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Předložená diplomová práce reflektuje velmi zajímavé a vysoce aktuální téma zejména na poli 

vojenského zdravotnictví. Teoretická část je celkem zdařilým teoretickým východiskem k části 

empirické.  

Empirická část je negativně ovlivněna nedostatečným počtem zdrojových dat a rychlostí, ve které byla 

tvořena. Přes tato negativa se však studentce podařilo stanovené cíle dosáhnout a alespoň v obrysech 

vystihnout zkoumanou problematiku prezentovanou ve výsledcích výzkumu. Samotná analýza dat by 

rovněž zasluhovala hlubší přístup. 
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