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Úvod
360° zpětná vazba je specifickou podkategorií vícezdrojové zpětné vazby. Tento
termín označuje komplexní ohodnocení zaměstnance – nejčastěji manažera – ze
všech směrů firemní hierarchie. Hodnotiteli jsou tady jeho přímí podřízení, kolegové i
nadřízení, kteří vždy zásadně hodnotí anonymně. Hodnocený by měl také ohodnotit
sám sebe, což do značné míry podmiňuje celý efekt zpětné vazby z důvodů
uvedených níže.
Tento typ zpětné vazby může obsahovat i hodnocení od interních či externích
zákazníků a dodavatelů. Odtud také název 360° zpětná vazba, který označuje úplný
okruh lidí, kterými je zaměstnanec hodnocen. Jedná se tak prakticky o každého, s
kým zaměstnanec přijde během své práce do styku.
Hodnocení se pak týká především specifických kompetencí, které jsou klíčové pro
danou pozici. Tyto kompetence si určí buď sám zadavatel zpětné vazby nebo jejich
určení nechá na bedrech dodavatele metody. Pro každou pozici lze určit rozdílné
kompetence a získat tak objektivní obrázek o každém jednotlivém zaměstnanci na
dané pozici.
360° zpětná vazba se tak stává velmi žádaným nástrojem hodnocení a rozvoje
zaměstnanců, který může mít hluboký dopad na efektivitu práce a firemní kulturu.
Pomáhá odhalit problémové oblasti, které lze kompenzovat a rozvíjet a zároveň i
silné stránky jedince, o které se může opřít.
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Historie 360° zpětné vazby
V posledních letech se z vícezdrojové zpětné vazby stal nástroj používaný napříč
celým spektrem pracovních pozic. Zatímco ještě před deseti lety byla tato metoda
minimálně v českém prostředí exotickou novinkou, která byla výsadou topmanagementu, tak dnes se ukazuje jako jedna ze zásadních metod hodnocení a
rozvoje lidí ve většině organizací. 360° zpětná vazba se tak stává jedním ze
standardů, které poukazují na schopnost organizace jít s dobou v oblasti hodnocení
výkonu a manažerských kompetencí.
Koncept komplexní zpětné vazby z více zdrojů však není nijak novým nápadem. Již
během druhé světové války rozeznali Němci výhody získávání informací o výkonu
svých vojáků z více zdrojů. V organizacích se pak 360° zpětná vazba objevila
především ve formě průzkumů spokojenosti, benefitů, vedení atd.
Až do 80. let 20. století byla 360° zpětná vazba jen zřídkakdy využívána k
individuálnímu zhodnocení jedince. Důvodem bylo tehdejší uspořádání podniků a
organizací obecně, kdy hodnocení probíhalo takřka vždy ve směru od shora dolů, tzn.
nadřízení hodnotili své podřízené, ale podřízení tuto možnost neměli. Jednalo se
tedy o hodnocení a rozvoj z jediného zdroje – přímého nadřízeného.
Od té doby se toho ale hodně změnilo. Zaměstnanci, kteří dříve měli pocit, že mají
stálé a bezpečné zaměstnání, dnes pociťují na vlastní kůži nejistotu a potřebu
neustálého rozvoje. Posílení schopností řadových zaměstnanců také vytvořilo nové
tlaky na zvyšování jejich kompetencí. Snižování počtu zaměstnanců spojené s
rychlým technickým pokrokem konce minulého století také klade nový tlak na
vzdělávání a soft-skills. Tam, kde byl po druhé světové válce potřebný kvalifikovaný
dělník, je v současnosti potřebný spíše člověk zaměřený na lidi. Ukazatelem úspěchu
se v informačním věku stala schopnost efektivní komunikace a řízení, dobrý
sebenáhled spojený s přiměřeným sebevědomím a také chuť se vzdělávat a rozvíjet.
Především touha po seberozvoji je klíčová ve vztahu k efektivní zpětné vazbě, aby
byla inspirující a tvořivě využitá.
Právě tyto změny zapříčinily, že manažeři i řadoví zaměstnanci začali vyhledávat
příležitosti ke zlepšení. Dobrým začátkem pro takový rozvoj bylo bezesporu
identifikování toho, co musí být rozvíjeno. 360° zpětná vazba se tak stávala čím dál
tím více používanou metodou k hodnocení a rozvoji manažerů i zaměstnanců.
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Výhody 360° zpětné vazby
Základní přínos 360° zpětné vazby oproti hodnocení z jednoho zdroje spočívá v
několika podstatných výhodách, které potvrzují četné výzkumy.
Hodnocení formou 360° zpětné vazby umožňuje hodnotit zaměstnance z různých
úhlů pohledu s ohledem na specifické kompetence, které zaměstnavatel a/nebo
odborníci určí jako klíčové pro danou pozici. Tento přínos je zvláště viditelný v
případech, kdy je hodnocení závislé na pozici hodnotitele v hierarchii organizace.
Podřízený obchodník může jen stěží u svého nadřízeného hodnotit takové
kompetence jako je například strategické řízení.
Navíc může být hodnocený viděn z různých stupňů firemní hierarchie velmi odlišně a
může na různé lidi působit i zcela odlišným dojmem. Komplexní ohodnocení od
podřízených, kolegů i nadřízených tak podává nejúplnější informaci o kompetencích
hodnoceného s nejmenší mírou zkreslení.

Sebehodnocení a volné komentáře hodnotitelů
Porovnání s vlastním sebehodnocením také pomáhá porovnat vnímání svých
kompetencí s vnímáním ostatních a motivuje k seberozvoji. Pokud hodnocený vidí
černé na bílém, jak se liší jeho vlastní sebehodnocení od hodnocení ostatních, pak je
zde větší šance, že zpětná vazba dopadne na úrodnou půdu. Svůj vliv na to má také
fakt, že zaměstnanci mají tendenci přikládat větší význam procesům, jichž jsou
součástí.
Jasné uvědomění si vlastního postoje: „Jsem takový a onaký“ vytváří větší tlak na
změnu, když se dozvíme, že nás ostatní vnímají jinak. Tento rozpor pak vede k
většímu sebeuvědomění, realističtějšímu sebehodnocení a v důsledku tedy ke
zvýšení pracovního výkonu. V tomto směru jsou velmi užitečné volné komentáře
hodnotitelů, kteří se zde mohou vyjádřit velmi konkrétně ke každé kompetenci.
Lidské bytosti myslí v jazyce, nikoli v číslech. Pokud sami sobě položíme otázku, jací
jsme v určité oblasti, tak si zřejmě neodpovíme 6 z 10 nebo 60%, nýbrž slovně
vyjádříme vlastní schopnosti - „Snažím se být v této oblasti dobrý. Mé silné stránky
jsou takové a slabé pak onaké“. Právě v tom tkví síla volných komentářů. Zatímco z
čísla získáme informaci o našich silných a slabých stránkách, tak teprve ve slovním
ohodnocení pochopíme podstatu hodnocení a začneme být motivováni ke změně a
seberozvoji.
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Chyby percepce
Zpětná vazba z více zdrojů také minimalizuje riziko subjektivního zkreslení, které je
typické pro hodnocení z jednoho zdroje. Není zde řeč jen o úmyslně zkreslených
informacích, které můžeme dostat v případě nestandardních pracovních vztahů (ať
už pozitivních či negativních), ale i o nevědomém zkreslení vlivem chyb v sociální
percepci, popř. schémat a stereotypů.
Jednou ze základních chyb v sociální percepci je tzv. haló efekt, který označuje
tendenci vnímat a hodnotit člověka podle celkového dojmu, kterým působí. Hodnotitel
tak může v případě, že na něj hodnocený dobře působí, hodnotit pozitivně i ty
kompetence, ve kterých je hodnocený ve skutečnosti spíše slabý. Jedná se tedy o
jakési zobecnění vlastností hodnoceného, které ve svém důsledku snižuje rozlišovací
schopnost zpětné vazby.
Dalším častým zdrojem zkreslení je efekt nedávnosti, který způsobuje neadekvátní
hodnocení na základě přeceňování nedávné zkušenosti před dřívější zkušeností.
Jednoduchým příkladem je podřízený, který zakouší od svého nadřízeného
konstantní kritiku, ale těsně před evaluací ho nadřízený pochválí. Tento podřízený
pak dá i přes všechny své předchozí negativní zkušenosti svému nadřízenému
pozitivní zpětnou vazbu.
Opakem efektu nedávnosti je efekt prvního dojmu, podle kterého přikládáme v
hodnocení větší váhu první zkušenosti, jejímž prizmatem následně vnímáme i
všechny další činy hodnoceného.
Z oblasti schémat a stereotypů lze uvést například vliv schémat určité sociální role,
které mohou ovlivňovat hodnocení. Každý hodnotitel má vytvořena určitá schémata
rolí (např. obchodník musí být komunikativní, asertivní, musí umět dobře
přesvědčovat atd.). Tato schémata nám za normálních okolností umožňují rychle
kategorizovat lidi do jednoduchých přihrádek podle toho, co dělají.
Často tak usuzujeme z mála informací na celou osobnost jedince a věříme tomu, že
má určité vlastnosti a schopnosti, které odpovídají schématu, do kterého zapadá, ale
nemáme pro tyto domněnky žádné důkazy. To v důsledku vede ke zkreslení našeho
vnímání lidí, které se může projevit i ve zpětné vazbě. Podobně jako schémata
zkreslují naše vnímání i stereotypy, což jsou v podstatě schémata pro sociální
skupiny. Typické jsou tak genderové či rasové stereotypy.
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Lidé nikdy nejsou zcela objektivní, ba naopak – jejich hodnocení jsou prakticky vždy
subjektivní. Právě proto platí, že čím více lidí hodnotí, tím více se získaná informace
blíží skutečnosti, neboť se vyvažují jednotlivé chyby v percepci a hodnocený tak
získává lepší a méně zkreslený obrázek toho, jak jej vidí ostatní. Získáme tak daleko
objektivnější obrázek o určitém jedinci, než kdyby jej hodnotila jenom jedna osoba.
Výhody a nevýhody 360° zpětné vazby shrnuje Armstrong následovně:
Výhody
Jedinci získají širší přehled o tom, jak jej
vnímají jiní lidé, což předtím nebylo v
této míře možné.

Nevýhody
Lidé neposkytují vždy upřímnou a
poctivou zpětnou vazbu.

Poskytuje lidem ucelenější pohled na
jejich výkon.

Lidi může stresovat, když musejí přijímat
nebo poskytovat zpětnou vazbu.

Zvýšené povědomí o schopnostech,
chování a jejich významu.

Pokud po zpětné vazbě nenásledují
potřebné kroky.

Vyšší a vrcholoví manažeři si ve
zvýšené míře uvědomují, že se také
musejí rozvíjet a zlepšovat.

Přílišné spoléhání na techniku a
technologii.

Zpětná vazba je považována za
validnější, reálnější a objektivnější, za
něco, co vede k akceptování výsledků a
požadovaných kroků.

