
 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Grafické schéma organizační struktury

  

Ředitel krajského úřadu

PaedDr. Jaroslav Soural, 
CSc.

01 - Odbor kancelář 
hejtmana kraje

PaedDr. Vlastislav 
Kuchař

01.1 - Oddělení vztahů k 
veřejnosti

01.2 - Oddělení pro 
krizové řízení

01.3 - Oddělení činností 
sekretariátů

01.4 - Oddělení 
mezinárodních vztahů

02 - Odbor kancelář 
ředitele krajského úřadu

Ing. Leo Nevřela

02.1 - Oddělení 
personální

02.2 - Oddělení 
veřejných zakázek

02.3 - Oddělení služeb a 
údržby

02.4 - Oddělení 
autodopravy

03 - Odbor kontroly a 
interního auditu

Ing. Ivana Durczoková

03.1 - Oddělení kontroly 
příspěvkových organizací

03.2 - Oddělení 
přezkoumání 

hospodaření územních 
celků

03.3 - Oddělení stížností 
a kontroly veřejné 
finanční podpory

04 - Odbor právní a 
organizační

JUDr., Ph.D. Miroslav 
Býma

04.1 - Oddělení právní
04.2 - Oddělení 

legislativní a organizační

05 - Odbor informatiky

Ing. Tomáš Vašica

05.1 - Oddělení správy 
sítí a výpočetní techniky

05.2 - Oddělení správy 
databází a aplikací

05.3 - Oddělení správy 
GIS a projektů

06 - Odbor vnitra a 
krajský živnostenský 

úřad

JUDr. Věra Dostálová

06.1 - Oddělení státního 
občanství a matrik

06.2 - Oddělení 
správních činností

06.3 - Oddělení spisové 
služby

06.4 - Oddělení krajský 
živnostenský úřad

07 - Odbor investiční a 
majetkový

Ing. Milan Novotný

07.1 - Oddělení 
investiční

07.2 - Oddělení 
majetkové

08 - Odbor financí

Ing. Anna Klimšová

08.1 - Oddělení rozpočtu 
a financování

08.2 - Oddělení 
účetnictví a výkaznictví

08.3 - Oddělení 
správních činností



 

 

 

  

09 - Odbor zdravotnictví

Ing., Ph.D. Petra 
Tomanová

09.1 - Oddělení zdravotní 
péče

09.2 - Oddělení 
samosprávných činností

9.3 - Oddělení zdravotní 
politiky a analýz

10 - Odbor územního 
plánování, stavebního 

řádu a kultury

JUDr. Marta Wroblowská

10.1 - Oddělení 
územního plánování

10.2 - Oddělení 
stavebního řádu

10.3 - Oddělení kultury a 
památkové péče

11 - Odbor regionálního 
rozvoje a cestovního 

ruchu

Mgr. Martin Radvan

11.1 - Oddělení 
regionálního rozvoje

11.2 - Oddělení 
strukturálních fondů

11.3 - Oddělení 
cestovního ruchu

12 - Odbor životního 
prostředí a zemědělství

Ing. Tomáš Kotyza

12.1 - Oddělení vodního 
hospodářství

12.2 - Oddělení ochrany 
ovzduší a integrované 

prevence

12.3 - Oddělení ochrany 
přírody a zemědělství

12.4 - Oddělení 
odpadového 
hospodářství

12.5 - Oddělení 
hodnocení vlivů na 
životní prostředí a 

lesního hospodářství

12.6 - Oddělení 
samosprávných činností

13 - Odbor školství, 
mládeže a sportu

PaedDr. Libor Lenčo

13.1 - Oddělení správy 
škol

13.2 - Oddělení rozvoje 
vzdělávání

13.3 - Oddělení mládeže 
a sportu

13.4 - Oddělení přímých 
nákladů

13.5 - Oddělení 
financování škol

14 - Odbor evropských 
projektů

Ing. Hynek Orság

14.1 - oddělení rozvoje 
lidských zdrojů

14.2 - oddělení rozvoje 
regionální infrastruktury

14.3 - oddělení metodiky 
a financování projektů

15 - Odbor sociálních věcí

Mgr. Daniel Rychlik

15.1 - Oddělení 
sociálních služeb

15.2 - Oddělení 
sociálních dávek

15.3 - Oddělení 
ekonomické

16 - Odbor dopravy a 
silničního hospodářství

Ing. Ivo Muras

16.1 - Oddělení dopravy
16.2 - Oddělení dopravně 

správních agend

16.3 - Oddělení silničního 
hospodářství



 

 

Příloha č. 2: Současný hodnotící list zaměstnance krajského úřadu 

Hodnotící list zaměstnance 

 

