
1. JAKÁ JE VAŠE ROLE VŮČI HODNOCENÉ/MU? 

     (Zaškrtněte, prosím, jen jednu odpověď.) 

  Spolupracovník/spolupracovnice nebo kolega/kolegyně na stejné či podobné úrovni

  Nadřízený/nadřízená

  Podřízený/podřízená

2. JAK DLOUHO S HODNOCENÝM/HODNOCENOU SPOLUPRACUJETE?
    (Zaškrtněte, prosím, jen jednu odpověď nebo rozepište vlastními slovy.)

  0-6 měsíců

  7-12 měsíců

  Více než rok, můžete specifikovat: 

3. A JAK ČASTO BĚŽNĚ PŘICHÁZÍTE DO KONTAKTU?
    (Zaškrtněte, prosím, jen jednu odpověď nebo rozepište vlastními slovy.)

  Denně

  Týdně

 Několikrát do měsíce 

  Měsíčně

  Jiná možnost, rozveďte prosím: 

4. NA ZÁKLADĚ SVÝCH ZKUŠENOSTÍ OHODNOŤTE SCHOPNOST PLÁNOVÁNÍ                              
    A ORGANIZACE PRÁCE ZE STRANY HODNOCENÉ/HO.
    (Zaškrtněte, prosím, vždy jednu odpověď pro každý řádek.)

Dobrý den,

v zájmu zlepšení spolupráce a rozvoje prosíme o zodpovězení několika otázek, které
se týkají                              Dotazník je anonymní a jeho vyplnění zabere cca 10 minut.
Žádná z otázek není povinná. Čím více jich ale vyplníte, tím hodnotnější feedback bude.
Prosíme také o maximální upřímnost, která je v tomto případě nedocenitelná.

360° zpětná vazba
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Souhlasím NevímSpíše  
souhlasím

Spíše  
nesouhlasím Nesouhlasím

Umí práci a dílčí úkoly plánovat

Dokáže rozlišit, které úkoly jsou 
prioritní a které ne.

Snaží se pracovat efektivně                 
a neplýtvat svým časem.

Má smysl pro detail, práci neodbývá.



6. NA ZÁKLADĚ SVÝCH ZKUŠENOSTÍ OHODNOŤTE SPOLEHLIVOST HODNOCENÉ/HO.
    (Zaškrtněte, prosím, jen jednu odpověď nebo rozepište vlastními slovy.) 

Jeho/její styl komunikace je stručný 
a výstižný. Obvykle jeho/jejím 
požadavkům rozumím.

Je schopný/schopná naslouchat a 
obvykle se snaží pochopit druhého.

Umí být asertivní.

Je schopný/schopná přijímat zpětnou 
vazbu (pozitivní i negativní) a pracovat 
s ní.

Umí dát zpětnou vazbu (pozitivní          
i negativní) také ostatním.

Dokáže řešit konflikty bez útočení na 
ostatní.

Umožňuje ostatním bezpečně vyjádřit 
svůj názor, byť je jiný než jeho/její 
vlastní.

V důležitých situacích se zajímá             
o názor ostatních.

5. NA ZÁKLADĚ SVÝCH ZKUŠENOSTÍ OHODNOŤTE KOMUNIKAČNÍ

    DOVEDNOSTI HODNOCENÉHO.
      (Zaškrtněte, prosím, vždy jednu odpověď pro každý řádek.)
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Souhlasím NevímSpíše  
souhlasím

Spíše  
nesouhlasím Nesouhlasím

Souhlasím NevímSpíše  
souhlasím

Spíše  
nesouhlasím Nesouhlasím

Je spolehlivý/spolehlivá a vzájemné 
dohody dodržuje.

Mám v něj/ni důvěru.

Umí přiznat svou chybu a nést za ni 
odpovědnost.

V jednání je přímý/přímá a nechová 
se nepředvídatelně.

Umí udělat i nepříjemné rozhodnutí, 
pokud to daná situace vyžaduje.
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Je empatický/empatická, ostatní se 

mu/jí mohou svěřit.

Přirozeně vnímá silné i slabé stránky 

lidí. 

Ví, co na koho může delegovat.

Motivuje ke spolupráci a vzájemné 

pomoci

Vhodně definuje role a kompetence     

a následně je respektuje.

Srozumitelně komunikuje cíle 

společnosti, o změnách informuje 

včas.

On/ona i tým plní stanovené cíle.

7. NA ZÁKLADĚ SVÝCH ZKUŠENOSTÍ OHODNOŤTE, JAK HODNOCENÝ/Á VEDE SVÉ                         
    PODŘÍZENÉ, POKUD NĚJAKÉ MÁ. PŘÍPADNĚ ZHODNOŤTE, JAKÝM ZPŮSOBEM SE CHOVÁ             
    KE KOLEGŮM.

     (Zaškrtněte, prosím, vždy jednu odpověď pro každý řádek.)

Souhlasím NevímSpíše  
souhlasím

Spíše  
nesouhlasím Nesouhlasím

Hledá nové postupy, technologie         
a nástroje pro svou práci.

Optimalizuje svou práci – aktivně 
zkouší levnější, jednodušší a 
efektivnější cesty, jak dosáhnout cíle. 

Nebojí se změn a nových nápadů. 
Nemá problém je zapojit do běžné 
rutiny.

Přijímá nápady a tipy na zlepšení          
i tehdy, když nejsou jeho/její vlastní.

Zná svou roli v týmu, rozumí i 
dopadům na společnost a její výsledky.

Je v souladu s firemními cíli. Směřuje 
své úsilí a plnění dílčích úkolů k plnění 
těchto cílů.

8. NA ZÁKLADĚ SVÝCH ZKUŠENOSTÍ OHODNOŤTE INICIATIVU HODNOCENÉ/HO                     
    A JEHO/JEJÍ PŘÍNOS PRO FIRMU.

     (Zaškrtněte, prosím, vždy jednu odpověď pro každý řádek.)

Souhlasím NevímSpíše  
souhlasím

Spíše  
nesouhlasím Nesouhlasím



9. ZAMYSLETE SE A POPIŠTE, V ČEM JE HODNOCENÝ/HODNOCENÁ PODLE VÁS SILNÝ/SILNÁ  
    A V ČEM BY MĚL POKRAČOVAT. V ČEM VIDÍTE JEHO/JEJÍ PŘIDANOU HODNOTU PRO TÝM ČI  
    SPOLEČNOST.
    (Uveďte svými slovy.)

10. ZAMYSLETE SE A POPIŠTE, V ČEM JE PODLE VÁS HODNOCENÝ/HODNOCENÁ SLABŠÍ A NA  
      ČEM BY MĚL/A ZAPRACOVAT, PŘÍPADNĚ S ČÍM BY MĚL/A PŘESTAT.
       (Uveďte svými slovy.)
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11. ZKUSTE POPSAT, ČÍM KONKRÉTNĚ BY MĚL/A PODLE VÁS HODNOCENÝ/HODNOCENÁ      
      ZAČÍT.
    (Uveďte svými slovy.)

12. POKUD CHCETE HODNOCENÉ/MU VZKÁZAT NEBO DOPLNIT COKOLIV, CO NEZAZNĚLO    
      VÝŠE, ZDE JE PROSTOR, KTERÝ MŮŽETE VYUŽÍT.
       (Uveďte svými slovy.)