Příliš mnoho byrokracie a může být
náročná na čas a zdroje.

Zároveň uvádí, že všechny případné nevýhody lze minimalizovat nebo i zcela
eliminovat pomocí pečlivého systému, proškolení všech účastníků a rozvoje
hodnocených.
Negativum v podobě stresu je zde dle našeho názoru poněkud zavádějící, protože
360° zpětná vazba je anonymní a v písemné formě, kterou si může každý hodnotitel
důkladně promyslet – tudíž je stres z dávání zpětné vazby touto formou podstatně
menší než u zpětné vazby v klasické face-to-face podobě. Z hlediska hodnoceného
je sice pravdou, že kritika (nebo i pozitivní zpětná vazba) mohou být překvapující, ale
tento stres by měl být předmětem následného setkání s facilitátorem, který jej
pomůže hodnocenému zpracovat a interpretovat k jeho prospěchu.
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Využití 360° zpětné vazby
360° zpětná vazba může být využita prakticky kýmkoli, kdo vyžaduje podrobné
informace o efektivitě určitých zaměstnanců, popř. samozřejmě i efektivitě sebe
samého. Může tak sloužit ke zhodnocení zaměstnance a jeho rozvoji. V obou
případech je proces zpětné vazby shodný. Liší se zaměření zpětné vazby a práce s
výstupem.
V případě, že je zpětná vazba použita pro rozvoj zaměstnance, tak jsou výstupy
zpravidla dostupné jen hodnocené osobě, facilitátorovi, který zpětnou vazbu
poskytuje, nebo koučovi. Pokud ale chceme zaměstnance ohodnotit, pak musí mít k
výstupu přístup i hodnotitel, což bývá nejčastěji nadřízený, popř. personální oddělení.
Tento rozdíl se nemusí na první pohled zdát tak zásadní, ale už samotné vědomí, že
svou zpětnou vazbou mohu ovlivnit něčí kariéru, velmi ovlivňuje náš přístup k celému
hodnocení. Stejně tak na pozici hodnoceného, který má poskytnout i své
sebehodnocení, to může vést ke stylizaci.
Na druhou stranu je 360° zpětná vazba poměrně kvalitním a objektivním nástrojem
zhodnocení zaměstnance, takže její využití pro zhodnocení případného povýšení
zaměstnance má určitě své opodstatnění. Konečné rozhodnutí ale stejně leží na
bedrech jednoho či několika málo jedinců, kteří by měli výsledky 360° zpětné vazby
důkladně prostudovat. Vzhledem k výše popsaným chybám, které mohou zpětnou
vazbu zkreslit, je však na místě použít i jiné doplňující metody.
Posun k využívání 360° zpětné vazby směrem k hodnocení je znát od devadesátých
let, kdy zaměstnavatelé začali reflektovat nedostatky tradičního hodnocení „shora
dolů“, tzn. situace, kdy nadřízený hodnotil podřízeného. Takové hodnocení mělo
často k objektivitě velmi daleko a bylo snadno náchylné k předpojatosti a chybám
sociální percepce. Takové hodnocení navíc jen málokdy přinášelo skutečnou změnu
v chování podřízených.
Účel provedení 360° zpětné vazby je třeba brát v potaz už při přípravě projektu.
Pokud využíváme zpětnou vazbu pro rozvoj pracovníka, tak se zabýváme spíše
budoucností, identifikací silných a slabších stránek jedince, doporučením k rozvoji,
úpravou chování a zvyšováním motivace k práci.
Jestliže ale chceme zpětnou vazbou jedince ohodnotit nebo dokonce jí podmiňujeme
jeho kariérní postup, je zde viditelný posun spíše k minulosti, ohodnocení výkonu a
specifických dovedností. Zpětná vazba je ale pevně zakotvena v reálné zkušenosti
hodnotitele s hodnoceným. To podmiňuje možnosti jejího dalšího využití – jen těžko ji
lze využít jako nástroj odhadu, zda je hodnocený vhodný pro jinou pozici, protože
nikdo s ním ještě zkušenost na jiné pozici nemá. Tím se 360° zpětná vazba liší např.
od developement centra, kde je možné zaměstnance vystavit i zcela novým,
neznámým situacím a sledovat, jak se v nich zachová.
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Kombinace obou přístupů je samozřejmě možná. Doporučuje se ale spíše pro
organizace, které mají s 360° zpětnou vazbou již zkušenost a pravidelně ji používají.
Je také pravděpodobné, že bude potřeba vytvořit oddělené systémy hodnocení,
protože – jak bylo již uvedeno – zpětná vazba týkající se rozvoje pracovníka nemusí
být
jednoduše
aplikovatelná
pro
zhodnocení
jeho
výkonu.
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Implementace 360° zpětné vazby do organizace
Podobně jako jiné metody, je i 360° zpětná vazba postavena na třístupňovém
procesu začlenění do organizace – přípravě, administraci a zhodnocení. Těmto třem
základním oblastem je potřeba věnovat náležitou pozornost, aby výsledky zpětné
vazby skutečně vedly ke zlepšení efektivity organizace.

Příprava
V první řadě by měl mít zadavatel zpětné vazby alespoň rámcově formulovanou
zakázku. Na podkladě toho, co od 360° zpětné vazby očekává, by pak měl vybírat
vhodné řešení. Platí přitom, že důkladná příprava ve výsledku šetří čas i peníze v
pozdějších fázích realizace. Volba špatné metody vytváří zbytečné finanční nároky
na straně zadavatele a může vést ke zkresleným výsledkům.
Odborná literatura uvádí celkem tři základní typy 360° zpětné vazby, mezi kterými
můžeme vybírat. Každý typ má své výhody i nevýhody a každý z nich může přinášet
do jisté míry odlišné výsledky.
Generická zpětná vazba
Nejčastější a nejméně specifická zpětná vazba, která měří základní schopnosti,
dovednosti a kompetence. Jedná se o produkt, který bývá označován jako „off the
shelf”, protože jej můžeme jednoduše vytáhnout z poličky diagnostických metod a
okamžitě administrovat. Z tohoto důvodu je také nejlevnější a nejméně náročný na
přípravu.
Jeho velkou nevýhodou je ale nespecifičnost a zaměření na obecné kompetence.
Výsledkem generické zpětné vazby tak mohou být nekonkrétní výstupy a obecná
doporučení. Hodí se tak spíše pro zaměstnance na nižších stupních firemní
hierarchie, po kterých nepožadujeme vysoce rozvinuté specifické kompetence, ale
spíše chceme získat obecný obrázek o efektivitě zaměstnance.
Zpětná vazba vyvinutá externím dodavatelem
Tento typ zpětné vazby se vyznačuje vyvážeností mezi cenou a výsledky. Většina
dodavatelů zpětné vazby nabízí generická řešení. Odbornější pracoviště pak svým
klientům vychází vstříc s různými modifikacemi těchto řešení, popř. i vytvořením
řešení na míru. Ve spolupráci se zadavatelem se tak propojí zakázka s odborným
zázemím a know-how dodavatele.
Jedná se o jednu z nejčastějších variant zpracování 360° zpětné vazby právě pro její
poměrně nízkou finanční náročnost a přitom vysokou odbornost zpracování. Tento
typ zpracování může mít bezpočet konkrétních řešení. Zadavatel může disponovat
technickou bází, ale chybí mu odborníci, kteří by vytvořili kompetenční modely,
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vyhodnocovali data a starali se o rozvoj zaměstnanců. Nebo tomu může být i naopak,
kdy má zadavatel zájem především o technické řešení a o vše ostatní se stará jeho
personální oddělení.
Výhodou tu jsou především konkrétnější výstupy, které jsou specifičtější pro danou
pozici. Hodí se tam, kde generická řešení nepřináší žádané výsledky nebo
nepostihují specifika dané profese či pozice.
Naopak nevýhodou bývá relativně vyšší cena a časová investice, kterou do tohoto
řešení zadavatel musí investovat. Jedná se tak o vhodnou formu 360° zpětné vazby
u pozic, kde je kladen větší důraz na různé specifické aspekty kompetencí, jejich
neobvyklých kombinací a dalších faktorů, které činí takové pozice nevhodné pro
generická řešení. V současné době jde tedy o prakticky celý management – nižší
manažerská pozice má do značné míry jiné nároky než top-management. Použití
generické verze 360° zpětné vazby na všechny manažery společnosti by tedy
přineslo přinejlepším rozporuplné výsledky. Z toho důvodu se investice do
specifických forem 360° zpětné vazby vyplatí.
Interní zpětná vazba
Jedná se o nejdražší formu zpětné vazby, kterou si vytváří organizace sama. Jedná
se tedy o řešení vhodné jen pro velké firmy, které si mohou dovolit i nepřímé náklady,
mezi než patří především potřeba vytvoření vlastního know-how a s ní spojená
vysoká časová, odborná a administrativní náročnost. Velmi vysoké nároky na
vytvoření funkčního systému zpětné vazby se těmto organizacím časem vrátí na
ušetřených nákladech za externí služby. Nejsou ale výjimkou ani kombinované
zakázky, kdy má zadavatel vlastní systém, ale nechává interpretaci výsledků na
externích odbornících.
Nezřídka se stává, že i firmy, které by si mohly dovolit vytvořit 360° zpětnou vazbu z
vlastních zdrojů, se nakonec rozhodnou pro externí řešení, protože chtějí zajistit, aby
hodnocení probíhalo bez podezření z úniku informací. Taková podezření silně
ovlivňují odpovědi hodnotitelů a vyvolávají zbytečnou tenzi.
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Zajištění externího dodavatele služeb, který přijde ke klientovi do firmy a ubezpečí
budoucí hodnotitele, že jejich data budou anonymní, v zašifrované podobě umístěna
na jeho serveru a dostupné pouze těm lidem, se kterými bude hodnocený sám
souhlasit, v naprosté většině případů stačí k rozptýlení jakýchkoli pochybností.

