
Oponentský posudek 

na diplomovou práci Bc. Martiny Kučerové 

Tvorba profesiogramu u vybrané vojenské odbornosti 

 

 

 V předložené práci o rozsahu 61 stran textu s jednou přílohou, seznamem použitých 

zkratek, přehledem tabulek a seznamem obrázků (54 273 znaků) je analyzována činnost 

vojáků průzkumné čety, jsou ověřovány předpoklady pro úspěšný výkon jejich práce a je 

navrženo optimální rozmezí výsledků baterie standardizovaných testů pohybových schopností 

pro výběr uchazečů pro zařazení do uvedeného vojenské povolání. 

 

 Téma diplomové práce řeší aktuální problematiku objektivizace a racionalizace 

personalistiky resortu Ministerstva obrany. Ocenění zaslouží i snaha o vyvozování poznatků 

z terénního výzkumu činnosti vojenské jednotky.  

 

Stanovené cíle práce lze považovat za splněné v části, týkající se zjištění úrovně 

pohybových schopností vojáků pomocí motorických testů a stanovení limity testů z tělesné 

přípravy pro přijímání uchazečů k průzkumné četě. Ke stanovenému cíli „potvrdit či vyvrátit 

výsledky mé bakalářské práce, ve které jsem zjistila, že průzkumník potřebuje ke své práci 

hlavně vytrvalostní schopnosti“ se mohu vyjádřit pouze částečně, jednak nemám k dispozici 

citovanou bakalářskou práci, jednak to jednoznačně nevyplývá z výsledků provedeného 

výzkumu. Z údajů, uvedených v tabulkách 3 až 5 vyplývá, že polovina doby činnosti 

sledované jednotky byla věnována intelektuálním činnostem  (pozorování - 35 %, kontrola 

plastického stolu - 3%, vydání bojového rozkazu - 1%, zpracování nařízení k výcviku- 2%, 

doplnění signálů - 1%, seznámení s bezpečnostními opatřeními - 1%, hlášení nadřízenému - 

5% změna úkolu -1% seznámení s úkolem všemi členy družstva - 0,5%, - oficiální ukončení- 

0,5%). Součástí druhé poloviny doby činnosti sledované jednotky byly činnosti, vyžadující 

vytrvalostní schopnosti a další činnosti jiného charakteru. Z tohoto zjištění však nejsou 

vyvozeny odpovídající závěry. 

 

 Teoretická a metodologická část práce jsou zpracovány přehledně. Zvolené metody 

řešení odpovídají účelu práce. Testování pohybových schopností bylo realizováno 

standardizovanými testy. 



Výsledkem práce je návrh testové baterie pro zjišťování úrovně motorických 

schopností uchazečů o povolání průzkumníka a nastavení úrovně limitů testů z tělesné 

přípravy pro výběr uchazečů o službu v průzkumné četě VÚ 1824 Žatec, uplatnitelné v praxi. 

 

Práce má formální nedostatky: v teoretické části chybí názvy a čísla přehledů (str. 24,   

25 a 37). Práce by vyžadovala jazykovou korekturu (zejména nejednotná a chybná 

interpunkce v četných výčtech faktů – např. str. 12, 14, 22, 27, 28, 35, …  a další pravopisné 

chyby,  např. v názvu AČR v přehledu použitých zkratek na str. 65).   

 

Předložená práce splňuje požadavky na diplomovou práci, protože kandidátka 

prokázala teoretické zvládnutí problematiky a znalost základů vědecké práce, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. Hodnotím ji známkou velmi dobře. 

 

Pro obhajobu stanovuji pro kandidátku otázku: Uveďte požadovanou úroveň obecných 

způsobilostí a osobnostních požadavků pro vojenské povolání průzkumník.  

 

 

V Praze 11. dubna 2011. 

 

 

Doc. RNDr. Ladislav Halberštát, CSc. 

 


