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Hlavním cílem diplomové práce je zaplnění mezery na poli kvalitativních výzkumných metod. 

Prostředkem k dosažení tohoto cíle je integrace dvou existujících metod fenomenologické 

analýzy – deskriptivní fenomenologicko-psychologické metody (DFPM) a explikační metody 

(EM). Zatímco každá z těchto metod má sama o sobě nedostatky bránící jejímu širšímu 

uplatnění v psychologickém výzkumu,  autorem vytvořená metoda 3PA (pozornost-popis-

porozumění-aplikace) kombinuje jejich přednosti a zároveň odstraňuje jejich nejzásadnější 

limity. Jako demonstraci životaschopnosti a praktické využitelnosti nově vytvořené metody, 

jako i pro účely jejího názorného představení, autor následně v empirické části metodu 3PA 

aplikuje na zkoumání vlastních zkušeností z průběhu základního vojenského výcviku. Touto 

úspěšnou aplikací metody lze považovat stanovený cíl za dosažený. 

Z hlediska struktury autor nejdříve představuje obě integrované metody, jejich východiska, 

přednosti a limity. Následně v samostatně kapitole diskutuje možnosti a případně překážky 

jejich integrace. Následuje podrobný popis jednotlivých kroků nově vytvořené integrované 

metody, vhodně doplněný konkrétními ukázkami dílčích mezi-výstupů její aplikace. 

V poslední části autor prezentuje již finální výsledky analýzy provedené nově vytvořenou 

metodou – tématem je autorova zkušenost se základním vojenským výcvikem, u níž 

identifikuje její strukturu a základní konstituenty. 

Z hlediska obsahu jde o pečlivě zpracovnou práci, u níž je patrná důsledná a pozorná práce 

autora s jazykem, díky čemuž je výsledný text nejen přesný a informativní, ale zároveň čtivý a 

srozumitelný i širšímu publiku. Je možné, že expert v oblasti fenomenologické filosofie by 

mohl mít místy námitky vůči relativnímu zjednodušení určitých konceptů, je ale potřeba brát 

v potaz, že dílo je především metodologickou prací určenou pro výzkumníky v oblasti 

psychologie, ne filosofickým spisem. Takováto pozice je zcela přijatelná i v rámci Husserlova 

pojetí filosofie. 

Celkově lze práci označit za výjimečnou, a to jak svojí ambicí, tak schopností autora tuto 

ambici zrealizovat. Zatímco běžné diplomové práce obvykle aspirují nanejvýš na drobný 

inkrementální přínos ve zkoumané oblasti, zde se autor rozhodl přispět k rozvoji kvalitativní 

metodologie na světové úrovni. Což se mu navíc dle mého soudu i povedlo, a to ještě ke 

všemu v obtížné oblasti fenomenologické analýzy. Jsem nesmírně rád, že jsem se tohoto 

vskutku epického akademického dobrodružství mohl alespoň z povzdáli účastnit a z času na 

čas přispět komentářem či doporučením.  

 

Práci nepřekvapivě doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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