
CÏ aÂst 1. OsobnõÂ a sluzÏebnõÂ uÂdaje hodnoceneÂho vojaÂka

Hodnost, titul, jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ: OsobnõÂ cÏõÂslo

Datum a mõÂsto narozenõÂ: RodinnyÂ
stav/deÏ ti:

NejvysÏsÏõÂ dosazÏeneÂ vzdeÏ laÂnõÂ / obor

PrÏedchozõÂ sluzÏebnõÂ zarÏazenõÂ /doba vyÂkonu (r,m): SoucÏasneÂ sluzÏebnõÂ zarÏazenõÂ / doba vyÂkonu (r,m):

UÂ tvar: HodnoceneÂ obdobõÂ:

CÏ aÂst 2. ObecnaÂ definice stupnÏ uÊ hodnocenõÂ

KazÏdeÂ hledisko se hodnotõÂ peÏ ti stupni, ktereÂ se obecneÏ stanovujõÂ takto:

4 - hledisko je plneÏ no vynikajõÂcõÂm zpuÊ sobem, vyÂkon je vysoko nad raÂmec pozÏadavkuÊ , kladenyÂch na vyÂkon

sluzÏby hodnoceneÂho

3 - hledisko je plneÏ no velmi dobryÂm zpuÊ sobem, vyÂkon je jesÏteÏ nad raÂmec pozÏadavkuÊ , kladenyÂch na vyÂkon

sluzÏby hodnoceneÂho

2 - hledisko je plneÏ no pruÊ meÏ rnyÂm zpuÊ sobem, vyÂkon je v souladu s pozÏadavky kladenyÂmi na vyÂkon sluzÏby

hodnoceneÂho

1 - hledisko je plneÏ no jen uspokojiveÏ , vyÂkon je jizÏ pod raÂmec pozÏadavkuÊ , kladenyÂch na vyÂkon sluzÏby

hodnoceneÂho

0 - hledisko nenõÂ plneÏ no

PoznaÂmka:

PrÏõÂslusÏneÂ hledisko se posuzuje v souladu s obsahem hlediska a pomocnyÂmi ukazateli, ktereÂ jsou uvedeny v zaÂvorce pod naÂzvem hlediska. Po pecÏliveÂm zvaÂzÏenõÂ vsÏech ukazateluÊ

daneÂho hlediska se v souladu s obecnyÂm stanovenõÂm stupnÏ uÊ hodnocenõÂ vyjaÂdrÏõÂ prÏõÂslusÏnyÂ stupenÏ hodnocenõÂ, kteryÂ se oznacÏõÂ symbolem¹Xª.

CÏ aÂst 3. HodnocenõÂ

1. HlavnõÂ uÂkoly, ktereÂ plnil hodnocenyÂ ve vyÂcvikoveÂm roce:
PorÏadõÂ HodnocenõÂ:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

0 1 2 3 4
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2. Znalost a praktickeÂ uplatnÏ ovaÂnõÂ praÂvnõÂch norem a internõÂch

normativnõÂch aktuÊ v oblasti cÏinnosti hodnoceneÂho (zaÂkonuÊ ,

narÏõÂzenõÂ vlaÂdy, vyhlaÂsÏek, rozkazuÊ apod., ktereÂ nejvõÂce souvisõÂ

s cÏinnostõÂ hodnoceneÂho).

0 1 2 3 4

3. UÂ speÏ sÏnost rozhodovacõÂho procesu ve vztahu k rychlosti

a schopnosti pruzÏneÏ reagovat na zmeÏ nu situace (spraÂvnost

rozhodnutõÂ, prÏizpuÊ sobivost).

