
  1 

Příloha č. 1 

Organizační struktura GE Money Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:výroční zpráva GE Money 2010 

Představenstvo banky 

P. R. Herbert, C. Glaser, W. U. Robison B. M. Belcher, R. R. Gupta, J. Báča 

B. M. Belcher, R. R. Gupta, J. Báča 

Dozorčí rada 

R. Ch. Green, A. Blažek, P. Zídek 

Internal Audit Department 

Senior Internal Audit Manager 

T. B. Dodd 
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Příloha č. 2 

Detailní organizační struktura GE Money 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zdroj:výroční zpráva GE Money 2010 

Chief Executive Offi cer 

P. R. Herbert 

Distribution Division 
Chief Distribution Officer 

Ch. Glaser 

Risk Division 
Chief Risk Offi cer 

B. M. Belcher 

Finance Divison 
Chief Financial Offi cer 

R. R. Gupta 

Commercial Banking Division 
Chief Commercial Banking Offi cer 

J. Báča 

Human Resources Division 
Chief Human Resources Offi cer 

R. Pekelská 

Legal & Compliance Division 
Chief Legal & Compliance Officer 

T. Černý 

Marketing & Strategy Division 
Chief Marketing & Strategy Offi cer 

M. Pal, pověřen řízením 

Information Technologies Division 
Chief Information Offi cer 

R. Rajaram 

Operations Division 
Chief Operations Offi cer 

J. Hasselrot 

Products Division 
Chief Products Offi cer 

W. U. Robison 
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Příloha č. 3 
Dotazník 
 
Dobrý den, 
 
jmenuji se Petra Šupáková, jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty v Ostravě. Ve své 
bakalářské práci se věnuji Analýze vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v GE Money.  
Tento dotazník poslouží ke zhodnocení současné situace a bude východiskem pro návrhy a opatření. 
Dotazník obsahuje 22 otázek, které se týkají Vašeho názoru na současnou situaci v oblasti 
vzdělávání a rozvoje. Vyplnění tohoto dotazníku zabere maximálně 5 minut.  
Touto cestou bych Vás ráda požádala o Váš názor, který je pro zhodnocení současné situace velmi 

důležitý. Vyplnění dotazníku je zcela anonymní.  
Děkuji za vyplnění.       Správné odpovědi zakřížkujte. 

1) Jsem spokojený/á s množstvím nabízených vzdělávacích programů v naší společnosti (produktová 
školení, školení podporující osobnostní předpoklady – asertivita, písemné dovednosti, apod. ) 

□ rozhodně ano  

□ spíše ano  

□ spíše ne  

□ rozhodně ne  
2) Využívám některých vzdělávacích programů (e-learningové kurzy, knihovna, školení pořádány 

tréninkem, atd.) 

□ rozhodně ano  

□ spíše ano  

□ spíše ne  

□ rozhodně ne  
3)  Jakou formu školení upřednostňujete?  

□ e-learning 

□ knihovna 

□ prezenční školení  

□ školení mimo Call centrum (outdoor training)  
4) Vzdělávací programy mi přijdou užitečné. 

□ rozhodně ano  

□ spíše ano  

□ spíše ne  

□ rozhodně ne  
5) Mám zájem o další vzdělávání (snažím se absolvovat kurzy, aktivně vyhledávám možnosti dalšího 

rozvoje) 

□ rozhodně ano  

□ spíše ano  

□ spíše ne  

□ rozhodně ne  
6) Motivuje Vás nadřízený k rozvoji potřebných znalostí a dovedností? 

□ rozhodně ano  

□ spíše ano  

□ spíše ne  

□ rozhodně ne  
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7) Kolik školení během roku absolvujete? 

□ 0 - 3  

□ 4 - 9 

□ 10 a více  
8) Chtěli byste se častěji účastnit rozvojových a vzdělávacích programů (koučování, zpětná vazba, apod.)? 

□ rozhodně ano  

□ spíše ano  

□ spíše ne  

□ rozhodně ne  
9) Zajímá se nadřízený o Váš rozvoj, podporuje Vaše vzdělávání v  rámci GE?  

□ rozhodně ano  

□ spíše ano  

□ spíše ne  

□ rozhodně ne  
10) Jsou školení přínosná pro výkon Vaší profese?  

□ rozhodně ano  

□ spíše ano  

□ spíše ne  

□ rozhodně ne  
11) Jak byste ohodnotili úroveň trenérů v  GE?  

