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Abstrakt 

Diplomová práce s názvem Z armády do civilu: profesní identita bývalých vojáků AČR 

představuje kvalitativní výzkum zaměřený na problematiku přechodu z armádního do 

civilního prostředí. Na základě výzkumných rozhovorů s 28 informátory z řad bývalých 

vojáků AČR autorka vysvětluje, jak souvisí míra identifikace s armádou u bývalých vojáků 

s procesem tvorby nové civilní identity a jak okolnosti jejich přechodu formují tvorbu 

profesních identit. V práci jsou dále identifikovány problémy a obavy, se kterými se 

odcházející vojáci v procesu přechodu z armádního do civilního prostředí potýkají a z čeho 

celá problematika přechodu mezi oběma prostředími pochází. V rámci výzkumu je prostor 

věnován i související problematice přípravy vojáků na přechod do civilního prostředí. Na 

základě zkušeností bývalých vojáků je vysvětlen proces přípravy vojáků na uplatnění na 

civilním trhu práce a přístup armády k této věci. Pro větší objektivitu výzkumu autorka na 

výzkumné otázky týkající se strategií pro podporu vojáků přecházejících do civilního 

prostředí a obecně přístupu armády ke zkoumané problematice odpovídá i skrze oficiální 

odpovědi zástupců AČR a analýzou dostupných dokumentů. Práce vychází z teoretického 

zakotvení především v zahraničních sociologických studiích zabývajících se problematikou 

přechodu z armádního do civilního prostředí.  

  



 

 

 

 

Abstract 

The thesis From the military to civilian life: the vocational identity of former soldiers of the 

ACR presents a qualitative research focused on the issue of transition from the military to 

the civilian environment. Based on research interviews with 28 informants from the ranks of 

former soldiers of the Czech Armed Forces, the author explains how the degree of 

identification with the army among former soldiers is related to the process of forming a new 

civilian identity and how the circumstances of their transition shape the formation of 

professional identities. The thesis also identifies the problems and concerns that departing 

soldiers face in the process of transitioning from the military to the civilian environment, 

and where the whole issue of transition between the two environments stems from. Within 

the research, space is also devoted to the related issue of preparing soldiers for the transition 

to the civilian environment. Based on the experiences of former soldiers, the process of 

preparing soldiers for employment in the civilian labour market and the approach of the 

military to this matter is explained. To make the research more objective, the author also 

answers the research questions concerning the strategies for supporting soldiers transitioning 

to the civilian environment and in general the approach of the army to the researched issue 

through official answers from representatives of the Czech Armed Forces and analysis of 

available documents. The thesis is based on theoretical grounding mainly in foreign 

sociological studies dealing with the issue of transition from the military to the civilian 

environment.  
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1. Úvod 

„Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně 

prohlašuji, že budu věrný České republice. 

Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu 

dodržovat právní a vojenské předpisy. 

Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně 

České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení. 

Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. 

Tak přísahám!“ (Ministerstvo obrany a Armáda České republiky 2019) 

Takto zní vojenská přísaha vojáků ozbrojených sil ČR platná od 1. července 2016. Tato přísaha, 

kterou musí složit každý voják při vstupu do své služby, dobře ilustruje unikátnost výkonu 

profese v armádě. Přísaha loajality, poslušnosti a ochoty nasazení dokonce vlastního života pro 

dobro celku není běžný vstup do profese, se kterým by se setkal civilní zaměstnanec. Z tohoto 

důvodu lze předpokládat, že profesionální voják bude mít silnou sebeidentifikaci se svou 

profesí a opouštění vojenské profese pro něj bude v mnoha ohledech velmi složité. Co pro 

profesionálního vojáka znamená přechod z armádního do civilního prostředí? Ve svém 

výzkumu se proto budu věnovat přechodu mezi armádním a civilním prostředím, připravenosti 

vojáků na tento přechod a profesní identitě bývalého vojáka. 

První indikace pro tento výzkum jsem získala během rozhovorů s vojenskými kaplany v roce 

2019. Pozice vojenského kaplana zapadá do striktně hierarchizované armádní struktury, 

zároveň však stojí mimo a propojuje armádní prostředí s jinými světy. Díky tomu jsem z 

rozhovorů získala řadu svědectví o tom, že armádní prostředí je velmi specifickým a uzavřeným 

světem. Z výpovědí kaplanů vyplývá, že osobní život je pro vojáky s profesním životem velmi 

provázaný a být vojákem pro ně může znamenat více než pouze zaměstnání. Výkon vojenské 

profese ve velmi specifickém armádním prostředí může podle kaplanů způsobovat uzavření 

vojáků před civilním světem. Tuto myšlenku v rozhovoru rozvinul především jeden z kaplanů: 

 „Problém je, že vojáci často neznají jiné prostředí než armádní. Od střední školy jsou 

v armádním prostředí a toho nearmádního se vyloženě bojí. Příklad: Měli jsme 

sportovní den – vyjeli jsme si na motorkách (za odměnu), vracím se a bavím se 

s kamarádem podplukovníkem a ten mi říká „tak co, jaký to bylo? A já mu říkám: ‚hele 

s těma vojákama je to vždycky dobrý, poslouchají, jsou ukáznění…‘ A on ‚Hele a ty jako 
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znáš nějaký nevojáky?‘ Hrozně se divil, že znám někoho, kdo není z armádního systému“ 

(Vojenský kaplan 2019). 

Tato citace může indikovat, že uzavřenost armádního prostředí, která prosakuje i do osobního 

života vojáků je něčím víc, než jen „sociální bublinou“. Uzavřenost prostředí může pak 

způsobovat nejen problémy s navazováním mimo-armádních vztahů, ale v případě ukončení 

zaměstnání v armádě, může vojákovi znesnadnit vstup do civilního světa.  

Cílem této diplomové práce je zaměřit se na profesní identitu bývalých vojáků a problematiku 

přechodu mezi armádním a civilním prostředím a odpovědět na s tím spojené výzkumné otázky. 

Profesní identita je definována jako profesionální sebereflexe založená na atributech, 

přesvědčeních, hodnotách, motivech a zkušenostech (Ibarra 1999). Pracovní prostředí a 

zkušenosti v něm získané jsou tedy určující při budování profesních identit. Ve výzkumu budu 

proto analyzovat atributy chované v armádním prostředí a zkušenosti, které bývalí vojáci 

z působení v obou prostředích a během přechodu mezi nimi získali. K dosažení výzkumných 

cílů využívám kombinaci několika kvalitativních metod. 

Výzkumné otázky se zaměřují na obavy a problémy, kterým vojáci během přechodu a v období 

adaptace na civilním trhu čelili. Dále na rozdílnost obou prostředí a na míru identifikace 

s armádou a proces tvorby civilních identit u bývalých vojáků. Související otázkou je i příprava 

vojáků na odchod z armádního prostředí do civilního a okolnosti jejich přechodu ve vztahu 

k armádě a jejich přijetí v civilu. Odpověď na tyto výzkumné otázky budu nacházet 

v rozhovorech s bývalými příslušníky Armády České republiky (dále jen AČR).  

Pro plné porozumění problematického přechodu mezi dvěma rozdílnými světy, armádním a 

civilním, je třeba pochopit armádní kontext ze kterého bývalí vojáci vychází. V rámci výzkumu 

je proto třeba odpovědět i na další výzkumné otázky, týkající se přístupu armády ke zkoumané 

problematice a strategií, které jsou v AČR nastaveny pro podporu vojáků přecházejících do 

civilního prostředí. Na otázky týkající se oficiálních stanovisek AČR odpovím skrze odpovědi 

z dotazníku získané od zástupce Generálního štábu AČR (dále jen GŠ AČR). Výzkumná data 

budu dále triangulovat analýzou oficiálních dokumentů. 

Práce je strukturována následovně. V první, teoretické části představím literární zdroje, které 

teoreticky rámují výzkum.  Uvedu zde autory zabývající se armádou a profesionalismem 

(Dandeker 1994, Evetts 2011) a představím výzkumy zabývající se tématikou přechodu mezi 

armádním a civilním prostředím (Walker 2012, Binková 2019). V teoretické části dále definuji 

hlavní výzkumné cíle vypracované na základě teoretického pozadí. V druhé, metodologické 
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části vysvětlím postupy zvolené pro výzkum, techniku výběru informátorů i zvolenou analýzu 

dat. Dále představím základní informace o informátorech a strukturu výzkumných rozhovorů. 

V neposlední řadě se budu zabývat i limity výzkumu a jeho etickou otázkou. Ve třetí, empirické 

části představím výsledky výzkumu. Empirická část je rozdělena do dvou hlavních kapitol 

jejichž podkapitoly jsou dále členěny podle jednotlivých výzkumných otázek. První kapitola 

vysvětluje širší kontext armádního prostředí. Druhá kapitola vysvětluje zkoumanou 

problematiku z pohledu odcházejících vojáků. Kromě odpovědí na určené výzkumné otázky 

tato část představuje i originální typologii odcházejícího vojáka, skrze kterou lze vysvětlit 

některé aspekty formování profesních identit bývalých vojáků. Výsledky pak vztáhnu 

k teoretickému zarámování sociologické diskuse dané problematiky. 
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2. Teoretická část 

V této části práce přestavím dosavadní vědění vysvětlující nejen problematiku přechodu mezi 

armádním a civilním prostředím, ale také se pokusím vysvětlit specifičnost armádního 

prostředí, díky kterému vzniká kontrast s prostředím civilním. Právě tento kontrast a přístup 

armády ke svým zaměstnancům pak může být jedním z určujících faktorů pro problematický 

přechod mezi oběma prostředími.  

Teoretickou část mé práce tedy rozděluji na tři základní kapitoly. První z nich, Voják 

v profesionalizované armádě zaměřuji na armádní prostředí, jeho nastavení a začlenění v rámci 

širšího společenského kontextu. Účelem této kapitoly je porozumět specifickému nastavení 

armádního prostředí a odhalit tak možné příčiny, které podporují problém opouštění z armády. 

V rámci této části se zaměřím na případ AČR, z pohledu profesionalismu jako normativního 

systému hodnot (Evetts 2011). Zahraniční situaci transformace armád v devadesátých letech 

představím skrze článek Christophera Dandekera (1994). 

V druhé kapitole pojmenované Výzkumy o přechodu mezi armádou a civilem se již zaměřuji 

konkrétně na problematiku opouštění armády a přechodu do civilního prostředí. Představuji 

existující vědění o identitě bývalých vojáků a přechodu mezi armádním a civilním prostředím. 

Vzhledem k tomu, že tato problematika byla prozatím zkoumána především v zahraničním 

kontextu, jedná se tedy o přehled poznatků od zahraničních autorů. Detailněji představuji 

především zjištění Davida Walkera (2012), jehož výzkumné cíle a metody nejvíce odpovídají 

mému zaměření.  

Ve třetí kapitole Situace v českém prostředí představuji existující výzkumy týkající se 

konkrétně případu AČR. Jak uvádím výše, výzkum, který by přesně odpovídal mým 

výzkumným cílům v českém kontextu prozatím neexistuje, proto v této kapitole vysvětluji 

situaci především skrze kvantitativní výzkum Kristýny Binkové (2019) zaměřený na 

uplatnitelnost bývalých vojáků na civilním trhu práce. Dále také vysvětluji přístupy k přípravě 

vojáků na odchod z armády v českém, ale i zahraničním prostředí.  

Na základě představených zdrojů v další části práce vystavuji strukturu výzkumného 

rozhovoru, který provádím s bývalými příslušníky AČR a zástupci vedoucích orgánů AČR. 

V závěru teoretické části práce představuji základní cíle a hypotézy mého výzkumu. 
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2.1. Voják v profesionalizované armádě 

Abychom se mohli do hloubky věnovat problematice profesního přechodu z armádního do 

civilního prostředí, je třeba porozumět prostředí, které formuje vojáka za dob jeho služby. 

V následující části se tedy pokusím přiblížit, jaký přístup má armáda k svému zaměstnanci, 

proč tomu tak je a jakou proměnou v posledních letech armáda prošla. Povahu armádního 

prostředí se pokusím nastínit prostřednictvím literatury z oblasti sociologie profesí, která 

vysvětluje proces profesionalizace. K profesionalizaci AČR dochází již od roku 2003, kdy byla 

přijata Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky. Profesionalizace armády už 

nenávratně změnila povahu armádního prostředí a zásadně formovala její budoucí podobu. 

Tehdejší ministr obrany, Miroslav Kostelka, se k počátku profesionalizace armády vyjádřil 

takto: 

„Rok 2003 přinesl v armádě tolik změn, kolik jich neproběhlo v žádném jiném odvětví 

od roku 1989, a proces bude pokračovat se stejnou intenzitou. Tisíce příslušníků armády 

budou následovat své kolegy, kteří již museli opustit povolání vojáka, radikálně se sníží 

počet vojenských posádek, zrušeny budou i ty nejtradičnější“ (Kostelka 2003: 1).  

Staré struktury z dob socialistické armády bylo třeba modernizovat, aby AČR získala důvěru 

v zahraničí, bylo třeba vykonat reformu a vyrovnat se se zatížením z minulosti v podobě 

zanedbané infrastruktury, zásob nepotřebného majetku, či zastaralé výzbroje (Kostelka 2003: 

3). Mimo inovace spojené s modernizací armádního vybavení měla ovšem profesionalizace 

armády za důsledek i rozsáhlé personální změny, které, jak sám ministr obrany uvedl, přinesly 

značné škrty v řadách zaměstnanců a proměnila se i povaha samotné profese.  

Julie Evetts se zabývá potřebou proměny profesionalismu nejen z důvodu modernizace. U 

případu ozbrojených sil tuto potřebu vysvětluje především tím, že stejně jako policisté nebo 

žurnalisti, získávají tito profesionálové čím dál tím větší kontrolu nad výkonem své práce a 

autokratické rozhodování je proto stále obtížnější udržet (Evetts 2011: 2). Profesionalita jako 

normativní hodnotový systém a ideologie se takto stále více používá jako mechanismus k 

usnadnění tvorby profesních změn a jako diskurs v moderních organizacích a institucích (Evetts 

2013: 788), což se u případu AČR potvrzuje již po roce 2003, tedy po přijetí Koncepce výstavby 

profesionální armády, kdy tento diskurz přichází do českého vojenského prostředí. Evetts 

vysvětluje profesionalizaci jako nástroj takto:  

„V mnoha nových profesních kontextech, kde se profesionalita vnucuje „shora“, se 

normativní hodnota konceptu profesionality používá jako ideologický nástroj a 
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mechanismus na podporu a usnadnění profesních změn. Profesionalita se ve skutečnosti 

používá k přesvědčování zaměstnanců, odborníků a dalších pracovníků, aby pracovali 

a chovali se způsobem, který organizace nebo instituce považuje za vhodný a efektivní“ 

(Evetts 2011: 32).  

Rokem 2003 proměny armádních struktur v rámci její profesionalizace ovšem zdaleka 

neskončily. Za jeden z mechanismů na podporu a usnadnění tvorbu profesních změn může být 

v kontextu AČR považováno například zavedení systému rotování pozic, který byl zavedený 

až v roce 2015, což potvrzuje, že s problematikou spojenou s proměňováním armádních 

struktur se setkávají vojáci i v současnosti.  

2.1.1. Transformace armád v celosvětovém kontextu 

Transformace AČR není ojedinělým jevem. Proměna v profesionalizovanou armádu je jednou 

z řady mnoha proměn armád v reakci na požadavky současného světa. Ukazuje se, že počátkem 

90. let přichází pro vyspělé společnosti, včetně jejich vojenských institucí, období radikálních 

změn (Dandeker 1994). Proměnou armádních struktur na konci dvacátého století se zabývá 

Christopher Dandeker, který ve svém textu vysvětluje dopady období studené války na sociální 

strukturu ozbrojených sil. Článek ukazuje, jak se ozbrojené síly snaží nově definovat svou roli 

a přebudovat své struktury tak, aby odpovídaly požadavkům současného světa. Dandeker 

vysvětluje, že ve Velké Británii prošly v devadesátých. letech ozbrojené síly obdobím 

dramatických změn, kdy docházelo k zmatené sérii personálních a organizačních změn, které 

mají odpovídat společenským hodnotám „nové doby“ (Dandeker 1994). V českém prostředí 

v devadesátých letech dochází k transformaci od komunistických ke kapitalistickým hodnotám. 

Stejně jako u případu britské armády i AČR od této doby prošla dramatickou organizační i 

personální proměnou (viz kapitola 2.1. Voják v profesionalizované armádě). 

Dandeker se ve svém textu zaměřuje na dva kontexty změn, národní a mezinárodní sociální 

strukturu. Vysvětluje, že armáda je obecně tvořena kontradikcí dvou vlivů: 

„Na jedné straně musí reagovat na měnící se strategický kontext budováním vojensky 

efektivních organizací a na druhé straně musí vytvořit organizaci, která reaguje na širší 

společenské hodnoty, a tedy na společnost, která ozbrojené síly platí a bez jejíž podpory 

mohou dělat jen málo. Tyto dva kontexty jsou samozřejmě analyticky odlišné, ale 

empiricky se vzájemně prostupují, zejména proto, že moderní dopravní a komunikační 

prostředky usnadňují rychlé šíření kulturních a jiných produktů z jedné společnosti do 

druhé“ (Dandeker 1994: 639). 
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Konec studené války je tedy pouze jedním z aspektů širší vlny společenské transformace, na 

kterou musí ozbrojené síly reagovat. Armádní organizace musí nyní reagovat na řadu nových 

celospolečenských aspektů, jako je technologický pokrok, globalizace, nebo zvyšující se 

zapojování veřejnosti i politické agendy do procesů rozhodování. Kromě reakcí na mezinárodní 

strukturu musí armáda do svých nastavení odrážet i společenské požadavky na národní úrovni. 

Podle Dandekera jsou ve vnitrostátním kontextu důležité zejména tři otázky: vliv 

elektronických médií na veřejné mínění a politiku; dopady ekonomických omezení na 

organizační strukturu v kontextu složitosti bezpečnostních rizik; měnící se společenské 

hodnoty, občanství a ozbrojené síly (Dandeker 1994). 

Proměna organizace armádních struktur podle modernizovaných společenských nároků se 

projevuje například na příkladu začleňování žen do armádních struktur. Genderová rovnost, i 

další personální proměny jsou, vzhledem k ještě donedávna převážně mužskému a vysoce 

hierarchickému prostředí tradičních hodnot v moderní společnosti (Moskos a Wood 1988), 

významným krokem směrem k civilnímu profesnímu nastavení. Proměny reagující na 

požadavky civilní společnosti by tedy do jisté míry mohly způsobovat v jistých ohledech 

zcivilňování armádních struktur. Prosakování některých civilních hodnot do armádních struktur 

sice může v některých ohledem obě prostředí, civilní a armádní, přiblížit a usnadnit tak 

vzájemné chápání. Nicméně tento fenomén nezpůsobuje zjednodušení přechodu z armádního 

do civilního prostředí, jelikož neproměňuje povahu či poslání armády.  

2.2. Výzkumy o přechodu mezi armádním a civilním prostředím 

Opouštění armády a přechod mezi armádním a civilním prostředím je téma, které lze 

v zahraničním prostředí považovat za poměrně zmapované. Především z Velké Británie 

pochází řada výzkumů, která se touto problematikou zabývá z různých hledisek. Ačkoliv toto 

téma není výzkumnou novinkou, procesy a zkušenosti s tímto přechodem stále nejsou zcela 

pochopeny. Problematika přechodu může spočívat v rozdílných kulturních vlivech, které na 

vojáka působí. Je tedy třeba plně zvážit, jak může kultura a kulturní praxe přetrvávat, když 

člověk přechází do jiného sociálního kontextu.  

Proces proměny kulturního prostředí nastává v životě vojáka hned při vstupu do armádního 

prostředí, ve chvíli, kdy nový rekrut absolvuje základní výcvik. Během výcviku záměrně 

dochází k separaci vojáka od civilního života, čímž se u vojáka vytváří silná identifikace 

s vojenskou organizací a kulturou (Godfrey 2012: 541-562). Během tohoto procesu je tak 

civilista začleněn do vojenské organizace a jsou mu vštěpovány hodnoty příslušné pro armádní 
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kulturu, jako je loajalita, odvaha, nebo závazek k výkonu služební povinnosti (Bergman 2014: 

62).  

Problém pak ovšem může nastat u opačného typu přechodu, tedy z armády zpět do civilní 

kultury. Tento přechod může být definován jako období znovu-začlenění do civilního života, 

které musí po ukončení své služby v armádě každý voják nutně podstoupit (Lock 2013). Cooper 

(2018) ve svém článku vysvětluje odchod z armádního prostředí jako složitou sociální situaci, 

kdy bývalý voják přichází zpět do civilního prostředí, které mu kdysi bylo známé, ale již tomu 

tak být nemusí (Cooper 2018: 157-158). Na rozdíl od prvního přechodu (z civilního do 

armádního prostředí), ovšem bývalému vojákovi již žádný „civilní výcvik“ poskytnut není. 

