
  

 

Introduction: 

  

Shrnutí: 

V Exponential Training využívají 

360stupňové hodnocení, které pomáhá 

jednotlivcům a týmům získat sebevědomí 

a určit oblasti pro osobní a profesní 

rozvoj.  

Tradičně je zpětná vazba na pracovní výkon na 

pracovišti poskytována přímým nadřízeným a 

málokdy je brán v potaz pohled kolegů a 

přímých podřízených.  

V Exponential Training vytvořili zakázkový 

nástroj pro 360stupňové hodnocení, 

Perspectives 360 (P360), k hodnocení výkonu 

v 6 klíčových dovednostech pro efektivní 

výkonnost manažerů. Tyto klíčové dovednosti 

se soustředí na plánování, komunikaci, týmovou 

spolupráci, vedení, personální efektivitu a na 

řízení lidí. Každá z těchto dovedností je dále 

rozdělená na specifické dovednosti. 

Online zpětná vazba získaná od manažera, 

který má být hodnocen, je ohodnocena jejich 

přímými nadřízenými, kolegy a přímých 

podřízených je nadále využita ke tvorbě reportu, 

který může pomoct identifikovat jejich silné a 

slabé stránky.  

 Tato case study je jak P360 hodnocení bylo 

využito k určení silných a slabých stránek pro 

individuální manažery a pro celý manažerský 

tým v rámci organizace.   

“P360 hodnocení byl ideální online nástroj 
pro tvorbu přehledu, jak se vidí sami 
manažeři a jak je vidí ostatní.  
 
Individuální reporty umožnili manažerům a 
jejich týmům stanovit priority v profesním 
rozvoji a vytvořit akční plán, který naplňuje 
jejich potřeby.”  
 

Anne-Marie, Performance Kouč 
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P360 hodnocení využívající TEL: Dopady P360 hodnocení 

P360 hodnocení umožňuje manažerům získat 

důvěrnou a anonymní zpětnou vazbu od jeho 

spolupracovníků.  

TEL umožnilo Exponential Training převést jejich 

papírovou podobu P360 hodnocení do 

elektronické online verze. Ta umožňuje 

organizacím porozumět silným stránkám jejich 

manažerů a tomu, jak mohou dále zlepšovat 

jejich výkonnost.  

P360 vyžaduje od manažerů do hodnocení 

zapojit alespoň 3 až 9 lidí, se kterými pracují, aby 

poskytli zpětnou vazbu na jejich výkon v práci. 

Každá zapojená osoba dostane vlastní login do 

zabezpečeného online anonymního dotazníku, 

který obsahuje 72 otázek. 

TEL umožňuje shrnutí, analýzu a okamžitou 

přípravu zprávy P360. Pomocí online softwaru 

trénovaný facilitátor pomůže zhodnotit zpětnou 

vazbu a navrhnout další kroky, které povedou 

k osobnímu i profesnímu rozvoji.  

 Využití TEL pro 360stupňové hodnocení 

významně zkrátilo čas, který manažerovi zabere 

sbírání zpětné vazby, takže mohou se 

zlepšováním a rozvojem začít dříve. 

 

Exponential využívá P360 jako podporu pro 

několik organizací v celé Velké Británii. Sledování 

dopadů P360 hodnocení se provádí na začátku a 

na konci programu. To umožňuje manažerům i 

organizacím sledovat změny v chování a 

soustředit se na co možná největší zlepšování 

manažerských dovedností.  

 

John Moore, Výkonný manažer, Exponential 

Training, říká: 

 

“Ti, kteří se zúčastnili hodnocení, oceňují 

možnost poskytnou anonymní a důvěrnou 

zpětnou vazbu. Rozumí tomu, že je důležitá 

upřímnost a podílení se nejen na jejich vlastním 

rozvoji, ale i na rozvoji jejich kolegů a celého 

týmu, jehož jsou součástí.  

 

Je to obohacující vidět, jaký dopad má P360 na 

rozvoj účastníků. ” 

 

 

 

 

E-Growth je project financován z program Erasmus+. Projekt si klade za cíl prozkoumat využití businesových 

simulací a Vzdělávání s využitím technologií (TEL) v odborném vzdělávání (VET). TEL příručka a E-Growth 

business simulace je k dispozici v angličtině, češtině, španělštině, řečtině a maďarštině.  

Pro další informace navštivte: 

https://e-growth-project.eu/ 
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