
Posudek vedoucího bakalářská práce 

PODÍL VEDENÍ PSYCHOLOGICKÝCH OPERACÍ KE STABILIZAČNÍM OPERACÍM 

Autor práce: Ing. Otto Zapletal 

Autor posudku: Mgr. Otakar Foltýn 

 

Posudek:  

Práce je mimořádně aktuální a vzhledem k dosud relativně malému počtu odborných 

publikací na předmětné téma v češtině lze ocenit autorovu odvahu při volbě tématu, která 

předpokládala intenzivní práci z cizojazyčnými zdroji. Autor si jako hlavní cíl vytkl analýzu 

vojenské schopnosti psychologických operací, přičemž předmětné téma uchopené z pohledu 

vojenství je dosud v českém prostředí zpracováno jen částečně v několika málo pracích 

absolventů kurzu generálního štábu. Volbu tématu lze chápat i jako nezanedbatelný příspěvek 

k pochopení tématu na taktické úrovni Armády ČR, na které autor působí. Práce byla 

vzhledem k uvedenému náročná na teoretické zpracování, přičemž autor s níže dílčími 

uvedenými výhradami problematiku v základních bodech úspěšně popsal a ocenit lze i jeho 

schopnost reflektovat praktické zkušenosti z armádního prostředí. 

Bakalářská práce je z pohledu formálního na přijatelné úrovni - obsahuje standardní části a 

prvky bakalářské práce, přičemž vytknout lze jen velmi obecný popis zvolené metodiky 

zpracování, který lze spíše nepřímo vysledovat v úvodu práce. 

Autor již v úvodu práce přiznává, že jeho základním východiskem byly základní doktrinální 

dokumenty z prostředí NATO, což ale práci přidává opět aktuální a dosud jen okrajově 

zpracovaný rozměr. V práci samotné však pracuje i s dalšími zdroji, ve většině textu je ale 

zřejmá tendence autora vycházet z jednoho hlavního pramene, který spíše výjimečně 

konfrontuje či doplňuje se zdroji jinými. Nepříliš velký počet využitých pramenů lze označit 

za slabší stránku práce, která je však na úrovni bakalářské práce dle mého soudu přijatelná 

právě vzhledem k relativní novosti tématu.  

Jako vedoucí práce nemůžu v této souvislosti nezmínit, že uvedené nedostatky padají částečně 

právě i na mou hlavu. Vzhledem k faktu, že jsem v době zpracování práce působil 

v zahraniční operaci, bylo vedení práce omezeno na elektronickou komunikaci a autor 

pracoval s významně menší podporou vedoucího práce, než by si komplexnost tématu 

zasloužila. 

Bakalářská práce je dobře logicky strukturována. Už z hlediska hlavního výzkumného cíle 

(analyzovat vojenskou schopnost psychologických operací) je zřejmé, že práce je především 

popisem problematiky a přiznaným kompilátem s poměrně velkou vypovídací hodnotou. 

Spíše jako doplňující a ne zcela nezbytná je souvislost se stabilizačními operacemi, jejichž 

zohlednění pro téma práce není nijak zásadní. Na druhou stranu se jedná o poměrně často se 

vyskytující typ vojenských operací a jednoduché zhodnocení využití psychologických operací 



v konkrétních konfliktech dobře ilustruje teoretický výklad. Autor navíc výkladem tzv. šedé 

zóny dobře naznačil aplikaci psychologických operací v aktuálním bezpečnostním prostředí, 

které dále rozvedl v části změny v charakteru ozbrojených konfliktů, přičemž správně zmínil 

změnu chápání založenou na posunu z představy symetrického bojiště na koncept dimenzí 

konfliktu. Předmětný posun dále rozpracovává, přičemž je zřejmá jeho schopnost nahlížet na 

problém s nadhledem a na strategické úrovni. Práce ústí v rozbor nových přístupů 

k psychologickým operacím, který akcentuje skutečně aktuální poznatky včetně nepříliš 

známé relativní deprivace atd. 

Závěry bakalářské práce jsou dle mého soudu objektivně správné a obecně akceptovatelné.  

Výjimkou je ne úplně šťastná formulace úplně na konci závěru, ve které autor snad ani 

nechtěl říci, že jsme obětí demokratického způsobu vlády a zřejmě si ani neuvědomil, že ve 

výčtu uvedený demokratický způsob vlády skutečně nepatří do souvislosti s výrazem oběť. 

Pakliže chtěl říci, že demokratický způsob vlády generuje delší rozhodovací procesy, bylo 

vhodné tak učinit v samostatné větě. Vzhledem k tomu, že z celé práce je zřejmé pochopení 

funkcí pojmu demokracie, považuji chybu spíše za neúmyslnou nešikovnou formulaci. 

Doporučuji vysvětlení autorem přímo při obhajobě, právě správné pochopení základních 

atributů demokratického státu je extrémně důležité pro legální a především legitimní použití 

psychologických operací.  

Autor pochopil a celistvě popsal problematiku a zejména v druhé polovině projevil schopnost 

aplikovat teoretickou část na současné operační prostředí. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržené hodnocení: 2 

 

V Kábulu 13.6.2019       Mgr. Otakar Foltýn 

 


