľadiska získania a udržania konkurenčnej výhody 

a v neposlednom rade aj spokojnosť zamestnancov. Nástroj, ktorý v rámci moderných 

manažérskych trendov využívame je znalostný management.  Okrem iného kladieme dôraz 

na to, aby pracovníci pochopili kontext, v rámci ktorého dané vedomosti vznikli ako aj ich 

ochotu a nadšenie tieto vedomosti prijať, osvojiť si ich, ďalej ich používať a prípadne 

rozvíjať. 

 

3. Usiluje sa organizácia o zvýšenie odborného potenciálu všetkých zamestnancov? Ak áno, 

akým spôsobom 

Áno, neustále. Organizácia organizuje pre zamestnancov množstvo jazykových kurzov, 

školení a rekvalifikačných programov. Získavame tak množstvo nových informácii, 

predovšetkým takých, ktoré zvýšia náš rozhľad, kvalifikáciu a pracovnú orientáciu. Okrem 

kurzov sú pre nás organizované aj rôzne prednášky a semináre. Často dochádza za nami 

lektor, čím šetríme čas a aj peniaze. 

 

4. Ako často organizuje Váš podnik programy na zvyšovanie odborného potenciálu 

Podnik organizuje  podujatia, ktoré sú zamerané na vzdelávanie v pravidelných 

intervaloch. Ak ide o jazykové kurzy, tie zamestnanci navštevujú každé dva dni v týždni. 

Školenia a rekvalifikačné programy sa realizujú zväčša podľa potreby a podľa situácie. 



 

 

 

5. Patria do programu zvyšovania odborného potenciálu zamestnancov, vzdelávacie kurzy 

Áno, predovšetkým prostredníctvom kurzov nadobúdame nové informácie a poznatky, 

ktoré nám pomáhajú riešiť problémy pri našej práci. 

 

6. Čo prinášajú dané kurzy Vám ako osobe a čo predstavujú pre Vašu kariéru 

Ako osobe: väčší rozhľad, sebarealizáciu, pocit nadobúdania nových poznatkov, získavanie 

nových skúsenosti, osobný rast. 

Pre moju kariéru predstavujú predovšetkým: profesionálny rast, zvyšovanie kvalifikácie a 

poznatkov, väčšie možnosti na trhu práce, zvyšovanie mojej hodnoty atd. 

 

7. Keby ste mali možnosť, na základe Vašich skúsenosti, slovne ohodnotiť kurzy ktorých ste 

sa zúčastnili, aký prívlastok by ste im pridelili 

Kreatívne, profesionálne, odborné, kvalitné. 

 

8. Podnecuje organizácia všetkých zamestnancov aj iným spôsobom k zvyšovaniu 

kvalifikácie? Ak áno, akým? 

K tomu, aby sme mali odhodlanie a chuť na zvyšovanie našej kvalifikácie, nám spoločnosť 

dáva isté platové ohodnotenie. Ak dosahujeme dobré výsledky môžeme očakávať aj 

prémie. Tým, že spoločnosť investuje do nášho vzdelávania, tým napomáha k rastu nášho 

potenciálu. Rastie tak nielen náš potenciál, ale i skúsenosti, zvyšuje sa naša hodnota a aj 

záujem o nás s čím sa spája náš kariérny postup. Organizácia sa okrem iného pokúša hradiť 

náklady za zamestnancov, ktoré vznikajú pri realizácii vzdelávacích kurzov. Zamestnanci 

sú tak odbremenený od ďalších výdavkov.  

 

9. Sú kurzy zamestnancom preplácané firmou?  

Áno, kurzy sú nám preplácané a považujem to za veľkú výhodu a prilepšenie pre mňa. 

 

10. V prípade, že by organizácia neprejavila ochotu preplácania kurzov, určených pre ďalšie 

vzdelávanie, vznikla by táto ochota u Vašich zamestnancov? Prihlásili by sa na kurzy 

podporujúce ich odborný potenciál, a to za vlastné náklady?  Prečo, a keď by ste hovorili 

za seba, akú čiastku by ste boli ochotná doň najviac investovať 

Áno, určite by som sa prihlásila na jazykový kurz a iné vzdelávacie programy, ktoré by pre 

mňa znamenali príliv nových informácii, nových poznatkov a ktoré by mi osvetlili 

doterajšie odborné vedomosti a kvalifikáciu. Myslím, že vykonávame prácu, pri ktorej 

potrebujeme všetci nové poznatky a niečo čo by zvyšovalo naše znalosti. Z toho dôvodu 

usudzujem, že by sa táto ochota prejavila aj u ostatných kolegov.  Čo sa týka čiastky, ktorú 



 

 

by som bola ochotná za takýto kurz zaplatiť približne 300 €, ale ak by tento vzdelávací 

program hral pre moju sebarealizáciu veľkú rolu určite by som obetovala aj viac. 