Hodnocený zaměstnanec:  

 

Hodnocení stanovených cílů (úkolů) z minulého období 

 

Cíl z roku splněno Stručný komentář k hodnocení 

 Ano/ne  

 

Stanovení cílů (úkolů), kterých má hodnocený dosáhnout v následujícím období 

 

Označení 

cíle 

Cíl – úkol pro následující období Výstup 

1/10   

2/10   

3/10   

 

Hodnocení vybraných ukazatelů  

 
Číslo 2x Ukazatel Úroveň Body 

 

1. Výsledky práce 

1.1  Dodrţování termínů zadání a plnění úkolů   

1.2  Správnost, úplnost výsledků   

 

2. Správnost, úplnost výsledků 

2.1  Úroveň celkového pracovního úsilí a vytrvalosti – snaha splnit cíl   

2.2  Dodrţování postupů a pravidel v zájmu plnění úkolů a činností   

 

3. Sociální chování 

3.1  Účelná komunikace s kolegy i mimo vlastní útvar   

3.2  Účelná spolupráce s kolegy i mimo vlastní útvar   

 

4. Dovednosti a znalosti 

4.1  Úroveň odborného přístupu k činnostem   

4.2  Organizace vlastní práce: čas, priority, systematičnost   

4.3  Samostatnost a iniciativa při plnění úkolů   

4.4  Kreativita při plnění úkolů   

4.5  Operativnost při řešení nestandartních a nepředvídaných úkolů   

4.6  Loajalita k úřadu   

4.7  Aktivní rozvoj znalostí o odborného přehledu   

 

Celkový součet bodů  

Průměr hodnocení  

 

 

 

 



 

 

Návrhy na další zdokonalování – vzdělávání 

 

 Oblast pro zdokonalení Forma Termín plnění 

1    

2    

3    

 

Z hodnocení zaměstnance vyplývá tento celkový závěr 

 

 

 

Vyjádření zaměstnance ke své práci na krajském úřade (náměty, zlepšení, připomínky) 

 

 

Vyjádření zaměstnance k pracovním a sociálním podmínkám 

 

  



 

 

Příloha č. 3 

Záznamový list klíčových událostí 

 

Hodnocený zaměstnanec: 

 

Hodnotitel:  

 

Datum Pozitivní událost Váha Negativní událost Váha 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



 

 

Příloha č. 4: Návrh sebehodnotícího listu zaměstnance 

 

Sebehodnotící list zaměstnance 

 

Hodnocený zaměstnanec:  

 

Hodnocení vybraných ukazatelů  

 
Číslo 2x Ukazatel Úroveň Body 

 

1.Pracovní výkon 
1.1  Kvalita práce (komplexnost, přesnost, bezchybnost)   

1.2  Stálost výkonu (vyváţenost, rychlost, efektivita)   

1.3  Iniciativa (snaha, aktivita, samostatnost)   

1.4  Odborné znalosti    

 

2. Účelnost práce  
2.1  Plnění v termínu   

2.2  Orientace na kvalitu výstupu, na klienta   

2.3  Vyuţití pracovní doby   

2.4  Vyuţívání zdrojů   

2.5  Tvůrčí myšlení, schopnost analýzy a řešení problémů   

 

3. osobní kvality (vztah k práci) 
3.1  Adaptabilita/flexibilita vůči změnám   

3.2  Schopnost podat výkon v zátěţi a stresových situacích   

3.3  Schopnost úsudku, chápavost   

3.4  Osobní rozvoj   

3.5  Zájem o odborný rozvoj   

3.6  Schopnost pomáhat   

 

4. sociální dovednosti 
4.1  Ochota týmové spolupráce   

4.2  Chování v konfliktních situacích   

4.3  Asertivní chování   

 

5. komunikativní dovednosti 
5.1  Úroveň jednání se spolupracovníky, s veřejností   

5.2  Reprezentativnost vystupování (prezentace organizace, vlastní osoby)   

5.3  Rétorické dovednosti   

5.4  Písemný projev   

 

 

Celkový součet bodů  

Průměr hodnocení  

 

Datum a podpis zaměstnance: 

  



 

 

Příloha č. 5: Návrh sebehodnotící zprávy 

 

Sebehodnotící zpráva 

 

Hodnocený zaměstnanec: 

 

Hlavní přínosy k plnění poslání pracovní pozice (čím jsem přispěl): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silné a slabé stránky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení osobního rozvoje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náměty na zlepšení, připomínky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum a podpis zaměstnance: 

 

 



 

 

 Příloha č. 6: Návrh hodnotícího listu – „nevedoucí“ zaměstnanec 

 

Hodnotící list zaměstnance 

 

Hodnocený zaměstnanec:  