Tento proces si tedy musí každý prožívat individuálně. Cooper proces přechodu vysvětluje ve 

vztahu ke konceptům Pierra Bourdieu. Zmiňuje například riziko, že u vojáků, u kterých je 

vojenský habitus1 hluboce zakořeněn, může dojít při návratu do civilního prostředí ke kolizi 

vyvolané střetem dvou příliš odlišných sociálních prostředí. Tento střet se pak může projevit 

určitými „negativními sankcemi“, jako je strach, úzkost, nebo odpor ke změně (Bourdieu 1977 

in Cooper 2008: 164).  

Během přechodu do civilního prostředí každý bývalý armádní příslušník čelí řadě výzev. 

Příkladem může být: ztráta kontaktu s vojenskou komunitou a s tím spojená ztráta přátelství; 

přizpůsobování se novým rodinným rutinám; hledání nového zaměstnání na civilním trhu 

práce; proměna identity/ emoční posun k integraci v civilním prostředí (Higate 2000, Lande 

2007). Většině vojáků se daří těmto výzvám čelit a do civilního života se dříve či později dobře 

začlení (Iversen 2005: 181). Potvrzením toho může být i výzkum, který vyzdvihuje kapitál 

získaný během armádní služby a vysvětluje, proč bývalí vojáci úspěšně zvládají přechod do 

civilního života (McDermott 2007). Jak sám autor uvádí, tento výzkum vyvažuje řadu prací, 

jež se tematicky zabývají situacemi, kdy bývalí vojáci nezvládají čelit výzvám spojeným s 

přechodem do civilního prostředí. Tyto práce z oblasti sociologie či sociální psychologie pak 

hovoří u bývalých vojáků o zvýšeném riziku vzniku sociálně-patologických jevů jako je 

například bezdomovectví (Higate 2001), vyšší riziko sebevražd (Kapur 2009) nebo užívání 

návykových látek (Brunger 2013). Odchod do civilního prostředí může také způsobit například 

narušení rodiny a vyšší rozvodovost (Garber 1971).  

 
1 Habitus je soubor dispozic jak jednat, myslet a vnímat okolní svět určitým způsobem a tendenci, jak na něj 

následně reagovat. Dochází tak k částečnému programování jednání jednotlivých aktérů (Keller 2012). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dispozice


 

18 

 

2.2.1. Problémy spojené s přechodem do civilního prostředí podle D. I. Walkera 

Jedním z výzkumů, který se zabývá problematikou opouštění armády, je i výzkum který 

v Britské armádě v roce 2012 provedl David I. Walker. Autor provedl 28 kvalitativních 

rozhovorů s příslušníky Britské armády, kteří armádu buď čerstvě opustili, nebo jsou ve fázi 

přechodu. Na základě rozhovorů zkoumal rozvoj individuality v armádě a hledání nového 

životního stylu. Walker zjistil, že vojáci, kteří opouští armádu, nejsou na tento přechod 

připraveni (Walker 2012). V následující části tento výzkum podrobněji představím, neboť 

Walkerova zjištění metodologicky i tematicky odpovídají mému výzkumnému zaměření. 

Prvním přínosem Walkerova výzkumu je jeho rozdělení vojáků opouštějících armádu do pěti 

kategorií podle míry a způsobu jejich identifikace s armádou. Tyto kategorie pak určují i 

způsob, jakým se bývalí vojáci vyrovnávají s přechodem do civilního prostředí (Walker 2012: 

292). První kategorie, která byla mezi Walkerovými informátory nejzastoupenější, je 

transformed (transformovaný). Identita (bývalých) vojáků spadajících do této kategorie je 

založena na silném ztotožnění s armádním prostředím. Vojáci z této skupiny vnímají proměnu 

své identity v době jejich působení v armádě jako trvalou změnu „k lepšímu“. Hovoří o jakési 

„vojenské nadřazenosti“, se kterou se tito vojáci (i po svém odchodu z armády) identifikují. 

Vymezují se tak vůči civilistům, tento fenomén Walker dokládá na citaci jednoho z jeho 

informátorů, Marka: 

„to je to co vojáci dělají, rychle problém vyřeší, kdežto civilisti (…) najdou problém, 

diskutují ho, analyzují ho, diskutují ho, pak ho vyřeší“ (Walker 2012: 294). 

Civilní prostředí podle vojáků s takto silnou identifikací s armádou není zaměřeno na výsledky. 

Vojáci tohoto typu si svou armádní povahu zachovají a budou v ní pokračovat i poté, co budou 

sami civilisti. Walker vysvětluje, že k tomu, jak je armáda formovala, přistupují jako 

k privilegiu, proto věří ve svůj úspěch v civilním prostředí, který jim právě jejich armádní 

povaha zajistí (Walker 2012: 294-295). 

Druhý typ (bývalého) vojáka, který Walker ve svém výzkumu popsal, je soldier-scam (falešný 

voják). Tento typ je druhý extrém k typu transformed. Tito lidé o sobě tvrdí, že nejsou „pravými 

vojáky“ a vymezují se vůči charakteristikám s tím spojených a ve svých nových, civilních 

identitách si konstruují vzdálenost od vlastností a dovedností, které u sebe vojáci mohou 

identifikovat. Walker popisuje, že tito vojáci během svého pobytu v armádě vykonávali 

většinou spíše „okrajové“ funkce a často se vyskytovali spíše na nebojových pozicích. 

Zajímavý jev objevující se u tohoto typu vojenské identity Walker ukazuje na rozhovoru 
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s jednou z respondentek, Lisou, která vykonávala v armádě profesi zdravotníka a sama se příliš 

neidentifikovala s tím být voják. Její výpovědi ovšem naznačují sklony k protiřečení, které jsou 

podle Walkera u lidí z této skupiny časté:  

„civilisté nemají naspěch, vše odkládají na zítřek, oproti tomu my… Myslím si, že je to 

do nás prostě vtloukáno – Udělej to hned“ (Walker 2012: 295-296; vlastní překlad) 

Na této citaci lze jednoduše ukázat paradox svázaným s tímto typem (bývalých) vojáků. 

Ačkoliv se Lisa údajně nikdy neztotožňovala s tím být „opravdový“ voják, tak se vymezuje 

vůči civilnímu chování a její použití výrazu „my jsme“ vypovídá o jisté míře ztotožňování 

s armádním prostředím. Problematičnost tohoto typu „ne“- vojenské identity spočívá v tom, že 

si tito lidé často vůbec neuvědomují, jak moc je armáda ovlivnila, proto může být jejich přechod 

problematický (Walker 2012: 295-296). 

Třetím typem, který Walker popisuje je no-difference (bez rozdílu). (Bývalí) vojáci, kteří 

spadají do tohoto typu, tvrdí, že působení v armádě na ně nemělo žádný vliv. Ačkoliv se během 

výkonu jejich služby objevovala konformita (dodržovali pravidla, přizpůsobili se systému), tak 

tvrdí, že nebudou mít problém se vrátit do civilu. Tento typ je jakýmsi propojením předchozích 

dvou, tito lidé vnímají, že díky armádnímu vlivu získali nové kvality, ale stále jsou to „jen oni“, 

což vypovídá o tom, že tento typ si během svého působení v armádě zcela nepřebudoval svou 

identitu na armádní (Walker 2012: 296). Poslední dva typy disavowed (popírači) a blighted 

(neštěstí) jsou spíše okrajové, nicméně přesto podstatné. (Bývalí) vojáci spadající do kategorie 

disavowed se výrazně vymezují vůči svému působení v armádě, dochází u nich ovšem 

k postupnému distancování, neboť dříve se s armádou identifikovali, ale proces identifikace se 

proměnil s příchodem jiných běžných životních změn (příkladem může být kloubení rodinného 

života). Jedná se tedy o pomalý přechod, ale především z vlastní volby, proto se jedná o 

nejsmířlivější přechod. Oproti tomu (bývalí) vojáci spadající pod typ blighted svou armádní 

kariéru byli nuceni ukončit z důvodu výjimečné negativní životní situace. K výkonu jim tedy 

bránila určitá fyzická/ psychická překážka (často se mohlo jednat o válečná traumata, psychické 

choroby nebo fyzické problémy). Tyto situace vyvinuly změnu narativu vojenské identity, což 

byl mnohdy důvod, proč tito vojáci armádu opouštěli. Walker ve spojitosti s tímto typem 

popisuje problém, který nastal ve chvíli, kdy voják musel odejít z armády a ztratil veškeré 

konexe, měl pak problém sám sebe identifikovat s novou mimo-armádní identitou (Walker 

2012: 296-298). 

Walker identifikoval napříč všemi typy identit některé problémy, kterým mohou bývalí vojáci 

čelit. Obecně mají všichni vojáci opouštějící armádu největší obavu o své budoucí zaměstnání 
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a často čelí nejasnostem o své nadcházející kariéře. Jako problematický vnímá Walker fakt, že 

vojákův pohled na civilisty je mnohdy poměrně zkreslený, což ještě více prohlubuje propast 

mezi armádním a civilním prostředím. Od svého „nového života“ v civilním prostředí vojáci 

často nemají velké očekávání ani ambice. Znepokojení z přechodu do civilního prostředí se dále 

podle zjištění Walkera projevuje strachem ze ztráty jejich statusu, který si v armádě vybudovali. 

Tento status je platný pouze v armádě a vojáci tedy čelí strachu, že v civilním kontextu tento 

status zmizí. Celý jejich život je rekonstruovaný od chvíle, kdy odejdou, ale přesto si ve svých 

nových identitách uchovávají možnost návratu do armádního prostředí. Svá zjištění Walker 

uzavírá tím, že všichni vojáci svůj přechod mezi armádním a civilním prostředím vnímají jako 

obrovskou sociální trhlinu (Walker 2012).  

Walker obecně zjišťuje, že vojáci opouštějící armádu nejsou na civilní život dobře připraveni a 

často vnímají armádní konstrukce identity jako zcela vytržené z civilní reality. Pozitivní 

vyjednávání odchodu a orientace v nadcházejících možnostech jsou zásadní faktory pro 

bezproblémový přechod z armády do civilu. Ačkoliv Walker definoval řadu problémů, kterým 

vojáci čelí, ne vždy na přechod mezi armádním a civilním prostředím nahlížejí negativně. Pro 

všechny vojáky je tento přechod výzva, ale také příležitost, aby se oprostili od všech různých 

omezení, co je svazovala v armádě. Tím může být cokoliv od volby sestřihu až po čas trávený 

s rodinou. Přesto, že vojáci tedy v rámci přechodu do civilního prostředí mohou narážet na 

různé problémy, zároveň se snaží i vnímat pozitiva a přistupovat k svému odchodu prakticky 

(Walker 2012). Na konci své práce Walker reflektuje, že informátoři z řad vojáků v procesu 

opouštění armády a těsně po skončení jejich služby mnohdy nejsou schopni objektivně 

reflektovat, jaký vliv na ně pobyt v armádě skutečně měl. 

2.3. Situace v českém prostředí 

Ačkoliv v zahraničním prostředí může být téma opouštění armády a přechodu do civilního 

prostředí poměrně otřelé, v České republice (dále jen ČR) toto téma zatím příliš rozpracováno 

nebylo. Nejblíže k výše uváděným zahraničním zdrojům má monografie Hany Červinkové 

(2006), která se v letech 2001-2002 zabývala výzkumem odchodů z AČR. Přes mnoho 

zajímavých aspektů vypovídajících o povaze armádního prostředí v ČR, tento výzkum je 

nejvíce zaměřen na problematiku transformace armády ve vztahu k přechodu z komunistické 

na kapitalistickou podobu armády. Červinková prováděla výzkum v období, kdy se v ČR 

profesionalizovaná armáda teprve rodila a značné propouštění v armádě v době vzniku této 

monografie tak byla přímým následkem transformace celého nastavení armádního režimu. 

Ačkoliv je velmi důležité se zabývat právě i příčinou propouštění z armádního prostředí, což je 
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jedním z hlavních přínosů textu Hany Červinkové, na otázku, co se s propuštěnými vojáky dělo 

dále nebo jaký byl jejich vstup do civilního prostředí, už tato monografie Červinkové 

neodpovídá. Neexistuje tedy žádný kvalitativní výzkum, který by zevrubně vysvětloval 

problematiku přechodu mezi civilním a armádním prostředím v České republice. 

Určitou představu přechodu mezi armádní a civilní sférou i v českém prostředí ovšem vytváří 

řada neakademických článků, které útržkovitě zachycují existenci problematiky opouštění 

armády. Osobní zkušenost s propuštěním z armády poskytuje například článek Českého 

rozhlasu, který reaguje na vlnu propouštění z mechanizovaného praporu v Hranicích na 

Přerovsku v roce 2018. Článek popisuje zkušenost rotmistryně Barbory Pírkové, která situaci 

popsala takto: 

„Dávala jsem do toho všechno, svůj produktivní věk. Sloužila jsem 11 let. Přizpůsobila 

jsem tomu i rodinný život… Člověk čeká, že ho armáda podrží po těch 11 letech a 

zahraničních misích, a ne že najednou řeknou: Děkujeme, ale neprodloužili jsme vám 

závazek. Důvod vám neřekneme, protože na to nemáte nárok“ (Kratochvílová 2018). 

Společně s Pírkovou byly propuštěni i další její kolegové. Z jejich výpovědí vyplývá, že po 

propuštění z armády může pro řadu vojáků nastat velmi problémový přechod, a to především 

ve chvíli, kdy se jedná o vojáky se silnou identifikací s armádní profesí, kteří musí čelit 

nejasnosti ohledně jeho propuštění. To potvrzuje svou výpovědí Jan Dluhoš: 

„Bylo by férové vědět ten důvod, proč má voják, který si plní své povinnosti, skončit 

v armádě. A zvlášť když má tu práci tak rád a úplně se s ní sžil“ (Kratochvílová 2018). 

Případ těchto propuštěných vojáků je dobrým příkladem existence problematického odchodu 

z armádního prostředí. Tento případ je ovšem specifický i tím, že bývalí vojáci, o kterých se 

hovoří v tomto článku, nebyli ochotni své propuštění přijmout a žádali o revizi svých posudků. 

Jedná se proto o velmi intenzivní příklad nespokojenosti spojené s opouštěním armádního 

prostředí. Je tedy třeba celou problematiku opouštění armády prozkoumat i na méně extrémních 

případech.  

2.3.1. Problémy spojené s přechodem do civilního prostředí podle K. Binkové 

Pro Davida Walkera (2012), který provedl kvalitativní výzkum zkoumající problematiku 

přechodu mezi armádním a civilním prostředím na případu britské armády, neexistuje žádný 

český ekvivalent. Jako částečně odpovídající lze ovšem považovat výzkum mapující současnou 

situaci v českém prostředí kvantitativní metodou. Jedná se o dotazníkové šetření provedené v 

roce 2019 zabývající se uplatnitelností bývalých vojáků na trhu práce. Článek Kristýny Binkové 
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(2019) představuje výzkumná data získaná z polostrukturovaného dotazníku, který vyplnilo 

313 respondentů z řad vojáků propuštěných ze služby mezi lety 2014 až 2016. Ačkoliv se 

Binková ve svém výzkumu věnovala především úspěšnosti při nacházení civilního zaměstnání 

po ukončení vojenské kariéry, některé výzkumné otázky, které v dotazníku bývalým vojákům 

položila, přímo souvisí s problematikou, které se ve svém výzkumu věnuji. Konkrétně části, 

která se věnuje přípravě vojáků na odchod z profese a přechod do civilního prostředí. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o dva roky staré šetření, považuji získaná data za poměrně aktuální. Jedná 

se o kvantitativní šetření a některé jevy, které se Binkové již touto metodou podařilo odkrýt, je 

ovšem třeba doplnit o kvalitativní vysvětlení. V této části tedy představím konkrétní zjištění, 

kterými Binková přispěla do akademické diskuse problematiky odpouštění armády a dále 

s nimi budu pracovat.  

Binková ve svém šetření zjistila, že 56 % respondentů našlo nové zaměstnání v civilním 

prostředí ihned po opuštění armády. Dalších 17,9 % respondentů nalezlo nové zaměstnání do 

půl roku od ukončení armádní kariéry. Respondenti hledající civilní uplatnění déle než 1 rok 

činí 13,5 % (Binková 2019; 90). Toto zjištění naznačuje, že nenacházení uplatnění v civilním 

prostředí a nezaměstnanost nejspíše není hlavním problematizujícím prvkem přechodu mezi 

armádním a civilním prostředím. Data ukazují, že respondenti po ukončení služby v armádě 

nachází v civilním prostředí dříve či později uplatnění. Tento výsledek už ovšem nevysvětluje, 

jak bývalí vojáci své nové uplatnění vnímají, zda jej berou jako krok vpřed/ vzad, nebo jak 

rychle se se svou novou profesí dokázali identifikovat.  

Respondentům byla ovšem položena doplňková otázka týkající se problémů a překážek, se 

kterými se bývalí vojáci setkali při začleňování na civilním trhu práce. Zde se již vyjevují 

indikace konkrétních problémů, které mohou přechodem z armádního do civilního prostředí 

vzniknout. Pouze 29 % respondentů uvedlo, že se s žádnými problémy nesetkalo, dalších 71 % 

dokázalo uvést konkrétní příklad problematických situacích vyvstalých z přechodu. Nejvíce 

zastoupenými problémy (24 %) jsou:  

„Předsudky ze strany zaměstnavatelů, nezájem o příslušníky AČR, velmi nízká odezva 

na žádosti o pracovní místo, nedůvěra ve schopnosti a dovednosti bývalých příslušníků 

AČR, pochybnosti o službě vlasti, despekt“ (Binková 2019; 90).  

Tento výsledek koreluje i s Walkerovými zjištění (viz výše), které popisují strach ze ztráty 

armádního statusu u bývalých vojáků a obavu ze vzájemného nepochopení mezi armádními a 

civilními hodnotami. Walker tato zjištění demonstruje i na konkrétních případech a vysvětluje 

kontext vzniklých problémů, který v českém prostředí prozatím neznáme. Další zjištění, které 
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potvrzuje aplikovatelnost Walkerových zjištění i v českém prostředí, naznačuje i další odpověď 

zastoupená u 7 % respondentů:  

„potíže při začlenění v odlišném prostředí; důvod – izolovanost AČR a chybějící 

představy o fungování civilního sektoru, nedostatek vlastní iniciativy či pracovního 

nasazení, postrádání rozkazů a spolupráce ve vojenském kolektivu“ (Binková 2019; 91).  

Tento problém poukazuje především na problémy spojené se ztíženou adaptabilností na nové 

prostředí, vycházející z dvou velmi rozlišných pracovních klimat. V rámci této problematiky 

by bylo příhodné reflektovat i to, jakým způsobem probíhá u bývalých vojáků proces proměny 

identifikace s novým profesním prostředím.  

Další tři výzkumné otázky, které Binková (2019) položila ve svém dotazníku, zjišťovaly 

především míru připravenosti vojáků AČR na případný přechod do civilního prostředí. Binková 

zjistila, že 73 % respondentů nevnímá systém přípravy vojáka z povolání na druhou kariéru 

jako dobře propracovaný. Další otázkou potvrzuje, že 75 % respondentů se domnívá, že je 

rezort Ministerstva obrany ČR (dále jen rezort MO) během služebního poměru nepřipravil na 

přechod do civilního sektoru a nepomohl jim při začlenění na trh práce. Tato zjištění potvrzuje 

třetí otázkou, ze které odpovědí vyplývá, že se 73 % respondentů během služebního poměru (ať 

už v rámci služebních hodnocení či jiných aktivit) nebyla žádným způsobem řešena 

problematika přípravy na druhou kariéru (Binková 2019; 91-92). Respondenti, kteří na poslední 

otázku odpověděli, že s nimi problematika přípravy na druhou kariéru byla řešena, uvedli, že 

se většinou jednalo o nabídku rekvalifikačního kurzu nebo všeobecné informace (Binková 

2019; 93). V závěru článku Binková navrhuje opatření vyplývající z jejích zjištění, z nichž hned 

první se týká právě přípravy vojáků na přechod do civilního prostředí: 

„Zahájit přípravu příslušníků AČR na období po zániku služebního poměru 

v dostatečném časovém předstihu. K tomu bude pravděpodobně nutné provést změny 

některých právních předpisů (Zákon o vojácích z povolání, RMO č. 9/2008 Zvláštnosti 

průběhu služby vojáků z povolání při jejich přípravě pro výkon služby a rekvalifikaci“ 

(Binková 2019; 96). 

