
360° zpětná vazba 
Průvodce psychometrickými nástroji 
 

YellowCouch 2006-2021, all rights reserved. www.yellowcouch.cz 

V tomto díle se zaměříme na důležitý a cenný nástroj pravidelného hodnocení a rozvoje 

zaměstnanců – 360°zpětnou vazbu. 

Co je online 360°zpětná vazba? 

Jednoduše řečeno jde o nástroj hodnocení a rozvoje zaměstnanců, který pomáhá zaměstnancům v jejich 

dalším kariérním rozvoj bez ohledu na pracovní pozici, kterou vykonávají. 

 

360° zpětná vazba je pomocníkem, který umožňuje hodnoceným porovnat jejich vlastní sebevnímání v / pro 

zaměstnání klíčových schopností s tím, jak na ně pohlížejí lidé v blízkém pracovním okolí z těchto pohledů: 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
         Kategorie Ostatní může být nahrazena 

         např. interními či externími zákazníky 
         apod. 

 

 

 

Odborné a interpersonální kompetence hodnoceného jsou posuzovány nadřízenými, kolegy, přímými 

podřízenými a dalšími skupinami osob, jako například interními a externími zákazníky či poskytovateli. 

Zároveň hodnocená osoba hodnotí sama sebe ve stejných kompetencích. 

 

Tím dochází k: 
 

• Výrazné objektivizaci dat (díky velkému množství hodnotitelů) 

• Úspoře času a časově synergickým efektům (díky online přístupu mnoho získaných informací pouze s 

malým časovým přispěním každého ze zúčastněných) 

• Porovnání sebehodnocení s hodnocením ostatních (sebereflexe vs. realita, respektive vnímání hodnoceného 

okolím) 

 

Jaké druhy 360°zpětných vazeb existují? 

Zpětné vazby dělíme podle širokého spektra, které pokrývají na:  

 

• 90°  (hodnocená osoba a jedna kategorie – např. nadřízený) 

• 180° (hodnocená osoba a dvě kategorie – např. nadřízený a kolegové) 

• 270° (hodnocená osoba a tři kategorie – např. nadřízený, kolegové a podřízení) 

• 360° (hodnocená osoba a více než tři další kategorie – komplexní zpětná vazba) 

 

 

Poznámka: Ať se již jedná o jakoukoli zpětnou vazbu z výše uvedených, vždy se standardně pro její 

označení používá pojem 360°zpětná vazba nebo též MR(F) = Multi Rater (Feedback) 
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Dále zpětné vazby dělíme dle toho, kdo celý projekt řídí: 

 

• Proces řídí hodnocená osoba sama (bez zásahu HR či třetí osoby – vhodné např. pro boardy společností) 

• Proces řídí HR oddělení a linioví manažeři 

 

Online systém umožňuje snadné nastavení obou těchto přístupů k projektu. 

 

Jak online 360°zpětná vazba pomáhá? 
 

Prostřednictvím 360° zpětné vazbě získávají zaměstnanci objektivní informace ohledně svého výkonu od 

velkého počtu osob. Jejich kompetence jsou hodnoceny současně z několika pohledů. 

 

Zaměstnanci mohou porovnat svou vlastní představu o sobě s pohledem okolí. Tato mnohočetná perspektiva 

zlepšuje jejich povědomí o vlastních silných stránkách a udává jim konkrétní směr pro další rozvoj. Zároveň 

slouží jako podklad pro osoby, které jsou zodpovědné za profesní rozvoj zaměstnanců – HR, nadřízený, kouč. 

 

Samotný systém zpětné vazby umožňuje online spravovat a interpretovat neomezený počet hodnocení v 

rámci procesu zpětné vazby najednou, bez nutnosti instalace jakéhokoli SW či nákupu nového HW. Systém je 

plně optimalizován pro použití na tabletech i chytrých telefonech.  

 

Jak vypadá kompetenční model (hodnocené kompetence)? 
 

Systém 360° zpětné vazby obsahuje standardně stejné kompetence jako dotazník shapes a kompetence 

prodejního cyklu sales cycle. Dotazník shapes hodnotí 18 manažerských kompetencí ve strukturované a praxí 

ověřené formě. 

 

Samozřejmostí je i možnost integrovat konkrétní firemní kompetenční modely a dotazníky klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Model 

                  cut-e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké jsou nejčastěji hodnocené skupiny zaměstnanců? 

 
• Linioví manažeři 

• Prodejci 

• Top management 

• Technici 

• Kontaktní personál 

• A další 
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Jak vypadá celý proces 360°zpětné vazby?  