 

Hodnocení stanovených cílů (úkolů) z minulého období 

 

Cíl z roku splněno komentář 

 Ano/ne  

 

Stanovení cílů (úkolů), kterých má hodnocený dosáhnout v následujícím období 

 

Označení 

cíle 

Cíl pro následující období výstup 

1   

2   

3   

 

Hodnocení vybraných ukazatelů  

 
Číslo 2x Ukazatel Úroveň Body 

 

1.Pracovní výkon 
1.1  Kvalita práce (komplexnost, přesnost, bezchybnost)   

1.2  Stálost výkonu (vyváţenost, rychlost, efektivita)   

1.3  Iniciativa (snaha, aktivita, samostatnost)   

1.4  Odborné znalosti    

 

2. Účelnost práce  
2.1  Plnění v termínu   

2.2  Orientace na kvalitu výstupu, na klienta   

2.3  Vyuţití pracovní doby   

2.4  Vyuţívání zdrojů   

2.5  Tvůrčí myšlení, schopnost analýzy a řešení problémů   

 

3. osobní kvality (vztah k práci) 
3.1  Adaptabilita/flexibilita vůči změnám   

3.2  Schopnost podat výkon v zátěţi a stresových situacích   

3.3  Schopnost úsudku, chápavost   

3.4  Osobní rozvoj   

3.5  Zájem o odborný rozvoj   

3.6  Schopnost pomáhat   

 

4. sociální dovednosti 
4.1  Ochota týmové spolupráce   

4.2  Chování v konfliktních situacích   

4.3  Asertivní chování   

 

5. komunikativní dovednosti 
5.1  Úroveň jednání se spolupracovníky, s veřejností   



 

 

5.2  Reprezentativnost vystupování (prezentace organizace, osoby)   

5.3  Rétorické dovednosti   

5.4  Písemný projev   

 

Celkový součet bodů  

Průměr hodnocení  

 

Návrhy na další zdokonalování – vzdělávání 

 

 Oblast pro zdokonalení Forma Termín plnění 

1    

2    

3    

 

Závěr hodnocení 

 
 

 

  



 

 

Příloha č. 7: Návrh hodnotícího listu – vedoucí zaměstnanec 

 

Hodnotící list vedoucího zaměstnance 

 

Hodnocený zaměstnanec:  

 

Hodnocení stanovených cílů (úkolů) z minulého období 

 

Cíl z roku splněno Komentář 

 Ano/ne  

 

Stanovení cílů (úkolů), kterých má hodnocený dosáhnout v následujícím období 

 

Označení 

cíle 

Cíl pro následující období výstup 

1   

2   

3   

 

Hodnocení vybraných ukazatelů  

 
Číslo 2x Ukazatel Úroveň Body 

 

1.Pracovní výkon 
1.1  Kvalita práce (komplexnost, přesnost, bezchybnost)   

1.2  Stálost výkonu (vyváţenost, rychlost, efektivita)   

1.3  Iniciativa (snaha, aktivita, samostatnost)   

1.4  Odborné znalosti    

 

2. Účelnost práce  
2.1  Plnění v termínu   

2.2  Orientace na kvalitu výstupu, na klienta   

2.3  Vyuţití pracovní doby   

2.4  Vyuţívání zdrojů   

2.5  Tvůrčí myšlení, schopnost analýzy a řešení problémů   

 

3. osobní kvality (vztah k práci) 
3.1  Adaptabilita/flexibilita vůči změnám   

3.2  Schopnost podat výkon v zátěţi a stresových situacích   

3.3  Schopnost úsudku, chápavost   

3.4  Osobní rozvoj   

3.5  Zájem o odborný rozvoj   

3.6  Schopnost pomáhat   

 

4. sociální dovednosti 
4.1  Ochota týmové spolupráce   

4.2  Chování v konfliktních situacích   

4.3  Asertivní chování   

 

5. komunikativní dovednosti 
5.1  Úroveň jednání se spolupracovníky, s veřejností   



 

 

5.2  Reprezentativnost vystupování (prezentace organizace, vlastní osoby)   

5.3  Rétorické dovednosti   

5.4  Písemný projev   

 

6. řídící schopnosti 
6.1  Strategické myšlení a dlouhodobé plánování   

6.2  Vedení lidí   

6.3  Delegace pravomoci   

6.4  Kvalita hodnocení podřízených a rozvoj jejich schopností   

 

Celkový součet bodů  

Průměr hodnocení  

 

Návrhy na další zdokonalování – vzdělávání 

 Oblast pro zdokonalení Forma Termín plnění 

1    

2    

3    

 

Závěr hodnocení 

 
 

 

  



 

 

Příloha č. 8: Dotazník 

 

Váţená paní, váţený pane, 

Dovolte mi, abych Vás poţádala o vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se 

systému hodnocení(nefinančního) na krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Vaše ochota 

můţe napomoci navrhnout řadu námětů pro zlepšení, jak zefektivnit hodnocení zaměstnanců. 