Zda AČR do svého systému v posledních dvou letech zapracovala i některá tato doporučení, se 

pokusím zjistit ve svém výzkumu. Dále se především pokusím porozumět případným 

konkrétním problémům, které vojáci vnímají ve spojitosti s jejich (ne)dostatečnou přípravou na 

kariérní změnu. Jako ukazatel mi v tomto zkoumání může posloužit také další z výzkumných 

zjištění výzkumu Binkové (2019), v nichž reflektuje spokojenost a nespokojenost v souvislosti 
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s jednáním nadřízených při zániku služby v armádě. Binková získala odpověď od 198 

respondentů, z jejichž výpovědí vyplývají jako nejvíce negativní a pozitivní zkušenosti 

následující (uvedeny pouze odpovědi, které měly podporu větší než 10 respondentů): 

Nespokojenost 

• Nezájem o psychický stav odcházejícího vojáka z povolání a jeho další uplatnění (41) 

• Neochota a nekorektní jednání (38) 

• Časové prodlevy a neprofesionalita při řešení personálních záležitostí (14) 

• Chybějící konverzace na téma přípravy na druhou kariéru, absence pomoci a rad (18) 

• Chybějící důstojné rozloučení, uznání a poděkování za odvedenou práci (12) 

• Absence komunikace (11) 

 

Spokojenost 

• Ochota, spolupráce, korektní jednání, vstřícnost (18) 

• Žádné problémy s odchodem na vlastní žádost, ochota zkrátit služební poměr (14) 

(Binková 2019; 94). 

Nejčastěji zastoupeným problémem je tedy podle výše uvedených výsledků nezájem o 

psychický stav a další uplatnění vojáka. Výrazná nevýhoda takto zjišťovaných a 

prezentovaných výzkumných výsledků spočívá v tom, že čtenář nezná kontext opouštění 

armády jednotlivých respondentů. U příkladu nejčastěji zastoupeného problému tedy již 

například nezjišťuje, jaké je očekávání od vojáků na poskytování psychické péče ze strany 

armády. Také neobjasňuje, v čem spočívá „nekorektní jednání“ které potvrdilo 38 respondentů. 

Mohla by zde existovat například korelace mezi spokojeností a dobrovolným odchodem, a 

naopak nespokojeností a ukončením služby ze strany armády. Tyto otázky už ovšem tento 

výzkum neřeší, jemné nuance mezi příčinou a následkem tedy možná lépe odhalí výsledky 

kvalitativního šetření. 

2.3.2. Systém přípravy vojáků na odchod z armády 

Z výše představovaných zdrojů vyplývá, že z pohledu vojáků čelících přechodu do civilního 

prostředí není jejich příprava na tuto adaptaci dostatečná. V této části tedy vysvětlím, jaký 

přístup má k této problematice armáda. V rámci svého výzkumu pak připravuji výzkumné 

otázky i pro zástupce AČR skrze které se pokusím co nejlépe reflektovat současný stav a vývoj 
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přípravy vojáků na případný odchod a strategie s tím spojené z „druhé strany“, tedy ze strany 

armády. 

Tato problematika je napříč evropskými zeměmi řešena různými způsoby. Armády se v rámci 

pomoci odcházejícím vojákům zaměřují především na jejich uplatnění na civilním trhu práce. 

Tak je tomu podle dostupných zdrojů i v případě ČR. AČR na zahrnuje do systému vzdělávání 

vojáka nabídku rekvalifikačních kurzů, které mohou být uplatněny i v civilním prostředí. Podle 

Agentury personalisty AČR mělo ovšem v roce 2016 o nabízený rekvalifikační kurz zájem 

pouze 23 % odcházejících vojáků (Binková 2017). Důvod pro takto nízký zájem vysvětluje 

Agentura personalistiky AČR takto: 

Domníváme se, že důvodem zde může být skeptický postoj ze strany končících vojáků z 

povolání k nabízeným kurzům, a to právě z důvodu jejich krátkodobého charakteru (…) 

a v neposlední řadě jejich irelevantnost v kontextu s požadavky trhu práce. Jelikož se 

kurzy ve většině případů zaměřují na základy těchto profesí, avšak pouze se základy není 

úspěch na trhu práce příliš reálný (Binková 2017). 

Ačkoliv tedy AČR nenechává tuto problematiku zcela bez povšimnutí, příprava vojáků na 

odchod do civilního prostředí není nastavena ideálně, což potvrzují i zjištění z novějšího 

výzkumu Binkové (2019), kdy většina odcházejících vojáků neshledává svou přípravu na 

přechod do civilního prostředí za dostatečnou (viz kapitola 2.3.1. Problémy spojené 

s přechodem do civilního prostředí podle K. Binkové). Vedle přípravy, která se zaměřuje pouze 

na přípravu vojáka na přechod do civilního prostředí optikou uplatnění na civilním trhu práce, 

ovšem může existovat i příprava na psychologické rovině. Jak Binková ve svém článku 

konstatuje, v ČR „není vytvořený ucelený systém poradenské činnosti, který by vojákům 

pomáhal v tom, jak se na trhu práce prosadit a jak hledat práci“ a „kolektivní semináře a 

workshopy, které by byly zaměřeny například na pomoc při psaní životopisu (…) rezort obrany 

postrádá“ (Binková 2017). Příprava je tedy zaměřena především na nabídku rekvalifikačních 

kurzů, závěrečné hodnocení od velitele a finanční podporu.  

Modely různých řešení můžeme nacházet v zahraničí. Ve Velké Británii například existuje 

program pro přípravu vojáků na odchod do civilního prostředí Individual Planning and 

Personal Development (IPPD), který se od roku 2012 kromě přípravy na budoucí profese 

vojáka zaměřuje více komplexně na život v civilu. Nabízí tak podporu, rady, vzdělání a 

podporuje osobní rozvoj pro bývalé vojáky (a jejich rodiny) při plánování úspěšné vojenské 

kariéry a přípravy pro návrat do civilního života (Conelly 2016: 5). Nutno zde tedy podotknout, 

že výzkum Walkera (2012), o jehož zjištění se budu dále opírat (viz kapitola 2.2.1. Problémy 
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spojené s přechodem do civilního prostředí podle D. I. Walkera), vznikal v období, kdy systém 

přípravy vojáků na přechod do civilního prostředí ještě takto propracovaný nebyl. Podoba 

tehdejší přípravy se orientovala spíše na praktickou přípravu znalostí vojáků uplatnitelných i 

v civilním prostředí (Conelly 2016: 3-4). Tehdejší Walkerův výzkum byl tedy prováděn za 

obdobných podmínek, které jsou nyní nastoleny v ČR. Podobně jako u dnešní Velké Británie 

je tomu například i ve Francii, kde funguje obdobný program, v jehož rámci je každému zájemci 

přidělen konzultant, který bývalého vojáka provází během období jeho adaptace do civilního 

prostředí. Tento program je velmi komplexní a věnuje se vojákovi již dlouho před samotným 

odchodem do civilu, nejdříve na informační úrovni, až po období samotné realizace přechodu 

(Feytis 2014). 

2.4. Cíle výzkumu 

Cílem této práce je lépe porozumět problematice přechodu mezi armádním a civilním 

prostředím se zaměřením na identitu bývalých vojáků. Výše v této části představuji vědění, 

které bylo k této problematice doposud shromážděno. Je třeba jej doplnit především o tři 

základní výzkumné okruhy.  

Za prvé: Výše obecně představuji specifickou povahu armádního prostředí v kontrastu civilního 

světa, čímž vysvětluji potřebu věnovat se problematice odchodu do civilního prostředí nejen 

z pohledu bývalých vojáků. Je třeba pochopit i nastavení a přístupy, ze kterých voják odchází. 

V rámci tohoto výzkumu je proto potřeba se věnovat i strategiím, které armáda aplikuje při 

ukončování služby na odcházející příslušníky. Některé přístupy, které armáda v minulosti 

využívala, představuji výše (viz kapitola 2.3.2. Systém přípravy vojáků na odchod z armády). 

Informace, které Binková (2017) o stavu tohoto systému poskytuje, jsou ovšem z roku 2016. 

Binková v rámci tohoto i druhého článku (2019) doporučuje AČR přijmout některá opatření na 

podporu bezproblémového přechodu odcházejících příslušníků do civilního prostředí. Pro 

triangulaci mých zjištění od bývalých vojáků se pokusím získat pohled od AČR, skrze který 

vysvětlím současný stav systému a přístup armády k odcházejícím příslušníkům. Mé výzkumné 

otázky tedy jsou: 

1. Jaký je obecně přístup armády k problematice přechodu mezi armádním a civilním 

prostředím? 

2. Jak je v současnosti v AČR nastavena strategie pro podporu vojáků přecházejících do 

civilního prostředí? 
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Za druhé: Kontext českého prostředí (viz kapitola 2.3. Situace v českém prostředí) vysvětluji 

především skrze výzkum Binkové (2019), která se při zkoumání uplatnitelnosti bývalých 

vojáků na trhu práce dotkla několika tematických oblastí, které považuji pro tento výzkum za 

podstatné. Binková kvantitativní metodou ověřuje, zda jsou bývalí vojáci na přechod do 

civilního prostředí připraveni. Z výzkumu vyplývá, že vojáci na přechod připraveni nejsou a 

při přechodu do civilního prostředí naráží na řadu problémů. Tento výzkum sice přináší jasné 

důkazy o existenci problému spojeného s přechodem do civilního prostředí, nicméně 

nevysvětluje jeho kontext či příčiny. Je tedy třeba tato zjištění ověřit i další výzkumnou 

metodou, která problematiku zmapuje více do hloubky. Kromě obecně hlubšího porozumění 

této problematice tedy vyvstává další výzkumná otázka: 

3. Jak bývalí vojáci vnímají okolnosti jejich přechodu ve vztahu k armádě a jejich přijetí 

v civilu? 

Za třetí: Výše představuji řadu zahraničních výzkumů, které se věnují problematice odchodu 

z armády v zahraničním prostředí (viz kapitola 2.2. Výzkumy o přechodu mezi armádním a 

civilním prostředím). Tyto výzkumy odkrývají problémy, kterým vojáci musí při přechodu čelit 

a následky, které pro ně problémový přechod do civilního prostředí může mít. Mým 

výzkumným cílem je kvalitativní metodou odkrýt problémy, kterým musí vojáci čelit při tomto 

přechodu v českém prostředí. Cílem je také porozumět kontextu jejich odchodu a začleňování 

do civilní společnosti. V této části se opírám především o výzkum z britského prostředí (viz 

kapitola 2.2.1. Problémy spojené s přechodem do civilního prostředí podle D. I. Walkera). 

Aplikovatelnost zjištění z Walkerova (2012) výzkumu se ve svém výzkumu pokusím částečně 

ověřit. Otázky, které vyplynuly z Walkerova výzkumu a je třeba je ověřit v českém prostředí 

jsou tyto: 

4. Jaké největší problémy a obavy spojené s přechodem mezi armádním a civilním 

prostředím bývalí vojáci vnímají? 

5. Z čeho vychází problematika přechodu mezi oběma prostředími – Jaké jsou vztahy mezi 

armádním a civilním světem, jaké rozdíly bývalí vojáci identifikují? 

6. Jak souvisí míra identifikace s armádou s procesem tvorby nové civilní identity u 

bývalých vojáků?  
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3. Metodologická část 

3.1. Metodologie výzkumu 

V rámci výzkumu využívám kvalitativní metodologii, která mi především zajišťuje lepší 

porozumění jemným nuancím zkoumané problematiky a detailnější reflexi aspektů, které 

formují zkoumaný terén. Za potvrzení kvalitativní metodologie jako adekvátního nástroje pro 

studium zkoumané problematiky považuji i to, že zahraniční studie zabývající se touto 

problematikou pracovaly taktéž s kvalitativní metodologií (viz kapitola 2.2. Výzkumy o 

přechodu mezi armádou a civilním prostředím). Mimo jiné s kvalitativní metodologií pracuje i 

D. I. Walker (2012), z jehož výzkumu částečně vycházím v rámci výzkumných otázek. 

V českém prostředí se problematikou přechodu z armádního do civilního prostředí zabývá K. 

Binková (2017), jež ve svých zjištěních vychází z kvantitativního dotazníkového šetření. 

Kvalitativní výzkum tedy umožní rozšířit dosavadní vědění o zkoumané problematice v ČR.  

Získaná výzkumná data reagují na určené výzkumné cíle (viz kapitola 2.4. Cíle výzkumu), které 

problematiku přechodu z armádního do civilního prostředí zkoumají na dvou úrovních. Za prvé 

na úrovni prožívání bývalých vojáků, za druhé na úrovni praktického přístupu AČR. V rámci 

výzkumu bývalých vojáků vznikly 3 typy dat lišící se technikou výběru informátorů. Hlavní 

metodou sběru dat jsou polo-strukturované rozhovory, které byly navrženy tak, aby udržely 

rozhovor na zkoumané tematické rovině, zároveň však informátorům poskytovaly možnost 

detailních odpovědí. Vzhledem k tomu, že zkoumaná problematika prochází osobní zkušeností 

každého z vojáků, některé části rozhovorů mohou svým obsahem připomínat biografické 

rozhovory. K polo-strukturovaným rozhovorům byla na základě žádosti informátorů vytvořena 

i písemná alternativa se stejným obsahem otázek. Přístup AČR k problematice přechodu 

z armádního do civilního prostředí byl částečně reflektován v rámci rozhovorů s bývalými 

vojáky. Dále byla provedena analýza dostupných dokumentů týkajících se odchodu z AČR a 

v neposlední řadě na základě výzkumných otázek vznikl dotazník, na který odpověděli zástupci 

z oddělení komunikace s veřejností GŠ AČR. 

3.2. Technika výběru informátorů 

Do výzkumu bylo zapojeno 28 informátorů z řad bývalých vojáků. Podmínkou jejich zapojení 

do výzkumu bylo za prvé působení alespoň pět let v AČR a za druhé odchod do civilního 

prostředí až po roce 2003. Hranice pěti let působení byla určena na základě stanoveného 

odpracovaného období pro nárok na rekvalifikační kurzy podle podmínek AČR (Metodická 

pomůcka n. d.). Podmínka ukončení působení v armádě po roce 2003 byla nastavena z důvodu 
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formování profesionální armády od tohoto roku (viz kapitola 2.1. Voják v profesionalizované 

armádě).  

Vstup do terénu mi zajistil osobní kontakt, jenž mi poskytl kontakt na několik bývalých vojáků 

v současnosti působících v civilním prostředí. Dále jsem využívala metodu snowball. V rámci 

této části výzkumu jsem získala výzkumná data od osmnácti informátorů, z nichž deset se 

rozhodlo odpovědět na otázky písemně, s možností dodatečného dotázání (v případě 

nesrozumitelných či nedostatečných odpovědí). Pro písemné odpovědi se informátoři 

rozhodovali převážně z důvodu citlivosti tématu.  

Pro triangulaci výzkumných dat jsem v další fázi výzkumu propagovala písemnou verzi 

rozhovoru v on-line podobě (skrze platformu Google forms) na sociálních sítích. S žádostí o 

propagaci mého výzkumu jsem oslovila několik facebookových skupin tematicky se 

zaměřujících na AČR, vojenské technologie a armádní veterány. Ze sociálních sítí jsem získala 

jedenáct informátorů, z nichž jeden byl z dat vyřazen na základě nesplnění kritéria pro odchod 

z armády až po roce 2003.   

3.3. Typ informátorů 

Při výběru informátorů jsem usilovala o různorodost. V rámci dat jsou proto zastoupeni 

informátoři různé délky působení, roku odchodu, místa působení i vzdělání. Mezi informátory 

jsou tři ženy a dvacet pět mužů, tedy 11 % informátorů je žen. Toto rozdělení zhruba odpovídá 

poměru mužů a žen v AČR, ve které je zastoupeno skoro 13 % žen (Kvantitativní genderová 

analýza 2019). Škála délky působení v AČR se mezi informátory pohybuje mezi 6 až 38 lety, 

kdy průměrná délka působení informátora činí 24 let.  

Rok odchodu informátorů je rozptýlen do období mezi lety 2005 až 2021, většina (17 

informátorů) ovšem armádu opustila až po roce 2016, modus i medián odpovídá roku 2017. 

Dva informátoři z AČR odchází v roce 2021, jsou tedy v současné chvíli ve fázi přechodu do 

civilního prostředí. 

Vzdělání informátorů je rozděleno na vysokoškolské a středoškolské s maturitou, kdy vzdělání 

informátorů přímo odpovídá výši pozice zastávané v AČR. Mezi informátory je zastoupeno 16 

vysokoškolsky vzdělaných bývalých vojáků a 12 středoškolsky vzdělaných s maturitou. 

Seznam informátorů označených podle typu sběru dat se základními charakteristikami je 

uveden v příloze (viz Příloha č. 1: Seznam informátorů). 
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3.4. Struktura rozhovoru a dotazníku 

Struktura výzkumného rozhovoru vznikala na základě stanovených výzkumných cílů, které se 

opírají o teoretické základy. Jedná se o následující základní výzkumné cíle: 

1. Jaký je obecně přístup armády k problematice přechodu mezi armádním a civilním 

prostředím? 

2. Jak je v současnosti v AČR nastavena strategie pro podporu vojáků přecházejících do 

civilního prostředí? 

3. Jak bývalí vojáci vnímají okolnosti jejich přechodu ve vztahu k armádě a jejich přijetí 

v civilu? 

4. Jaké největší problémy a obavy spojené s přechodem mezi armádním a civilním 

prostředím bývalí vojáci vnímají?  

5. Z čeho vychází problematika přechodu mezi oběma prostředími – Jaké jsou vztahy mezi 

armádním a civilním světem, jaké rozdíly bývalí vojáci identifikují? 

6. Jak souvisí míra identifikace s armádou s procesem tvorby nové civilní identity u 

bývalých vojáků?  

V rámci výzkumu vznikl polo-strukturovaný rozhovor určený pro informátory z řad bývalých 

vojáků, pro zajištění větší objektivity při hodnocení vznikl dále dotazník určený pro zástupce 

AČR. 

3.4.1. Dotazník pro AČR 

Část výzkumného rozhovoru s bývalými vojáky byla vystavěna tak, aby zjišťovala 

organizovanou přípravu na přechod do civilního prostředí, kterou poskytuje AČR. Bývalí vojáci 

měli možnost sdílet svou zkušenost s přístupem armády k této problematice. Pro větší 

objektivitu výzkumu vznikly otázky mapující problematiku ze strany AČR. Otázky byly 

navrženy tak, aby odpovídaly na 1. a 2. výzkumnou otázku. Zaměřují se tedy obecně na to, jaký 

je přístup armády k problematice přechodu mezi armádním a civilním prostředím a jak je 

v současnosti v AČR nastavena strategie pro podporu vojáků přecházejících do civilního 

prostředí. Zároveň si kladou za cíl ověřit zjištění z teoretických zdrojů.  

Dokument Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky (Kostelka 2003) 

poukazuje na problematiku nárůstu počtu propuštěných vojáků do civilního prostředí se 

zavedením profesionalizované armády. Na základě těchto zjištění vznikly otázky týkající se 

personálních strategií a změn, které AČR přijala od doby vzniku profesionalizované armády. 

Dotazník dále zjišťoval i budoucí strategie týkající se problematiky začleňování bývalých 
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vojáků do civilního prostředí. Výzkum Binkové (2019) odhaluje řadu problémů spojených 

s touto problematikou. Na základě tohoto kvantitativního výzkumu tak vznikly otázky, které si 

mimo jiné kladou za cíl kvalitativně zpřesnit kvantitativní zjištění ze zmiňované studie. 

3.4.2. Polo-strukturovaný rozhovor pro bývalé vojáky 

Struktura rozhovoru určeného pro bývalé vojáky byla rozdělena na tři tematické okruhy. Za 

prvé okruh s klasifikačními otázkami, za druhé zkoumající tvorbu identit a zkušenosti 

s přechodem do civilního prostředí, za třetí zaměřující se na přípravu vojáka na přechod do 

civilního prostředí ze strany armády. 

Obecně klasifikační tematický okruh 

V rámci prvního okruhu bylo pět otázek navrženo tak, aby zjišťovaly délku a místo působení 

v AČR, čas odchodu do civilního prostředí, civilní zaměstnání vykonávané po odchodu 

z armády a okolnosti odchodu z armády. Cílem této části rozhovoru je za prvé připravit 

přirozený vstup do rozhovoru. Na základě informací zjištěných z této části rozhovoru mohu za 

druhé vytvářet hlubší souvislosti. Třetím cílem je, že mi získané informace umožní zajistit 

různorodost výběru informátorů. 

Tvorba identit a zkušenosti s přechodem do civilního prostředí 

Druhý tematický okruh obsahuje pět otázek s několika podotázkami, které zjišťují tvorbu 

identit a zkušenosti s přechodem z armádního do civilního prostředí. Otázky byly formulovány 

na základě výzkumných cílů. Níže představím konkrétní otázky položené v této části a jejich 

zdůvodnění.  

A. Co pro Vás znamenal přechod do civilního prostředí? 

a. Jaké největší obavy z přechodu jste měla/a než jste odešel/šla do civilu? 

b. Jakým největším výzvám a problémům jste pak při přechodu do civilního 

prostředí a začleňování na civilním trhu práce reálně čelil/a? 

c. Jak probíhala Vaše adaptace na nové prostředí?  