□ výborná  □  chvalitebná   □ dostatečná  □  nedostatečná  

 
12) Jsem spokojený/á s  množstvím informací, které potřebuji pro svou práci?  

□ rozhodně ano  

□ spíše ano  

□ spíše ne  

□ rozhodně ne  
13) Jste motivováni k  dalšímu vzdělávání, kvůli kariérnímu růstu?  

□ rozhodně ano  

□ spíše ano  

□ spíše ne  

□ rozhodně ne  
14) Pociťujete sami potřebu vzdělávat se a zdokonalovat ve své profesi?  

□ rozhodně ano  

□ spíše ano  

□ spíše ne  

□ rozhodně ne  
15) Školení nejčastěji absolvuji proto, že:  

□ je to zapotřebí pro výkon mé práce  

□ mám potřebu se vzdělávat  

□ plánuji  kariérní postup  

□ j iná odpověď (doplňte): ______________________________________________________ 
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16) Mám možnost kariérního růstu?  

□ rozhodně ano  

□ spíše ano  

□ spíše ne  

□ rozhodně ne  
17) Školení a vzdělávací programy jsou nakonec nejčastěji vyhodnoceny?  

□ dotazníkem  

□ testem 

□ pomocí e- learningu (MyTraining, MyLearning)  

□ j iná odpověď (doplňte): __________________________________ __________________ 
18) Jak dlouho pracujete v GE Money?  

□ méně než 1 rok  

□ 1 – 2 roky  

□ 3 – 5 let  

□ 6 – více  
19) Pohlaví  

□ muž  

□ žena  
20) Věk  

□ 18 – 20 let  

□ 21 – 25 let  

□ 26 – 30 let  

□ 30 a více  
21) Vaše profese?  

□ special ista 

□ asistent  

□ senior asistent  

□ team leader  

□ manager  

□ j iné (doplňte):  
 

22)  Prostor pro Vaše návrhy či doporučení na zlepšení vzdělávacích a rozvojových programů v rámci GE 
Money?  

Vaše odpověď: 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Děkuji za Váš čas.  
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Příloha č. 4 

Souhrn dotazníkového šetření – nejvyšší četnosti odpovědí 

č. otázky Text otázky  
Největší četnost 

odpovědí % 

1. Jsem spokojený/á s množstvím nabízených vzdělávacích programů 
v naší společnosti (produktová školení, školení podporující 
osobnostní předpoklady – asertivita, písemné dovednosti, apod. ) rozhodně ano 53% 

2. Využívám některých vzdělávacích programů (e-learningové kurzy, 
knihovna, školení pořádány tréninkem, atd.) spíše ano 47% 

3. Jakou formu školení upřednostňujete? prezenční školení 67% 

4. Vzdělávací programy mi přijdou užitečné rozhodně ano 63% 

5.  Mám zájem o další vzdělávání (snažím se absolvovat kurzy, 
aktivně vyhledávám možnosti dalšího rozvoje) spíše ano 47% 

6. 
Motivuje Vás nadřízený k rozvoji potřebných znalostí a dovedností? rozhodně ano 43% 

7. Kolik školení během roku absolvujete? 4 - 9 59% 

8. Chtěli byste se častěji účastnit rozvojových a vzdělávacích 
programů (koučování, zpětná vazba, apod.)? rozhodně ano 60% 

9. Zajímá se nadřízený o Váš rozvoj, podporuje Vaše vzdělávání 
v rámci GE?  spíše ano 45% 

10. Jsou školení přínosná pro výkon Vaší profese? rozhodně ano 58% 

11. Jak byste ohodnotili úroveň trenérů v GE?  výborná 49% 

12. Jsem spokojený/á s množstvím informací, které potřebuji pro svou 
práci?  spíše ano 69% 

13. Jste motivováni k dalšímu vzdělávání, kvůli kariérnímu růstu?  spíše ano 49% 

14.  Pociťujete sami potřebu vzdělávat se a zdokonalovat ve své 
profesi?  rozhodně ano 59% 

15. 
Školení nejčastěji absolvuji proto, že:  

je to zapotřebí pro výkon 
mé práce 43% 

16.  Mám možnost kariérního růstu?  spíše ano 57% 

17. Školení a vzdělávací programy jsou nakonec nejčastěji 
vyhodnoceny?  testem 47% 

18.  Jak dlouho pracujete v GE Money?  3 - 5 let 43% 

19.  Pohlaví žena 88% 

21.  Vaše profese? asistent 69% 

 

 

 

 

 


