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Cílem předložené práce je integrovat dvě metody založené na fenomenologii: explikační 
metodu (EM) a deskriptivní fenomenologicko-psychologickou metodu (DFPM). Výsledkem 
této integrace je autorova vlastní metoda 3PA (pozornost-popis-porozumění-aplikace). Práce 
s navrženou metodou je důkladně popsána a metoda je aplikována na autorovu zkušenost 
vojenského výcviku. Diplomová práce je primárně metodologická, poslední část lze chápat 
jako příspěvek k vojenské psychologii. 

Po formální stránce je práce poměrně rozsáhlá – tvoří ji 143 stran textu, 6 stran literatury a 
15 stran příloh. Seznam literatury odpovídá povaze práce. Text je psán velmi srozumitelně a 
je logicky strukturován. Práci by prospěla kontrola překlepů a drobných jazykových chyb. 
Citace jsou v textu používány správně a seznam literatury je zpracován pečlivě (dvě 
reference v seznamu literatury jsou omylem podtrženy).  

Obvyklou Teoretickou část práce tvoří kapitoly 1 až 3, kde autor popisuje metody EM a 
DFPM, a diskutuje jejich vzájemnou kompatibilitu. Oceňuji úroveň výkladu, kterou autor 
zvolil – věnuje se přímo konkrétním přístupům s minimem historizujícího kontextu. Díky 
tomu, že výklad je zaměřen primárně na metodologii, je práce srozumitelná i širšímu 
psychologickému publiku.  

Vlastní metodologický a empirický přínos autora je obsahem kapitol 4 a 5. Autor nejprve 
popisuje navrženou 3PA metodu a poté představuje výsledky realizovaného výzkumu „Vliv 
základního vojenského výcviku na psychickou strukturu vojáka“. Osobně nedokážu diskutovat 
práci a její přínos v kontextu jiných kvalitativních přístupů. Nicméně popis je velmi pečlivý a 
doprovázený promyšlenou argumentací. Práce obsahuje velké množství příkladů, které 
dobře ilustrují výklad.  

Otázky na autora 

• Pokud by výzkumník byl vázán jen na svou zkušenost, nemohl by podle libosti 
zkoumat třeba život s vážným onemocněním, truchlení či ztrátu zaměstnání. Může to 
dlouhodobě omezovat volbu témat? Je možné, že výsledky budou postavené jen na 
zkušenostech „WEIRD“ výzkumníků?  

• Motivace ve stejných situacích (vstup do armády, rozvod), mohou být pro různé lidi 
rozdílné. Do jaké míry to lze zohlednit při používání této metody? Jak obecná zjištění 
se dají nalézt? 

• Do jaké míry považujete za relevantní výzkumy očitých svědků, které problematizují 
vztah mezi pocitem, že si něco dobře pamatuji a skutečnou věruhodností vzpomínky? 

Celkově považuji za velmi zajímavou a zdařilou. Předloženou práci hodnotím VÝBORNĚ a 
DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ. 
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