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Otázky, podněty k obhajobě: Jak by bylo možné měnit genderové stereotypy ohledně žen 
v armádě u obecné populace i profesionálů? 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
Práce se zabývá zajímavým tématem, aktuálním jak teoreticky, tak prakticky. Autorka 
postihuje důležité aspekty (gender, nároky armády, ženy v armádě), jsou však poněkud 
promíchány napříč kapitolami, i přes jejich provázanost bych uvítala větší logickou 
strukturovanost celé teoretické části práce. Dále autorka zmiňuje důležitost podmínek 
armád konkrétních států (kulturní, právní, aj.) ve vztahu ke zvolenému tématu, nicméně poté 
mísí údaje z výzkumů realizovaných v USA, VB s podmínkami v ČR, což bych navrhovala jasně 
oddělit. Informace z armád ze zcela jiného kulturního prostředí (přesto ve vztahu ke 
zvolenému tématu velmi zajímavé a relevantní) uvádí jen velmi stručně (Izrael), stejně jako 
nejsou zahrnuty zkušenosti ze států okolních. 

 1 2 3 4 

Cíle práce (uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny) x    

Soulad obsahu s názvem (ano – částečně) X    

Členění kapitol (logické členění – nevhodné strukturování)  X   

Postiženy relevantní aspekty problému ( jednoznačně – spíše ne)   X   

Stanovené cíle (splněny – nesplněny)   X   

 1 2 3 4 

Problém (jasně vymezen – nejasné vymezení) X    

             Projekt (analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou)  X   

Metodologie práce (vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená)  X   

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu 
(organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé) 

X    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň (práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje)   X   

Formální úprava práce (odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb)   X   

Grafická úprava (vyhovuje – nevyhovuje)  X    

Množství využitých literárních zdrojů (dostatečné – nedostatečné)  X   

Aktuálnost literárních zdrojů (vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé) X    

Využití cizojazyčných zdrojů (dostačující – minimální) X    

Odkazy v textu (vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy) X    

Seznam literatury (kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb) X    

 



Z hlediska navrhovaného projektu pak není dle mého názoru brána v úvahu podstatná 
skutečnost, a to, že pro vstup do armády procházejí uchazeči psychotesty, výsledky 
osobnostního testu skupiny příslušnic armády budou pak nepochybně ovlivněny právě tímto 
faktem. Co se týče zdrojů, je škoda, že autorka nevyužila publikované disertační práce naší 
absolventky Olgy Dziakové s názvem Vojenská psychologie. 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Bakalářskou práci Alžběta Krejčová doporučuji k obhajobě. 
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