Výběr dodavatele
Pokud tedy máme naformulováno, co chceme zpětnou vazbou zjistit – tzn. jaké
kompetence nás zajímají – a máme vybrané určité dodavatele, kteří odpovídají naší
poptávce, uvádí Ellen Van Velsor a spol. pět základních informací, které bychom si
měli od dodavatele vyžádat. Nikdy bychom se neměli spoléhat jen na informační
brožuru a reklamní materiály. Měli bychom si tedy obstarat:
1. Kopii samotného nástroje, popř. jeho názornou ukázku. To v současné době
není problém, protože většina těchto metod je dostupná online a dodavatel má
možnost vytvořit účet návštěvníka s demonstrací služby.
2. Ukázku výstupu zpětné vazby. Jedná se o dokument, který bude shrnovat
výsledky. Sebelepší metoda je k ničemu, když jsou její výsledky prezentované
chaoticky a nesrozumitelně, popř. jsou dokonce chybné.
3. Technický manuál nebo podobnou publikaci, kde je zaznamenán vývoj metody
a její psychometrické kvality.
4. Informace, co bude následovat po zpětné vazbě – jakou podporu dodavatel
nabízí v podobě interpretace a následných rozvojových aktivit, zda má k
dispozici lektory, kteří by se postarali o rozvoj jednotlivých kompetencí,
možnosti školení, koučování atd.
5. Informace o ceně, skórování a případných požadavcích na vzdělání a
kvalifikaci potřebných ke koupi či používání metody.
Takový rozsah informací se může na první pohled jako dosti veliký, ale dle Americké
Psychologické Asociace (APA) se jedná o standardní soubor materiálů, který by měl
klient ještě před koupí obdržet.
V materiálech zaslaných dodavatelem bychom se pak měli soustředit především na
to, zda jím vybrané kompetence odpovídají naší představě o klíčových kompetencích
pro pozice, kde chceme 360° zpětnou vazbu uplatnit. Dále je třeba si projít výsledky
a seznámit se se škálami, grafickým uspořádáním, přehledností, srozumitelností,
informační hodnotou, interpretací atd.
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Zásadní otázkou je pak školení, které by měl dodavatel poskytnout a také debriefing
a možnosti dalšího rozvoje, jako je vzdělávání či individuální koučování.
Komplexní nabídka 360° zpětné vazby by tak měla být tvořena kvalitními podklady,
možností vyzkoušet a upravit si produkt dle svých potřeb (zvolit si vlastní
kompetence, vlastní otázky, nebo si nechat zpracovat unikátní zpětnou vazbu na
zakázku atp.). Dodavatel by měl nabídnout proškolení všech zúčastněných, kteří se
budou na zpětné vazbě nějakým způsobem podílet, měl by být schopen poskytnout
plnou podporu během administrace a vyhodnocení by mělo být dostupné jen
omezeným a předem určeným osobám. Zároveň by měl zabezpečit, že po skončení
evaluace nebude výstup jen papír s grafy a tabulkami, ale bude se s ním pracovat tak,
aby si díky němu zaměstnanec uvědomil své silné a slabé stránky, přijal toto
hodnocení za své a byl motivován k seberozvoji.
Dalším krokem v přípravě hodnocení je poučení účastníků o jeho účelu a vysvětlení
běžných chyb v hodnocení (viz. výše). Školením dáváme také najevo, že je pro nás
zpětná vazba důležitá a chceme slyšet pravdivý názor od zaměstnanců, což pomáhá
k objektivitě hodnocení a zvyšuje angažovanost všech zúčastněných. Jelikož je
zpětná vazba do značné míry i záležitostí důvěry, je tedy třeba se věnovat i tomu,
jakým způsobem jsou účastníci proškolováni.
Účastníci by měli získat informace o účelu 360° zpětné vazby, jakým způsobem bude
evaluace probíhat, kdo bude mít přístup k výsledkům a výstupní zprávě, kdo zpětnou
vazbu dodává, jakým způsobem jsou chráněna osobní data a jak je zabezpečena
anonymita atd. Platí zde, že čím transparentnější bude pozadí evaluací, tím přesnější
a otevřenější odpovědi získáme. Hodnotící se nebudou bát říci svůj vlastní názor,
když budou mít jistotu, že zůstanou v anonymitě a hodnotitelé se nebudou obávat
toho, že by výsledky evaluace mohly být zneužity třetí stranou, které nedali souhlas k
přístupu ke svým datům.
Dodavatel by měl také poukázat na běžné chyby v hodnocení, projít s účastníky
formulář a vysvětlit případné nejasnosti v administraci metody. Pokud jsou součástí
dotazníku i volné komentáře k jednotlivým kompetencím, pak by jim měl věnovat
náležitou pozornost. Právě tyto volné položky mohou být při dobrém proškolení, jak
na ně vhodně odpovídat, nejlepším zdrojem informací pro hodnoceného.
Školení by se nemělo zaměřit pouze na hodnotitele. I hodnocení by měli vědět, jak
se se zpětnou vazbou vypořádat. Občas se může sebehodnocení hodnoceného
radikálně lišit od názoru hodnotitelů, což může být pro hodnoceného obtížné přijmout
a reflektovat. Je tedy na místě připravit hodnoceného na možné alternativy a vědět,
jak se s nimi vypořádat, pokud nastanou. To obzvláště platí v případech, kdy
manažer dostane negativní zpětnou vazbu od svých podřízených.
V tomto ohledu je třeba také počítat s rozdíly mezi zpětnou vazbou zaměřenou na
rozvoj pracovníka a zpětnou vazbou zaměřenou na zhodnocení výkonu. Zatímco
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rozvojová doporučení obvykle nevyvolávají velké vášně, tak u hodnocení, které
ovlivňuje kariéru hodnoceného, by mohlo snadno dojít ke konfliktům.

Administrace 360° zpětné vazby
Pokud jsme vybrali vhodnou metodu a připravili hodnotitele i hodnocené na celý
proces, tak můžeme začít administrovat.
Dobrá zpětná vazba se administruje jednoduše, často přes webové rozhraní, má
snadno pochopitelné systém škál a jasné jednoznačné otázky. Její vyplnění by mělo
trvat nejdéle půl hodiny, ideální doba se pohybuje mezi 15 – 20 minutami.
Hodnotitelé by měli mít přímý kontakt a alespoň krátkodobou zkušenost s
hodnoceným tak, aby byli schopni posoudit jeho chování a výkon. Typickými
hodnotiteli tak jsou kolegové, podřízení, nadřízení a interní i externí zákazníci. Čím
více hodnotitelů získáme, tím méně zkreslené budou výsledky. Nejmenší počet
hodnotitelů by neměl být menší než šest lidí rozdělených do skupin po minimálně
třech lidech kvůli anonymitě (s výjimkou nadřízeného, který bývá zpravidla jen jeden).
Pokud tedy hodnocený má 3 kolegy, 2 podřízené a 1 nadřízeného, tak nemůžeme
vytvořit klasické skupiny podřízení, nadřízený a kolegové, nýbrž např. nadřízený a
blízcí spolupracovníci.
Dalším krokem je pak intepretace výsledků zpětné vazby. Některé metody mají
vlastní vyhodnocení již jako součást výstupu, jiné zase pracují s interpretací
externího konzultanta či facilitátora. Ať už je použitá metoda vyhodnocení jakákoli,
dobrá zpětná vazba by měla obsahovat tři závěry:
1. Silné stránky, na kterých může hodnocený stavět,
2. slabé stránky, které by měl rozvíjet,
3. rozvojová doporučení.

T&CC online
Rohanské nábřeží 671/15
186 00, Praha 8

360° zpětná vazba – uživatelský manuál

www.tcconline.cz
16

Zhodnocení zpětné vazby
Především pokud chceme 360° k rozvojovým účelům, je třeba se věnovat tomu, jak
jsou výsledky vnímány hodnoceným. Samotné zjištění, že hodnocený je v něčem
dobrý a v něčem zase ne, má sice dobrou popisnou hodnotu, ale bez návrhů ke
zlepšení u ní může celá zpětná vazba také skončit bez jakéhokoli zlepšení efektivity
hodnoceného.
To potvrzují mnohé výzkumy. Samotná 360° zpětná vazba je podle metaanalýzy 24
dlouhodobých studií Smithera, Londona a Reillyho poměrně málo účinná v rozvoji
pracovníka. Její efektivita se zvyšuje teprve s tím, jakým způsobem je pracováno s
výstupem. Pozitivních změn je například snadněji dosaženo, když hodnocený vnímá
tyto změny jako nutné a dosažitelné, reaguje na zpětnou vazbu pozitivně a stanovuje
si vhodné cíle a aktivně se snaží o jejich splnění. Právě v těchto oblastech je tedy
třeba s hodnoceným odborně pracovat a podporovat jej.
Na základě informací ze zpětné vazby by měl být vytvořen ve spolupráci s
facilitátorem rozvojový plán. Právě 360° zpětná vazba je vynikajícím nástrojem, který
poodhaluje hodnocenému pilíře, na kterých může stavět a oblasti vhodné k rozvoji.
Zároveň také zvyšuje povědomí vlastních kompetencí hodnoceného a poskytuje
vhled do toho, jak je vnímán ostatními.
Rozvoj zaměstnance je sice v jeho vlastním zájmu, nicméně organizace by mu k
němu nejenže měla vytvořit podmínky, ale měla by ho v jeho rozvoji podporovat.
Toho lze docílit různými způsoby, které se pohybují na škále od podpory k
seberozvoji po cílená školení specifických dovedností. Nutnou podmínkou se pak jeví
podpora a součinnost ze strany nadřízeného a jeho aktivní participace na
rozvojovém plánu a jeho konkrétních krocích. To může v různých organizacích
vyžadovat změny ve firemní kultuře, které mohou být zpočátku náročné, ale pro efekt
zpětné vazby jsou zcela nepostradatelné.
I v případě, kdy chceme 360° zpětnou vazbu použít hlavně pro zhodnocení výkonu,
je nutné po jejím absolvování dát hodnocenému možnost se k výsledkům vyjádřit a
alespoň částečně poskytnout doporučení pro budoucí rozvoj.
To platí zvláště tam, kde výsledky zpětné vazby jsou součástí rozhodování o změně
pracovního zařazení hodnoceného. Sice platí, že hodnocení výkonu je zaměřeno
hlavně na minulost, ale pokud zpětná vazba vede ke změně pracovního zařazení
hodnoceného, pak se rozhodně vyplatí zabývat se i rozvojovými doporučeními pro
novou pozici.
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Představení společnosti T&CC online
T&CC je dceřinná společnost firmy T&CC založená v roce 2011.
Naším cílem je HR specialistům, manažerům, personálním poradcům a všem, kteří
mají zájem o rozvoj svůj či svého týmu, poskytovat široce dostupné, kvalitní
diagnostické, analytické a psychometrické online nástroje.
Vytvořili jsme pro Vás Portál online psychodiagnostiky a naplnili jsme jej dotazníky,
testy a dalšími metodami, které Vám mohou usnadnit Vaši práci a pomoci získat
důležité a relevantní informace o jedincích, týmech i celé společnosti. Samotný portál
je navržen tak, aby Vám umožnil vytvářet nové projekty, snadno a jednoduše je
administrovat a kdykoli mít přehled o jejich stavu.
Velký důraz klademe na kvalitu jednotlivých nástrojů a na přidanou hodnotu výstupů
z nich. Veškeré dotazníky a testy byly vytvořeny týmem zkušených psychologů
působících v oblasti HR poradenství, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů a vycházejí
jak z potřeb praxe, tak i psychometrických standardů. Testy i dotazníky splňují kritéria
pro recenzi testů podle Evropské federace psychologických asociací a respektují
stanovisko České asociace psychologů práce a organizace.
Portál online psychodiagnostiky je živým organismem. Na vývoji nových metod i
zdokonalování stávajících neustále pracujeme a jsme rovněž připraveni reagovat na
Vaše potřeby a přání.
Svých klientů si vážíme a záleží nám na otevřené komunikaci s nimi dávající základ
pro dlouhodobé partnerství. Bude nám ctí, stanete-li se i Vy uživateli našeho portálu.
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O společnosti T&CC
Naše mateřská vzdělávací a poradenská společnost TC&C působí na trhu již od roku
1999. Jedná se stabilní firmu se širokým portfoliem služeb a produktů, díky kterému
jsme schopni zajistit komplexní řešení pro všechny typy klientů od malých firem, přes
státní správu až po velké korporace z každého oboru podnikání.
Právě spojení Portálu online psychodiagnostiky s poradenskou a vzdělávací činností
se ukazuje být klíčovým prvkem při výběru a rozvoji zaměstnanců na všech stupních
firemního žebříčku. Nabízíme tak jako jedna z mála společností skutečně komplexní
řešení nejrůznějších problémů, se kterými se v podnikové praxi setkáváte.
Díky našim zkušenostem v oblasti diagnostiky a rozvoje potenciálu firem a jejich
zaměstnanců můžeme nabídnout pár dobrých důvodů, proč na dalším projektu
spolupracovat s námi:
Pochopení změny
Nestačí získat nové dovednosti během tréninku. Mnohem důležitější je dosahovat
cílů a zlepšovat se v rámci obvyklých praktických situací.
Koncentrace na dopad do praxe
Absolvování tréninku bez měření je jako „let balónem se zavřenýma očima“. Důležité
je sdílení, zpětná vazba, korekce zkušeností a inspirací, které praktický život přináší.
Praktický přístup
Obsah našich programů je ryze praktický. I my raději praktikujeme a ověřujeme si
vše v praxi.
Osobní vztah a jedinečnost
Náš tým má různorodé zkušenosti, HR tématy počínaje, rozvojem podnikání konče.
O co se snažíme vždy, je pochopení a naladění se na vlnu klienta a jeho aktuální
potřeby v kontextu dlouhodobější vize.
Reference
Stavíme na dobré české kvalitě. Naši konzultanti mají různorodé a reálné zkušenosti
ze středních a velkých firem. Zeptejte se našich klientů, proč s námi spolupracují.
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Naše řešení 360° zpětné vazby
Pro realizaci projektů 360° zpětné vazby využíváme technické řešení TCC online -Portál online diagnostiky, který je primárně určen pro správu, administraci, distribuci,
sběr výstupů a vyhodnocení dotazníků.
Naším hlavním cílem je, aby portál byl intuitivním a přehledným nástrojem, kde má
personalista možnost sám nastavovat a spravovat své projekty jako administrátor.
Administraci a veškerou správu je možné zajistit i jako službu ze strany TCC.
Pro naše zákazníky je připravena online i telefonická technická podpora. Pro
seznámení se systémem po prvním přihlášení nabízíme taktéž názorná instruktážní
videa, která Vám pomohou s prvními krůčky v systému a založením Vašeho projektu.
Na vyžádání také rádi zaškolíme klienty v systému a vysvětlíme podrobně práci
s výstupy,
včetně
například
poskytování
zpětné
vazby
apod
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Výhody T&CC online řešení
Využití Portálu online diagnostiky jako základní platformy pro 360° zpětnou vazbu
přináší vedle standardních služeb, které nalezenete i u naší konkurence, mnoho
dalších výhod, mezi které patří:
Profesionální a vysoce funkční řešení s neomezenou dostupností.
Uživatelsky přívětivé prostředí umožňující rychlou orientaci v systému a
snadnou práci s ním ze strany účastníků projektu i administrátorů –
správců.
Možnost okamžité práce s výstupy – bezprostředně po ukončení sběru dat.
Flexibilní nastavení systému dle potřeb klienta.
Průběžnou zpětnou vazbu a monitoring projektů v reálném čase ze strany
zadavatele v roli hosta či přímo správce projektu.
Možnost využití dalších dostupných online metod nad rámec 360° zpětné
vazby.