Tato rozhovorová otázka byla navržena na základě 4. výzkumné otázky, mapuje tedy problémy 

a obavy spjaté s přechodem do civilního prostředí. 

B. Jak dnes nahlížíte na své působení v armádě? 

a. Jaký vliv na Vás mělo působení v armádě? 

b. Jaké vlastnosti jste získal v armádě, jaké v civilu? Kterých si nejvíce 

považujete? 
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C. Uvažoval/a jste, nebo uvažujete někdy o návratu do armády? 

D. Co pro Vás znamená „být voják“? 

a. Jak vnímáte sami sebe ve vztahu k Vaší představě „vojáka“? 

Otázky B. – D. byly navrženy na základě 6. výzkumné otázky, zjišťují tedy míru identifikace 

s armádou a proces tvorby civilní identity.  

E. Jaké největší rozdíly vnímáte mezi armádním a civilním prostředím? V čem konkrétně? 

Otázka E. byla navržena na základě 5. výzkumné otázky, zaměřuje se tedy na identifikaci 

možných konfliktů mezi vojenskou a civilní identitou, jejich projevů a obecně identifikaci 

rozdílnosti obou profesních prostředí. Kromě zjištění ohledně rozdílů mezi armádním a 

civilním prostředím tato otázka dále zjišťuje i míru identifikace bývalých vojáků s armádou a 

civilním prostředím (6. výzkumná otázka). 

Příprava vojáka na přechod do civilního prostředí 

Třetí tematický okruh v rozhovoru byl vystavěn především na základě 3. výzkumné otázky, 

zaměřuje se tedy na to, jak bývalí vojáci vnímají okolnosti jejich přechodu ve vztahu k armádě 

a jak jejich příprava probíhala. 

F. Zajímá se armáda o budoucnost vojáka, který armádu opouští a jeho začlenění 

v civilním prostředí? 

G. Existuje v armádě organizovaná příprava vojáků na odchod do civilu? Jaká? Využil/a 

jste ji? 

H. Jakou péči by podle Vás měla armáda poskytovat vojákům před a během jejich 

začleňování v civilním prostředí? 

I. Co by Vám ze strany armády pomohlo v období Vašeho přechodu do civilního 

prostředí? 

Otázka G. pak nad rámec 3. výzkumné otázky zjišťuje částečně i 1. a 2. výzkumnou otázku. 

Bývalí vojáci mají možnost reflektovat přístup armády k problematice přechodu mezi 

armádním a civilním prostředím i skutečné fungování přípravných prvků, které armáda 

poskytuje. 

3.5. Analýza dat 

Pro zpracování dat získaných z rozhovorů i jejich písemných alternativ jsem se rozhodla využít 

kvalitativní analýzy, která interpretuje rozhovory na základě principu tematické analýzy. 

Nahrávky rozhovorů byly přepsány do textové podoby. V textových zdrojích získaných od 
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bývalých vojáků jsem vytvářela kategorie a kódy na základě tematické podobnosti. Ačkoliv 

každý informátor vyprávěl jiný příběh, všechny příběhy propojovala stejná témata. Analýza na 

základě předem určených témat proto poskytne konzistentní obraz zkoumané problematiky. 

Analýza dat a tematické kódování všech rozhovorů bylo provedeno manuálně v programu 

Word. 

Při metodě tematického kódování není soubor vytvořených témat určen k tomu, aby v něm 

docházelo k systematické analýze nebo mechanickému hledání kódů, „témata jsou pouze 

spojovacím prvkem, ohniskem nebo nití, kolem které se popis soustřeďuje“ (van Manen 2016). 

Ve výzkumných datech se nehledají podobná slova či výroky, ale tematické kódy mohou být 

obsaženy v celých větách či odstavcích na základě významu či kontextu. Tematická analýza je 

vhodná zejména pro studie zaměřující se na výzkum přesvědčení, konstruktů, vývoje identity a 

emočních prožitků informátorů (Saldaña 2013). Pro kvalitativní výzkum zkoumající profesní 

identitu bývalých vojáků a zkušenosti s přechodem z armádního do civilního prostředí je proto 

tematická analýza vhodným nástrojem pro interpretaci získaných dat. Tematická analýza dále 

umožňuje, aby kategorie vyplynuly přímo z dat, což poskytuje velkou výhodu při studiu spíše 

neprobádaného prostředí.  

Jak uvádí Saldaña (2013), tematická analýza nabízí výhodu toho, že pomocí pečlivě 

naplánovaných technik dotazování účastníci konstruují významy toho, co se výzkumník snaží 

prozkoumat. V první fázi výzkumu proto byla vytvořena obecná témata, vycházející 

z teoretického pozadí této práce, na jejichž základě byl vytvořen výzkumný rozhovor (viz 

kapitola 3.4.2. Polo-strukturovaný rozhovor pro bývalé vojáky). Tato témata byla rozeznávána 

během sběru dat a počáteční analýzy a poté dále zkoumána v průběhu rozhovorů. V další fázi 

se v rámci základních tematických okruhů začaly formovat další tematické shluky, které 

vysvětlovaly širší vztahy mezi tématy, jako například v čem jsou si různá témata podobná, v 

čem se liší a jaké druhy vztahů mezi nimi mohou existovat. Vznikaly tak větší i menší kategorie 

a kódy podle tematické podobnosti. V poslední fázi byla data seskupena na základě vzniklých 

kategorií i kódů a byla sepsána jejich interpretace doložená citacemi z výzkumných dat 

označených příslušnými kódy.  

Na základě analyzovaných dat dále vznikly některé základní typologie, podle kterých mohou 

být informátoři z řad bývalých vojáků rozlišováni. Stejně jako v pojetí Maxe Webera, i v tomto 

případě se jedná o teoreticky konstruované typy, které slouží především k vysvětlení 

společných charakteristik či rysů. Nejedná se tedy o čistou klasifikaci a neexistuje dokonale 
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odpovídající případ, pouze zobecnění určitých charakteristik v rámci konstruovaného modelu. 

Informátoři se pohybují na škále mezi ideálními typy dané typologie (Weber 1950). 

3.6. Etika výzkumu 

Etickou otázku výzkumu jsem se rozhodla ošetřit použitím informovaného souhlasu 

s rozhovorem a jeho užitím (viz Příloha č. 2: Informovaný souhlas), který každý z informátorů 

dopředu obdržel a dále jej ústně potvrdil v nahrávce rozhovoru. K písemným verzím rozhovoru 

byly veškeré informace přiloženy a zpracování získaných dat informátoři odsouhlasili jejich 

odesláním. 

Informovaný souhlas informátory seznamuje se základním výzkumným tématem a 

výzkumnými cíli. Dále představuje řešitele projektu, vedoucího práce i obor, v jehož rámci 

výzkum vzniká. Svým souhlasem informátor poskytuje řešitelce výzkumu rozhovor nahrávat. 

Řešitelka se dále v informovaném souhlasu zavazuje k tomu, že veškeré informace sdělené 

v rozhovoru či písemných odpovědích budou využity výhradně pro výzkumné účely a budou 

důvěrné ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů, č. 110/2019 Sb. Všechny rozhovory 

provedené v rámci výzkumu budou plošně anonymizovány. 

Plošná anonymizace zajistí, že ve výzkumu nebude odhalena identita žádného z informátorů. 

Informace v rozhovorech zároveň neodhalují žádná armádní tajemství a zaměřují se výhradně 

na subjektivní prožívání informátorů spojené s jejich profesní identitou.  

V případě citací budu využívat u všech informátorů krycí křestní jména. Označení se budou 

lišit na základě způsobu sběru dat. Informátoři, kteří odpověděli na rozhovorové otázky 

dotazníkovou formou skrze sociální sítě jsou označeni křestními jmény začínajícími písmenem 

D (dotazník): Dalibor, Dalimil, Dan, Daniel, David, Denis, Dobroslav, Dominik, Drahoslav, 

Dušan. Informátoři, se kterými byl proveden klasický osobní rozhovor jsou označeni křestními 

jmény počínajícími písmenem R (rozhovor): Radek, Radim, Radovan, Richard, Robert, Roman, 

Rostislav, Rudolf. A informátoři, kteří poskytli písemný rozhovor, jsou označeni křestními 

jmény počínajícími na písmeno P (písemné odpovědi): Pankrác, Patricie, Patrik, Pavel, Pavla, 

Petr, Petra, Pravoslav, Prokop, Přemysl. V krycích označeních je zachováno pohlaví 

informátorů. 

3.7. Limity výzkumu 

Ačkoliv jsem ve výzkumu usilovala o různorodost, většina informátorů (16 z 28) má 

vysokoškolské vzdělání, což může významně ovlivňovat vývoj jejich uplatňování na civilním 
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trhu práce oproti vývoji u informátorů s dokončeným středoškolským vzděláním. Velký podíl 

vysokoškolsky vzdělaných informátorů byl zprostředkován osobním kontaktem, jenž mi zajistil 

vstup do terénu. Využitím metody snowball hrozí riziko, že informátoři budou doporučovat 

další potenciální informátory ze své vysokoškolsky vzdělané sociální bubliny. Stejný problém 

hrozil i ohledně diverzity místa působení v AČR. Abych předešla tomuto riziku, data jsem 

doplnila z dalších zdrojů. Část informátorů mi zajistil jiný osobní kontakt a zhruba třetinu 

informátorů jsem pak získala náhodně skrze sociální sítě, čímž jsem zajistila větší diverzifikaci 

výzkumných dat. 

Mimo limity spojené s diverzitou informátorů existuje druhý limit, který spočívá v citlivosti 

tématu. Pro některé z informátorů je jejich působení a odchod z AČR stále velmi citlivé téma, 

i přes mnohdy již poměrně dlouhou dobu od opuštění armády. V počáteční fázi výzkumu 

několik bývalých vojáků, kteří byli s žádostí o rozhovor osloveni, odmítli právě z důvodu 

přílišné citlivosti tématu. Na základě požadavku od jednoho z informátorů bylo proto 

umožněno odpovídat na otázky z rozhovoru i písemně. Tuto možnost nakonec využilo 10 

informátorů, pro které byla varianta písemné odpovědi komfortnější.  Ačkoliv byl touto 

metodou částečně eliminován odliv potenciálních informátorů, stále existuje riziko, že v 

odpovědích mohou být z důvodu citlivosti některé informace zkresleny. 

Každá z metod sběru dat s sebou přináší různé limity. U klasických rozhovorů je to 

problematika informací, které mohou být zkresleny neupřímností informátorů z důvodu 

citlivosti tématu. Písemné rozhovory a dotazníkové verze rozhovorů sice částečně tento 

problém eliminují (především data získaná skrze sociální sítě, kdy identitu informátorů nezná 

ani výzkumník), nicméně přináší další limity. V případě písemných rozhovorů a dotazníků je 

objem získaných dat užší než u osobních rozhovorů, vyjádření ovšem na druhou stranu mnohdy 

bývají věcnější. Stručné odpovědi se vyskytovaly především u informátorů získaných ze 

sociálních sítí, kteří, na rozdíl od zbytku informátorů, se kterými byl navázán přímý osobní 

kontakt, byla ochota časové investice do odpovědí nižší. 

Výraznou limitací mého výzkumného tématu je obecně uzavřenost armády, se kterou jsem od 

začátku osobně jednala. Výzkum se ve své prvotní, původní podobě měl zaměřovat na tvorbu 

identit stávajících vojáků ve vztahu k budoucímu kariérnímu vývoji. Tento výzkum ovšem 

nemohl být uskutečněn z důvodu neuděleného souhlasu s provedením výzkumu ze strany AČR. 

Z tohoto důvodu došlo k transformaci výzkumných cílů a přepracování teoretického pozadí 

výzkumu směrem k identitě vojáků, kteří své působní v armádě již ukončili. AČR dále 

souhlasila s poskytnutím oficiálního vyjádření k otázkám souvisejícím se zkoumanou 
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problematikou. Tímto byly vyřešeny případné etické bariéry spojené s vědomou segregací 

pohledu armády na zkoumanou problematiku. Limitace spočívající ve zdlouhavé a mnohdy 

složité komunikaci s armádou ovšem výzkum nadále ovlivňuje. Zdlouhavé procesy jednání 

s armádou vychází z velmi byrokraticky náročného prostředí. Při jednání s AČR je proto nutné 

pracovat s dostatečnou trpělivostí a časovou rezervou pro realizaci výzkumu.  

 

 

  



 

37 

 

4. Empirická část 

V této části představím výzkumná zjištění z rozhovorů, dotazníků i analýzy dokumentů. 

Empirická část se dělí na dvě základní kapitoly, první z nich vysvětluje armádní prostředí a 

přístup AČR ke zkoumané problematice. Představuji zde oficiální stanoviska a obecná 

nastavení armády, která problematiku přechodu do civilního prostředí formují. Druhá kapitola 

se pak zaměřuje na konkrétní aspekty, které prochází zkušenostmi samotných vojáků. Práce je 

strukturována podle výzkumných otázek, na které odpovídají jednotlivé podkapitoly.  

4.1. Část o armádě  

V této části odpovím na první a druhou výzkumnou otázku, tedy jaký je obecně přístup armády 

k problematice přechodu mezi armádním a civilním prostředím a jak je v současnosti v AČR 

nastavena strategie pro podporu vojáků přecházejících do civilního prostředí. Svá zjištění 

opírám o analýzu dokumentů vydaných rezortem MO a o informace získané z dotazníku, které 

poskytla vedoucí oddělení komunikace s veřejností GŠ AČR, plukovnice Ing. Magdalena 

Dvořáková. Kapitola je členěna do tří podkapitol, první z nich reflektuje armádní prostředí a 

jeho proměnu v rámci profesionalizace (viz kapitola 2.1. Voják v profesionalizované armádě). 

Další dvě podkapitoly konkrétněji vysvětlují přístup armády k odchozím vojákům a způsoby 

jejich přípravy. 

4.1.1. Prostředí profesionalizované armády 

Profesionalizace AČR přinesla v průběhu posledních dvou desetiletí řadu výrazných 

strategických i personálních změn. Tyto změny a účely rozvoje ozbrojených sil jsou blíže 

definovány v Bílé knize o obraně, která určuje koncepční rámec AČR. Proměny v rámci 

modernizace armádních struktur tak přinesly i řadu personálních změn, týkajících se nároků na 

vojáky či jejich propouštění. Do roku 2015 tak v armádě mělo například dojít k výrazné redukci 

stávající sítě posádek (Bílá kniha o obraně 2011: 130). 

Po roce 2015 pak armáda zavedla systém rotování pozic, který vojákům z povolání přináší další 

výraznou organizační změnu. Systém rotování pozic pracuje s tzv. rozhodnou dobou, tak je 

označována maximální doba, ve které může voják setrvat na jedné pozici, která činí nejméně 2 

roky a nejvíce 15 let. Je tedy ve své podstatě maximální možnou dobu setrvání v konkrétním 

služebním zařazení, nikoliv ovšem v armádě (Mičánek 2015). Voják, který je ze své pozice 

takto propuštěn, se dostane do tzv. „personálního bazénu“ (Chaloupský 2019); označuje se tak 

období, ve kterém si voják buď najde novou pozici (vyšší či stejnou) v rámci armády v jiné 
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jednotce, nebo nižší, u své jednotky. Pokud ovšem není ochoten klesnout v kariérním žebříčku 

nebo pozici u jiné jednotky nezíská, je z armády propuštěn. Horní hranice patnácti let pak 

armádě poskytuje ještě další právo, a to propustit vojáka před uplynutím doby patnácti let 

služby. Pokud je voják propuštěn po více než patnácti letech služby, má ze zákona nárok na 

doživotní rentu. Když je ovšem propuštěn dříve, může dostat pouze tolik odstupných platů, 

kolik sloužil let (Zákon č. 221/1999 Sb. 2021). Vzhledem k tomu se v armádě zvyšuje i riziko 

zneužití pravomoci.  

Hlavním problémem je, že s nástupem konceptu profesionalizované armády, rozvoje 

individuality a kariérního růstu jsou spojeny i nestálejší vyhlídky. Prvky profesionalizace 

armádě sice přispívají k omlazení kolektivu a podporují profesní rozvoj, nicméně také s sebou 

přináší více proměnlivé prostředí a tím půdu pro více propuštěných příslušníků. Od vojáků se 

přitom stále očekává stejná loajalita a poslušnost jako dříve. Nově musí ale čelit vědomí, že 

jejich budoucnost v armádě již není tak zaručená. Pro vojáky je přitom ztráta povolání a 

možnost dalších zaměstnání díky uzavřenému a úzce specifikovanému armádnímu prostředí 

složitější, než jaká může být v civilním světě (Walker 2012). 

4.1.2. Přístup AČR k přechodu mezi armádním a civilním prostředím  

Vzhledem k řadě personálních změn, které v armádě v posledních dvou desítkách let nastaly i 

k tendencím redukce posádek vyvstává otázka, jak se armáda staví k této problematice a jaké 

jsou strategie pro začleňování odcházejících vojáků na civilním trhu práce. Obecný postoj 

k přípravě vojáků na přechod do civilního prostředí vysvětluje Kancelář náčelníka GŠ AČR 

takto: 

Kladen důraz byl a je s profesionalizací armády a bude pokračovat s počtem 

narůstajících vojáků a válečných veteránů v důchodovém věku (plk. Ing. Magdalena 

Dvořáková). 

Tendenci zvyšování důrazu na péči o vojenské profesionály při ukončení jejich služebního 

poměru, pomoc se začleňováním do civilního života a péči o válečné veterány vysvětluje i 

Koncepce výstavby AČR, která se zabývá konkrétně milníky roku 2025 a 2030. Definuje zde 

změny, kterými by se armáda měla v budoucnu zabývat. Jedním z požadavků na naplnění 

strategie pro zmiňované milníky je péče o stávající i odcházející personál, kterému bude 

poskytnuta psychologická, duchovní a humanitní služba (Koncepce výstavby AČR 2019: 38). 

Podobně tak dokládá i Bílá kniha o obraně, která definuje jako jeden z cílů týkajících se 

personálního řízení i „usnadňování vojákům po ukončení služby v ozbrojených silách začlenění 
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do civilního života“ (Bílá kniha o obraně 2011: 80). Na základě analyzovaných dokumentů 

vyplývá, že obecně armáda o tuto problematiku zájem má a určitý prostor problematice přípravy 

vojáků do civilního prostředí vyhrazen je. Jak ale vysvětluje plk. Dvořáková, rezort MO nemá 

konkrétní strategii, ale opírá se o zákon o vojácích z povolání, na jehož základě pak rezort 

upravuje vnitřní předpisy a dál organizační řád Agentura personalistiky (plk. Ing. Magdalena 

Dvořáková). Neexistuje tedy žádná konkrétní strategie, či vypracovaná příručka, jak 

odcházející vojáky na přechod a uplatnění v civilním prostředí připravit. 

4.1.3. Podpora vojáků odcházejících do civilního prostředí 

Jak uvádím výše, konkrétní strategie pro uplatňování bývalých vojáků na civilním trhu práce 

neexistuje. Armáda nicméně odcházejícím vojákům poskytuje několik podpůrných prvků. 

V rámci výstavby budoucí podoby armády by měla být ve spolupráci s civilním sektorem 

zkvalitňována například nabídka rekvalifikací pro snazší začlenění odcházejícího personálu do 

civilního života (Koncepce výstavby AČR 2019: 27). Současná nabídka rekvalifikačních kurzů 

je tvořena nejčastěji poptávanými druhy rekvalifikací, jak vysvětluje plk. Dvořáková. Tyto 

rekvalifikační kurzy nejsou mandatorní a jejich seznam není definitivní. Osoba, která končí 

svou službu, musí nicméně splňovat určitá kritéria a musí si o kurz požádat. Tyto podmínky 

jsou dané ze zákona. Současný trend je ale více pomáhat vojákům při jejich odchodu z rezortu. 

Za poslední tři roky, od roku 2017, se změnil způsob nabídky rekvalifikačních kurzů. Vedle 

zmíněného seznamu může voják vybrat i kurz mimo nabídku, tedy specifický a méně poptávaný 

(plk. Ing. Magdalena Dvořáková). Ačkoliv tedy armáda tuto přípravu poskytuje, podléhá 

určitým kritériím, které nemusí každý voják splňovat (např. délka působení či kapacita kurzu). 

V posledních letech lze nicméně zaznamenat zvýšenou snahu o přípravu odcházejících vojáků 

na uplatnění na civilním trhu práce.  

Systém žádání o rekvalifikační kurz vlastního výběru pak podle plk. Dvořákové funguje tak, že 

si voják podá žádost cestou svého velitele útvaru. Velitel musí rekvalifikaci schválit a předat 

Agentuře personalistiky AČR (dále jen AP). AP vyhodnotí možnosti trhu a podmínky, na 

jejichž základě vyhlásí veřejnou zakázku na kurz rekvalifikace. Poté, co vybere AP firmu, předá 

vojákovi nabídku (plk. Ing. Magdalena Dvořáková). Ačkoliv se tedy jedná o krok kupředu 

v rámci rozšiřování přípravy na přechod do civilního prostředí, z popsaného procesu je zřejmé, 

že vojákovi stojí v cestě řada byrokratických úkonů a překážek, než kýžený kurz skutečně získá. 

