
Oponentský posudek 

na bakalářskou práci Petra Stasa 

Popis pracovní činnosti inspektora Inspekce ministra obrany 

 

 

 Předložená práce v rozsahu čtyřiceti stran textu se dvěma přílohami a seznamem 

použitých zkratek (44 510 znaků) je zajímavým pokusem o analýzu práce v resortu 

Ministerstva obrany. Cílem práce je popis a porovnání pracovních činností pracovníků 

Odboru vojskové inspekce Inspekce ministra obrany.  

 

 Téma bakalářské práce je aktuální, neboť analýza práce, vytváření typových pozic 

vojenských povolání se stává východiskem pro personální řízení resortu Ministerstva obrany. 

Bude uplatňováno pro výběr, přípravu, hodnocení a rozvoj vojenského personálu i pro 

vytváření optimálních podmínek pro případné uplatnění ve druhé – civilní kariéře. 

 

 Stanovené cíle práce byly splněny. Na základě literární rešerže byla zvolena pro sběr 

dat metoda tzv. kontrolovaného autosnímkování pracovních činností, které inspektor 

vykonává v tzv. běžném pracovním a kontrolním dni u deseti pracovníků Odboru vojskové 

inspekce Inspekce ministra obrany. Po analýze a diskusi získaných údajů jsou odpovězeny 

stanovené výzkumné otázky. Zvolené metody řešení odpovídají účelu práce. 

 

Výsledkem práce je výčet pracovních činností inspektory Inspekce ministra obrany, 

určení časové náročnosti jednotlivých činností, porovnání struktury pracovních činností  

a určení podílu hlavních, vedlejších a doplňkových pracovních činností běžného dne při práci 

na pracovišti a při kontrolní činností v terénu. Práci je možné považovat za modelovou 

ukázku přístupu k analýze práce v resortu Ministerstva obrany. Autoritativní závěry by však 

bylo možné vyslovovat po vyhodnocení časových snímků pracovní činnosti za delší období, 

než jeden den. 

 

Práce má formální nedostatky: chybí názvy tabulek, grafy nejsou označeny číslem ani 

názvem. Kapitoly 8.2.8. a 8.2.10 obsahují pouze tabulky a grafy bez textové interpretace. 

Z věcného hlediska připomínám, že pro práci inspektora Inspekce ministra obrany je zásadní 

nejen studium právních předpisů, ale i právní vědy a odbornosti, ve které vykonává kontrolní 

činnost. Práce by vyžadovala rovněž jazykovou korekturu (nepřesné výrazy – např. str. 24 a 

pravopisné chyby, zejména v interpunkci – str. 10,13,16, 24 a další). 



Předložená práce splňuje požadavky na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. Hodnotím ji známkou dobře. 

 

Pro obhajobu stanovuji pro kandidáta otázku: Co to je informační systém typových 

pozic a jak by mohl být využit v resortu Ministerstva obrany? 

 

 

 

V Praze 10. dubna 2011, 

 

 

Doc. RNDr. Ladislav Halberštát, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 