Popis možností administrátorského přístupu
Portál online diagnostiky nabízí z pohledu administrátor – správce tyto možnosti:
Vytvářet a spravovat projekty
Každý vytvořený projekt může mít jiné nastavení dle potřeb zadavatele a
cílové skupiny, včetně vlastního loga.
Každý projekt může obsahovat jiný dotazník 360° zpětné vazby –
dotazníky jsou napříč správci a projekty sdíleny pomocí „dotazníkové
banky“, není tedy potřeba je vytvářet znova pro jiné projekty.
Každý projekt může mít svého vlastního správce, přičemž správci mohou
své projekty volitelně vzájemně sdílet.
Projekty mohou být jasně v čase ohraničeny závěrečným termínem nebo
mohou být otevřené dle potřeb správce a např. návratnosti dotazníků.
Projekty umožňují v rámci volitelných parametrů přizpůsobení jak velkým
cílovým skupinám a dotazování v jednom čase, tak i individuálním
potřebám jednotlivců dle okamžité poptávky.
V rámci projektů je možné pracovat s libovolným počtem a typy skupin
hodnotitelů (např. nadřízený, podřízení, kolegové atd.), ke kterým vždy
systém automaticky přiřazuje sebehodnocení).
Z důvodu ochrany anonymity hodnotitelů není možné na úrovni správce vidět
konkrétní odpovědi jednotlivých účastníků projektu, nýbrž pouze souhrnné
výstupy konkrétního hodnoceného!
Vytvářet a používat vlastní dotazníky pro 360° zpětnou vazbu
T&CC online
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Systém nabízí možnost využít přednastavenou šablonu dotazníku nebo ji
libovolně upravit nebo vytvářet zcela nové unikátní dotazníky.
Dotazníky mají volitelné názvy, úvodní textace i položky a je možné je
využívat i pro jiné typy dotazníkového šetření než je klasická 360°
stupňová vazba (s přihlédnutím ke grafickým možnostem výstupu).
Dotazníky umožňují vlastní nastavení hodnotící škály, s možností využít
přednastavené varianty nebo si na uživatelské úrovni vytvářet libovolné
další.
Dotazníky umožňují libovolnou kombinaci položek s pevně danou škálou
možných odpovědí a volných textů.
V rámci nastavení projektu je možné vybraným skupinám hodnotitelů
zobrazovat pouze část dotazníku (např. kolegové se nevyjadřují
k manažerským dovednostem hodnoceného nebo externí zákazníci k jeho
dovednostem v oblasti týmové práce).
Systém nabízí na uživatelské úrovni vkládat jazykové mutace vlastních
dotazníků.
Pracovat v reálném čase s výstupy
V rámci nastavení projektu má správce kdykoli možnost ovlivnit rozsah,
obsah i grafickou podobu výstupů, včetně barevné škály reprezentující
konkrétní skupiny hodnotitelů.
Ve výstupech je možné pracovat až se třemi úrovněmi informací s různou
mírou detailu (standardně: rámcové oblasti kompetencí / konkrétní
kompetence / výroky sytící jednotlivé kompetence).
V případě potřeby je možné výstupy propojit s historickými projekty a tím
získat přehledné meziroční srovnání až 10 let zpětně.
Správce má možnost prohlížet výstupy i v průběhu projektu, má možnost
kdykoli je tisknout, stahovat v PDF, archivovat či automaticky zpřístupnit
hodnoceným po ukončení projektu.
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Pracovat a komunikovat v reálném čase s účastníky projektu
Systém umožňuje výběr účastníků projektu z centrální databáze účastníků
(jednotlivě či po skupinách) nebo jejich jednoduchý import v podobě matice
hodnotitelů (jednotlivě či pomocí importu z MS Excel).
Ze systému lze centrálně rozesílat dle potřeb i automaticky pozvánky a
upomínky účastníkům projektu, které vždy obsahují unikátní přístupový
link, s volitelným textem a předmětem (např. poslat připomínku pouze těm,
kteří zatím nevyplnili).
Správce má možnost zadat v rámci nastavení projektu mimo jiné tzv. režim
„samoobsluhy“, kdy sami hodnocení navrhují své hodnotitele a komunikují
s nimi pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní.
Nastavovat a spravovat zákaznický účet
V rámci zákaznického účtu má správce možnost sledovat celkové náklady i
náklady dle jednotlivých projektů,
přidělovat další správcovská práva na více úrovních a sledovat aktivitu
jednotlivých správců,
měnit nastavení účtu, včetně např. loga
v administračním, tak i uživatelském rozhraní.

zobrazovaného

jak

Nadstandardní služby
Všechny výše uvedené funkcionality jsou dostupné v základním uživatelském
rozhraní. Kromě této široké palety služeb nabízíme i nadstandardní úpravy systému
dle specifických požadavků klienta. Jejich cenová kalkulace se odvíjí od konkrétního
požadavku a jeho náročnosti na implementaci do stávajícího systému.
Mezi tyto nadstandardní úpravy patří:
změna barvy pozadí
změna typu písma,
přidání obrázků a dalších grafickcýh prvků dle přání či grafického manuálu
zákazníka a
změna hodnotící škály.
Jsme také připraveni implementovat změny v ostatních oblastech dle Vašeho přání.
Snažíme se, aby náš systém byl připraven na specifické požadavky klientů a proto jej
udržujeme stále ve vývoji. Pokud máte jiné požadavky na systém, než ty, které byly
uvedeny, neváhejte se na nás obrátit. Budeme se snažit Vám vyjít maximálně vstříc.

Jazykové mutace
Portál online diagnostiky standardně nabízí již čtyři jazykové mutace pro realizaci 360°
zpětné vazby:
T&CC online
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český jazyk
slovenský jazyk
angličtina
němčina
V rámci jednotlivých projektů je možné zvolit kterýkoli primární jazyk pro vyplňování
z výše uvedených. Nicméně účastníci mají možnost pomocí symbolů vlajek kdykoli
v průběhu vyplňování volně přecházet z jednoho jazyka na druhý jiný dle potřeby.
Konkrétní texty, které zadává v rámci nastavení projektu správce (úvodní kapitoly
výstupní zprávy, texty položek, názvy kompetencí a další) je možné na uživatelské
úrovni zadávat dle potřeby ve třech standardních jazykových mutacích. V případě
potřeby lze toto dodat rovněž jako službu ze strany T&CC.
Systém umožňuje dále dle požadavku zákazníka rozšíření na jakékoli další jazyky,
přičemž toto je již předmětem dohody o nadstandardních službách.