 
Proces 360° zpětné vazby může být řízen klientem i společností YellowCouch. Je možné jej využívat 

samoobslužně, například top managementem bez zásahu HR. K dispozici je široká škála užitečných funkcí od 

zadávání a přidávání projektů a osob, až po automatické odesílání e-mailů a vytváření reportů. Poskytovatelé 

zpětných vazeb mohou být vybráni HR oddělením, hodnoceným nebo jeho nadřízeným. 

 

Proces 360°zpětné vazby rozdělujeme do následujících kroků: 

 
1) Přípravná část nového projektu zpětné vazby. Během níž je potřeba: 

 

a. Stanovit cíle „čeho chceme dosáhnout“ 

b. Definovat: 

- kompetence – kompetenční model YC / kompetenční model klienta 

- skupiny hodnotitelů a kompetencí, které každá skupina může hodnotit 

- otevřené otázky / otázky s možností výběru odpovědi 

- hodnotící škály (5-ti bodová, 6-ti bodová, apod.)  

c. Nastavit komunikaci na všechny zúčastněné 

d. Informovat hodnocené (focusové - F) osoby a poskytovatele zpětné vazby (feedback 

provider - FP) ideálně na společném zahajovacím meetingu 

 

 

2) Administrativní část. 

 

a. Zadat do systému všechny účastníky zpětné vazby 

b. Zadat otevřené otázky / otázky s možností výběru odpovědi 

c. Zadat kompetenční model 

d. Vytvořit celkový dotazník 

e. Nastavit projekt 

f. Nastavit, kdo je F 

g. Nastavit, kdo je FP 

h. Vytvořit zvací e-mail 

i. Vytvořit reminder 

j. Odeslat bod h. a po čase i. 

k. Generovat reporty 

 

 

3) Část poskytnutí zpětné vazby. 

 
a. Připravit se na poskytnutí zpětné vazby (cca 60 min / osoba) 

b. Poskytnout zpětnou vazbu (cca 60-120 min / osoba) 

c. Volitelně učinit další kroky (koučing, mentoring,…) 

 
 

 
 

Poznámka: 

 

Oranžově označené části probíhají plně online, zejména v době opatření proti COVID-19. 

Tyto kroky může zajistit poskytovatel, případně sám klient po zaškolení do obsluhy online systému. 

 

Šedě označené části vyžadují zapojení HR nebo zajistí poskytovatel řešení. 
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Jak s 360°zpětnou vazbou správně pracovat? 
 

Důležité je dodržet výše uvedené postupy. S první realizací zpětné vazby vám rádi pomůžeme a ochotně do 

administrativní a / nebo interpretační části zaškolíme. 

 

360°zpětná vazba musí být vždy rozvojovým nástrojem. Může být zaměřena na vyřešení problému s 

konkrétním zaměstnancem v rámci kolektivu, neshod v komunikaci apod., nebo může být jedním z 

hodnotících nástrojů, nicméně nesmí být nástrojem penalizace či např. rozhodnutí o propuštění zaměstnance. 

 

Nejste-li si jistí, zda zvolit 360°zpětnou vazbu jako nástroj k dosažení vámi stanovených HR cílů. 

Zavolejte na naši Hotlinku a my vám rádi poradíme.  

 
Jaký je doporučený počet zúčastněných hodnotitelů? 
 

V kategorii “nadřízení” bývá zpravidla jen jeden hodnotitel. V případě ostatních kategorií se, je–li to možné, 

doporučuje zařazení minimálně tří osob, lépe však více osob za každou kategorii pro zachování anonymity 

odpovědí. Celkový počet účastníků není omezen. Na druhou stranu, pokud se jedná o rozsáhlejší projekt 

napříč společností, je vhodné, aby každá osoba poskytovala maximálně 3-5 hodnocení včetně sebe, je-li 

zároveň hodnocenou osobou. Je třeba počítat s tím, že s rostoucím časem klesá motivace hodnotící osoby a 

přesnost poskytnutých hodnocení. Celkově by čas jedné osoby strávený v systému neměl překročit  

60 minut. Pokud nelze jinak, doporučujeme rozdělit projekt do více fází a rozprostřít více hodnocení v čase. 

 

Jak dlouho trvá administrace? 
 

Dotazník kompetenčního modelu shapes 360 obsahuje standardně 18 kompetencí. Ke kterému mohou být 

doplňkově přidány otevřené otázky a otázky s možností výběru odpovědí. Kromě toho je možné ohodnotit 

významnost jednotlivých kompetencí vztahujících se k pozici hodnoceného. To umožňuje stanovit si priority a 

určit, které kompetence jsou pro výkon pozice důležité a ujasnit si tak jejich porozumění mezi manažerem a 

hodnocenou osobou. 