Další nevýhodou zůstává, že tento proces může být poměrně časově náročný a kurzy jsou 

vyhlašovány jen v určitém časovém období. Proto voják, který se o svém odchodu rozhodne 

později či ve špatném časovém období, nemusí tuto možnost vůbec získat. 
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Kromě rekvalifikačních kurzů armáda odcházejícím vojákům poskytuje i další podporu. MO 

ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí například umožňuje vojákům ještě 

v činné službě již hledat budoucí práci na úřadech práce. Zde jim jsou ku pomoci kariéroví 

poradci a další pomoc po ochodu do civilního prostředí (plk. Ing. Magdalena Dvořáková). Dále 

armáda spravuje portál zaměřený na veterány (Pracovní příležitosti n. d.), kde bývalí vojáci 

mohou nalézt nabídku pracovních příležitostí. Zde jsou zdržovány pracovní nabídky firem, 

které mají konkrétní zájem o vojáky. Dále MO spolupracuje s komunitními centry, které 

poskytují bývalým vojákům pomoc poté, co ukončí svůj kontrakt s armádou (Komunitní centra 

pro válečné veterány n. d.). Ty nejen sdružují veterány, nabízí jim psychologickou pomoc, ale 

plánují také semináře, které jim pomohou se lépe orientovat v civilním pracovním prostředí. 

V armádních strukturách dále fungují takzvané pomocné profese (vojenští kaplani a 

psychologové), kteří jsou vojákům po dobu jejich služby k dispozici. V první fázi přípravy 

vojáka na odchod z armády se mu věnuje útvarový personalista, případně další příslušníci 

specializovaných služeb, například psycholog, dále pak personalista na AP. Odcházející voják 

absolvuje školení, „outplacementový nástroj – seminář“, kde jsou mu vysvětleny nároky a 

povinnosti, co musí udělat při odchodu, na co se má připravit, jaký je časový plán jeho odchodu. 

Voják může dále žádat o pomoc vedle vojenského personalisty také civilního kariérového 

poradce, „tento systém požaduje ale aktivní přístup vojáka, který tak chce hledat své další 

uplatnění a hledá si nový obor v rámci své rekvalifikace“ (plk. Ing. Magdalena Dvořáková). 

Mimo výše zmiňované podpůrné prvky vojákům, kteří ukončili vojenskou službu za přesně 

stanovených podmínek, přísluší výsluhové náležitosti. V Bílé knize o obraně je vysvětleno, že 

se jedná nejen o motivační pobídku pro službu v ozbrojených silách, ale finanční podpora 

odcházejících vojáků zároveň slouží jako „nástroj k zajištění odpovídajícího společenského 

standardu spojeného s přechodem do civilního života a vyjádření společenské kompenzace za 

omezování osobních práv po dobu aktivní služby“ (Bílá kniha o obraně 2011: 89). 
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4.2. Část o bývalých vojácích  

Následující část se opírá o informace od dvaceti osmi informátorů z řad bývalých vojáků. 

Kapitola je členěna do podkapitol, které odpovídají na jednotlivé výzkumné otázky. 

4.2.1. Příprava vojáků na přechod do civilního prostředí 

Tato část reaguje na druhou výzkumnou otázku. V předchozí části (viz kapitola 4.1. Část o 

armádě) představuji, jaký je přístup armády k problematice přechodu vojáků do civilního 

prostředí z pohledu AČR a jaké strategie pro přípravu odcházejících vojáků na začlenění 

v civilním životě ARČ využívá. V této části představím přístup armády ke zkoumané 

problematice skrze praktické zkušenosti bývalých vojáků. 

Informátoři obecně vyjadřují názor, že AČR se o přechod vojáků do civilního prostředí příliš 

nezajímá a neexistuje organizovaná pomoc vojákům při začleňování na civilním trhu práce. 

Většina informátorů ovšem uvádí rekvalifikační kurzy jako jedinou strategii pro přípravu 

odcházejících vojáků, která je praktikována. Podle informátorů ovšem systém rekvalifikačních 

kurzů přináší mnohá úskalí.  

Jedním ze zásadních nedostatků využívání rekvalifikačních kurzů je podle informátorů jejich 

nedostupnost a omezenost. Za nedostupnou ji lze považovat z několika hledisek, jak vysvětluje 

jeden i informátorů: 

„Seznam a zaměření rekvalifikačních kurzů je velmi omezené a má je na starosti jen 

jeden člověk na MO. Většinou se jedná o řidičáky. Nárok na rekvalifikaci máte až s 

písemným rozhodnutím o propuštění do zálohy a s povolením velitele. Tyto kurzy 

probíhají jen v určitých termínech a s určitou naplněností, některé musí být dopředu 

nasmlouvané v civilním sektoru a kryté v rozpočtu, takže můžete mít smůlu a na vámi 

vybraný kurz se nedostanete. Pokud už máte dopředu jisté zaměstnání v civilu, může vás 

armáda vyslat, nebo i zaplatit kurz nebo školení v civilním sektoru, které firma, kam 

nastupujete, vyžaduje. Ale to se podaří jen vyvoleným, protože se to musí dopředu 

nasmlouvat a finančně pokrýt a vojenská byrokracie to obyčejně časově nestihne“ 

(Roman).  

V uvedené citaci informátor shrnuje několik často zmiňovaných nedostatků ohledně reálného 

fungování rekvalifikačních kurzů. Za prvé jsou kurzy vypisovány jen na určité období a 

vojákovi tedy jejich otevření nemusí časově vycházet s jeho odchodem. Za druhé účast na 

kurzech předchází řada byrokratických kroků, které jsou taktéž časově náročné. Jak uvádí 
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informátor Roman, kurzy mají jen omezenou kapacitu, i z toho důvodu proto není zaručeno, že 

se na kýžený kurz dostanete. Čtvrtý nedostatek rekvalifikačních kurzů spočívá v jejich poměrně 

úzkém zaměření. Informátor Roman uvádí kurzy poskytující řidičské průkazy, jako příklad 

typického rekvalifikačního kurzu. Nabídka sice poskytuje více kurzů než pouze řidičské 

průkazy, nicméně je většinou zaměřena spíše manuálně. Problematiku tohoto aspektu shrnuje 

další z informátorů: 

„Kurzy jsou dělané hlavně na ty základní funkce, na ty základní vojáky – to znamená 

lidi, kteří mají nižší vzdělání, kteří by se nemohli živit nějakou jinou prací. Ale já tam 

nenašel nic, co bych třeba mohl někdy v budoucnu použít. Jasně, můžu být svářeč, ale 

vím, že nikdy svářet nebudu“ (Rostislav). 

Na tuto problematiku upozorňuje několik informátorů, kteří uvedli, že kurz, který by pro ně 

mohl být využitelný, nebo jim s uplatněním pomoci, v nabídce nenašli. Je ovšem třeba brát 

v potaz, že většina informátorů z tohoto výzkumu (16 z 28) je vysokoškolsky vzdělaných. 

Většina z informátorů proto nepovažuje rekvalifikační kurzy jako prvek, který by jejich 

přechod do civilního prostředí usnadňoval. Jeden z vysokoškolsky vzdělaných informátorů 

zmiňuje jako reálnou pomoc pro začlenění na civilním trhu práce možnost studia vysoké školy, 

které mu bylo poskytnuto během služby: 

„Po revoluci se struktura armády maličko změnila a já sloužil u vojska, které podléhalo 

zrušení, tak jsem využil možnost jít studovat fakultu tělovýchovy do Prahy a uspěl jsem, 

takže z tohohle mám tituly. To mi už tehdy otevřelo možnost, že až skončím s kariérou 

vojáka, tedy pokud mě to bude zajímat, tak se můžu ucházet o místo ve školství“ (Radim). 

Studium nevojenské vysoké školy tomuto informátorovi poskytlo jakousi alternativní možnost 

přípravy pro budoucí civilní uplatnění, respektive rekvalifikačních kurzů, z jejichž nabídky by 

si pro své uplatnění nevybral. Nevýhodou ovšem zůstává, že většinou je vojákům v rámci jejich 

služby poskytnuta spíše jen možnost studia vojenské školy, jak vysvětluje informátor Richard: 

„Ono to má nějaký výhody čerpat služební volno nebo na ty studijní volna v rámci 

armády. Díky vysokoškolskému vzdělání dostanou důstojnickou hodnost, takže to pak 

spíš studují kvůli kariérnímu postupu. Takže možnost studia tam je, ale ne pro výkon 

civilní činnosti, ale pro výkon vojenský služby“ (Richard).  

Vysokoškolské vzdělávání v rámci armádní služby proto nelze považovat za organizovanou 

přípravu na uplatnění na civilním trhu práce. Ačkoliv jakýkoliv vysokoškolský titul (včetně 
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těch z vojenské vysoké školy) či vzdělání, které v rámci své služby získá, může vojákům 

poskytovat výhodu při uplatňování na civilním trhu práce, u vojenských oborů je často problém, 

že v civilním prostředí je nelze uplatnit, jak vysvětluje informátor Robert: „Mám vysokoškolské 

vzdělání, ale jako letecký technik nemám moc šanci uplatnit něco i v civilu“. Voják 

vysokoškolsky vzdělaný ve velmi specifickém vojenském oboru se tak dostává do situace, kdy 

rekvalifikační kurzy poskytované armádou jsou zcela mimo jeho profesní zaměření, zároveň je 

pro něj však vysokoškolský titul v civilním prostředí neuplatnitelný. 

Jako jedinou velmi funkční pomoc, kterou armáda odcházejícím vojákům poskytuje, je ta 

finanční. Většina informátorů ve svých odpovědích zmiňuje, že právě odchodné (vyplácené do 

15 let služby), nebo výsluhy (vyplácené nad 15 let služby) jsou aspektem, který vojákovi 

skutečně pomůže v jeho období přechodu. Finanční podpora poskytuje odcházejícím vojákům 

alespoň čas na adaptaci a méně stresující přechod do civilního prostředí, který může být už tak 

poměrně složitý. Jak konkrétně výsluhový systém vojákovi pomůže, vysvětlil informátor 

Robert: 

„Pokud člověk odchází z armády, má nárok na nějaký výslužbový náležitosti. I to 

odchodné je na úrovni 6 platů, takže člověk vydrží si hledat novou práci půl roku, nebo 

i rok, když bude nejhůř. Takže v tomhle směru, té finanční podpory, tam jsem spokojený, 

že je to na dobré úrovni“ (Robert). 

Odchodné či výsluha a nabídka základních rekvalifikačních kurzů jsou tedy hlavní dva 

pomocné prvky, které mohou odcházející vojáci před přechodem do civilního prostředí 

očekávat. Problémem ovšem zůstává, že většina z nich neví, co očekávat od samotného 

civilního prostředí: 

„Z mé zkušenosti je připraven dobrovolný kurz, na kterém Vám řeknou, jaké máte 

náležitosti jako končící voják a potom jako začínající v civilu, ale to pravé, co na Vás 

čeká v civilu, Vás nikdo nepřipraví“ (Pankrác). 

V této citaci tak informátor naráží na jádro celé problematiky přechodu z armádního do 

civilního prostředí, které, velmi obecně řečeno, tkví v neznalosti civilního prostředí. Vojáci tak 

postrádají přípravu týkající se základních znalostí o uplatnění na civilním trhu práce. 

Jakou péči by měla armáda poskytovat 

Ve svých odpovědích informátoři přicházeli s řadou námětů, které by jim odchod z armády do 

civilního prostředí na základě jejich zkušeností ulehčily. Především se jedná o pomoc týkající 
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se informovanosti o nabídkách na trhu práce, vzdělávání odcházejících vojáků ve zpracování 

životopisů a dalších podstatných znalostí pro uplatnění na civilním trhu práce. Dále by podle 

informátorů pomohlo, kdyby se s vojákem pracovalo dlouhodoběji a průběžněji. Jako velmi 

podstatný aspekt, který v současném jednání s odcházejícími vojáky chybí, je individualita, to 

nejlépe vystihuje jedna z informátorek: 

„Záleží na tom, z jakého důvodu voják odchází, zda dobrovolně či nedobrovolně, zda 

již našel uplatnění a zda je uplatnitelný v civilu či ne – jsou funkce, které jsou pro AČR 

specifické. Rozhodně by měl být individuální přístup“ (Patricie). 

Zásadní rozdíl i podle ostatních informátorů spočívá v tom, zda voják odchází na základě svého 

dlouhodobějšího rozhodnutí. V tomto případě mají vojáci čas se sami připravit, rozhodnout se 

a zajistit si vše potřebné pro jejich přechod. Příkladem je informátor Richard, který měl možnost 

začít budovat své podnikání již před úplným ukončením své kariéry v AČR. Pro vojáky, kteří 

nemají možnost se na odchod z armády dostatečně dopředu připravit, může být přechod do 

neznámého civilního prostředí psychicky velmi náročný. Proto někteří informátoři vyzdvihují 

potřebu psychologické pomoci a sdílení zkušeností s odchozími vojáky, jak vysvětluje 

například tento informátor: 

„Ne každý ten přechod zvládne psychicky, protože je to velký tlak, životní krok, třeba 

pro mě to určitě bylo. Přece jen když děláte v armádě přes 33 let, a pak najednou jdete 

do neznámého prostředí… Samozřejmě, sdílení zkušeností nás, kteří jsme odešli a měli 

jsme nakonec ty kladný zkušenosti nebo i těch, co měli negativní… určitě by to pomohlo, 

kdyby lidi věděli, do čeho jdou“ (Radim). 

Organizované sdílení zkušeností s bývalými vojáky, kteří již přechodem prošli, by tak mohlo 

předcházet problémům spjatým s neznalostí civilního prostředí.  

4.2.2. Odchod z armády a civilní život 

Tato část reaguje na třetí výzkumnou otázku, tedy vysvětluje, jak bývalí vojáci vnímají 

okolnosti jejich přechodu ve vztahu k armádě a jejich přijetí v civilu. Kapitola je členěna na 

čtyři podkapitoly, v rámci kterých zkoumanou problematiku vysvětlím. První dvě podkapitoly 

vysvětlují dva typy bývalých vojáků podle okolností jejich odchodu z armády. V dalších dvou 

kapitolách se zaměřuji na přijetí bývalých vojáků v civilním prostředí. 

Z rozhovorů s bývalými vojáky obecně vyplývá, že větším problémům při přechodu a obecně 

více problematickému přechodu z armádního do civilního prostředí čelí ti vojáci, kteří armádu 
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neopustili z vlastní vůle, respektive svou budoucnost si plánovali v AČR, což jim nadále nebylo 

umožněno nebo jim nebyl umožněn další rozvoj. Rozdělení na tyto dva typy je podstatné 

vzhledem k dalšímu profesnímu i životnímu vývoji a tvorbě identit. 

Informátoři se proto dělí na dva základní typy, na ty, kteří armádu opustili dobrovolně, z vlastní 

vůle na základě svých osobních plánů a důvodů. A na ty, kteří museli službu v AČR ukončit 

navzdory tomu, že v armádě chtěli dále zůstat. Podstatné je, že rozdělení na tyto typy nespočívá 

pouze v tom, jakým způsobem voják svou kariéru v armádě ukončil (zda podal výpověď nebo 

byl propuštěn). Rozdělení pochází z definice situace samotného vojáka. Rozdělení informátorů 

na tyto dva typy vychází z toho, jakým způsobem formují příběh svého odchodu a jak jej 

interpretují nejen v rámci tohoto výzkumu, ale i pro sebe a své okolí. Tento jev vychází ze 

sociologické teze W. I. Thomase, která říká, že jestliže je určitá situace lidmi definována jako 

reálná, pak je reálná ve svých důsledcích (Merton 2000). Pokud si tedy svůj odchod voják 

interpretuje jako dobrovolný, jeho chápání a další vývoj situace se odvíjí podle této skutečnosti 

a naopak. Abych vysvětlila toto rozdělení na konkrétním přikladu: Může nastat stejná situace 

pro dva různé vojáky, ve které vojákovi není prodloužen stávající úvazek a je mu nabídnut post 

hodnostně nižší ve stejném místě působení nebo post hodnostně stejné úrovně, nicméně na jiné 

straně republiky. V tuto chvíli se voják typu „dobrovolně odchozí“ k situaci postaví tak, že 

kariéru ukončí z důvodu, že už mu armáda nemá co nabídnout a je jeho rozhodnutí, že odchází 

hledat civilní uplatnění. Tak svůj odchod interpretuje i svému okolí. Druhý typ vojáka, 

„nedobrovolně odchozí“, stejnou situaci vyhodnotí jako nepřímé vyhození. Tedy tím, že mu 

armáda dá na výběr ze dvou špatných možností, mu dala najevo, že již nemá v AČR 

budoucnost, proto musí odejít. Takto pak formuje svůj příběh sobě i svému okolí.  

Jak uvádím výše, jedná se o teoretické typy konstruované na základě společných charakteristik 

(viz kapitola 3.5. Analýza dat). Informátoři proto nejsou striktně rozděleni do těchto dvou typů, 

ale pohybují se na celé škále této typologie, přičemž někteří informátoři se na této pomyslné 

škále určitému typu formulováním svých příběhů přibližují více než jiní. Osm informátorů 

(Petr, Přemysl, Pavla, Richard, Rudolf, Dalimil, David) spadá na základě formování jejich 

příběhu pod charakteristiky typu dobrovolně odchozích vojáků. Dalších sedm informátorů 

(Pavel, Radek, Rostislav, Roman, Dobroslav, Dan, Dominik, Dalibor) naopak vykazuje 

charakteristiky odpovídající typu nedobrovolně odchozích vojáků. 

Typ dobrovolně odchozí voják 
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První z typů je charakteristický tím, že si svůj odchod z AČR zvolil sám nebo svůj odchod 

alespoň vnímá jako vlastní rozhodnutí. Důvody pro odchod mohou být různé. Některé důvody 

pro odchod z armády vychází ze striktních a rigidních pravidel, které armáda má. Tyto důvody 

se týkají někdy velké zodpovědnosti, která je na vojáky kladena, často také jakési touhy po 

„svobodě“, která spočívá především v plánování vlastního času (informátoři zde zmiňovali 

především čas na rodinu jako jeden z důležitých důvodů, proč opustit armádu), vlastním 

rozhodování o místě působení, nebo jednoduchého získávání osobního volna: 

„Službu jsem ukončil sám. V mém věku si chci užít rodinu. Důvodem bylo denní 

dojíždění cca 2,5 hodiny do místa služby“ (Petr). 

„Jako pozitivum svého odchodu hodnotím, že mám volné víkendy, nemusím mít strach, 

že se budu stěhovat na jiné místo, nemusím se holit každý den, pravidelně stříhat a 

netýkají se mě ty vojenské věci jako přezkoušení z fyzické zdatnosti“ (Přemysl). 

„Služební poměr jsem ukončila na vlastní žádost, jelikož jsem začala mít potřebu něco 

změnit, ani ne tak pracovní pozici, jelikož těch jsem během služby vystřídala dost, ale 

spíš zkusit to prostě jinak a také bez víkendových služeb a dost častých účastí na různých 

služebních akcí nad rámec pracovní doby“ (Pavla). 

„Odešel jsem, protože jsem chtěl trochu svobodu, nechtěl jsem být vázanej nějakýma 

rádoby službama tak, abych po sobě nechal šlapat – prostě jsem toho měl už plný zuby. 

Byl jsem na vrcholu kariéry, už jsem neměl, kam růst“ (Richard). 

Svoboda, kterou někteří informátoři v armádě postrádali, spočívá pro každého v něčem jiném. 

Pro informátora Petra to byl čas s rodinou, na jehož úkor sloužil, stejně jako informátorka Pavla, 

která ve své odpovědi zmiňuje práci o víkendech a nad rámec pracovní doby. Striktnost 

armádního prostředí nicméně poodhaluje i citace informátora Přemysla, který jakousi 

nesvobodu nachází kromě otázky osobního volna i ve fyzických a estetických požadavcích, 

které armáda na vojáky klade, jako je například úprava účesu. Citace posledního uvedeného 

informátora, Richarda, už pak spíše popisuje pocit útlaku, který v něm na konci služby sílil. 

Poslední větou této citace se ovšem dostáváme k druhému významnému důvodu, který vojáky 

přivádí k rozhodnutí armádu opustit. Jedná se o pocit dosažení kariérního vrcholu v AČR nebo 

potřeby kariérního růstu v jiné oblasti. Stejně jako Richard a Pavla, která také ve své odpovědi 

zmínila potřebu změny prostředí, i řada dalších informátorů učinila své rozhodnutí na základě 

tohoto důvodu. Několik informátorů dále shledává odchod do civilního prostředí výhodný 

z hlediska určité věkové hranice: 
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„Když začnete v 25, tak se to pak špatně nahání a vyhodnotil jsem, že pro mě je 

rentabilnější a z budoucího hlediska přínosnější, když kolem 40 půjdu do civilu. Práce, 

kterou jsem dělal, mě bavila, byla dobrá, měl jsem dobrý kolektiv, ale jak říkám: 

redislokace posádky, změna pracovního kolektivu, ale především vyšší věk už pro mě 

znamená, že je čas ukončit pracovní poměr“ (Rudolf). 