0 1 2 3 4

4. OrganizacÏnõÂ schopnosti, systeÂmovyÂ prÏõÂstup k plneÏ nyÂm uÂko-

luÊ m (vcÏasneÂ a rovnomeÏ rneÂ uklaÂdaÂnõÂ plneÏ nõÂ uÂkoluÊ , schopnost

plaÂnovaÂnõÂ, promyÂsÏlenõÂ uÂkoluÊ , hodnocenõÂ situace, stanovenõÂ

priorit, volba odpovõÂdajõÂcõÂch prostrÏedkuÊ , logickaÂ posloupnost

v plneÏ nõÂ uÂkoluÊ , pochopenõÂ uÂkoluÊ , smysl pro soucÏinnost a jejõÂ

uplatnÏ ovaÂnõÂ apod.)

0 1 2 3 4

5. TvuÊ rcÏõÂ prÏõÂstup k plneÏ nyÂm uÂkoluÊ m (schopnost tvorÏit, obo-

hacovat plneÏ nõÂ uÂkoluÊ o vlastnõÂ mysÏlenky, znalosti, zkusÏenosti,

dovednosti, uplatnÏ ovaÂnõÂ vlastnõÂch schopnostõÂ apod.).

0 1 2 3 4

6. DuÊ raz na splneÏ nõÂ uÂkolu, dosahovaÂnõÂ cõÂluÊ (vytrvalost, hou-

zÏevnatost, schopnost dokoncÏit uÂkol apod.).

0 1 2 3 4

7. ProkazovanaÂ odbornost v oblasti sluzÏebnõÂho zarÏazenõÂ,

(teoretickeÂ a praktickeÂ znalosti, dovednosti, zejmeÂna vojensko-

odborneÂ , speciaÂ lnõÂ, znalost a praktickeÂ ovlaÂdaÂnõÂ sveÏ rÏeneÂ techni-

niky znalost zaÂkladnõÂch a technickyÂch uÂdajuÊ , norem apod.).

0 1 2 3 4

8. Schopnost veÂst podrÏõÂzeneÂ (motivace podrÏõÂzenyÂch, vyuzÏitõÂ

jejich schopnostõÂ, tvorÏivosti, poskytovaÂnõÂ prÏimeÏ rÏeneÂ samostat-

nosti, umeÏ nõÂ prÏesveÏ dcÏit, zõÂskat, objektivnost hodnocenõÂ podrÏõÂ-

zenyÂch a jejich diferencovaneÂ odmeÏ nÏ ovaÂnõÂ, zaÂ jem o jejich po-

trÏeby, individuaÂlnõÂ prÏõÂstup, autorita apod.).

0 1 2 3 4

9. Vliv na pozitivnõÂ mezilidskeÂ vztahy k nadrÏõÂzenyÂm, podrÏõÂze-

nyÂm a dalsÏõÂm spolupracovnõÂkuÊ m (cÏestneÂ, spravedliveÂ jednaÂ- 0 1 2 3 4

nõÂ, uprÏõÂmnost, poctivost, prÏõÂkladnost v jednaÂnõÂ, kolegiaÂ lnost).

10. PsychickaÂ odolnost k zaÂteÏ zÏi (psychickaÂ vyrovnanost,

sebeovlaÂdaÂnõÂ, schopnost plnit uÂkoly prÏi pracovnõÂm prÏetõÂzÏenõÂ,

probleÂmovyÂch situacõÂch, vyÂznamnyÂch prÏekaÂzÏkaÂch v cÏinnosti,

konfliktnõÂch situacõÂch. pod tlakem cÏasu apod.).

0 1 2 3 4

zdatnost (hodnotõÂ se podle vyÂsledkuÊ vyÂrocÏnõÂho prÏe-

zkousÏenõÂ naÂsledovneÏ : ,

2 - vyhovujõÂcõÂ, 1 - nevyhovujõÂcõÂ se snahou o zlepsÏenõÂ, 0 - nevyhovujõÂcõÂ beze

snahy o zlepsÏenõÂ).
PoznaÂmka:

HodnocenõÂ se neprovaÂdõÂ, byl-li vojaÂk z rocÏnõÂho prÏezkousÏenõÂ rÏaÂdneÏ omluven

0 1 2 3 4

12. HospodarÏenõÂ se sveÏ rÏenyÂm materiaÂlem a rozpocÏtovyÂmi
0 1 2 3 4prostrÏedky (podkladem jsou vyÂsledky inventarizace, revizõÂ, kon-

trol, rÏesÏenõÂ sÏkod apod.).

