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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií.

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována?

Diplomová práce je standardně strukturovaná. Po úvodní části poskytující teoretické ukotvení a 
vymezení tématu autorka formuluje výzkumné otázky. Následuje metodologie výzkumu. Největší 
část práce je věnovaná empirické analýze získaných dat. V závěrečné diskuzi a shrnutí jsou 
nastíněny přínosy práce, jak teoretické, tak praktické.
Výzkumné cíle jsou představeny ve třech okruzích, pokrytých šesti výzkumnými otázkami. Pět z 
nich je popisných a jsou odpovězeny v empirické části. Šestá otázka směřující na vztah identifikace 
s armádou a následnou tvorbou nové civilní identity je zodpovězena v závěrečné kapitole 
prostřednictvím analýzy konceptu „správného vojáka“.

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty?

Ano, autorka ve své práci využila dostupnou relevantní domácí i zahraniční literaturu.

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?

Je dobré poznamenat, že autorka neměla při získávání dat o Armádě ČR snadný úkol. Vedení AČR 
dokonce výzkum odmítlo a veškeré informace byly dostupné jen přes tiskový odbor. Bylo proto 
nutné přesměrovat výzkum jednak na analýzu dokumentů a jednak ex-vojáky, což se ukázalo jako 
šťastné řešení. Autorce se podařilo získat  28 informátorů z řad bývalých vojáků.
Tématickou analýzu rozhovorů považuji za vhodnou metodu analýzy pro takto vzniklá data i 
vzhledem k popisnému charakteru výzkumných otázek. Uvítal bych seznam témat a jejich 
vzájemné vztahy, aby se tak zvýšila transparence analytického procesu.
Oceňuji, že autorka podrobně reflektuje limity svého výzkumu.

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?

Autorka svou argumentaci opírá o získaná data a vyhýbá se spekulacím; závěry jsou tak empiricky 
podložené.

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých?

Katedra sociologie Pekařská 641/16, 155 00 Praha 5 - Jinonice
Institut sociologických studií tel. 420 778 465 054
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova Email: jana.vojanova@fsv.cuni.cz, Web:   iss.fsv.cuni.cz  

http://iss.fsv.cuni.cz/


Ano.

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?

Výborná.

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké).

Zjištění práce jsou vesměs popisného rázu, kromě poslední části, zabývající se identitou bývalých 
vojáků. Sociologickou úroveň práce by zvýšila větší analytičnost, snaha odkrýt sociální 
mechanismy a procesy známé i v jiných oblastech společnosti.

Předností je naopak to, že zjištění může AČR využít ke zlepšení přípravy vojáků na jejich případný 
odchod do civilu, který k profesionální armádě neodmyslitelně patří.

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.

Ve výzkumu autorka zjistila, že vojáci mají představu, že civilní občané vnímají armádu negativně a 
předsudečně. Na druhé straně je podle výzkumů veřejného mínění důvěra v armádu a tím i její 
prestiž vysoká (75% v září 2020, CVVM), rozhodně větší, než třeba u bank (56%) a politických 
stran (19%). Jak si vysvětlujete tento rozpor?

9. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systé-
mu:  [  ] Theses               [ ] Turnitin                [ x] Ouriginal (Urkund) 

Komentář k výsledku kontroly: V pořádku.

Celkové hodnocení práce: Jedná se o zajímavou diplomovou práci na relevantní téma, která splňuje 
všechny požadavky na diplomovou práci. Doporučuji proto práci k obhajobě. 

Datum: 3. září 2021 Podpis:
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