V případě 360° zpětné vazby a jejích variant se čas pro vyplnění pohybuje následovně: 

• Hodnocená osoba (focus)  10-25 minut 

• Hodnotitel (feedback provider) 8-15 minut 

 

Jak vypadá vyplnění z pohledu uchazeče? 

 
Uchazeč se z jakéhokoli zařízení (PC, tablet, chytrý telefon) připojí k online platformě, zadá svůj individuální 

kód a vyplní všechna hodnocení, která jsou pro něj v systému připravena – například ohodnotí sám sebe a 

také dva své kolegy. K hodnocením se může pod svým individuálním kódem kdykoliv vracet a rozdělit si tak 

práci v čase. 

 

 
 

  

http://www.yellowcouch.cz/


360° zpětná vazba 
Průvodce psychometrickými nástroji 
 

YellowCouch 2006-2021, all rights reserved. www.yellowcouch.cz 

Jak vypadají výsledky a kdy jsou dostupné? 
 

Výsledky jsou dostupné ve formátu .pdf a není je možné pozměnit ani jinak editovat. Mají podobu 

přehledného a snadno čitelného reportu / zprávy s jasně definovanými měřenými parametry, včetně popisné 

(textové) podoby. 

 

Výsledná zpráva poskytuje ucelenou, srozumitelnou a přehlednou analýzu toho, jak každý hodnocený vnímá 

sám sebe v porovnání s okolím ve všech hodnocených kompetencích a projevech chování. Kromě toho jsou 

výsledky shrnuty podle jednotlivých skupin poskytovatelů zpětných vazeb. Výsledná zpráva dále obsahuje 

podrobné výsledky v jednotlivých kompetencích, konkrétní popis silných stránek a rozvojových potřeb 

hodnocené osoby. Skupinové reporty jsou součástí systému a na jejich základě lze usuzovat typické chování 

týmu, oddělení či společnosti. Systém, dotazník a výsledné zprávy jsou k dispozici ve více než 15-ti vzájemně 

provázaných jazykových mutacích. 

 

Český a slovenský jazyk je samozřejmostí. Další jazykové verze je možné na přání klienta implementovat. 

Ukázku výsledné zprávy vám na vyžádání rádi zašleme. Zároveň jsme připraveni poskytnout služby zkušeného 

interpretátora a kouče/mentora, dle úrovně seniority hodnocené skupiny. 

Že nemáte s interpretací 360°zpětné vazby žádné zkušenosti? Nebojte se, díky naší Hotlince a 

nabízeným školením se vše během krátké doby naučíte. 

Co byste v tomto směru měli chtít od poskytovatele 360° zpětné 

vazby, tedy od nás? 

Od profesionálního poskytovatele 360°zpětné vazby můžete požadovat: 

• Plnou administrativní podporu před, při i po realizaci procesu 

• Podporu při tvorbě kompetenčních modelů 

• Podporu při úvodní komunikaci (kick-off meeting) 

• Podporu při interpretaci a předání výsledků hodnoceným osobám 

• Online přístup pro všechny zúčastněné 

• Dostupnost interpretační HOTLINKY, abyste si vždy mohli být jistí interpretací výsledků 

• Dostupnost souvisejících administrativních a interpretačních školení 

• Reporty v elektronické i tištěné podobě 

• Reporty ve více jazykových mutacích 

• Možnost doplnění zpětné vazby o diagnostiku psychometrickým dotazníkem měřícím stejné 

kompetence 

• Certifikaci nástrojů nezávislou odbornou autoritou 

Informace ke všem výše uvedeným bodům vám rádi poskytneme. 

Zajímavost nakonec aneb „Věděli jste, že?“ 
 

• Systém mapMR, stejně jako proces 360°zpětné vazby lze využít i jako vhodný nástroj pro 

dotazníky spokojenosti či jako rychlý pohled na aktuálně řešené otázky ve firmě. 

• Týmové zprávy (v systému standardně zdarma) umožnují generování souhrnné zprávy nad 

větším počtem zaměstnanců a tím podrobný přehled o silných stránkách a rozvojových 

příležitostech týmu. 

 

Více informací naleznete na našem webu: www.yellowcouch.cz 

 

Máte-li zájem se o 360°zpětné vazbě dozvědět více informací, stačí nám dát vědět na:   

 

hotlinka@yellowcouch.eu  
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