 

11. Veľa firiem sa spolieha aj na samovzdelávanie svojich zamestnancov. Stáva sa to aj vo 

vašej organizácii? Aké pomôcky sú najčastejšie vo vašej organizácii využívané pre 

samovzdelávanie 

Áno, veľmi často využívame pre svoju prácu samovzdelávanie, keďže ja pracujem ako 

účtovníčka musím mať neustály prehľad o zmenách v zákonoch a aj výkyvoch na trhu. Za 

najväčšieho pomocníka pri svojej práci považujem určite počítač a internet, pretože tu 

nájdem vždy nové informácie a podrobné postupy pri riešení určitých problémov. Okrem 

iného mi firma pravidelne poskytuje odbornú literatúru, ktorá je pravidelne aktualizovaná. 

 

12. Snaží sa organizácia o prehlbovanie skúseností svojich zamestnancov tým, že ich vysiela 

na zahraničné pracovné cesty? Ak áno, kde vidíte konkrétne vy hlavnú výhodu týchto 

pracovných ciest 

Áno, vzhľadom k tomu, že naša materská spoločnosť sídli v Rakúsku sme na služobné 

cesty vysielaný pravidelne. Veľkou výhodou je, že nadobúdam veľa nových skúseností, 

získavam nové poznatky a to hlavne na základe pozorovania a preberania skúseností od 

iných pracovníkov. Okrem iného sa taktiež upevňujú moje jazykové znalosti a lepšie 

dokážem komunikovať v inom jazyku. 

13. Je niečo, čo by ste zmenili vo Vašej organizácii, a to v oblasti vzdelávania, a čo by ste 

naopak nemenili vôbec 

V tejto chvíli nenachádzam žiadnu chybu, ktorú by som chcela zmeniť. Som spokojná 

s výhodami, ktoré mi spoločnosť poskytuje a zároveň som spokojná i s prístupom firmy ku 

mne.  

 

14. Poskytuje Vaša organizácia zamestnancom aj iné výhody? Ak áno, čo konkrétne 

považujete za výhodu vy 

Výhod, ktoré nám poskytuje organizácia je viac. Prvou z nich sú už spomínané kurzy pre 

zvyšovanie kvalifikácie, ktoré ja osobne považujem za výhodu. Ďalej poskytuje finančné 

odmeny pri dosiahnutí okrúhleho jubilea, svadbe, narodení dieťaťa a aj pri výročí 

v spoločnosti. Príspevok poskytuje aj na regeneráciu svojich pracovníkov, a to 

prostredníctvom športových podujatí, masáži a   rôznych  návštev wellness centier. 

Spoločnosť organizuje aj tzv. team building. Zamestnanci sa tak súčasne uvoľnili 

a upevnili dobré vzťahy. Bolo im tak umožnená lyžovačka v Alpách, splav rieky a mohli si 

zahrať aj golf. Pre zamestnancov je okrem iného vedený bezplatne účet, pričom majú 

zvýhodnené sadzby na rôzne druhy poistného v poisťovni Generali Slovensko. 



 

 

V spoločnosti sa nachádza aj jedna osoba, ktorá sa nachádza na materskej dovolenke, ale 

spoločnosť doceňuje jej kvality, takže sú jej aj naďalej poskytované benefity ako môže 

uskutočňovať svoju prácu na základe dohody so zamestnávateľom. Zamestnankyňa si tak 

udržiava kontakt so svojím zamestnávateľom, nestráca svoje znalosti a pri návrate do 

zamestnania nemusí byť opätovne rekvalifikovaná, čím spoločnosť šetrí svoje peniaze. 

 

15. Keby ste mohli slovne definovať vzťahy na pracovisku a medzi pracovníkmi, aký 

prívlastok by ste im pridelili 

Priateľské, nekonfliktné, kolegiálne, uvoľnené. 

 

16. Predstavuje pre Vás Váš nadriadený istú formu autority, ktorá však v prípade problému 

dokáže zamestnancom pomôcť a poradiť 

Autorita musí byť, inač by sme nepohli ani prstom a nedosahovali by sme také výsledky. 

Avšak neprezentuje sa ako „diktátor“ a osoba, ktorá prezentuje len svoj názor. Naopak naši 

nadriadení sa snažia počúvať naše názory a postrehy. Stretávame sa na pravidelných 

poradách a snažíme sa prísť na kameň úrazu. Naša šéfka dbá na to, aby každý problém bol 

riešený a aby každý zamestnanec prezentoval svoj názor a navrhol najlepšiu formu 

riešenia. Okrem iného sa snaží viesť svojich zamestnancov správnym smerom a usmerniť 

ich ak robia pri niektorých činnostiach chyby. Vďaka týmto poradám mám pocit, že 

nadriadená sa snaží o komunikáciu a to vplýva aj na atmosféru v podniku. Dochádza 

k uvoľňovaniu napätia a problémy sú riešené bezkonfliktne. 