Zabezpečení a ochrana dat
Veškerá data jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu, zálohována a
archivována po dobu trvání obchodního vztahu dle Obchodních podmínek nebo
Rámcové smlouvy. Zálohování dat probíhá průběžně a jsou uchována i v případě
neočekávaného přerušení práce na dotaznících či testech v průběhu jejich
vyplňování z jakýchkoli důvodů.
Naše systémy jsou hostovány v hostingovém centru Wedos, které je držitelem
certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 od TÜV SÜD s garancí dostupnosti služeb
minimálně 99,99%.
Systém je chráněn firewallem s restriktivním nastavením pravidel. Provoz v síti je
monitorován intrusion detection systémem a antivirovým programem. Přístupy do sítě
jsou podrobně logovány a provádí se pravidelný audit logů.
Bezpečnost sítě je pravidelně kontrolována prostřednictvím bezpečnostního
scanneru. Veškerá komunikace se systémem je zabezpečena SSL certifikátem od
certifikační autority.
Systém je dimenzován na současný přístup řádově 5000 uživatelů.
Společnosti T&CC a T&CC online jsou registrovanými správci osobních údajů.
Konkrétní způsob nakládání s výstupy ze strany zákazníka by měl být správcem
administrátorem vždy popsán v rámci nastavení daného projektu a účastníkům se
zobrazuje před zahájením vyplňování. Bez výslovného souhlasu s konkrétním
způsobem zpracování dat není možné pokročit k vyplňování dotazníků.
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Časový harmonogram
Časový harmonogram vždy vychází z rozsahu dodávaných služeb a potřeb klienta.
V případě minimálního rozsahu projektu, tedy pouze poskytnutí online systému pro
realizaci 360° zpětné vazby, lze počítat s těmito milníky:
VOLBA HODNOCENÝCH KOMPETENCÍ / DOTAZNÍKU

zahájení projektu
1 den

PŘÍPRAVA PROJEKTU – NASTAVENÍ ONLINE PROSTŘEDÍ

rozeslání pozvánek

2 týdny

SBĚR DAT – VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKŮ HODNOTITELI

online výstupy *
* výstupy jsou k dispozici okamžitě
v reálném čase

T&CC online
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Cena služeb
Cena řešení 360° zpětné vazby se odvíjí především od specifických služeb na míru,
které si klient objedná. Cenový odhad jednotlivých kroků od tvorby kompetenčního
modelu po následné služby je tedy přibližně následující:

Základní službou je výstupní zpráva, která je automaticky vygenerovaná na základě
vyplněných dotazníků. Pokud si tedy objednáte základní verzi zpětné vazby, pak
Vám poskytneme technické řešení – online prostředí pro vyplňování. Tato nejlevnější
varianta předpokládá, že zadavatel má vlastní kompetenční model a je schopen
pracovat s online prostředím (viz kazuistika č. 4).
Ostatní služby poskytujeme na vyžádání a to buď před zpětnou vazbou (technická
příprava projektu, administrace a monitoring), nebo po samotné zpětné vazbě
(workshopy a různá školení, individualizovaná zpětná vazba).
Nadstandardní služby pak zahrnují tvorbu kompetenčního modelu a položek a
koučování. Tyto služby jsou pak vyčísleny individuálně dle potřeb klienta.
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Komplexní pojetí projektů 360° zpětné vazby nad
rámec technického řešení
Společnost TCC není pouze dodavatelem technického řešení 360° zpětné vazby,
nýbrž nabízí kompletní realizaci projektu včetně souvisejících služeb před samotným
zahájením dotazování, v jeho průběhu i po ukončení sběru dat. V tomto směru
nabízíme zkušenosti a best practice z obdobných projektů, stejně tak jako snahu
vždy co nejlépe uchopit konkrétní potřebu, možnosti a cíle konkrétního zákazníka.
Velký důraz přitom klademe na otevřenou a kvalitní komunikaci s účastníky projektu,
kterou vnímáme jako nezbytnou pro úspěšnou realizaci i dosažení cílů celého
projektu. Za klíčovou pak považujeme samotnou motivaci hodnotitelů poskytovat
otevřené hodnocení a zejména pak volné komentáře.

Volitelné služby před zahájením sběru dat
Pro podporu jak pracovníků HR, tak i samotných účastníků projektu (hodnocených i
hodnotitelů) nabízíme volitelně tyto služby:
Konzultace ke stávajícímu nebo vytvoření zcela nového dotazníku na
základě zadání, firemních kompetencí či jejich návrhu.
Podpora při komunikaci s účastníky projektu – vysvětlení procesu, ukázky
dotazníku, „návod“ na práci s dotazníkem tipy na základě dřívějších
realizací.
Zaškolení pracovníků zadavatele v práci s online systémem.
Příprava a realizace workshopů, popř. jiných formátů setkání účastníků
projektu s cílem prohloubit jejich motivaci, seznámit je s online prostředím,
poskytnout jim konkrétní informace a inspirace jak s hodnocením pracovat.
Příprava projektu po technické stránce – vytvoření projektu v rámci Portálu
online diagnostiky, tvorba dotazníku, import matice hodnotitelů, zajištění
překladů a další.
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Volitelné služby v průběhu dotazování
Správa a monitoring průběhu sběru dat, rozesílání pozvánek či upomínek,
reporting zadavateli.
Příprava pracovníků HR, popř. dalších zástupců zadavatele (např.
interních koučů) na poskytování zpětné vazby formou praktického nácviku
a seznámení s principy a postupy zpětné vazby.

Volitelné služby po ukončení sběru dat
Zpracování výstupů nad rámec online generovaných závěrečných zpráv
(např. rozšíření výstupů o interpretaci ze strany konzultanta, týmové
výstupy nad rámec průměru za projekt apod.).
Sjednocení výstupů z hlediska jazyka volných komentářů (export volných
komentářů, překlad, import).
Zpětné vazby účastníkům, manažerovi, popř. v triádě nebo vícefázově.
Skupinová setkání a workshopy s hodnocenými na téma práce s výstupy a
jejich vytěžení pro praxi, alternativa k individuálním zpětným vazbám.
Propojení výstupů s dalšími zdroji dat (např. psychodiagnostika, výstupy
z Development centra apod.).
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Přístup do testovacího modulu
V rámci posouzení nabídky je možné vyzkoušet si prostředí z pohledu účastníka
projektu.
Přihlásit se je možné pomocí linku:

https://diagnostika.tcconline.cz/lgurl47374055e31e7943f8be68d54d8b849d
1273

V případě zájmu o ukázku administračního rozhraní nabízíme osobní prezentaci
systému.
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Ukázka výstupní zprávy
Konkrétní podoba výstupní zprávy je velmi
variabilní a daná nastavením projektu ze strany
správce – administrátora.
Zpráva nabízí různé části odlišné podle úrovně
zpracování otázek, míry detailu na dané úrovni a
zvolené grafické podoby. Jednotlivé části
výstupní zprávy lze variovat dle nabídky systému
nebo zcela vypustit.
Části výstupní zprávy označené dále zeleným
rámečkem lze měnit na úrovni správce –
administrátora.
V případě zájmu o zcela odlišné nastavení
výstupní zprávy lze sjednat libovolné další
úpravy na míru.
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Úvodní část výstupní zprávy
Úvodní
část
výstupní
zprávy
k zorientování se účastníka ve výstupu.

slouží

Úvodní část zprávy má standardní formát (grafiku a obsah), které je
možno měnit na míru, např. změnit barvy, přidat či ubrat obrázky
apod.
Konkrétní text v odstavci Úvod a Jak s výstupem pracovat je
možno libovolně měnit v rámci standardního nastavení projektu.
Kapitoly Škála hodnocení, Hodnotitelé a Hodnocené kompetence
se automaticky aktualizují dle konkrétního projektu.
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Celkové oblasti sebehodnocení versus ostatní celkem

Tato část výstupu je typicky určena pro projekty, ve kterých jsou dílčí kompetence dále sdruženy do souhrnných
oblastí.
Základem grafu je srovnání sebehodnocení a pohledu všech ostatních hodnotitelů bez odlišení jejich role vůči
hodnocenému.
Graf vybírat ze dvou variant, nezobrazovat nebo naopak rozšířit o průměr za hodnocené v rámci projektu.
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Kompetence sebehodnocení versus ostatní celkem

Základem grafu je srovnání sebehodnocení a pohledu všech
ostatních hodnotitelů bez odlišení jejich role vůči
hodnocenému na úrovni kompetencí.
Opět lze vybírat ze dvou variant grafu, nezobrazovat nebo
naopak rozšířit o průměr za hodnocené v rámci projektu.
V případě velkého počtu hodnocených kompetencí lze
graf rozdělit na více grafů dle souhrnných oblastí
kompetencí.
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Kompetence dle dílčích skupin hodnotitelů

Základem grafu je srovnání úrovně kompetencí napříč skupinami
hodnotitelů.
Graf lze vybírat ze dvou variant nebo nezobrazovat.
V případě velkého počtu hodnocených kompetencí lze graf rozdělit
na více grafů dle souhrnných oblastí kompetencí.
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Volné komentáře

Umístění (za dílčí otázky, za kompetence, za oblasti, na konci
dotazníku), počet, nadpisy a ikony volných textů jsou v rámci
standardu zcela volitelné.
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Data za jednotlivé otázky

Základem grafů je detailní zobrazení hodnocení napříč všemi skupinami hodnotitelů
v dílčích otázkách. Grafy nepracují s průměrem za otázku, nýbrž s četností. Díky
tomu je možné pracovat i se souladem jednotlivých hodnotitelů, případně s rozptylem
v rámci konkrétních projevů.
Graf lze vybírat ze dvou variant, zobrazit pouze jako tabulku nebo
nezobrazovat.
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Meziroční srovnání

Standardní prostředí umožňuje historické srovnání na úrovni souhrnných oblastí
kompetencí a konkrétních kompetencí. Je možné srovnání až mezi 8 opakováními
360° zpětné vazby.
Výstupy lze automaticky propojit s libovolným projektem se stejnou strukturou
kompetencí.
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Konvergentní validita 360° zpětné vazby s
Dotazníkem zvládání zátěže (DZZ)
Konvergentní validitu 360° zpětné vazby nejprve ukážeme na vztahu mezi výsledky
360° zpětné vazby a osobnostního Dotazníku zvládání zátěže (DZZ). Dotazník
zvládání zátěže zjišťuje strategie zvládání zátěže ve stresových situacích.
Nalezené vztahy mezi výsledky 360° stupňové zpětné vazby a DZZ ukazují, že
spolupracovníci hodnocených jsou schopni na pracovišti dobře pozorovat negativní
chování a negativní strategie vyrovnávání se stresem a jsou schopni tedy v 360°
zpětné vazbě poskytnout přesné a relevantní informace, co má hodnocený zlepšit.
Toto zjištění silně posiluje validitu 360° zpětné vazby.
Konvergentní validita byla počítána na vzorku 116 zaměstnanců hodnocených kolegy,
podřízenými, nadřízenými a vedením organizace. Celkem bylo zahrnuto 339
hodnocení.
Uvádíme korelace signifikantní na hladině alespoň 0,05. Všechny uváděné korelace
jsou negativní. Vyšší skóre v Dotazníku zvládání zátěže je spojeno s horším
hodnocením v 360° zpětné vazbě, tzn. všechny níže uváděné kompetence je
hodnocený schopen provádět hůře nebo ve slabší míře. Nalezené vztahy jsou tyto:

Faktor „vina vně“
Faktor „vině vně“ v rámci DZZ lze popsat následovně:
Při uplatnění této strategie se jedinec nezatěžuje výčitkami svědomí, vlastní
odpovědností za problémy nebo pocity selhání. Příčinu vzniklé situace hledá vně
sebe; v okolnostech nebo u druhých lidí. Díky tomu vnímá celou situaci snáze a
lehčeji. Na rozdíl od „sebedůvěry“ je však tato strategie spíše defenzivní. Při příliš
častém uplatňování může tato strategie vést k opakování podobných problémů,
neboť jedinec nemá potřebu jim předcházet změnou vlastního chování.
Signifikantní negativní vztahy mezi výsledky DZZ -- faktoru „vina vně“ a 360°
zpětnou vazbou v hodnoceních:
Projevuje cílevědomost, nasazení a vytrvalost při plnění běžných i
dlouhodobých nebo složitých úkolů.

