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KONTROLNÍ LIST POHOVORU1 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 
Záměr Pacht laboratoře na Poliklinice Žďár nad Sázavou 

Dodavatel ......... 

Projektový manažer ......... 

 
Základní předpoklady Projektového manažera 

Potvrzení splnění všech základních předpokladů Projektového manažera pro úspěšné užívání Laboratoře (plnění Pachtu laboratoře) je nezbytným 
předpokladem pro to, aby mohl dosáhnout na maximum, aritmetický průměr 10 bodů. Není-li Projektovým manažerem:  

- u jednoho ze základních předpokladů potvrzeno jeho splnění, může být při hodnocení jeho individuálních vlastností a schopností Propachtovatelem 
ohodnocen nejvýše 5 body celkem; 

- u dvou ze základních předpokladů potvrzeno jejich splnění, obdrží Projektový manažer při hodnocení jeho individuálních vlastností a schopností od 
Propachtovatele 1 bod celkem; 

- potvrzeno splnění ani jednoho ze základních předpokladů, nebude jeho nabídka zařazena do dalšího přezkumu a hodnocení. 

Základní předpoklady Projektového manažera Ano/Ne 
vč. čísla otázky (lze-li takovou 
identifikovat), u které Projektový 
manažer rozhodujícím způsobem 
potvrdil, že základní předpoklad skutečně 
má/nemá 

Poznámky pro odůvodnění 

1. Potvrdil Projektový manažer, že jeho 
odborná kompetence přispěje k užívání 
Laboratoře (plnění Pachtu laboratoře) o daném 
obsahu a rozsahu? 

zvolte; vepište text vepište text 

2. Potvrdil Projektový manažer motivaci plnit 
povinnosti ve vztahu k užívání Laboratoře od 
začátku do konce Pachtu laboratoře? 

zvolte; vepište text vepište text 

                                                           
1 Kontrolní list je k podmínkám záměru přiložen pro seznámení Dodavatelů s postupem hodnocení v příslušném kritériu. Dodavatelé kontrolní list nevyplňují ani nepřikládají k nabídce. 
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3. Potvrdil Projektový manažer, že nese osobní 
odpovědnost za řádnost poskytování plnění 
při užívání Laboratoře Dodavatelem? 

zvolte; vepište text vepište text 

 

Individuální vlastnosti a schopnosti Projektového manažera  

Níže jsou definovány individuální vlastnosti a schopnosti, které Propachtovatel považuje za zásadní pro poskytování plnění při užívání Laboratoře, tak aby 
Projektový manažer maximálně přispěl k naplnění Účelu záměru. 

Propachtovatel přidělí za každou níže jmenovanou vlastnost či schopnost 

- 10 bodů, pokud Projektový manažer během rozhovoru potvrdil, že ji skutečně má, 

- 5 bodů, pokud Projektový manažer během rozhovoru nepotvrdil, že ji skutečně má, 

- 1 bod, pokud Projektový manažer během rozhovoru potvrdil, že ji skutečně nemá. 

  

Individuální vlastnost či schopnost 
Projektového manažera 

Ano – 10 bodů/Nepotvrdil – 5 
bodů/Ne – 1 bod 

+ číslo otázky (lze-li takovou 
identifikovat), u které Projektový 
manažer rozhodujícím způsobem 
potvrdil, že vlastnost či schopnost 
skutečně má/nemá 

Poznámky pro odůvodnění 

1. srozumitelný zvolte vepište text 

2. stručný, nezabředává do detailů zvolte vepište text 

3. pohotový, rychlý zvolte vepište text 

4. jistý, zdravě sebevědomý          zvolte vepište text 

5. důvěryhodný zvolte vepište text 

6. strukturovaný projev, dokáže 
uspořádat své myšlenky 

zvolte vepište text 

7. vyjadřuje se konkrétně, nikoliv 
povrchně a obecně 

zvolte vepište text 

8. dokáže předvídat, je proaktivní zvolte vepište text 
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9. dokáže vnímat specifika Pachtu 
laboratoře 

zvolte vepište text 

10. o Pachtu laboratoře uvažuje i 
z pohledu Propachtovatele a osob na 
jeho straně (Zákazníků) 

zvolte vepište text 

Aritmetický průměr bodů za Projektového manažera vepište text 

 

 

Vyhotovil: Jméno 