 

17. Uskutočňujú sa u Vás na pracovisku pravidelné pracovné porady? Sú, na týchto poradách 

vždy vypočuté a riešené problémy zamestnancov 

Porady sa uskutočňujú pravidelne, zväčša jedenkrát do týždňa. Niekedy sa však vyskytnú 

isté problémy, ktoré je nutné riešiť urýchlene, z toho dôvodu sa konajú porady aj podľa 

potreby. Áno, na poradách riešime všetky dotazy jednotlivých oddelení a dochádza taktiež 

k vyhodnocovaniu výsledkov oddelení. Zamestnanci môžu nadriadenému vysloviť svoj 

názor, požiadať o pomoc alebo sa môžu zapájať do riešenia problémov. 

 

18. Vy ako pracovníčka danej organizácie poznáte víziu Vašej organizácie? Ak áno, ste vy a aj 

vaši kolegovia do tejto vízie zapájaní svojou prácou a podieľate sa tak na zlepšovaní 

výsledkov organizácie? 

Áno, poznám víziu spoločnosti a tak isto ju poznajú aj moji spolupracovníci. Ja si myslím, 

že každý z nás je svojim spôsobom do činnosti zapojená, pretože túto veľkú skladačku 

tvoria jej menšie časti, a ja a aj moji kolegovia k týmto malým častiam patríme. Každý zo 

zamestnancov má isté miesto vo firme a snaží sa robiť všetko pre to, aby spoločnosť 



 

 

fungovala a vyvíjala sa v pred. Snažíme sa podávať dostatočné výkony, aby sme 

spoločnosti pomohli napredovať. Keď sa bude dariť firme, bude sa dariť aj jej všetkým 

zamestnancom. 

 

19. Dáva Vám, Vaša organizácia pocítiť, že ste pre spoločnosť užitoční? 

Ja si opäť myslím, že nám to dáva naša organizácia dostatočne znať, pretože sme 

pravidelne odmeňovaní, za dobre odvedenú prácu môžeme čakať dodatočné ohodnotenie 

a sú nám poskytované mnohé benefity. Svoje tvrdenie môžem odôvodniť i tak, že 

spomínaná pracovníčka má možnosť pracovať na dohodu i cez materskú dovolenku. 

Spoločnosť si tak udržiava s ňou neustály kontakt, dáva jej možnosť neustáleho rozvíjania 

sa a nestráca tak svoju hodnotu, tým, že je na istú dobu odlúčená od práce. 

 

20. Organizácia, v ktorej pracujete, Vám dáva možnosť kariérneho rastu 

Iným zamestnancom áno, no ja ako účtovníčka sa už v rámci firmy nemám kde posunúť.  

 

21. Ste pri výkone práce motivovaní? Ak áno, akým spôsobom? A je táto motivácia tak veľká, 

že dokáže ovplyvniť spokojnosť s vykonávanou prácou? 

Áno, som motivovaná a tak isto aj moji kolegovia. Mnohé formy motivácie som už 

spomínala v predošlých odpovediach. Patria tu jednotlivé výhody, ktoré sú nám 

poskytované a platové ohodnotenie. Čo sa týka spokojnosti,  u mňa je dostačujúca, a asi 

každý zo zamestnancov uprednostňuje motiváciu vo forme dostatočného finančného 

ohodnotenia, keďže sú živiteľmi rodiny. V iných prípadoch môže byť motiváciou kariérny 

postup, umiestnenie sa na trhu, zvyšovanie si svojho potenciálu a skúsenosti. 

 

22. Aké je Vaše dosiahnuté vzdelanie? Myslíte si, že spoločnosť dáva možnosť pracovať 

a rozvíjať sa v danej sfére len ľuďom s diplomom  v ruke 

Ja som vyštudovala strednú školu s maturitou. Istú dobu som sa venovala aj štúdiu na 

vysokej škole. Školu som sa snažila vyštudovať externe, no niekedy sa nechceli 

prispôsobovať tomu, že som pracujúca žena a musela som sa svojho sna vzdať. Aj napriek 

tomu, že som nevyštudovala VŠ darí sa mi v mojej práci dobre, som so svojou prácou 

spokojná a spokojní sú aj moji nadriadení. Preto môj názor je, že spoločnosť vždy privíta 

vyštudovaných ľudí s otvorenou náručou, no nezatvára dvere ľuďom bez diplomu v ruke, 

ale snaží sa o ich vzdelávanie a napomáhanie k tomu, aby skúsenosti nadobudli v krátkom 

čase. 