-,125*

Uvědomuje si vlastní nedostatky a přednosti, dokáže je definovat.

-,160**

Pracuje na vlastním rozvoji, stanovuje si rozvojové cíle (odborné i osobní).

-,134*

Porady vede věcně i obsahově správně, každá porada má jasné cíle,
obsah, program a závěry.

-,397*

Je příkladem (lídrem) svým podřízeným, vede lidi příkladem.

-,347*
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Faktor „kompenzace“
Faktor „kompenzace“ v rámci DZZ lze popsat následovně:
Tato strategie se projevuje tendencí věnovat se náhradním, zpravidla příjemným
aktivitám. Ty mohou mít podobu fyzické práce, relaxace, odměnění se něčím
příjemným nebo užitečným. Jedinec tak má možnost obnovit své síly a psychickou
pohodu, sám sobě navozuje příjemné emoce. Při častém uplatňování této strategie a
bez kombinace např. s „kontrolou situace“ se však její dopad blíží jiné strategii –
„vyhnutí se“.
Signifikantní negativní vztahy mezi výsledky DZZ – faktor „kompenzace“ a 360°
zpětnou vazbou v hodnoceních:
Dělí se o získané informace, znalosti a zkušenosti s ostatními zaměstnanci.

-,271*

Faktor „vyhnutí se“
Jedinec uplatňující tuto strategii má tendenci buď se zátěžovým situacím a priori
vyhýbat, anebo z nich rychle uniknout, odejít. Tato situace je ve vztahu k prožívání
zátěže neutrální, tj. nemá vliv na psychickou pohodu ve vztahu k prožívané zátěži,
nicméně nezahrnuje žádný potenciál ve směru řešení dané situace.
Signifikantní negativní vztahy mezi výsledky DZZ – faktor „vyhnutí se“ a 360°
zpětnou vazbou v hodnoceních:
Signifikantní negativní vztahy mezi výsledky DZZ – faktor „vyhnutí se“ a 360°
zpětnou vazbou v hodnoceních:
Aktivně řeší problémy, které nastaly, ale i ty, které teprve nastanou (řeší a
předjímá).

-,096*

Projevuje schopnost vyvíjet a přijímat nezvyklá, nová řešení, přináší nové
myšlenky.

-,119*

Zapojuje se do projektových a pracovních týmů (pokud jsou tvořeny) a
aktivně v nich pracuje.

-,158**

Je samostatný(á) v míře odpovídající pracovnímu zařazení, řeší samostatně
problémy.

-,116*

Projevuje cílevědomost, nasazení a vytrvalost při plnění běžných i
dlouhodobých nebo složitých úkolů.

-,124*

Projevuje otevřeně a aktivně své názory, náměty a myšlenky v průzkumech,
v týmech, na poradách apod. a v kontaktu se svým nadřízeným.

-,174**

Pracuje na vlastním rozvoji, stanovuje si rozvojové cíle (odborné i osobní).

-,168**

Je příkladem (lídrem) svým podřízeným, vede lidi příkladem.

-,367*
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Faktor „rezignace“
Jedinci uplatňující tuto strategii mají tendenci okamžitě ustoupit, vzdát se, cítí se
bezmocní, nemají sílu problémy řešit. Díky pasivnímu přístupu se dostávají do vleku
událostí a při opakované zátěži u nich může postupně dojít k celkovému selhání a
kolapsu. Jedinci nadměrně uplatňující tuto strategii bez patřičné protiváhy v jiných
strategiích s pozitivním dopadem ať už na řešení či duševní pohodu by neměli být
cíleně vystavováni většímu pracovnímu stresu.
Signifikantní negativní vztahy mezi výsledky DZZ – faktor „rezignace“ a 360°
zpětnou vazbou v hodnoceních:
V zátěžových a stresových situacích projevuje rozvahu a řeší je efektivně.

-,151**

Pracuje na vlastním rozvoji, stanovuje si rozvojové cíle (odborné i osobní).

-,156*

Je odpovědným manažerem ve všech aspektech vedení lidí.

-,282*

Faktor „izolace“
Tato strategie se projevuje tendencí uzavřít se ve stresu do sebe, izolovat se od
ostatních, současně s pocity vlastní osamělosti a nemožnosti sdílet problém s
druhými z různých zdánlivě racionálních příčin (jedinečnost problému, snaha druhé
nezatížit, stud). Na rozdíl od introvertního osobnostního nastavení jde typicky o
reakci na zátěž, v čase izolovanou, která je spojená s nepříjemnými pocity. Tato
strategie může být uplatňovaná i výraznými extraverty.
Signifikantní negativní vztahy mezi výsledky DZZ – faktor „izolace“ a 360°
zpětnou vazbou v hodnoceních:
V zátěžových a stresových situacích projevuje rozvahu a řeší je efektivně.

-,156**

Pracuje na vlastním rozvoji, stanovuje si rozvojové cíle (odborné i osobní).

-,204**

Zajímá se o potřeby a názory klientů (včetně interních) a zlepšuje
poskytované služby.

-,345*

Faktor „zveličení“
Při uplatnění této strategie jedinec prožívá zátěžovou situaci jako velice vážnou,
zásadní, s velkým dopadem na jeho život. Má pocit odpovědnosti, závažností
problému se může cítit až svázaný. Přičemž objektivní míra závažnosti nijak
nesouvisí se samotným prožíváním, tj. jako závažné může pociťovat i situace pro
druhé spíše banální a běžné. Tato strategie může mít i doprovodné somatické
projevy jako je bušení srdce, svírání žaludku, pocit tíhy na ramenou apod.
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Signifikantní negativní vztahy mezi výsledky DZZ – faktor „zveličení“ a 360°
zpětnou vazbou v hodnoceních:
Podporuje týmovou spolupráci, sleduje (vnímá) a ovlivňuje atmosféru v týmu
-,363*
(aktivně a efektivně reaguje na možné konflikty v týmu, a to i hrozící).

Faktor „sebeobviňování“
Jedinci uplatňující tuto strategii vnímají zátěžovou situaci jako důsledek vlastních
chyb a selhání. Hledají, co udělali špatně, jsou se sebou nespokojeni. Tato strategie
může navenek působit jako projev osobní zodpovědnosti a bývá tak zaměstnavateli
či okolím obecně často preferovaná. Při opakované zátěži však vede k celkovému
snížení sebedůvěry a odolnosti vůči tlaku.
Signifikantní negativní vztahy mezi výsledky DZZ – faktor „sebeobviňování“ a
360° zpětnou vazbou v hodnoceních:
Přijímá odpovědnost za výsledky řízení každého zaměstnance i celého týmu

-,024*

Faktor „ulpívání“
Tato strategie se projevuje v podobě neustálého vracení se k problému v myšlenkách
a v neschopnosti se od něj odpoutat. Na jednu stranu může přispět k nalezení řešení,
nicméně současně nedovolí jedinci načerpat energii, odpočinout si a přidaná hodnota
opakovaného přehrávání si dané situace v myšlenkách nevyváží investovaný čas.
Typické je narušení spánku a omílání problému před usnutím, popř. během noci.
Signifikantní negativní vztahy mezi výsledky DZZ – faktor „ulpívání“ a 360°
zpětnou vazbou v hodnoceních:
Zapojuje se do projektových a pracovních týmů (pokud jsou tvořeny) a
aktivně v nich pracuje.

-,110*

Strategicky plánuje, myslí, koná i řídí.

-,320*

Analyzuje relevantní informace a současně se dokáže rozhodnout intuitivně
při nedostatku informací.

-,352**
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Konvergentní validita 360° zpětné vazby
s Multifaktorovým osobnostním profilem (MOP)
Konvergentní validitu 360° zpětné vazby si dále ukážeme na vztahu mezi výsledky
360° zpětné vazby a osobnostního dotazníku Multifaktorový osobnostní profil.
Multifaktorový osobnostní profil zjišťuje strukturu osobnosti členěnou do 8 škál:
introverze

X

extraverze

spolupráce

X

průbojnost

smysly

X

intuice

obezřetnost

X

sebevědomí

cítění

X

myšlení

přizpůsobivost

X

samostatnost

uzavírání

X

otevírání

stabilita

X

aktivita

Jelikož 360° zpětná vazba stojí na hodnocení osoby ostatními spolupracovníky, tak
nalezení vztahů mezi výsledky dotazníku MOP a výsledky 360 zpětné vazby
znamená, že lidé jsou schopni svým vlastním pozorováním na pracovišti relativně
přesně hodnotit osobnost daného člověka a tedy se tímto velmi posiluje validita
nástroje 360° zpětné vazby.
I přesto, že je tedy 360° stupňová zpětná vazba nástroj, kdy hodnotitelé nejsou
profesionálové v pozorování a hodnocení lidí, a přestože k tomuto hodnocení
nepoužívají žádnou přesnou metodologii, vidíme, že jejich pozorování chování
hodnoceného člověka v práci relativně přesně odpovídají jeho skutečné struktuře
osobnosti. Toto je důležitý předpoklad pro další práci se zpětnou vazbou a osobním
rozvojem hodnoceného.
Vzhledem k síle níže nalezených vztahů můžeme také usuzovat, že hodnocení
různých hodnotitelů jsou relativně konzistentní a přesná, tzn. se shodují ve svých
pozorováních a dávají přesné hodnocení.
Konvergentní validita byla počítána opět na vzorku 116 zaměstnanců hodnocených
kolegy, podřízenými, nadřízenými a vedením organizace. Celkem bylo zahrnuto 339
hodnocení.
Uváděny korelace signifikantní na hladině alespoň 0,05. Nalezené vztahy jsou tyto:
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Faktory „introverze“ a „extraverze“
Faktory „introverze“ – „extraverze“ vycházejí z klasického Jungovského pojetí.
Introverze reprezentuje prožívání uvnitř, rozvážnost, hloubavost, schopnost
soustředit se na činnosti, ale na druhou stranu i odtažitost a nevstupování do
komunikace.
Naproti tomu extraverze reprezentuje prožívání navenek ať už v rovině verbálního
sdílení nebo jiné formy exprese. Extraverti bývají živí, temperamentní, navazují řadu
vztahů, které ale zůstavají spíše povrchní, jsou roztěkaní, hůře se soustředí.
Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „introverze“ a 360° zpětnou
vazbou v hodnoceních:
Sleduje, hodnotí a ovlivňuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnanců ke
klientům.

