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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce: Bc. Aneta Soukopová 

Název práce: Z armády do civilu: profesní identita bývalých vojáků AČR 
 
Vedoucí práce: Doc. Martin Hájek, Ph.D. 

Oponent/tka: Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 

Navržené hodnocení: C 
 
 
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? 
 
Cílem diplomové práce je zaměřit se na profesní identitu bývalých vojáků a problematiku přechodu 
mezi armádním a civilním prostředím. Práce se soustřeďuje se na identifikaci diferencí mezi oběma 
prostředími i na otázku přípravy na odchod do civilu. Je strukturována vhodně k zodpovězení 
výzkumných otázek. Výzkumné otázky jsou v závěru zodpovězeny a k práci je vedena diskuse. 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Autorka se opírá o relevantní literaturu, neidentifikovala však všechny zdroje, které by jí mohly 
vhled do zkoumaného prostředí usnadnit. K českému prostředí je relativně málo literatury, přesto 
mohly pomoci empirické výzkumy Jitky Laštovkové, která se věnovala transformaci v AČR a 
tématu schopností velitele, nebo disertační práce Zdeňka Mikulky, nebo rigorózní práce Ondřeje 
Heřmana, kteří se věnují tématu etiky a hodnot, na něž Aneta Soukopová v práci několikrát naráží. 
Literatura se k tématu není bohatá, proto je škoda, že autorka nevyužila více toho, co je k dispozici. 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Autorka pracovala s 28 informátory. Jednalo se o hloubkové rozhovory, tudíž lze takový počet 
akceptovat.  
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Autorka, velmi pečlivě pracuje se zjištěnými údaji a argumenty, určitým problémem je autorčino 
relativně nízké předporozumění světu, ve kterém se pohybuje. Pochopitelně v prostředí, které 
zkoumá nemůže jednoduše uskutečnit zúčastněné pozorování, a tudíž v některých pasážích složitě 
objevuje objevené, nebo zjišťuje pomocí rozhovorů věci, které jsou při pozorování ihned zřejmé. 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
Ano. 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 
Standardní. 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
Práce má velmi pečlivě zpracované závěry a diskusi. 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
 
9. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v 
systému:  [  ] Theses               [ ] Turnitin                [ ] Ouriginal (Urkund)  
 
Komentář k výsledku kontroly: 
 
Celkové hodnocení práce: 
 
Po formální a obsahové stránce práce prokazuje, že autorka je schopna si položit relevantní otázky, 
najít vhodnou metodologii pro uskutečnění výzkumu a výzkumné otázky na úrovni magisterského 
studenta zodpovědět. V daném tématu studia byla v nevýhodě nízkého předporozumění prostředí, 
které zkoumala. Objevuje uzavřenost a diverzitu prostředí armády, ale právě diverzita umožňuje její 
uzavřenost. Velké spektrum profesí a specializací je zde identické jako v prostředí mimo armádu a 
vykonávají se stejně, pouze odděleně. Profesní identita vojenského lékaře, skladníka, mechanika, 
nebo motostřelce není stejná a jejich akomodace na civilní prostředí se bude odlišovat. To by ale 
neměl být objev práce, ale předpoklad, aby bylo možné se soustředit na hlubší témata, určité typy 
respondentů, případně na určitá vybraná prostředí, protože různé útvary i druhy specializací mají 
diferencovanou etiku, způsob komunikace a distanci vůči civilnímu prostředí. Je samozřejmě 
otázkou, zda by studium sekundárních zdrojů takový průnik do specifického prostředí zabezpečilo, 
aby autorka mohla získávat nové poznatky a nesetrvávala na povrchu. 
 
Práci doporučuji k obhajobě.  
 
 
Datum:         Podpis: 
 
 

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