PoznaÂmka:

VyplnÏ uje se pouze u vojaÂkuÊ , kterÏõÂ majõÂ odpoveÏdnost za hospodarÏenõÂ s materiaÂ lem

a rozpocÏtovyÂmi prostrÏedky.

11.Fyzická 
4 – splnil, 0 – nesplnil 



13. VojenskeÂ vystupovaÂnõÂ a vneÏ jsÏõÂ upravenost (dodrzÏovaÂnõÂ

kaÂzneÏ , vneÏ jsÏõÂ vzhled, ustrojenost apod.). 0 1 2 3 4

14. OdpoveÏdnost a spolehlivost prÏi plneÏ nõÂ uÂkoluÊ (ochota

prÏijõÂmat odpoveÏ dnost, veÏ domõÂ rozsahu vlastnõÂ odpoveÏ dnosti,

snaha nezklamat, duÊ veÏ ra, zÏe sveÏ rÏenyÂ uÂkol vcÏas a kvalitneÏ splnõÂ,

zÏe dodrzÏõÂ co slõÂbil apod.).

0 1 2 3 4

15. Samostatnost prÏi plneÏnõÂ uÂkoluÊ (samostatnost se hodnotõÂ

podle mõÂry potrÏebneÂho dozoru a pomoci prÏi plneÏnõÂ uÂkoluÊ ). 0 1 2 3 4

16. Kultivovanost projevu (kvalita põÂsemneÂho a slovnõÂho

projevu, strucÏnost, srozumitelnost, gramatickaÂ spraÂvnost,

vyjadrÏovacõÂ schopnosti , slusÏnost apod.).

0 1 2 3 4

17. ZdravaÂ ctizÏaÂdostivost (schopnost prosadit se prÏimeÏ rÏenyÂ-

mi prostrÏedky, snaha o osobnõÂ rozvoj, sebezdokonalovaÂnõÂ,

orientace na dosahovaÂnõÂ nejlepsÏõÂch vyÂsledkuÊ , zdravaÂ souteÏ zÏi-

vost apod.).

0 1 2 3 4

18. Profesionalita vojaÂka, prÏipravenost k bojoveÂmu nasazenõÂ

(odraÂzÏõÂ celkoveÂ hodnocenõÂ v prÏedchozõÂch hlediscõÂch, vojensko-

odborneÂ znalosti, zkusÏenosti, dovednosti, schopnosti, vyÂsledky,

ktereÂ jsou vyÂznamneÂ z hlediska celkoveÂ profesionality, vyÂsled-

ky dosahovaneÂ prÏi vyÂcviku, strÏelbaÂch, prÏezkousÏenõÂ teÏ lesneÂ

zdatnosti apod.).

0 1 2 3 4

CelkovyÂ stupenÏ hodnocenõÂ uÂ speÏ sÏnosti vojaÂka:

PoznaÂmka:

Do ohranicÏeneÂho raÂmce se uvede pruÊ meÏ rnyÂ koeficient celkoveÂho hodnocenõÂ vojaÂka, kteryÂ se

stanovyÂ tak, zÏe se celkovyÂ soucÏet boduÊ prÏi hodnocenõÂ jednotlivyÂch hledisek vydeÏ lõÂ pocÏtem

skutecÏneÏ hodnocenyÂch hledisek.

DoporucÏenõÂ pro dalsÏõÂ sluzÏebnõÂ zarÏazenõÂ:
PoznaÂmka: Uvedou se doporucÏenõÂ, kteraÂ byla hodnoceneÂmu stanovena pro dalsÏõÂ zvysÏovaÂnõÂ jeho profesionality.