23. Máte predstavu, nakoľko sa Vašej organizácii investície do odborného potenciálu vracajú, 

a to vo forme zisku 



 

 

Áno, túto predstavu mám zvlášť ja, na rozdiel od mojich kolegov, pretože mám na starosti 

vedenie účtovníctva celej organizácie. Mám k dispozícii podklady, kde môžeme vidieť 

koľko vynaloží organizácia ročne na vzdelávanie. Do toho sa však nezahŕňa napr. 

samovzdelávanie zamestnancov. Okrem iného mám možnosť vidieť, aký spoločnosť 

dosahuje zisk. Organizácia dosahuje zisk už niekoľko rokov a dá sa povedať, že každým 

rokom sa zvyšuje. Podľa môjho názoru majú na tom veľký podiel náklady, ktoré boli 

vynaložené na rôzne formy vzdelávania ako sú knihy, počítače, jazykové a iné odborné 

kurzy. Tým, že spoločnosť investuje do odborného potenciálu našich zamestnancov, 

skvalitňujú sa i služby, ktoré sú nimi poskytované, dokážu zákazníkovi lepšie poradiť 

a stávajú sa vo svojom obore zručnejšími a vyspelejšími. Spokojnosť zákazníkov prináša 

so sebou väčší dopyt a s ním aj vyššie zisky. 



 

 

                          Príloha č. 5                               Zhrnutie výsledkov z dotazníka do tabuľky 

otázka 1. krok 2. krok 3. krok 4. krok 5. krok 6. krok 7. krok 8. krok 9. krok 10. krok 

1     3,9 3,9             

2     3,8 3,8   3,8         

3   3,9 3,9 3,9             

4     4,2   4,2   4,2 4,2     

5     2,9 2,9             

6     3,6 3,6   3,6         

7       4     4 4 4 4 

8       3,2           3,2 

9 3,9 3,9       3,9         

10         3,4   3,4 3,4     

11           3         

12   3,9 3,9   3,9 3,9       3,9 

13         2,9       2,9   

14   3,9 3,9 3,9         3,9   

15                 3,8   

16 4 4   4 4           

17         2,9           

18       3,7 3,7           

19         2,3 2,3 2,3 2,3 2,3   

20           3,4         

21   3,7 3,7 3,7             

22 4       4 4       4 

23 4           4 4 4 4 

24 3,3 3,3               3,3 

25 3   3 3 3 3         

26 3,2             3,2   3,2 

27           2,3         

28   4 4 4 4           

29     3,7   3,7 3,7         

30   2,9     2,9 2,9   2,9     

31   2,8     2,8 2,8   2,8     

32 3,1   3,1           3,1   

33           3,8     3,8   

34   3,9 3,9 3,9 3,9           

35 3,2         3,2 3,2 3,2 3,2   

36 3,7   3,7 3,7   3,7         

celkom 35,4 40,2 55,2 55,2 51,6 53,3 21,1 30 31 25,6 

deliteľ 10 11 15 15 15 16 6 9 9 7 

priemerná hodnota 3,54 3,65 3,68 3,68 3,44 3,33 3,52 3,33 3,44 3,66 

Zdroj: vlastný výskum autora



 

 

Príloha č. 6  

Vynaložené náklady na vzdelávanie zamestnancov 

Rok Jazykové kurzy Odborné školenia Knihy 

        

2009 3 874,77 7 862,30 1 166,56 

  Anglický jazyk školenie SQL Abeceda mzdovej účtovníčky 

  Anglický jazyk školenie JAVA Podvojné účtovníctvo podnikateľov 

  Anglický jazyk DPH a daň z príjmu Daňový sprievodca 

  Anglický jazyk Odvody komplexne Zákonník práce 

  Anglický jazyk Transferové oceňovanie Ako motivovať zamestnancov 

  Nemecký jazyk školenie Makrá   

  Nemecký jazyk     

  Nemecký jazyk     

2008 2 075,03 4 446,30 182,30 

  Anglický jazyk Manažérske vzdelávanie Programovanie C++ 

  Anglický jazyk programovací jazyk C# Java 

  Anglický jazyk programovací jazyk C++ Excel v príkladoch 

  Nemecký jazyk JavaScript Finančný spravodajca 

  Nemecký jazyk Webové technológie HTML Daňové náklady 

2007 1 213,82 3 850,74 188,26 

  Anglický jazyk JavaScript Microsoft Visual C#  

  Anglický jazyk JavaScript Excel III. 

  Anglický jazyk školenie SQL C++ bez predošlých znalostí 

  Anglický jazyk školenie SQL Visual Basic. NET 

  Anglický jazyk školenie JAVA Hardwarová rozhraní  

  Anglický jazyk Microsoft SQL Server   

  Anglický jazyk Oracle v jazyku PL/SQL   

  Nemecký jazyk Počítačové školenie Access III.   

  Nemecký jazyk     

Zdroj: Interné dokumenty podniku 

 

 