-,367*

Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „introverze“ a 360° zpětnou
vazbou v hodnoceních:
Projevuje otevřeně a aktivně své názory, náměty a myšlenky v průzkumech,
v týmech, na poradách apod. a v kontaktu se svým nadřízeným.

,192**

Faktory „spolupráce“ a „průbojnost“
Tyto faktory postihují míru vlivu jednotlivce a okolí. Zatímco při spolupráci převažuje
submisivní nastavení, orientace na spolupráci, podporu druhých, otevřenost až
poddajnost a nesmělost, tak při průbojnosti převažuje dominantní nastavení, potřeba
ovlivňovat osoby a dění kolem sebe, spojená se soutěživostí až soupeřením a agresí.

Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „spolupráce“ a 360° zpětnou
vazbou v hodnoceních:
Odpovědně přistupuje k úkolům.

-,140*

Dodržuje pravidla a normy (formální i neformální).

-,192**

Projevuje respekt k druhým lidem (klientům i kolegům).

-,143*

Uvědomuje si vlastní nedostatky a přednosti, dokáže je definovat.

-,123*

Dělí se o získané informace, znalosti a zkušenosti s ostatními zaměstnanci.

-,086*
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Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „průbojnost“ a 360° zpětnou
vazbou v hodnoceních:
Zapojuje se do projektových a pracovních týmů (pokud jsou tvořeny) a
aktivně v nich pracuje.

,127*

Projevuje otevřeně a aktivně své názory, náměty a myšlenky v průzkumech,
v týmech, na poradách apod. a v kontaktu se svým nadřízeným.

,154*

Strategicky plánuje, myslí, koná i řídí.

,370**

Usiluje o dobré jméno úřadu, projevuje a vytváří důvěru a respekt.

,255*

Je příkladem (lídrem) svým podřízeným, vede lidi příkladem.

,346*

Faktory „smysly“ a „intuice“
Faktory „smysly“ – „intuice“ postihují míru detailnosti při vnímání vnějších podnětů.
Smyslové vnímání reprezentuje zaměření se na detaily, jednotlivosti, na „tady a
teď“ a konkrétní fakta. V extrémní poloze znamená nadměrný detailismus a
neschopnost nadhledu.
Intuitivní vnímání představuje zaměření se na celek, nadhled, orientaci na
budoucnost a s ní spojenou strategičnost a vizi. Na druhou stranu přináší
nestrukturovanost, nerespektování reality a nekonkrétnost.
Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „smysly“ a 360° zpětnou
vazbou v hodnoceních:
Sleduje, hodnotí a ovlivňuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnanců ke
klientům.

-,372*

Je příkladem (lídrem) svým podřízeným, vede lidi příkladem.

-,365*

Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „intuice“ a 360° zpětnou
vazbou v hodnoceních:
Žádný nalezený vztah.

Faktory „obezřetnost“ a „sebevědomí“
Faktory „obezřetnost“ – „sebevědomí“ postihují míru sebejistoty a zohlednění rizik ve
vztahu k vnějšímu světu. Zatímco při obezřetnosti převažuje zaměření se na rizika,
respekt vůči nim, uvážlivost, zohlednění zásad a pravidel až úzkostlivost a ulpívání
na hrozbách, při sebevědomí vidíme spíše zaměřenost na příležitosti, potřebu
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seberealizace, ambice, až neochvějnou jistota a optimismus. V krajní poloze pak
tendenci riskovat a nezodpovědnost.
Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „obezřetnost“ a 360° zpětnou
vazbou v hodnoceních:
Odpovědně přistupuje k úkolům.

-,132*

Dodržuje pravidla a normy (formální i neformální).

-,167**

Plní sliby, termíny a dohody.

-,285*

Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „sebevědomí“ a 360° zpětnou
vazbou v hodnoceních:
Strategicky plánuje, myslí, koná i řídí.

,285*

Faktory „cítění“ a „myšlení“
Cítění reprezentuje rozhodování se na základě toho, co je „dobré“, tedy se
zohledněním přání a potřeb druhých. V extrémní poloze to znamená velkou empatii,
altruismus, potřebu za každou cenu nikoho nepoškodit, potřebu být přijímán, až
přecitlivělost ve vztazích i vůči kritice.
Myšlení reprezentuje rozhodování se na základě toho, co je „správné“, tedy se
zohledněním logiky věci, racionálního úsudku. V extrémní poloze to znamená
důslednou racionalitu, potřebu vysokého výkonu a efektivity, přímost až tvrdost a
absenci taktu.
Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „cítění“ a 360° zpětnou
vazbou v hodnoceních:
Žádný nalezený vztah.

Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „myšlení“ a 360° zpětnou
vazbou v hodnoceních:
Zapojuje se do projektových a pracovních týmů (pokud jsou tvořeny) a
aktivně v nich pracuje.

,137*

V zátěžových a stresových situacích projevuje rozvahu a řeší je efektivně.

,138*

Strategicky plánuje, myslí, koná i řídí.

,432**
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Analyzuje relevantní informace a současně se dokáže rozhodnout intuitivně
při nedostatku informací.

,285*

Je odpovědným manažerem ve všech aspektech vedení lidí.

,280*

Přijímá odpovědnost za výsledky řízení každého zaměstnance i celého
týmu.

,296*

Komunikuje jednoduchým, stručným a konzistentním způsobem s
uplatněním faktů a racionálních argumentů.

,323*

Podporuje týmovou spolupráci, sleduje (vnímá) a ovlivňuje atmosféru v týmu
(aktivně a efektivně reaguje na možné konflikty v týmu, a to i hrozící).

,386*

Zajímá se o zpětnou vazbu od podřízených, aktivně s výsledky pracuje.

,356*

Je příkladem (lídrem) svým podřízeným, vede lidi příkladem.

,396*

Faktory „přizpůsobivost“ a „samostatnost“
Faktory „přizpůsobivost“ – „samostatnost“ postihují míru přizpůsobení se oproti
přizpůsobení si. Zatímco při přizpůsobivosti převažuje tendence přizpůsobit se,
respektovat vnější podmínky až nestálost a vágnost, při samostatnosti se setkáváme
s tendencí přizpůsobit si, přetvářet okolí k obrazu svému až sebetřednost a
bezohlednost.
Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „přizpůsobivost“ a 360°
zpětnou vazbou v hodnoceních:
Žádný nalezený vztah.

Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „samostatnost“ a 360°
zpětnou vazbou v hodnoceních:
Je samostatný(á) v míře odpovídající pracovnímu zařazení, řeší samostatně
problémy.

,157**

Projevuje cílevědomost, nasazení a vytrvalost při plnění běžných i
dlouhodobých nebo složitých úkolů.

,121*

Projevuje otevřeně a aktivně své názory, náměty a myšlenky v průzkumech,
v týmech, na poradách apod. a v kontaktu se svým nadřízeným.

,209**

Strategicky plánuje, myslí, koná i řídí.

,308*

Analyzuje relevantní informace a současně se dokáže rozhodnout intuitivně
při nedostatku informací.

,275*
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Je odpovědným manažerem ve všech aspektech vedení lidí.

,349**

Komunikuje jednoduchým, stručným a konzistentním způsobem s
uplatněním faktů a racionálních argumentů.

,303*

Porady vede věcně i obsahově správně, každá porada má jasné cíle,
obsah, program a závěry.

,383*

Je příkladem (lídrem) svým podřízeným, vede lidi příkladem.

,551**

Faktory „uzavírání“ a „otevírání“
Faktory „uzavírání“ – „otevírání“ postihují míru zaměření činností na uzavírání,
dotahování započatých činností nebo otevírání, zahajování nových. Uzavírání
reprezentuje plánování a poté důslednou realizaci naplánovaných kroků, tendenci
brát jednou rozhodnuté věci za již neměnné, v krajní poloze pak neochotu ke
změnám.
Otevírání pak představuje potřebu hledat nová, neotřelá řešení a tendenci
přistupovat k věcem vždy nově. Na druhou stranu přináší změnu postupu i tam, kde
to není účelné.
Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor uzavírání a 360 zpětnou vazbou
v hodnoceních:
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Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „uzavírání“ a 360° zpětnou
vazbou v hodnoceních:
Aktivně řeší problémy, které nastaly, ale i ty, které teprve nastanou (řeší a
předjímá)

-,135*

Je samostatný(á) v míře odpovídající pracovnímu zařazení, řeší samostatně
problémy

-,131*

Pracuje kvalitně a současně usiluje o co nejvyšší efektivitu.

-,117*

Odpovědně přistupuje k úkolům.

-,121*

Plní sliby, termíny a dohody.

-,168**

Dodržuje pravidla a normy (formální i neformální).

-,318*

Uvědomuje si vlastní nedostatky a přednosti, dokáže je definovat.

-,340*

Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „otevírání“ a 360° zpětnou
vazbou v hodnoceních:
Žádný nalezený vztah

Faktory „stabilita“ a „aktivita“
Faktory „stabilita“ – „aktivita“ postihují celkovou potřebu aktivity. Zatímco při stabilitě
převažuje potřeba klidu, stability, ustálených, dobře známých a neměnných
podmínek až lenost a lhostejnost, při aktivitě převládá potřeba činorodosti, dění,
změn a nových podnětů, v krajní poloze pak roztěkanost a přetíženost.
Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „stabilita“ a 360° zpětnou
vazbou v hodnoceních:
Dělí se o získané informace, znalosti a zkušenosti s ostatními zaměstnanci.

-,139*

Sleduje, hodnotí a ovlivňuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnanců ke
klientům.