CÏ aÂst 4. VyÂrazneÂ charakteristiky
PoznaÂmka: Je-li vojaÂk nositelem jedneÂ nebo neÏ kolika charakteristik, oznacÏõÂ se prÏõÂslusÏnaÂ rubrika, poprÏ. rubriky.

A Je vyÂraznyÂ velitelskyÂ typ.

B Je vyÂraznyÂ typ, orientovanyÂ na sÏtaÂbnõÂ praÂci.

C MaÂ mimorÏaÂdneÂ technickeÂ nadaÂnõÂ.

D Je vynikajicõÂ sportovec.

E JineÂ charakteristiky (uvede se jejich strucÏnyÂ popis).



CÏ aÂst 5. DoporucÏenõÂ k dalsÏõÂ karieÂrÏe
OznacÏõÂ se doporucÏenõÂ k dalsÏõÂmu sluzÏebnõÂmu zarÏazenõÂ (karieÂrÏe).

A Je profesionaÂlem ve sveÂm sluzÏebnõÂm zarÏazenõÂ, doporucÏuji realizovat jmenovaÂnõÂ do vysÏsÏõÂ

hodnosti.

B Je perspektivnõÂ pro vysÏsÏõÂ sluzÏebnõÂ zarÏazenõÂ, prozatõÂm vsÏak doporucÏuji ponechat

v soucÏasneÂm sluzÏebnõÂm zarÏazenõÂ ke zdokonalenõÂ plneÏ nõÂ sluzÏebnõÂch uÂkoluÊ .

C DoporucÏuji ponechat v soucÏasneÂm sluzÏebnõÂm zarÏazenõÂ z duÊ vodu vsÏestranneÂho rozvoje

jeho plneÏnõÂ sluzÏebnõÂch uÂkoluÊ .

D DoporucÏuji uvaÂzÏit mozÏnost zmeÏ ny jeho sluzÏebnõÂho zarÏazenõÂ, ktereÂ je blizÏsÏõÂ dosazÏeneÂmu

stupni vzdeÏ laÂnõÂ a potrÏebaÂm ozbrojenyÂch sil.

e DoporucÏuji prÏelozÏit k vyÂkonu sluzÏby ve stejneÂm sluzÏebnõÂm zarÏazenõÂ do jineÂho mõÂsta

vyÂkonu sluzÏby.

f DoporucÏuji propustit ze sluzÏebnõÂho pomeÏru.

CÏ aÂst 6. UÂ daje o hodnotiteli

Hodnost, jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, osobnõÂ cÏõÂslo: NaÂzev soucÏasneÂho sluzÏebnõÂho zarÏazenõÂ / doba

vyÂkonu:

HodnocenõÂ provedl dne: ................................ v ................................ ...........................................

______________________

Podpis hodnotitele

CÏ aÂst 7. VyjaÂdrÏenõÂ k hodnocenõÂ

VyjaÂdrÏenõÂ hodnoceneÂho k vyÂsledkuÊ m hodnocenõÂ:

________________________ _____________________________

Datum Podpis hodnoceneÂho

VyjaÂdrÏenõÂ nadrÏõÂzeneÂho hodnotitele (odvolacõÂho orgaÂnu):

_________________________

Datum

________________________ ________________________________ __________________

SluzÏebnõÂ zarÏazenõÂ Hodnost,titul,jmeÂno,prÏõÂjmenõÂ Podpis

Poznámka: Uvádí se stanovisko hodnoceného. Odvolává-li se proti hodnocení, je nutné 

uvést přesně, proti kterým částem se odvolává. 

Poznámka: O odvolání hodnoceného je nutno rozhodnout v souladu s platnými právními předpisy. 

Zde se uvádí pouze číslo jednací a datum vydání rozhodnutí o odvolání. Rozhodnutí o odvolání se  

k hodnocení přikládá. 