Všechny dotazníky jsou anonymní a slouţí k vypracování mé diplomové práce. 

Předem děkuji za Váš čas a spolupráci. Veronika Dolkošová, studentka oboru management, 

VŠB-TUO EKF 

 

1. Jak dlouho pracujete v této organizaci?  

a) Méně neţ 2 roky  

b) 2-5 let 

c) více neţ 5 let 

 

2. Jaký vztah máte k cílům a poslání této organizace?  

a) Jsou to i mé vlastní cíle. 

b) Povaţuji je za dobré. 

c) Myslím, ţe jsou špatné. 

d) Nevím jaké jsou. 

e) Ţádné nejsou. 

 

3. Jak moc/do jaké míry je pro Vás důleţité hodnocení nadřízeným?  

a) velmi důleţité  

b) spíše důleţité 

c) spíše nedůleţité 

d) velmi nedůleţité 

 

4. Hodnotí Vás nadřízený i průběţně?  

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 

5. Jak často by podle Vás mělo hodnocení probíhat?  

a) 1 krát ročně  

b) 2 krát ročně  

c) čtvrtletně 

d)  více krát za rok 

 



 

 

6. Myslíte si, ţe hodnocení zaměstnanců probíhá spravedlivě? 

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 

7. Myslíte si, ţe současně nastavené hodnocení dostatečně ohodnotí Váš pracovní 

výkon?  

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) spíše ne  

d) určitě ne 

 

8. Má hodnocení prováděné nadřízeným vliv na výkony Vaší práce?  

a) ano 

b) částečně  

c) spíše ne  

d) nemá ţádný vliv 

 

9. Pociťujete nedostatek zpětné vazby při komunikaci s Vaším nadřízeným 

v souvislosti s hodnocením Vaší práce?  

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) spíše ne  

d) určitě ne 

 

10. Myslíte si, ţe současné roční hodnocení celkově splňuje svůj účel?  

a) Ano, splňuje  

b) částečně  

c) ne, nesplňuje 

 

11. Vyuţil/a byste moţnosti ohodnotit svého kolegu?  

a) ano  

b) ne 

 

12. Vyuţil/a byste moţnosti ohodnotit svého nadřízeného?  

a) ano  

b) ne 

 

13. Vyuţil/a byste moţnosti přípravy na hodnotící pohovor formou sebehodnocení? 

a)  ano  

b) ne 

 



 

 

14. Změnil/a byste cokoliv na průběhu Vašeho hodnocení? (moţnost zakrouţkovat více 

odpovědí) 

a) délku trvání 

b) kritéria hodnocení 

c) přístup nadřízeného 

d) atmosféru, je stresující 

e) ne, jsem zcela spokojen/a 

f) jiné…………… 

 

15. Nabízí Vám organizace moţnost profesního rozvoje a růstu?  

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) spíše ne  

d) určitě ne 

Následující otázka je pouze pro vedoucí zaměstnance, kteří provádějí roční hodnocení 

(Pokud nejste vedoucí odboru nebo oddělení, prosím, pokračuje otázkou č. 17 ): 

 

16. Do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením? 

( 1 – zcela souhlasím; 2 – spíše souhlasím; 3 – spíše nesouhlasím; 4 – zcela nesouhlasím) 

Současné hodnocení zaměstnanců je efektivní a postačující. 

1 2 3 4 

Současné hodnocení pozitivně ovlivňuje pracovní výkonnost a motivaci Vašich zaměstnanců. 

1 2 3 4 

Současné hodnocení zaměstnanců pokládám za strohé a rutinní. 

1 2 3 4 

Současné hodnocení pokládám pouze za administrativní nutnost. 

1 2 3 4 

Hodnocení zaměstnanců, obecně, je klíčovým procesem pro odborný i osobní rozvoj 

zaměstnance, je aktivním nástrojem rozvoje celé organizace. Je třeba na něj klást důraz. 

1 2 3 4 

 

17. V čem spatřujete největší nedostatky současného systému ročního hodnocení? 

Prosím vypište. 

 

 

 

 



 

 

18. Věková kategorie?  

a) 20 let- 25 let   

b) 26 let – 35 let   

c) 36 let – 45 let   

d) 46 let a více 

 

19. Pohlaví ? a) muţ    b) ţena 

Děkuji za čas, který jste strávil/a vyplněním dotazníku.   

Hezký den. 

 

 

 

 

 