„U praporčíka je věk 40 let brán jako maximální pro nalezení vhodné práce a začlenění 

do civilu“ (Dalimil). 

"Výpověď vzešla z mé strany, protože už jsem měl odslouženo přes třicet let a chtěl jsem 

také změnu, než bude pozdě, tím myslím, než budu příliš starý. Myslím, že jsem odešel 

tak akorát (Přemysl)“. 

Výpovědi těchto tří informátorů poukazují na velmi racionální uvažování nad opouštěním 

armádního prostředí. Vychází z obecných předpokladů, že lépe uplatnitelní v armádě jsou lidé 

mladšího věku, v plné fyzické síle. Uplatnění v příliš pozdním věku však může být více 

problematické. Právě racionální a méně emotivní přístup k odchodu z AČR je specifický pro 

první typ informátorů. 

Typ nedobrovolně odchozí voják 

Jak uvádím výše, typ nedobrovolně odchozích spočívá především ve vyhodnocení situace 

odchodu jako nežádoucí. Informátoři, kteří spadají do této kategorie, nevnímají svůj odchod 

jako vycházející z jejich vlastního rozhodnutí. Příklad uvedu na příběhu informátora Romana, 

který byl jedním z vojáků, kteří museli armádu opustit na základě doby rozhodné (po zavedení 

novelizaci zákona o vojácích z povolání z roku 2015, viz kapitola 4.1.1. Prostředí 

profesionalizované armády). Podle Romana i dalších informátorů systém rotování pozic a doby 

rozhodné zvyšuje riziko zneužití ze strany nadřízených a bohužel je tento jev v armádě poměrně 

běžnou praxí: 

„U většiny útvarů se tato doba rozhodná prodlužovala automaticky, vůbec to neřešili, 

kdežto na naší letecké základně se z toho stal nástroj dočasně zastupujícího velitele 

základny (pro mě nulová autorita se vzájemnou neskrývanou osobní nevraživostí) k 

tomu, aby se zbavil mě a dalších kolegů vojáků, kteří neměli to jeho ‚jediné a správné‘ 

myšlení, a zároveň se zbavil konkurence pro kariérní postup jeho oblíbenců“ (Roman). 

„Nebyl jsem chovný kůň, proto jsem dostal návrh na neperspektivní povýšení, nadřízený 

opakovaně neplnil své povinnosti a vyhýbal se jim, což shazoval na mě“ (Pavel). 
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Pocity nespravedlnosti či nadržování určitým typům vojáků je jednou z charakteristik, kterou 

informátoři spadající do typologie nedobrovolně odchozích často ve svých příbězích zmiňují. 

Podle některých z nich armáda vytváří prostředí, ve kterém je velmi jednoduše zneužitelné 

mocenské postavení a vytváří se dobré prostředí pro oportunisty, jak vysvětluje například 

informátor Rostislav: 

„Já tomu vždycky říkám proutkaření, to znamená vlézt někomu do zadku a oni vás 

povýší. Takže se táhnou takové ty vláčky, takže ten, co je vepředu, má za sebou další, co 

je o něco hloupější, a pak další, a ten je ještě hloupější“ (Rostislav). 

Tento jev může být v armádě zvýšený díky tomu, že armádní prostředí je oproti civilnímu 

poměrně striktně hierarchizované. Ačkoliv v civilním prostředí také existuje zaměstnanecká 

struktura, ve většině případů není ani tak striktní a nadřízení nemají tolik pravomocí nad svými 

podřízenými (civilní zaměstnanec není podřízen rozkazům svého velitele, ale plní úkoly svého 

nadřízeného). Slovy informátorky Petry: „civil znamená víc pohody a méně vojenských 

povinností, které musí voják plnit, protože na vojně se rozkazy plnit musí.“  

Situace je navíc ztížena tím, že vojáci v armádě stráví de facto celé mládí (s ohledem na délku 

působení) a profese má velmi specifickou povahu. Ukončování kariéry vojáka, zvláště po 

delším období, je tak vystaveno možná silnější potřebě důstojného ukončení kariéry. Na tento 

fenomén někteří informátoři také upozornili: 

„Po tolika letech v armádě a ve vysoké důstojnické hodnosti mě takový přístup a jednání 

hodně rozhodilo“ (Roman). 

„Já odcházím po 35 letech, takže nemůžu brát, že jsem zanevřel na armádu nebo tohle 

všechno. No jsou lidi, se kterými se asi nebudu chtít potkávat a nebudu je chtít zdravit. 

Ale na druhou stranu já jsem tam toho zažit tolik, že nemůžu být zapšklý“ (Rostislav). 

Informátoři, kteří příběh svého odchodu z armády definují jako nedobrovolný, lze dále 

specifikovat i podle způsobu projevu, ve kterém lze identifikovat větší míru emotivních 

vyjádření než u předchozího typu: 

„Okolnosti mého odchodu z AČR byly složité, pro mě nedůstojné a absolutně 

neočekávané… odešel jsem hluboce znechucen a zklamán systémem a lidmi v 

nadřízených pozicích“ (Roman). 

„Můj odchod provázelo ticho, mlčení a žádné ocenění“ (Dobroslav). 
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„Tak jsem řekl: Výborně, takže vy jste porušili naprosto všechno a chcete, abych já tady 

dělal blbečka někde za nějakých 30 tisíc hrubého. Tak jsem řekl zdrávas a odcházím“ 

(Rostislav). 

Ačkoliv pro některé z informátorů uplynulo už poměrně dlouhé období od jejich odchodu 

z AČR, vzpomínky na pocity z okolností jejich odchodu pro ně stále zůstávají poměrně čerstvé. 

Zajímavým jevem je, že v tomto ohledu mezi informátory s různými roky odchodu z armády 

není výrazný rozdíl. Informátoři, kteří odešli z armády před deseti lety se špatnou zkušeností, 

mluví o svém odchodu se stejně silnými emocemi jako ti, jejichž zážitky se staly teprve před 

několika měsíci či týdny.  

Přijetí vojáků v civilním prostředí 

„Nejsložitější seskok každého výsadkáře je ten do civilu“ (Pavel). 

Bývalí vojáci nalézají civilní uplatnění v celé škále profesí, mezi informátory jsou současní 

manažeři, podnikatelé, učitelé, inženýři, ředitelé, bezpečnostní pracovníci a další. Ne pro 

každého je ovšem práce, jež po skončení v armádě vykonává na civilním trhu práce dostatečně 

lukrativní. Volba profese se významně odvíjí od dosaženého vzdělání a podstatné je zaměření 

profese, kterou vykonávali v armádě. Obecně informace z rozhovorů poukazují na to, že vojáci 

s vyšším vzděláním mají vyšší šanci nalézt v civilním prostředí uplatnění, které považují za 

odpovídající jejich zkušenostem než ti, kteří dosáhli vzdělání nižšího. Obecně ovšem 

z rozhovorů vychází, že pro většinu informátorů nebylo příliš složité najít uplatnění na civilním 

trhu práce. Jako polehčující okolnost při hledání civilního uplatnění považují možnost využití 

zkušeností z armády. Jako problematické ovšem informátoři vnímají, že u některých pozic na 

civilním trhu práce mnohdy nejsou zkušenosti s podobnou náplní získané z armády přijímány: 

„Problém byl, že firmy požadují předchozí praxi v oboru, nevědí, že např. voják na 

technické pozici dělá to samé, co technik v civilu, jen má na sobě uniformu. A ze 

životopisu to nevyčtou, když tam civil uvidí jen neříkající název vojenské funkce. Takže 

jsem v žádostech popisoval zastávaná místa v AČR adekvátně civilnímu prostředí. A 

vůbec už nikoho nezajímá účast v zahraničních misích. Pro civila znamená voják ten, 

kdo běhá se samopalem po poli, spí v lese a nic jiného neumí“ (Roman). 

Ačkoliv může být díky předsudkům a neznalosti armádního prostředí pro mnoho vojáků složité 

nalézt uplatnění, velmi záleží na schopnosti a možnosti vojáka využít svých vlastností a 

kontaktů získaných během působení v AČR pro nalezení uplatnění v civilním prostředí. Podle 
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informací z rozhovorů je ovšem tato výhoda dostupná spíše vysokoškolsky vzdělaným a vysoce 

postaveným vojákům: 

„Já jsem tu práci získal hlavně díky svým kontaktům, které jsem získal během let 

v armádě… Léta jsem se pohyboval v téhle věci jako jeden z leaderů, představitelů 

armády, tak v podstatě někdo si pak vzpomněl a řekl: Hele, tenhleten končí, mohli 

bychom ho utrhnout pro nás“ (Rostislav). 

Podle výpovědi několika dalších informátorů ovšem existují i civilní pozice, na kterých vnímají 

přechozí armádní zkušenosti jako výhodu: 

„Tak ten můj šéf říkal, že nechce brát mladé kluky nebo absolventy vysoké školy – 

inženýry, protože on jim dá nějakou praxi, a oni mu potom utečou za lepším platem 

někam jinam, protože ty firmy se přeplácí. A to se stalo, co jsem tam, tak dva mladí 

kluci, absolventi mu utekli. Řekl, že by radši bral vysloužilé vojáky, ale tedy až po té 

zkušenosti, co udělal se mnou“ (Robert). 

„Mám kamarádku psycholožku, v současnosti činnou, a ta právě říkala, že má 

zkušenosti, že v civilním sektoru firmy, který nějaký vojáky někdy zaměstnávaly, už 

nechtějí nikoho jiného, protože opravdu jsou spolehliví, plní úkoly, chodí pravidelně, 

nejsou s nimi tak závažný problémy jako s lidma z civilního sektoru, ale pokud ty firmy 

to neodhalí, nezjistí, že to takhle je, tak se na armádní zaměstnance dívají skrz prsty, 

jakože jak jsem říkal „peníze máte, tak co ještě chcete“ (Rudolf). 

Robert i Rudolf poukazují na stejný, pro budoucí vývoj uplatňování vojáků na civilním trhu 

práce zajímavý jev. Tedy, že civilní zaměstnavatelé mohou chovat k bývalým vojákům určité 

předsudky, například spočívající ve výši výsluh, nebo vycházející z neznalosti povahy vojenské 

profese (viz citace Romana, výše: „voják je ten, kdo běhá se samopalem po poli“). Nicméně 

poté, co civilní zaměstnavatel získá kladné zkušenosti se zaměstnancem z řad bývalých vojáků, 

jejich vlastnosti ocení i pro uplatnění na civilním trhu práce. 

Změna uniformy jako alternativní cesta pro bývalé vojáky 

Pět informátorů z dvaceti osmi informátorů přechod do civilního prostředí vyřešili jakousi 

„střední cestou“, dva z nich zvolili uplatnění v armádě jako civilní zaměstnanci, další dva zvolili 

kariéru u policie a jeden z nich odešel k celní správě. Vzhledem k velmi podobné povaze a 

podmínkám jejich nového uplatnění proto ve svých odpovědích neidentifikovali příliš mnoho 

obav či problémů týkajících se jejich přechodu. Případy bývalých vojáků, kteří buď po skončení 
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své vojenské kariéry odchází na pozice bezpečnostních sborů České republiky2 nebo zůstávají 

v rezortu MO jako civilní zaměstnanci, vytváří specifický případ. Informátoři, kteří zvolili 

pokračovat v AČR jako civilní zaměstnanci, vnímají civilní prostředí natolik odlišné od 

armádního, že volbu této kariéry vnímají jako schůdné řešení, jak se vyvarovat výše zmiňované 

problematice ztráty úrovně zaměstnání v civilním prostředí: 

„Přešel jsem cca před rokem z vojáka na občanského zaměstnance v AČR. Toto místo 

mi bylo nabídnuto cca půl roku předtím, co jsem měl skončit jako voják … Největší 

obavy jsem měl z toho, co bude dál, jestli budu pracovat v civilu, jak si budu případně 

zvykat na nový styl života a co vše se změní. Toto pro mě znamenalo uvolnění, zbavení 

se zodpovědnosti, pracovat a žít s čistou hlavou…“ (Pankrác). 

„Bál jsem se, že nemám co nabídnout, protože jakmile někde řeknete, že jste bývalý 

voják, tak si každý představí, že umíte pouze buzerovat druhé a nic jiného neumíte… 

Další obava byla z věku, protože jsem odcházel v padesáti letech a zkuste odejít do 

prostředí, které vůbec neznáte... Přibližně 2 měsíce před odchodem jsem dostal nabídku 

od velitele, že můžu zůstat jako občanský zaměstnanec u MO, tuto nabídku jsem 

okamžitě přijal, protože v armádním prostředí se umím orientovat oproti civilnímu. Byla 

to oboustranná výhoda, protože jsem mohl nabídnout své dlouholeté zkušenosti z 

armády" (Přemysl). 

Oba informátoři potvrdili, že volba civilní pozice v armádních strukturách jim pomohla vyřešit 

některé obavy týkající se přechodu do civilního prostředí. Jak poznamenal informátor Přemysl, 

vojákům tato profesní alternativa poskytuje především prostředí, ve kterém se „umí orientovat“. 

Jednoduše se tak přechodu do civilního prostředí částečně vyhnou. Druhou možností částečné 

eliminace naprosté změny profesního prostředí je, jak výše uvádím, přechod do bezpečnostních 

sborů ČR. Tuto alternativu bývalí vojáci mohou volit například z důvodu podobných 

strukturálních podmínek a náplně práce, kterou vykonávali v armádě: 

„Výhoda přejít k policii je zápočet let, služba se zbraní a stabilní práce… v podstatě v 

civilu nejsem, ale odchod z armády stejně znamenal jisté opuštění života za zdí“ (Pavel). 

 
2 Bezpečnostními sbory se rozumí: Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba 

ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a 

informace 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1chrann%C3%BD_sbor_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Celn%C3%AD_spr%C3%A1va_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1ln%C3%AD_inspekce_bezpe%C4%8Dnostn%C3%ADch_sbor%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD_informa%C4%8Dn%C3%AD_slu%C5%BEba
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_zahrani%C4%8Dn%C3%AD_styky_a_informace
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_zahrani%C4%8Dn%C3%AD_styky_a_informace
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„Před odchodem z armády byla jedna obava, abych měl ještě nějaké civilní návyky… 

přece jen je to u celníků mírnější, proto jsem u Celní správy. Zvolil jsem si to proto, že 

je zde stále nějaká vojenská hierarchie a je to pro mě snesitelné“ (Dušan). 

Kromě práce se zbraní a dalšími podobnými aspekty, které Pavlovi poskytla práce u Policie 

ČR, je zápočet let. Tento aspekt je důležitý především z hlediska problematiky ztráty statusu, 

které musí mnozí bývalí vojáci čelit při přechodu do civilního prostředí. Velmi důležitá je také 

část Dušanova výroku, který hovoří o snesitelnosti pracovního prostředí celní správy z důvodu 

vojenské hierarchie, která je zde zachovávána.  

4.2.3. Problémy a obavy spojené s přechodem do civilního prostředí 

Tato kapitola reaguje na čtvrtou výzkumnou otázku. Vysvětluje tedy, jaké největší problémy a 

obavy spojené s přechodem mezi armádním a civilním prostředím bývalí vojáci vnímají. Celou 

problematiku přechodu nejdříve představím obecně, skrze vysvětlení, co přechod pro vojáky 

znamená. Dále je text rozčleněn na dvě podkapitoly zaměřující se na problémy a obavy spojené 

s přechodem. 

„Přechod do civilu je opravdu velký krok do neznáma. Lidi, co slouží tady, žijí v bublině, 

protože všechno je jinak – když člověk slouží, má svý jistý, má určitý řád, denní služba 

je taková, uniforma zase taková, do práce sice v civilu, ale hned se převlíkám, pak zase 

jedu dom a je to všechno jasný, nalajnovaný lajny, všechno má svů řád, není chaos, a 

najednou že by všechno bylo jinak…“ (Rudolf). 

Uvedená citace z rozhovoru s informátorem Rudolfem popisuje atmosféru životní změny, 

kterou může přechod z armádního do civilního prostředí pro některé odcházející vojáky 

znamenat. Je to výrazná změna prostředí. V čem spočívá, vysvětlili i další informátoři: 

„Přechod do civilu znamenal velkou změnu v jednáni s lidmi. V civilu nejsou pravidla 

stejná jako v armádě. Liší se v jednání s lidmi, v nastaveni komunikace, i jejím procesu“ 

(Patrik). 

„Ten přechod znamenal, že člověk vypadne z tý bubliny, co vlastně armáda je, kde ten 

svět je úplně jiný než v tom civilu… takže asi by to byl pak trošku šok v civilu“ (Richard). 

Informátoři hovoří o armádním prostředí jako o určité sociální bublině, která je specifická svým 

řádem, strukturou a určitými nároky na způsob komunikace. Přechod do civilního prostředí pak 

může působit na bývalé vojáky jako šok z pro ně neznámého a chaotického nastavení. Všech 

informátorů jsem se ptala, co pro ně přechod do civilního prostředí znamenal. Na tuto otázku 
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se odpovědi znovu rozdělily do dvou základních kategorií podle pozitivního či negativního 

přístupu k celé věci. Informátoři, kteří k svému odchodu přistupují obecně pozitivně (těch byla 

většina), se ve svých odpovědích často vymezovali vůči věcem, které jim nevyhovovali během 

jejich působení v AČR. Jak zmiňuji výše, jednalo se většinou o volný čas, svobodu a čas na 

rodinu. Naopak nevýhodou mnohdy bývají horší finanční podmínky v civilním prostředí, 

nicméně k těm většina informátorů přistupuje jako k jakési „dani za volný čas“ (Petr). Některé 

další odpovědi vypadaly například takto: 

Co pro Vás znamenal přechod do civilního prostředí? 

„Návrat domů“ (Daniel). 

„Úlevu od stresu a nesmyslných úkolů“ (Dobroslav). 

„Nejdříve frustrace z nedobrovolného odchodu. Pak ale konečně práce doma a žádné 

dojíždění“ (Dalibor). 

„Nový začátek“ (Patricie). 

„Ještě 2 měsíce před odchodem do civilu jsem s touto variantou vůbec nepočítal, ale 

poté, co jsem byl oficiálně propuštěn z aktivní služby, jsem pocítil obrovskou úlevu. 

Několik měsíců poté jsem nechtěl o AČR absolutně nic slyšet, potřeboval jsem se od toho 

distancovat a vyrovnat se s tím. Přechod do civilu pro mě v tu chvíli znamenal 

osvobození“ (Roman). 

Všichni tito informátoři k přechodu do nového prostředí přistoupili jako k příležitosti na „nový 

začátek“, svým způsobem vymezující se vůči armádnímu nastavení. Podstatné ovšem je, že 

všichni tito informátoři ve svých odpovědích nehodnotili období přímo během přechodu, spíše 

zpětně hodnotili dlouhodobý vliv, který na ně přechod měl. Další informátoři se k této otázce 

postavili více negativně a zaměřovali se ve svých odpovědích spíše na nepříjemnosti spojené 

s obdobím bezprostředně po přechodu: 

Co pro Vás znamenal přechod do civilního prostředí? 

„Stres, zklamání“ (Dan). 

„Naprostý šok z fungování vztahů v civilu“ (Dalimil). 

„Nejistotu. Jeden velký otazník“ (Rudolf). 
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Vzhledem k tomu, že neexistuje souvislost mezi ne/ dobrovolným odchodem z AČR a 

odpověďmi na otázku týkající se vnímání přechodového období, poukazují data z rozhovorů 

spíše na souvislost mezi hodnocením přechodu v krátkodobé a dlouhodobé rovině. Tedy ti 

informátoři, kteří se ve svých odpovědích zaměřili na hodnocení období bezprostředně po 

opuštění armády, na představy o novém prostředí a adaptaci na nové prostředí, byli ve svých 

odpovědích spíše negativní. Naopak ti, kteří se rozhodli pojmout otázku více obecně a hodnotili 

přechod do civilního prostředí v dlouhodobějším horizontu, všímali si spíše výhod, které jim 

přineslo nové prostředí.  

V interpretaci výzkumných rozhovorů dále rozlišuji obavy a problémy spojené s přechodem 

z armádního do civilního prostředí. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že obavami se rozumí 

představy o problémech, které informátoři identifikovali ještě předtím, než začali v civilním 

prostředí působit. Problémy jsou pak naopak překážky, na které informátoři reálně během svého 

začleňování na civilním trhu práce naráželi. 

