
Feedback 
je dárek?
3 úrovně feedbacku, které vám 
zlepší vztahy a výsledky v práci
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Feedback
2013
Hyper Island
I like, I wish





Feedback 
Jako kartičky 
v zasedačkách



Feedback 
Jako podklad 
pro Q nebo Y review









Feedback 
Jako kolonoskopie.
Přijímat kritiku je těžké.



FFFFight Flight Freeze
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Staff meeting



Možná je to jinak.
Proč myslíš, že to 
bude fungovat?

“



Vztek
Sarkasmus
Zvyšuju hlas





Sebereflexe
Moment pozornosti.

Postup, jak se vypořádat se stresovou situací.

Pár otázek, které pokládáte sami sobě.

Nástroj sebepoznání.



1. Co se se mnou právě děje?

2. Co opravdu chci a jak si v tom bráním?

3. Vybírám si...

Postup



Kdy použít sebereflexi

● Ve stresové situaci, když cítíte FFF.

● Při nedorozumění, neúspěchu nebo chybě.

● Zabere 10 vteřin. 

● Začít můžete kdykoli. Třeba hned.



Proč je to důležité

● V několik vteřinách změníte vaše chování nebo postoj

● Přistupujete k lidem více konstruktivně a s rozmyslem

● Zvyšujete pravděpodobnost, že rychleji docílite toho, co 
opravdu chcete.



Běžné chyby

● Nevšimnete si FFF.

● Chybí pozornost uvědomit si vlasní myšlenky a pocity

● Pozornost můžete trénovat pomocí meditací.



Ty
Feedback



Budoucnost 2FRESH



Budoucnost 2FRESH



Máš to moc 
dlouhý.

“



Vztek
To není pravda!
Kdo ty jseš…?
To je proti mě!







Přijímání 
negativního 
feedbacku
Způsob, jak se o sobě něco naučit.

Postup, jak přijmout kritiku a neublížit nikomu.

Říká nám: Tohle nedělej. Změň se.



1. Všimnout si 3 bariér: Pravda, Vztah, Ego

2. Pochopit minulost a budoucnost 

3. Vybrat si jestli feedback přijmu

Postup



Kdy postup použít

● Při kritice vás nebo vašich výstupů -> FFF.

● Být připraven ho přijmout kdykoli.

● Když je možnost se zastavit, ptát se a poslouchat.



Proč je to důležité

● Feedback bolí. Obvykle to, co nás nejvíc bolí od toho se 
nejvíc naučíme.

● Když chápu, co se děje, jsem méně zklamaný, naštvaný 
a úzkostný. Můžu se něco naučit a vyrůst.

● O feedbacku vždy rozhoduje příjemce.



Běžné chyby

● Feedbacku se vyhýbáme nebo ho popíráme kvůli 
bariérám (pravda, vztahy, identita).

● Pomáhá mindset “Feedback je dárek” na straně dárce i 
příjemce pomáhá.

● Nic nezmění negativní feedback na něco pozitivního.



My
Feedback



Nový web



Nový web

Nový web



Blbá nálada



Rezignace
Nedůvěra
Zklamání





Post-mortem
Týmové session po projektu nebo jeho části

60-90 minut

Řízené facilitátorem

Post-ity a zeď



1. Na kdy to naplánujeme?

2. Co nám fungovalo a co ne? 

3. Co a kdo s tím udělá?

Postup























Proč je to důležité

● Zlepšuje proces a v důsledku i výsledek práce

● Umožňuje zastavit se, ohlédnout se a pochopit co nás 
bavilo a co nás štvalo.

● Zjistit, co můžeme příště udělat jinak a co k tomu 
potřebujeme.

● Lidé odchází s konkrétními úkoly a odpovědností.



Principy

● Otevřeně a svobodně. Ne negativně.

● Konstruktivně. Ne destruktivně.

● Nebereme si věci osobně. 

● Neobviňujeme se.

● Každý má prostor ukázat svůj pohled na věc. 

● Každý respektuje druhého.



Já Ty My
Feedback



Instituce
Feedback



Když vím, jak 
feedback 
funguje, lépe 
se mi žije.



Skepse
+

Útěk

DěláníZačnu 
znovu

Je mi smutno. Nechápu to.

Kašlu na to. Jdu dělat něco 
jiného.

Tentokrát to vyjde!

Bludný kruh



Kruh učení

Reflexe

VymýšleníDělání

Co můžu udělat 
jinak?

Dáme feedback?

Jdeme na to!

Co nefungovalo a co ano?



Proč feedback 
neděláme všichni?
● Není to dost velký problém.
● Nevšimnu si.
● Není čas “nic nedělat”.



Mantry
● Rovnováha mezi nasloucháním a obhajováním.
● Failing sucks but instructs.
● Nenechat se odradit prvním neúspěchem.
● Všechno je experiment.
● Feedback je dárek.

Mindset



Postup 

Všimmnout si Pochopit Vybrat si

Přijímání feedbacku



Tools



Mindsets + Postup + Tools = Zvyk



Učící se organizace
Learning organisation







Thank you 
for your attention
lukas.pitter@2fresh.cz
#lukasspitter
+420 777 224 037

mailto:lukas.pitter@2fresh.cz

