
KarieÂroveÂ hodnocenõÂ

CÏ aÂst 1. OsobnõÂ a sluzÏebnõÂ uÂdaje hodnoceneÂho vojaÂka

Hodnost, titul, jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ: Datum a mõÂsto narozenõÂ / osobnõÂ cÏõÂslo:

Datum prÏijetõÂ (povolaÂnõÂ) do

sluzÏebnõÂho pomeÏ ru:

RodinnyÂ stav

deÏ ti:

NejvysÏsÏõÂ dosazÏeneÂ vzdeÏ laÂnõÂ / obor:

UÂ tvar: MõÂsto trvaleÂho pobytu:

DuÊ vod zpracovaÂnõÂ karieÂroveÂho hodnocenõÂ:

CÏ aÂst 2. PruÊ beÏ h karieÂry hodnoceneÂho vojaÂka
PoznaÂmka: StrucÏneÏ se charakterizuje pruÊ beÏh karieÂry hodnoceneÂho vojaÂka. DuÊ raz je nutno polozÏit na obdobõÂ jeho poslednõÂ sluzÏby (vzdeÏ laÂnõÂ, kurzy, sluzÏebnõÂ zarÏazenõÂ,

nasazenõÂ v zahranicÏõÂ apod.).

CÏ aÂst 3. SlovnõÂ vyjaÂdrÏenõÂ k hlediskuÊ m periodickeÂho hodnocenõÂ
PoznaÂmka:Podle uvaÂzÏenõÂ hodnotitele se k blizÏsÏõÂ charakteristice profesionaÂlnõÂch kvalit vojaÂka uvaÂdõÂ podrobneÏ jsÏõÂ slovnõÂ komentaÂrÏ k jednotlivyÂm hlediskuÊ m tak , aby byly

profesionaÂlnõÂ kvality hodnoceneÂho prÏesneÏ charakterizovaÂny. Nebyl-li vojaÂk hodnocen prÏi poslednõÂm periodickeÂm hodnocenõÂ, je nutno uveÂst podrobnyÂ slovnõÂ

komentaÂrÏ u vsÏech hledisek.

1. HlavnõÂ uÂkoly plneÏ neÂ od poslednõÂho karieÂroveÂho hodnocenõÂ:

2. Znalost a praktickeÂ uplatnÏ ovaÂnõÂ praÂvnõÂch norem v oblasti puÊ sobnosti hodnoceneÂho:

3. UÂ speÏ sÏnost rozhodovacõÂho procesu ve vztahu k rychlosti a schopnosti operativneÏ reagovat na

zmeÏ ny situace:

4. OrganizacÏnõÂ schopnosti, systeÂmovyÂ prÏõÂstup k plneÏ nyÂm uÂkoluÊ m:



5. TvuÊ rcÏõÂ prÏõÂstup k plneÏ nyÂm uÂkoluÊ m:

6. DuÊ raz na splneÏ nõÂ uÂkolu, dosahovaÂnõÂ cõÂluÊ :

7. ProkazovanaÂ odbornost v oblasti zarÏazenõÂ hodnoceneÂho v zaÂvislosti na jejõÂm uplatnÏ ovaÂnõÂ:

8. Schopnost veÂst podrÏõÂzeneÂ :

9. Vliv na pozitivnõÂ mezilidskeÂ vztahy k nadrÏõÂzenyÂm, podrÏõÂzenyÂm a dalsÏõÂm spolupracovnõÂkuÊ m:

10. PsychickaÂ odolnost k zaÂteÏ zÏi:

11. zdatnost:

12. HospodarÏenõÂ se sveÏ rÏenyÂm materiaÂlem a rozpocÏtovyÂmi prostrÏedky:

13. VojenskeÂ vystupovaÂnõÂ a vneÏ jsÏõÂ upravenost:

14. OdpoveÏdnost a spolehlivost prÏi plneÏ nõÂ uÂkoluÊ :

15. Samostatnost prÏi plneÏnõÂ uÂkoluÊ a povinnostõÂ:

16. Kultivovanost projevu v jednaÂnõÂ:

Fyzická

 



17. ZdravaÂ ctizÏaÂdostivost, snaha byÂt nejlepsÏõÂ:

18. Profesionalita vojaÂka, prÏipravenost k bojoveÂmu nasazenõÂ:

CÏ aÂst 4. VyÂrazneÂ schopnosti, dovednosti, znalosti a charakteristika osobnosti
PoznaÂmka: UvadeÏ jõÂ se vyÂznamneÏ jsÏõÂ schopnosti, znalosti nebo schopnosti hodnoceneÂho, ktereÂ vyÂrazneÏ prÏevysÏujõÂ beÏ zÏnyÂ raÂmec. MuÊ zÏe se naprÏ. jednat o to, zÏe

hodnocenyÂ je vyÂrazneÏ velitelskyÂ typ, maÂ vyÂrazneÂ schopnosti pro sÏtaÂbnõÂ praÂci, znacÏneÂ technickeÂ nadaÂnõÂ, zrucÏnost, dovednost, dosahuje urcÏityÂch vyÂsledkuÊ v cÏinnosti, zaÂjmu,

poprÏ. je vynikajõÂcõÂ sportovec. Pozornost je nutno takeÂ veÏ novat vyÂznamneÏ jsÏõÂm znalostem v oblasti spolecÏenskeÂho deÏ nõÂ, kulturnõÂho rozhledu, znalosti historie apod.