Obavy 

Strach z přechodu do neznámého prostředí, který popisuji již výše, se objevuje jako jedna 

z často opakovaných obav. Vedle této základní obavy se dále objevuje strach 

z nezaměstnanosti, poklesu životní úrovně, finanční nejistoty, selhání či nezajištění rodiny: 

„33 let a 5 měsíců… když děláte práci, a pak najednou po takové době máte jít do cizího, 

neznámého prostředí a už sice nemám malý děti, o který bych se musel starat, ale pořád 

je to tam – to existenční zajištění rodiny, to, jestli selžete/neselžete. Takže kolikrát to 

bylo náročný i pro mě“ (Radim). 

V tomto úryvku z rozhovoru s informátorem Radimem se promítá nejen obava z „neznámého, 

cizího prostředí“, ale právě i strach ze selhání či neschopnosti dále zajistit rodinu. Kromě výše 

zmiňované šestice obav (obava z neznámého prostředí, z nezaměstnanosti, poklesu životní 

úrovně, finanční nejistoty, selhání, nezajištění rodiny) informátoři zmiňovali neméně 

podstatnou obavu, vycházející z předsudků vůči armádě, které jsou podle nich v civilním 

prostředí zakořeněné. Tento fenomén se částečně objevil již výše (viz kapitola 4.2.2. Odchod 

z armády a civilní život, část Uplatnění v civilním prostředí), kdy informátoři potvrdili, že 

předsudky vůči nabírání vysloužilých vojáků na civilní pozice byly vyvráceny až na základě 

zkušeností se zaměstnáním konkrétního bývalého vojáka. Konkrétní předsudky, které mohou 

být podle informátorů v civilním prostředí zakořeněny v tom, že civilisté nemají korektní 

představu o armádní náplni práce a jejich představy o armádní náplni práce mohou být mnohdy 
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velmi naivní. To potvrzuje úryvek z rozhovoru s informátorem Přemyslem: „Když někde 

řeknete, že jste bývalý voják, tak si každý představí, že umíte pouze buzerovat“, i s informátorem 

Romanem: „Pro civila znamená voják ten, kdo běhá se samopalem po poli, spí v lese a nic 

jiného neumí.“ Kromě naivních představ ohledně náplně vojenské profese se informátoři 

obávali i předsudků ohledně jejich finančního ohodnocení, to vysvětluje informátor Rudolf:  

„Většinou o tom mají civilové dost zkreslený představy, protože v televizi občas 

prosákne nějaká informace o stotisícových výsluhách, což mi taky bylo vmeteno do 

obličeje, i když jsem žádnou výsluhu nikdy neměl, takže lidi si to prostě berou jako „máš 

100 000 měsíčně, co ještě chceš“ (Rudolf)? 

Tyto zkušenosti potvrzují, že obava z předsudků vůči armádnímu prostředí může být reálným 

problémem, ale i zdrojem obav, kterým bývalí vojáci po ukončení jejich armádní kariéry musí 

čelit. Obecně ovšem nejvýraznější obavou zůstává obava z neznámého. Výhodou této obavy 

ovšem zůstává, že na rozdíl od ostatních obav jako jsou předsudky či finanční stránka odchodu 

z AČR, většina vojáků zpětně vyhodnocuje jako zbytečnou: 

„Obavy jsem měl velké, protože já jsem ten civilní sektor opravdu vůbec neznal. Já jsem 

byl od 14 let na vojenské střední škole, takže znám jen tu armádu a ani jsem si nezkusil 

něco jiného, to ani nešlo, že jsem celou dobu žil v té armádě, tak jsem vlastně ani 

nevěděl, jestli budu schopen se uplatnit v tom civilním životě… no, a nakonec s tím nebyl 

žádný problém, ty obavy byly zbytečné“ (Robert). 

Za povšimnutí u tohoto úryvku dále stojí, že potvrzuje původní indikace pro tento výzkum, 

které spočívají v problematice dlouhodobého života v sociální bublině, který může dále 

způsobovat problematické prožívání návratu do civilní společnosti. Tak na tuto problematiku 

v rozhovoru upozornil vojenský kaplan (viz kapitola 1. Úvod). 

Problémy 

Problémy, kterým vojáci během přechodu do civilního prostředí reálně čelili, spočívaly 

primárně v nacházení uplatnění. Informátoři, především ti s nižším dosaženým vzděláním, 

museli čelit poklesu životní úrovně, i ztrátě postavení, které získali v AČR. Nejčastější 

problémy, které identifikovali informátoři se středoškolským vzděláním s maturitou, se týkaly 

právě hledání adekvátní pozice na civilním trhu práce: 

„Vědomosti z civilního vzdělání byly nulové, musel jsem pracovat na nekvalifikovaných 

pozicích“ (Dominik). 
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„Největším problémem byla první a neúspěšná výběrová řízení, dá se říct i trochu 

potupná“ (Pavla). 

Problematika složitého uplatňování na civilním trhu práce se nicméně dotýká i vysokoškolsky 

vzdělaných bývalých vojáků, kteří spíše upozorňují na pokles profesní úrovně a „opožděného“ 

startu civilní kariéry, jak vysvětluje například informátor Roman: „Voják technického vzdělání 

musí také počítat s tím, že se pozičně a platově hrubě propadne. Začíná v civilu v průměru s 

dvacetiletým zpožděním od civilních vrstevníků." Dále pak upozorňuje na problémy s 

neakceptováním armádní praxe pro civilní uplatnění: 

„Problém je, že firmy požadují předchozí praxi v oboru, nevědí, že např. voják na 

technické pozici dělá to samé, co technik v civilu, jen má na sobě uniformu. A ze 

životopisu to nevyčtou, když tam civil uvidí jen neříkající název vojenské funkce. Takže 

jsem v žádostech popisoval zastávaná místa v AČR adekvátně civilnímu 

prostředí“(Roman). 

Další problémy, které informátoři identifikovali, jsou spojené s již zmiňovanými předsudky, 

informátor Pavel také vysvětluje, že se po odchodu z armádního prostředí setkal se „závistí k 

předchozímu platu a postavení.“ Řada informátorů pak poukazovala na problémy spojené 

s jinými hodnotami v civilním prostředí. Problémy plynoucí z rozdílnosti obou prostředí 

popisují informátoři takto: 

„Člověk musí čelit neustále se měnícímu týmu spolupracovníků, nedodržování termínů 

a dohodnutých věcí“ (Daniel). 

„V civilu je naprosto jiný způsob myšlení. Postrádal jsem jasnou řeč a záměry, vadila 

mi neupřímnost, přezíravost a někdy nedostatek respektu“ (Pravoslav). 

„Problém pro mě byla neexistence jasných postupu a pravomocí i způsob komunikace“ 

(Patrik). 

Všechny problémy identifikované v těchto i dalších rozhovorech vycházely především 

z dlouhodobého působení v armádě a rozdílné povahy civilního prostředí. Tyto problémy tedy 

vytváří především izolovanost armádního prostředí.  
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4.2.4. Rozdíly mezi armádním a civilním prostředím 

V této části reaguji na pátou výzkumnou otázku. Pokusím se tedy vysvětlit, z čeho vychází 

problematika přechodu mezi oběma prostředími, jaké jsou vztahy mezi armádním a civilním 

světem, jaké rozdíly bývalí vojáci identifikují.  

V předchozí kapitole jsou zmíněny obavy a problémy, kterým vojáci čelí během začleňování 

na civilním trhu práce a které vychází především z rozdílné povahy obou prostředí. Okrajově 

se výše také zabývám předsudky vůči vojákům či armádě obecně, které podle informátorů 

v civilním prostředí přetrvávají. Pro porozumění povaze rozdílnosti obou prostředí jsem 

v rámci výzkumu informátory dotazovala na hlavní rozdíly, které mezi oběma prostředími 

vnímají. Podstatný rozdíl mezi armádním a civilním prostředím informátoři shledávají 

v obecném nastavení a struktuře obou pracovišť, velmi zjednodušeně se jedná o „pravidla a 

řád oproti chaosu“, jak poznamenal informátor David. Rozdíl ve struktuře obou prostředí 

konkrétněji vysvětluje další informátor: 

„Armáda je úplně jiná organizace, postavená na jiných principech. Tam je to prostě 

natvrdo, kde se řeší subordinace, kde je přísně nastavená hierarchie, která se udržuje a 

není tam žádná demokracie. Prostě řešíte tam rozkazy, nařízení, to je prostě bez diskuse, 

musí to být. Není tam to, co je v civilu, kde je víceméně nějaká demokracie, nechci říct, 

že to nepřerůstá někdy do anarchie“ (Radim). 

Ať už informátoři nazývali civilní prostředí demokracií či chaosem, v každém případě 

poukazovali na nejzákladnější rozdíl mezi oběma prostředími, který je tvořen větší pevností 

armádního řádu, který se odráží nejen v organizační struktuře, ale i v síle vynucování pravidel 

či úkolů. Další rozdíl, který informátoři nalézají mezi oběma prostředími, je způsob vytváření 

vztahů, a to nejen ze strany od armády ke svým zaměstnancům, ale i mezi příslušníky 

jednotlivých uskupení. V armádě je kladen vysoký důraz na vzdělávání svých příslušníků. Na 

formování vojáka k jeho profesi je vynakládána značná energie, čas i finance. Informátoři 

vnímají jako velmi rozdílný i přístup civilních zaměstnavatelů k jejich zaměstnancům: 

„V té armádě byl opravdu důraz na lidi – tam si je vychovávali. Tam, když nastoupil 

někdo nový, tak jsme ho zaučovali, zaškolovali, prostě jsme se mu věnovali maximálně, 

všechno měl naplánovaný. Všechno se v tý armádě, především teda u toho letectva, 

řídilo předpisama a nic se nemohlo dělat svévolně, všechno muselo být pevně jasně 

daný. V tom civilu je to všechno přesně naopak. Tam o ty lidi není zájem, tam je potřeba 

splnit to, na co se ten člověk najme a hotovo, dál už o toho člověka není zájem v civilu, 
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alespoň z mého hlediska. Ta starost o ty lidi, v armádě je to něco úplně jinačího než 

v tom civilu“ (Robert). 

Péče, kterou popisuje informátor Robert v uvedené citaci, ovšem kromě větší odbornosti přináší 

i mnohem hlubší závazek vůči celé armádě a výkonu této profese. Tento vedlejší jev formování 

vojenské profese popsal informátor Roman:  

„V civilu, pokud nejste spokojen, dáte výpověď a hledáte něco jiného (hodně 

zjednodušeně řečeno). V armádě to nejde. Pokud vám dá armáda vzdělání, musíte si je 

odsloužit a pak to „doklepat“ do doby, kdy budete mít nárok na nějakou rozumnou 

výsluhu (o důchodu nemá smysl mluvit). Pokud vám, samozřejmě, do té doby velitel 

prodlouží závazek“ (Roman). 

Některým vojákům tento způsob vytváření profesních vztahů poskytuje jistotu a ukončení 

kariéry v armádě pro ně proto znamená ztrátu jistot, řádu a pevné půdy pod nohama. Pro jiné 

naopak tento rozdíl může poskytovat svobodu a pocit volnosti. Informátor Pankrác vysvětluje, 

že svoboda v civilním prostředí pro něj spočívá v možnosti skoro okamžité profesní změny. Jak 

vychází i z předchozích citací, povaha armádního nastavení vyžaduje zdaleka silnější loajalitu 

a vytváří tak vyšší závazek: 

„Odchodem z AČR ze mě spadla odpovědnost, nadřízený se nemůže ke nmě chovat tak 

jako k vojákovi, řídím se hlavně zákoníkem práce a né vojenskými nařízeními a kdykoliv 

můžu ukončit pracovní poměr, to jako voják nemůžete, tam prostě musíte dodržet 

uzavřený závazek“ (Pankrác). 

Pocity svobody v civilním prostředí popisuje několik dalších informátorů: „V civilu vládne větší 

volnost“ (Denis); V civilu mohu být více sama sebou (Patricie). Naopak další aspekty, které 

potvrzují „nesvobodu“ armádního prostředí, vysvětluje informátor Roman: 

„Pokud chcete něco v armádě změnit, nepodaří se to. Stejně jako jiný státní aparát je 

uzavřen v nepropustné bublině obecných a nic specifikujících předpisů a zákonů… 

Armáda rovněž neustále mění kvalifikační požadavky na vojáky. Odborné požadavky 

paradoxně snižuje, ale ostatní neadekvátně zpřísňuje. Neustále zavádí nové, nepotřebné, 

neužitečné a zbytečně dlouhé kariérní kurzy, kde je vám vnucován ten jediný a správný 

názor a zakázáno vlastní myšlení“ (Roman). 

Na této citaci z rozhovoru s informátorem Romanem lze vysvětlit například způsoby, kterými 

si armádní prostředí udržuje vztahy se svými příslušníky. Podle informací z tohoto i jiných 
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rozhovorů vyplývá, že armáda má mnohem výše určené standardy ohledně vzdělávání, rozvoje 

a obecně metod na udržování svých příslušníků, než jak tomu bývá v civilním prostředí. Rozdíl 

ovšem nespočívá pouze v rozdílnosti vztahů mezi armádou – vojákem a zaměstnavatelem – 

civilním zaměstnancem. Někteří informátoři upozorňují na to, že, slovy informátora: 

„absolutnost“ armádního prostředí způsobuje, že se zde vytváří „bližší vztahy i mimo 

zaměstnání, v armádě byla tedy práce i něco jako koníček“ (Daniel). Tento jev potvrzuje, že 

vojenská profese přesahuje rovinu pouhé profese a vytváření vztahů mezi zaměstnanci proto 

také funguje jinak. Silnější vazby mezi kolegy popisuje i další z informátorů skrze kritiku 

civilního prostředí: 

„Rozhodně naprosto jiný přístup k životu, bezpečnosti a kolegům. Tam, kde jsem sloužil, 

fungovalo kamarádství a pomoc jeden druhému. Vyskytovali se tam ale samozřejmě i 

lidé, schopní druhému vrazit kudlu do zad, pokud jim z toho něco káplo. V civilu mi 

přijde, že je ten poměr opačný v neprospěch té první skupiny“ (Pravoslav). 

Stejně jako Pravoslav i dalším informátoři v civilním prostředí postrádají užší vztahy, mají 

pocit, že v civilním prostředí se mnohdy „nelze se na nic a nikoho spolehnout“ (Dalimil), 

armáda oproti tomu poskytovala větší „jistotu a spolehlivost“ (Radovan). V poskytování jistot 

a stability ovšem podle informátorů armáda vede. Je to jedna z vlastností armádního prostředí, 

která vychází z její základní charakteristiky, spočívající v pevném řádu a struktuře. Jeden 

z přístupů, jak lze k této skutečnosti přihlížet, poskytl informátor Richard, který vysvětluje 

určitou pohodlnost, kterou lze ve vykonávání vojenské profese nalézt: 

„Když je člověk v služebním poměru, tak má jistotu, že když se probudí, jde do tý 

kanceláře, udělá si svoje – ať dělá, nebo nedělá, ale má nějakou jistotu... Neříkám, že 

někdy to není zadarmo, je to jak kdy a jak kde. V tom civilu se člověk musí ohánět – 

hledat zakázky, starat se o klienty, je to úplně jinej druh zábavy než v armádě“ 

(Richard). 

Tento úryvek poukazuje na určitou stabilitu, kterou armádní striktně hierarchická struktura 

poskytuje. V tomto případě je však třeba brát v potaz, že informátor Richard začal během svého 

působení na civilním trhu práce podnikat. Jako podnikatel OSVČ, který je odkázán především 

sám na sebe, tak musí čelit ještě vyšším nejistotám a svobodě, než pokud by na civilním trhu 

práce uzavřel pracovní poměr a zodpovídal se svému zaměstnavateli. Tato citace tedy reflektuje 

ještě silnější proměnu profesního prostředí než u některých dalších informátorů. Tuto myšlenku 

částečně rozvinul další z informátorů, když poukázal na to, že pracovní prostředí napříč 
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rozmanitým prostředím civilního trhu práce poskytují různou vzdálenost od povahy armádního 

prostředí: 

„Možná že kdybych přecházel do nějaké továrny, nebo do nějakého jiného prostředí, 

tak by to bylo asi o něčem úplně jiném. Kdybyste měla přijít k nějakému soustruhu, nebo 

být někde v nějaké kanceláři a tvořit nějaké objednávky nebo něco, tak by to byl asi o 

hodně horší ten přechod než tohleto… Moje nové se týká bezpečnosti, které my jsme v 

armádě dělali pořád… takže tam není žádný rozdíl“ (Rostislav). 

Na tuto problematiku jsem již částečně poukazovala na příkladu pěti informátorů, kteří se 

rozhodli z profese vojáka přejít buď do armádních struktur na civilní pozici či do 

bezpečnostního sboru ČR (viz kapitola 4.2.2. Odchod z armády a civilní život, část Změna 

uniformy jako alternativní cesta pro bývalé vojáky). Každá civilní profese poskytuje jiné 

uspořádání a poskytuje tak možnost bývalým vojákům vybrat si podle toho profesi, která mu 

nastavením bude vyhovovat. Problémem zůstává, že většina vojáků, kteří celý profesní život 

věnují armádě, se v civilním prostředí neorientuje natolik, aby tuto možnost výběru reálně 

využilo.  

4.2.5. Tvorba identit 

Tato kapitola odpovídá na šestou výzkumnou otázku, tedy jak souvisí míra identifikace 

s armádou s procesem tvorby nové civilní identity u bývalých vojáků. Informátoři v této části 

reflektovali sami sebe nejdříve ve vztahu k tomu, co znamená být „správný voják“, později ve 

vztahu k jejich působení v AČR. Tato kapitola představuje zjištění, že způsob odchodu, 

respektive to, jakým způsobem vojáci svůj odchod prezentují svému okolí i sami sobě, může 

ovlivňovat tvorbu jejich další profesní identity. V této kapitole nejdříve představím některé 

vlastnosti a charakteristiky, které jsou podle informátorů typické pro to „být vojákem“. V další 

části pak vysvětlím, jak se kteří informátoři vůči této představě vymezují či ne, a jakým 

způsobem se kteří informátoři staví ke své vojenské identitě.  

Správný voják  

V rámci pochopení formování profesní identity bývalých vojáků je třeba pochopit jejich 

chápání vojenské identity – co znamená být voják? Nehledě na vzdělání, místo působení či 

současné uplatnění, mezi informátory panuje ohledně této otázky poměrně shoda: „Být voják 

znamená být připraven, poradit si, držet slovo“, „být vlastenec a patriot“, „být hrdý, 

odpovědný a loajální“, „voják by měl být zdravě sebevědomý, fyzicky i psychicky zdatný, 

ochotný pomáhat i za cenu svého pohodlí“, „správný voják by měl být odvážný, obětavý, 
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odpovědný, věrný a především čestný“ (Pavel, Roman, Dobroslav, Patricie, Pravoslav, 

Dalibor). Skoro všichni informátoři si stále uchovávají velmi kladnou představu o profesi 

vojáka. Ti, kteří se ve svých odpovědích nezaměřovali přímo na vlastnosti, které by měl správný 

voják uchovávat, definují vojáka jako někoho, kdo především vykonává službu vlasti: „Voják 

z povolání v armádě znamená plnit si své vojenské povinnosti a rozkazy od nadřízených 

velitelů“, „být voják znamená službu vlasti“, „hrdost, že mohu sloužit“, „odpovědnost a službu 

České republice, mojí vlasti beze zbytku – naplnění přísahy“ (Petra, Dan, Daniel, Drahoslav, 

Prokop). I tito informátoři ovšem vnímají pozici vojáka jako někoho, kdo uchovává vlastnosti 

jako poslušnost a vlastenectví, ačkoliv hlavní charakteristikou je pro ně služba státu.  

Většinu charakteristik a vlastností, které by podle informátorů měl správný voják uchovávat, 

informátoři považují za něco, co si z armády odnesou a přechovávají i ve svých současných 

profesních identitách. Vlastnosti, které jsou pro vojáky určující, považují si jich a na jejich 

základě formují i své působení v civilním prostředí, jsou například tyto: „přesnost, spolehlivost, 

loajalita a věrnost“, „analytické schopnosti“, „samostatnost“, „trpělivost“, „rozhodnost“, 

„zodpovědnost“, „schopnost učit se a improvizovat“, „disciplinovanost“, „schopnost týmové 

práce“, „dochvilnost“, „spravedlnost“, „čestnost a pravdomluvnost“ (Dan, Daniel, Dalimil, 

Dalibor, Dobroslav, Dominik, David, Denis, Prokop, Patrik, Petr, Pavla, Pankrác, Přemysl, 

Robert, Radim). Zajímavé je, že určité vymezování vůči civilnímu prostředí nebo identifikace 

jeho nedostatků, často prochází absencí právě těchto vlastností, které informátoři v armádě 

získali a podle výpovědí si jich vysoce cení. 