-,371*

Signifikantní vztah mezi dotazníkem MOP – faktor „aktivita“ a 360° zpětnou
vazbou v hodnoceních:
Žádný nalezený vztah.
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Kazuistika č. 1: Zpětná vazba pro liniový
management technologické firmy
Zadání vzešlo od HR manažerky společnosti. Firma se postupně rozrostla, střední
management tvoří specialisté, kteří postupně „vyrostli“ na manažerskou pozici. Ve
firmě je relativně přátelská až rodinná atmosféra a uznávaný, respektovaný generální
ředitel. Obměna na manažerských pozicích je minimální, v posledních dvou letech se
opakovaně nedařilo úspěšně obsadit jednu manažerskou pozici, dva externí
kandidáti v praxi postupně selhali, poslední i způsobil konflikty a zhoršení vztahů ve
firmě obecně. V době plánování 360° zpětné vazby stále působil ve firmě.
360° stupňová zpětná vazba byla plánovaná pro všechny členy liniového
managementu, kdy je měl hodnotit nadřízený (generální ředitel), kolegové (členové
managementu navzájem), podřízení a interní partneři (lidé, se kterými úzce
spolupracují mimo vztah podřízený---nadřízený a kteří současně nejsou členy
liniového managementu).
Cílem zpětné vazby bylo poskytnout liniovým manažerům zpětnou vazbu na jejich
manažerské působení, nabídnout jim náměty a inspirace pro další rozvoj (ve firmě
probíhá spíše individuálně) a také zlepšit – „vyčistit“ atmosféru ve firmě.
Ve firmě doposud nebyla žádná zkušenost s 360° zpětnou vazbou. Extrémní důraz
byl kladen na anonymitu hodnotitelů.
Hodnocené kompetence vycházely z interních materiálů, nicméně HR manažerka
poptala jejich revizi a doporučení k úpravám tak, aby co nejlépe vyhovovaly
potřebám 360° zpětné vazby.
Projekt tedy z naší strany zahrnoval:
1. Revize a doladění interních kompetencí,
2. představení metody 360° zpětné vazby a samotného projektu v rámci porady,
3. vytvoření projektu po technické stránce (implementace kompetencí, matice
hodnocení, komunikace s účastníky projektu – pozvánka k vyplnění a
upomínky, monitoring, export výstupních zpráv),
4. příprava HR manažerky na poskytování zpětné vazby interně – vždy za účasti
HR manažerky, hodnoceného a generálního ředitele,
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5. konzultace specifických výsledků (zejména pak k „problémovému“ manažerovi,
který ani nevyplnil sebehodnocení),
6. tvorba, interpretace a prezentace souhrnného týmového výstupu HR
manažerce a generálnímu řediteli.

Technické řešení v rámci aplikace
V rámci nastavení projektu byla zvolena varianta, kdy si hodnotitelé sami před
zahájením hodnocení přiřazují svůj vztah k hodnocenému. Tato varianta byla
vybrána s ohledem na posílení prvku anonymity. Na druhou stranu se ukázalo, že
někteří hodnotitelé se bud záměrně nebo omylem identifikovali nesprávně.
Vzhledem k velikosti firmy a atmosféře nebyla využita možnost automatického
uzavření projektu nebo automatických upomínek. Účastníci byli předem informováni
o termínu, do kdy myjí být dotazníky vypěněny, nicméně HR manažerka byla
připravena dle potřeby termín uzávěrky prodloužit. Kromě standardní připomínky
posílané ze systému pak sama v průběhu projektu apelovala na jednotlivé manažery
a motivovala je k účasti.
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Vzhledem k použití interních kompetencí zákazníka byl vytvořen zcela nový dotazník:

A v rámci tvorby dotazníku byla vytvořena také unikátní nová škála:
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Výstupy projektu
Projet a zejména pak výstupy spojené se zpětnou vazbou byly manažery velmi
pozitivně přijaty i hodnoceny. Manažeři oceňovali zejména prostor pro to získat pro
ně bezpečnou formou velmi pestrou a různorodou zpětnou vazbu, včetně řady
inspirací pro další rozvoj. Mnozí z nich vnímali jako velký přínos zpětnou vazbu na
oblasti mimo pracovní výkon, kterou do té doby příliš nedostávali nebo jen ve velmi
omezené míře. „Problémový“ manažer, který se 360° zpětné vazby účastnil spíše
pasivně a nevyužil ani prostor k sebehodnocení, se krátce po realizaci projektu sám
rozhodl ukončit pracovní poměr. V rámci exit interview reflektoval, že konfliktní
atmosféru vnímal, ale interpretoval ji jako nevraživost a neochotu kolegů ke
spolupráci. Výstup 360° zpětné vazby mu pomohl nahlédnout, jak je naopak kolegy
vnímán on sám, a pomohl mu dospět k rozhodnutí, že mu situace dlouhodobě
nevyhovuje a zároveň, že on sám není motivován k hledání jiného modelu chování.
Logickým vyústěním pro něj tedy bylo rozhodnutí z firmy odejít.
Reference: POLL, Grupo Antolin Trutnov,
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Kazuistika č. 2: Zpětná vazba pro kompletní
management mezinárodní firmy
Zákazníkem byla mezinárodní společnost, která si objednala 360° zpětnou vazbu pro
celý svůj management včetně top manažerů a některých klíčových pracovníků, kteří
nebyli na manažerské pozici. Hodnocení probíhalo ve dvou jazycích – angličtině a
češtině – a probíhalo v několika zemích zároveň.
Klient měnil dodavatele 360° zpětné vazby z důvodu přílisné komplikovanosti a
špatné komunikace ze strany jejich předchozího dodavatele. Díky našemu
jednoduchému a otevřenému systému s možností velkého množství úprav na míru a
vložení vlastních kompetencí jsme soutěž vyhráli.
Specifikem klienta byl požadavek na zpracování předchozích výstupů 360°zpětné
vazby, které prováděla jiná firma. Vzhledem k tomu, že zákazník neměl k dispozici
dílčí data, ale pouze výsledné hodnoty, importovali jsme tedy historická data ručně
na míru. Díky tomu jsme zabezpečili kontinuitu výstupů i přes změnu dodavatele.
Dále klient požadoval některé další úpravy výstupů především co se grafického
zpracování a pořadí dat týče. S klientem jsme si tedy odsouhlasili seznam
kontrétních úprav na míru, jejich cenu a harmonogram. Vzhledem k tomu, že se
jednalo o změny v rámci výstupních zpráv, byly provedeny paralelně s průběhem
dotazování a nepromítly se tedy do posunu celkového časového harmonogramu.
Klient dodal pevnou matici hodnotitelů ve formátu .xlsx (MS Excel), kterou mohl
okamžitě naimportovat přímo do systému. Nebylo tak třeba trávit dlouhý čas ručním
zadáváním osob do systému. V průběhu samotného vyplňovány přišly ze strany
klienta některé požadavky na změnu (vesměs doplnění dalších hodnotitelů do
systému), které jsme vyřešili již individuálním importem.
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Klient také využil možnosti specifických baterií otázek pro různé pozice tak, aby
hodnocení co nejlépe odpovídalo dané pozici. Z tohoto titulu například kolegové
hodnoceného nehodnotili jeho manažerské dovednosti, protože v této oblasti
s kolegou neměli zkušenost.
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Dalším požadavkem ze strany klienta bylo navržení obsahu pozvánek ke 360°
zpětné vazbě, připomínek k vyplnění dotazníků ve formě e-mailu a další komunikace
s hodnocenými a hodnotiteli. Na závěr, po vyplnění všemi pozvanými hodnotiteli,
resp. po uzavření projektu, obdrželi účastníci email s informací o dostupnosti výstupů
v systému k prohlížení, tisku či stažení v podobě PDF.
Po skončení online projektu jsme pro HR oddělení zákazníka zajistili dva workshopy,
kde jsme objasnili výstupy a jejich strukturu a možnost využití v rozvoji hodnocených.
Oba workshopy trvaly přibližně hodinu a půl. Pro zahraniční zaměstnance byla
zajištěna možnost zúčastnit se pomocí telekonference.
Reference: Nutricia, Telefónica, Mubea, Skanska
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Kazuistika č. 3: Kontinuální zpětná vazba v rámci
interního firemního vzdělávacího katalogu
Původ zakázky spočíval v poklesu zájmu o interní vzdělávání u korporátního
zákazníka. Ze zpětné vazby v rámci průzkumu vzešel od zaměstnanců podnět k více
individualizovanému pojetí vzdělávání. Při hledání možností, jak oživit interní
vzdělávání na základě této zpětné vazby, jsme byli kontaktováni, abychom pro tohoto
klienta zajistili 360° zpětnou vazbu včetně konzultační činnosti a koučovacích
minikontraktů. Kromě těchto služeb našeho klienta zaujala i možnost online
diagnostiky a taktéž ji u nás využívá. 360° zpětná vazba i online diagnostika v této
firmě probíhá průběžně a je součástí rozvojových možností pro manažery i řadové
zaměstnance.
Samotné řešení zakázky na 360° zpětnou vazbu spočívalo především v mírné
úpravě formulací našeho standardního kompetenčního modelu tak, aby lépe
odpovídaly jednotlivým pozicím, pro které měla být 360° zpětná vazba využita.
Následně si zákazník vytvořil tři projekty, kde navolil vhodné kompetenční modely.
Jednalo se o zpětnou vazbu pro specialisty, kde byly navoleny jen univerzální
kompetence, zpětnou vazbu pro manažery, která obsahovala navíc i manažerské
kompetence a nakonec zpětnou vazbu pro obchodníky, kde byly manažerské
kompetence nahrazeny kompetencemi obchodními.
Klient při této volbě plně využil možnost naší „samoobsluhy“, kde si sám mohl navolit
tyto tři verze kompetenčních modelů. Dále jen povolil vkládání jednotlivých
hodnotitelů a hodnocených do konkrétních projektů a veškeré technické řešení
nechal na našem softwaru. Ten automaticky rozeslal pozvánky, upomínky a po
vyplnění i výsledky.
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Závěrečnou fází tohoto projektu pak je domluvení termínu pro zpětnou vazbu, kterou
zajišťuje náš tým zkušených koučů a lektorů přímo v T&CC.
Reference: RWE, Česká pojišťovna
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Kazuistika č. 4: Zpětná vazba pro státní správu
Společnost T&CC online uspěla se svým produktem 360° zpětné vazby i ve státní
správě. Objednatelem byl městský úřad okresního města, který získal dotaci
z Evropského sociálního fondu (ESF) na rozvoj manažerů i zaměstnanců úřadu.
Celkem bylo hodnoceno 14 vedoucích úřadu a 102 zaměstnanců.
Úřad použil vlastní kompetenční model, který byl v mnoha ohledech poměrně odlišný
od běžného korporátního kompetenčního modelu. Zvolili tedy vlastní projekt a jeho
realizaci zvládli interně. Společnost T&CC zajišťovala jen technické řešení a podporu.
Během realizace projektu se na nás klient několikrát obrátil pro telefonickou
konzultaci nebo podporu při administraci.
Reference: SAFINA, MÚ Žďár nad Sázavou, Česká pojišťovna
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Závěr
360° zpětná vazba je jedním z nejkvalitnějších a nejkomplexnějších metod
hodnocení a rozvoje zaměstnanců na prakticky jakémkoli stupni firemního žebříčku.
Rychlá administrace, přehledné prostředí a vysoká flexibilita nástroje umožňují získat
strukturované a konkrétní výsledky pro každého jednotlivce. Spolu s konkrétními
rozvojovými doporučeními se tak z této metody stává ideální nástroj pro organizace,
které chtějí zvýšit či zabezpečit efektivitu a rozvoj svých zaměstnanců.
Řešení společnosti T&CC online je profesionální nástroj, který splňuje ta nejpřísnější
kritéria kvality a spolehlivosti. Spojení uživatelské přívětivosti, vysoké
modifikovatelnosti a rychlosti zpracování i vyhodnocení se ukazují být klíčovými prvky,
které nás staví na zcela jinou úroveň oproti konkurenčním řešením.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@tcconline.cz nebo
telefonicky na čísle: +420 603 579 035.
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