CÏ aÂst 5. SilneÂ a slabeÂ straÂnky v cÏinnosti hodnoceneÂho
PoznaÂmka: PodrobneÏ ji se uvaÂdeÏ jõÂ vyÂznamneÏ jsÏõÂ silneÂ a slabeÂ straÂnky ve sluzÏebnõÂ cÏinnosti hodnoceneÂho, poprÏ. faktory, ktereÂ ovlivnÏ ovaly jeho cÏinnost od poslednõÂho

karieÂroveÂho hodnocenõÂ.

CÏ aÂst 6. DoporucÏenõÂ pro dalsÏõÂ profesionaÂlnõÂ ruÊ st
PoznaÂmka: UvaÂdeÏ jõÂ se doporucÏenõÂ, kteraÂ byla hodnoceneÂmu stanovena pro jeho dalsÏõÂ profesionaÂlnõÂ ruÊ st. PodrobneÏ ji se uvaÂdeÏ jõÂ doporucÏenõÂ k ruÊ stu kvality jeho vyÂkonu a pro

dalsÏõÂ karieÂru tak, aby mohl hodnocenyÂ uvedenaÂ doporucÏenõÂ zpracovat do sveÂho ¹plaÂnu profesionaÂlnõÂho ruÊ stuª.

CÏ aÂst 7. ZpuÊ sobilost pro navrhovaneÂ personaÂlnõÂ opatrÏenõÂ
PoznaÂmka:UvaÂdõÂ se, zda je hodnocenyÂ podle nazoru hodnotitele zpuÊ sobilyÂ pro realizaci prÏedpoklaÂdaneÂho personaÂlnõÂho opatrÏenõÂ. ZpuÊ sobilost se posuzuje z hlediska

zdravotnõÂho stavu a jeho vlivu na sluzÏebnõÂ cÏinnost, fyzickeÂ zdatnosti, psychickeÂ zpuÊ sobilosti, stupneÏ dosazÏeneÂho vzdeÏ laÂnõÂ a dosahovanyÂch vyÂsledkuÊ . Stanovisko hodnotitele je

nutno blõÂzÏe zduÊ vodnit. V zaÂveÏ ru se vyÂstizÏneÏ uvaÂdõÂ zaÂveÏ r stanoviska hodnotitele, naprÏ. na zaÂkladeÏ vyÂsÏe uvedeneÂho doporucÏuji propustit ze sluzÏebnõÂho pomeÏ ru apod.



JazykoveÂ znalosti ZdravotnõÂ

klasifikace
PoznaÂmka:ZdravotnõÂ klasifikace

hodnoceneÂho se oznacÏuje v tabulce

symbolem ¹X ª.

1. ObecneÂ znalosti cizõÂch jazykuÊ 2. Znalosti cizõÂch jazykuÊ

podle STANAG 6001
NaÂzev jazyka UÂ rovenÏ komunikace NaÂzev jazyka StupenÏ hodnocenõÂ

A C1

PoznaÂmka:

PoznaÂmka:UrovenÏ se hodnotõÂ-zaÂkladnõÂ, pokrocÏilaÂ , vyspeÏ laÂ,

prÏekladatelskaÂ.

PoznaÂmka:StupneÏ hodnocenõÂ 1-5 stanovuje zkusÏebnõÂ komise

podle normy STANAG 6001.

CÏ aÂst 8. VyjaÂdrÏenõÂ k hodnocenõÂ

HodnocenõÂ zpracoval:

______________________ ____________________________ ________________________

SoucÏaÂst otevrÏeneÏ SluzÏebnõÂ zarÏazenõÂ Hodnost,titul,jmeÂno,prÏõÂjmenõÂ

___________________________ ___________________________

Datum Podpis

VyjaÂdrÏenõÂ hodnoceneÂho:
PoznaÂmka: UvaÂdõÂ se stanovisko hodnoceneÂho. OdvolaÂvaÂ-li se proti hodnocenõÂ, je nutneÂ uveÂst prÏesneÏ , proti kteryÂm cÏaÂstem se odvolaÂvaÂ.

___________________________ _____________________________

Datum Podpis

VyjaÂdrÏenõÂ nadrÏõÂzeneÂho hodnotitele (odvolacõÂho orgaÂnu):
PoznaÂmka: O odvolaÂnõÂ hodnoceneÂho je nutno rozhodnout v souladu s platnyÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.

_________________________ __________________________ _________________________

SoucÏaÂst otevrÏeneÏ SluzÏebnõÂ zarÏazenõÂ Hodnost, titul, jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ

________________________ __________________________

Datum Podpis

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

se k hodnocení přikládá. 