Chápání vojáka perspektivou ne/ dobrovolně odchozího typu 

Ohledně formování představy správného vojáka nedochází mezi informátory k žádnému 

výraznému vymezování. V některých vyjádřeních ovšem lze rozeznat nuance naznačující 

skepsi, a to především u informátorů, kteří silněji odpovídají výše určenému typu nedobrovolně 

odchozího vojáka (viz 4.2.2. Odchod z armády a civilní život, Typ nedobrovolně odchozí): 

„Být voják znamená snášení zlovůle lidí a pokrytectví politiků… Stačí kroutit volantem, 

držet hubu a krok. Sebevzdělávání není podporováno, natož vyžadováno“ (Dominik). 

„Po zkušenostech ze zahraničních misí se již neztotožňuji s povinností nasazení naší 

armády v mezinárodních koaličních uskupeních, konkrétně s účastí na intervencích do 

cizí země, cizího kulturního prostředí pod záminkou ochrany naší demokracie a svobody 

a plnění závazků koaličních partnerů. Dělá to z „vojáka“ obyčejného žoldáka 

nadnárodních korporací, které sledující pouze své vlastní zájmy a přes politiky k tomu 
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zneužívají koaliční armády", „v armádě jsem se naučil vše zpochybňovat, nikomu a 

ničemu nevěřit a vše si pořádně ověřovat. Prostě spoléhat se sám na sebe a svoji 

dedukci“ (Roman). 

Vlastnosti, které si voják odnese z armády, jsou schopnost dlouho čekat, tušit, jaká 

reakce systému bude na mé požadavky a akce, nečekat nic dobrýho“ (Pavel). 

Všichni citovaní informátoři na otázku ohledně charakteristik a vlastností vojáka odpovídají 

kritickým způsobem a vymezují se vůči určité části, které vojáctví podle nich obnáší. 

Kritizovaná část prochází především přístupem AČR. Všichni tři citovaní informátoři skepsi 

vztahují k požadavkům a přístupu armády, která jim jejich službu znepříjemnila. Naopak u 

informátorů, kteří odpovídají spíše typu dobrovolně odchozích vojáků, lze zaznamenat vyšší 

míru identifikace směrem k jejich představě správného vojáka: 

„Byl jsem skutečný voják, profesionál. Civil na tom nic nezměnil. Přemýšlím a žiju i 

nadále jako voják“ (David). 

„Nadále se ztotožňují se všemi charakteristikami“ (Prokop). 

„Jsem hrdý na to, že jsem vojákem byl. A vlastně ještě jsem“ (Petr). 

„Ztotožňuji se do určité míry se všemi charakteristikami dobrého vojáka, jsou to 

vlastnosti, které prostě v člověku zůstávají a vždy jsou vítány“ (Pavla). 

Ohledně identifikace informátorů s jejich představami (zpravidla pozitivními) o tom, co 

znamená být voják, se vyjadřují poměrně explicitně. Obecně informátoři spíše nemají tendence 

se vůči vojáctví vymezovat a vlastnosti zde získané si považují a udržují.  

(Ne)identifikace s armádou 

Rozhovory s bývalými vojáky ukazují, že vymezování vůči bývalé profesní identitě prochází 

spíše skrze postoj k armádě a službě v této instituci obecně, než skrze profesi vojáka a jeho 

charakteristiky. Význam role, kterou hraje způsob a okolnosti odchodu, vysvětlím na 

identifikaci s armádou informátorů odpovídajícím oběma typům přístupu k opouštění armády. 

Typ dobrovolně odchozí 

Stejně jako pozitivní hodnocení vlastností a hodnot, které si v sobě stále bývalí vojáci tohoto 

typu uchovávají, i jejich zkušenost s armádou jako celkem hodnotí kladně. Svou bývalou 

identitu přijímají, nevymezují se vůči ní a berou ji jako uzavřenou zkušenost, která je jejich 

součástí. Působení v armádě vnímají jako podstatné období, které je nevratně formovalo, kde 
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„dospěli“ (Dušan, Pravoslav). Charakteristická pro tento typ a jeho přístup k působení v armádě 

je racionalita. Za poměrně charakteristický by se tedy dala považovat citace informátora 

Davida: 

„Na své působení v armádě nahlížím střízlivě. Armádě jsem vděčný za lidský a profesní 

růst. Armáda ode mne "na oplátku" dostala to nejlepší, čeho jsem byl schopen. Třicet 

let jsem vychovával a vzdělával pro armádu odborníky a specialisty v jedinečném 

oboru“ (David). 

Ačkoliv i tito informátoři vnímají a identifikují nedostatky a problémy, které v armádě existují, 

přesto své působení zde hodnotí kladně. Své stanovisko k armádě formulují tak, že překážky, 

které je v armádě potkaly, je především „zocelily“ (Richard), a zkušenosti získané z působení 

v armádě zůstanou jejich nedílnou součástí, ze kterých budou čerpat nadále (Radek), ačkoliv 

nikdo z informátorů nepotvrdil, že by měl v plánu nebo někdy uvažoval o návratu do armádního 

prostředí. 

Typ nedobrovolně odchozí 

Ze získaných dat jsou patrné velmi rozdílné způsoby vyjadřování postojů ohledně působení 

v armádě, které vykazují informátoři spadající spíše do typu nedobrovolně odchozích. Obecně 

tito informátoři na své působení v armádě, a na armádu obecně, nahlíží více kriticky a dochází 

k vyšší míře vymezování se vůči bývalé profesní identitě. Jednou z charakteristik pro tento typ 

je poměrně emotivní vyjadřování. Tento jev se ukazuje u několika informátorů, jejichž smíření 

s odchodem z armádního prostředí buď není zcela uzavřeno, nebo se vůči svému působení 

znatelně vymezují: 

„Kdybych věděl že mi neprodlouží závazek, v životě bych tu pakárnu neabsolvoval. Holt 

zkušenosti“ (Dalibor). 

„Někdy ´festival promrhanýho času´, jindy jako nutná životní zkušenost. Ale říkám si, 

kde až člověk mohl být, mít ty roky u Policie“ (Pavel). 

Stejně jako někteří výše uvádění informátoři spadající do typologie dobrovolně odchozích, tak 

i oba výše citovaní zmiňují zkušenosti jako něco, co jim armáda poskytla. Zásadní rozdíl 

spočívá ve formulování odpovědí. Ačkoliv informátor Dalibor získané zkušenosti prezentuje 

jako něco, co v armádě získal, z kontextu vyplývá, že primárně svého působení v AČR lituje. 

Za povšimnutí stojí, že v této citaci Dalibor přímo propojuje lítost z působení v armádě se 

způsobem ukončení jeho působení. Informátor Pavel označuje dva póly jeho působení 

v armádě, kdy na jednu stranu jsou pro něj tyto roky promrhané, na stranu druhou si z těchto 
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let odnáší zmiňované zkušenosti. Svou úvahu nad dvěma stranami působení v armádě nicméně 

doplňuje poznámkou naznačující, že pokud by roky služby strávil v jiném zaměstnání, mohl 

byl být na tom profesně a životně lépe. Stejně jako u informátora Dalibora by se i tato citace 

dala interpretovat jako vyjádření lítosti z působení v AČR. 

Pro informátory odpovídající typu nedobrovolně odchozích je dále charakteristické 

vymezování vůči armádnímu prostředí, respektive vůči některým jejím aspektům. Tento jev se 

objevuje u několika dalších informátorů, jejich odpovědi na otázky týkající se jejich vazby a 

působení v armádě se stáčely ke kritickým příběhům a zdůvodněním, proč se s armádou 

neztotožňují. Informátor Roman například vzpomínal na heslo, se kterým se během svého 

působení v armádě setkal: „Aby armáda fungovala co nejlépe, voják nemyslí na vlastní 

prospěch a dává tomu maximum. V Chrudimi u výsadkářů mají krédo: ‚Pokud nejsi rozvedený, 

děláš špatně svoji práci‘ – Takový ten správný týmový duch a nadšení“ (Roman). Informátor 

dále vysvětluje, že tento fenomén zapříčiňuje především to, že postupem času voják dojde k 

poznání, že se „nemá o koho opřít, že místo profesionálního a lidského přístupu naráží na 

diletantství, nekompetentnost, aroganci a alibismus“ (Roman). Z formulace tohoto příběhu je 

zřejmé, že zpětně se Roman vymezuje právě vůči zmiňovaným jevům přechovávaným v AČR. 

Také potvrzuje, že k tomuto uvědomění musel dojít až postupem času, negativní postoj si 

vybudoval až zpětně.  
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5. Diskuse 

V rámci empirické části byly zodpovězeny všechny výzkumné otázky, určené na základě 

teoretického pozadí výzkumu. V této části propojím výzkumná zjištění se zjištěními 

představovanými v teoretické části práce. Dva klíčoví autoři pro formování mého výzkumu jsou 

D. I. Walker (2012) a K. Binková (2019), jimiž se budu dále hlouběji zabývat. 

Mezinárodní kontext výzkumu 

Stejně jako já, i Walker (2012) pracoval s 28 informátory, které rozdělil do pěti kategorií, podle 

míry a způsobu jejich identifikace s armádou. Platnost tohoto rozdělení tak, jak jej Walker 

definoval, se v českém prostředí spíše nepotvrdila. Na základě výzkumných zjištění z českého 

prostředí byla vytvořena typologie o dvou kategoriích, která naopak vysvětluje identifikaci 

s armádou skrze vnímání okolností odchodu. Některá zjištění se ovšem v obou výzkumech 

prolínají. Walkerova kategoie transformed vysvětluje typ odcházejících vojáků, kteří se 

s armádou silně ztotožňují a vykazují ve svých výpovědích jakousi vojenskou nadřazenost. 

K působení v armádě přistupují jako k privilegiu, které jim zajistí úspěch i na civilním trhu 

práce. Tato poslední charakteristika kategorie transformed může připomínat přístup typu 

„dobrovolně odchozí“ definovaný v mém výzkumu, kdy vojáci, kteří svůj odchod prezentovali 

jako dobrovolný, vykazovali obecně pozitivnější přístup k svému působení v armádě a svou 

civilní identitu budují i na základě zkušeností a vlastností získaných ve službě.  

Jedním z důvodů rozdílných výzkumných zjištění (rozdílných kategorií a typologií) může být 

volba informátorů. Walkerovi informátoři armádu buď čerstvě opustili, nebo byli ve fázi 

přechodu. Většina mých informátorů oproti tomu jsou již v civilním prostředí začleněni delší 

dobu. Z tohoto důvodu se u nich například neprojevuje tak silné vymezování vůči civilnímu 

prostředí, na jehož základě by mohli spadat do Walkerovy kategorie „transformed“. Naopak 

ovšem volba informátorů s různými obdobími odchodu z AČR a ukončeným procesem 

přechodu a adaptace v civilním prostředí poskytuje výzkumu větší objektivitu a širší záběr 

zkoumané problematiky.  

Walkerovy kategorie soldier-scam a disavowed vykazují některé charakteristiky, které se 

ukazují u typologie nedobrovolně odchozího vojáka. Walker charakterizuje vojáky z kategorie 

soldier-scam jako ty, kteří se vymezují vůči charakteristikám vojáctví a ve svých nových 

civilních identitách si konstruují vzdálenost od vlastností a dovedností, které u sebe vojáci 

mohou identifikovat. Ačkoliv i u bývalých vojáků z typologie nedobrovolně odchozích se 
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projevují některé charakteristiky vymezování se vůči svému působení v armádě, na rozdíl od 

výzkumu z britského prostředí se tito informátoři nikdy nevymezují vůči vlastnostem, se 

kterými se vojáci (i bývalí) identifikují. Tento rozdíl může nicméně procházet nejen volbou 

informátorů, ale i rozdílným prostředím a povahou britské a české armády. Větší podobnost lze 

již nalézt mezi typologií nedobrovolně odchozích a Walkerovou kategorií disavowed, která se 

projevuje vymezováním vůči svému působení v armádě. U vojáků z této kategorie dochází 

k postupnému distancování, neboť dříve se s armádou identifikovali, ale proces identifikace se 

proměnil postupně. Tento fenomén odpovídá specifikům typologie nedobrovolně odchozích 

vojáků. Nad rámec těchto charakteristik však výzkumná zjištění v českém prostředí odhalují, 

že proces (ne)identifikace s armádou se mění na základě způsobu odchodu. 

Obavy a problémy identifikované v zahraničním prostředí se potvrdily i u případu vojáků 

odcházejících z AČR. Výrazný problém, který vojáci odcházející do civilního prostředí sdílí 

nehledě na zemi působení, je strach ze ztráty statusu. Bývalí vojáci musí čelit tomu, že status či 

postavení, které si vybudovali během působení v armádě, v civilním prostředí zmizí. To 

potvrzují výpovědi českých informátorů, které vysvětlují přestup z armády do civilního 

prostředí jako začínání od nuly. Podle Walkerových zjištění nicméně i přes problémy, které 

odcházející vojáci identifikují, stále ve svých nových identitách uchovávají možnost návratu do 

armádního prostředí. Zjištění z mého výzkumu poukazují na to, že vojáci nemají tendenci se 

k vojenské profesi vracet a tuto možnost v sobě neuchovávají. Tato rozdílná zjištění vysvětluji 

znovu skrze volbu informátorů. Walkerovi informátoři prožívali odchod z armády velmi 

čerstvě, je tedy možné, že tuto kapitolu jejich života neměli dostatečně uzavřenou na to, aby 

nepřipouštěli možnost návratu. Informátoři, kteří se již adaptovali v civilním prostředí a jejich 

civilní profesní identitu lze tedy považovat za více vyformovanou, až na výjimky již tyto 

tendence nevykazovali, nehledě na typologii okolností odchodu. 

Walker ve svém výzkumu dále zjišťuje, že vojáci obecně nejsou na přechod do civilního 

prostředí dobře připraveni. Tento fenomén se v českém prostředí spíše potvrdil, nicméně 

výzkum odhaluje, že i zde míra problematičnosti (připravenosti na přechod) závisí na přístupu 

konkrétního vojáka. Respektive to, zda svůj odchod prožívá jako dobrovolný či nedobrovolný. 

Obecně lze říci, že i čeští informátoři shledávají systém přípravy vojáka na přechod do civilního 

prostředí za nedostatečně propracovaný. 

České prostředí 
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K. Binková (2019) provedla kvantitativní šetření zabývající se uplatnitelností bývalých vojáků 

na civilním trhu práce. V rámci výzkumu Binková zjistila, že bývalí vojáci většinou nepovažují 

přípravu na přechod do civilního prostředí za dostatečnou. Jedním z výzkumných cílů proto 

bylo tato zjištění kvalitativně vysvětlit. V empirické části výzkumu proto rozšiřuji některá její 

zjištění. Binková ve svém výzkumu odhaluje, že 56 % respondentů nachází uplatnění ihned po 

opuštění armády. Stejný jev se projevil u většiny mých informátorů, nicméně výzkum dále 

odhalil širší kontext, který popisuje problematiku nacházení adekvátního uplatnění. Ačkoliv 

tedy většina odcházejících vojáků nalézá uplatnění ihned či krátce po ukončení kariéry 

v armádě, problematičnost spočívá spíše ve ztrátě životní úrovně, kterou prožívají vojáci, jež 

na civilním trhu práce nachází uplatnění, které neodpovídá jejich zkušenostem a odbornosti. 

Další zjištění, která Binková ve svém výzkumu odhalila, se týkají systému přípravy vojáka ze 

strany armády na přechod do civilního prostředí. Výsledky ukazují, že více než 70 % 

respondentů nevnímá systém přípravy vojáka z povolání na druhou kariéru jako dobře 

propracovaný, domnívá se, že je rezort MO během služebního poměru nepřipravil na přechod 

do civilního sektoru a nepomohl jim při začlenění na trh. Má výzkumná zjištění odhalují širší 

kontext výzkumných výsledků Binkové. Vysvětluji, jak systém přípravy vojáků na přechod do 

civilního prostředí funguje ze strany AČR (viz kapitola 4.1. Část o armádě) a jaké jsou 

praktické zkušenosti vojáků (viz kapitola 4.2.1. Příprava vojáků na přechod do civilního 

prostředí). Výzkum odhaluje konkrétní nedostatky systému a vysvětluje, proč vojáci systém 

vnímají jako nedostatečný. Mimo jiné výzkum dále nabízí některá praktická řešení, která by 

vojákům při jejich začleňování na civilním trhu práce ze strany armády pomohla. 

5.1. Implikace pro další výzkum 

V rámci výzkumných rozhovorů jsem se setkala s několika podněty, na jejichž rozvíjení nebyl 

v rámci tohoto výzkumu prostor, nicméně jimiž by se dalo v budoucnu více do hloubky 

zabývat. 

Zajímavý aspekt, který se objevil u bývalých vojáků v současnosti působících u policie, je jejich 

vymezení vůči armádnímu prostředí:  

„Kdybych věděl že mi neprodlouží závazek, v životě bych tu pakárnu v armádě 

neabsolvoval“ (Dalibor). 

„Roky u armády… někdy festival ‚promrhanýho času‘, jindy nutná životní zkušenost. 

Říkám si, kde člověk mohl být, mít ty roky u Policie. Policie je mnohem slušnější a jsou 

tu chytřejší lidi s jistým vyjednávacím taktem“ (Pavel). 
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Takto silné vymezování vůči armádě se u bývalých vojáků působících na civilním trhu práce 

neobjevovalo. Policejní prostředí přitom připomíná armádní struktury více než většina jiných 

profesí, které bývalí vojáci volí. Informátoři policisté přitom ve svých odpovědích právě na 

podobnost mezi oběma prostředími poukazují (zmiňují například: hierarchická struktura, plnění 

rozkazů, práce se zbraní, loajalita). Bylo by proto zajímavé zabývat se budováním profesních 

identit při přechodu mezi dvěma prostředími, které kladou důraz na loajalitu a jejichž povaha 

je striktně hierarchizovaná. Na základě rozdílnosti mezi odpověďmi od bývalých vojáků 

působících u PČR a působících na civilním trhu práce lze předpokládat, že při přechodu do 

podobného prostředí si bývalí vojáci musí budovat silnější identifikaci se současnou profesí a 

dochází proto k výraznějšímu vymezování vůči bývalému pracovnímu prostředí. 

Další indikace pro budoucí výzkum vznikla na základě několikrát opakujících se poznámek od 

informátorů upozorňujících na to, že „vše je o lidech. Jací jsou lidé, takové je i prostředí“ 

(Roman). Tato i další podobné citace poukazují na to, že vojáci v armádě jakožto instituci 

nevidí záruku. Pokud jednání v armádě prochází individuem, a nikoliv ohraničením armádních 

nastavení, poukazuje to na nestálost instituce armády. Další výzkum by se proto mohl zabývat 

armádou jakožto institucí a způsoby upevňování jejích struktur. 
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6. Závěr 

6.1. Shrnutí zjištění 

Výše představený výzkum se zabýval problematikou přechodu z armádního do civilního 

prostředí. Na výzkumu participovalo dvacet osm informátorů z řad bývalých vojáků. K 

otázkám týkajícím se přístupu armády ke zkoumané problematice se vyjádřila vedoucí oddělení 

komunikace s veřejností GŠ AČR. Některé informace byly dále ověřeny analýzou dostupných 

dokumentů. Cílem výzkumu bylo odpovědět na šest výzkumných otázek, vzniklých na základě 

teoretických podkladů. Empirická část práce je členěna podle jednotlivých výzkumných otázek, 

rozdělených na dvě základní části – o armádě a o bývalých vojácích.  

V první části byly zodpovězeny obě výzkumné otázky týkající se problematiky přechodu mezi 

armádním a civilním prostředím a současného nastavení strategie pro podporu vojáků 

přecházejících do civilního prostředí. Ukázalo se, že armáda si je vědoma zvyšující se potřeby 

řešení problematiky přechodu vojáků do civilního prostředí. Důraz na zkvalitňování přípravy 

vojáků pro uplatnění v civilním prostředí je definován v oficiálních stanovách pro rozvoj AČR.  

Konkrétní strategie, která by se účelově zabývala rozvojem podpory vojákům přecházejících 

do civilního prostředí, neexistuje. Ve strukturách MO ovšem funguje agentura personalistiky a 

odbor pro válečné veterány, které problematiku řeší. V současnosti podpora pro odcházející 

vojáky spočívá především v nabídce rekvalifikačních kurzů, u kterých dochází k postupné 

snaze o jejich rozšiřování a zkvalitňování. Odcházející vojáci mají dále možnost hledat své 

budoucí zaměstnání ještě v činné službě a případnou pomoc mohou hledat u vojenských 

kaplanů či psychologů. Po opuštění armády již AČR s bývalými vojáky dále nepracuje, to 

údajně nelze vzhledem k existující legislativě (např. GDPR). V po-odchodové fázi tedy armáda 

bývalé vojáky odkazuje na komunitní centra zabývající se začleňováním veteránů do civilního 

života. Posledním, velmi podstatným prvkem pro podporu bývalých vojáků při začleňování na 

civilním trhu práce, je výsluhový systém. 

První dvě výzkumné otázky byly ověřeny nejen ze strany oficiálních stanovisek AČR, ale i 

ověřeny skrze praktické zkušenosti ze strany bývalých vojáků. Ačkoliv tedy AČR problematice 

začleňování bývalých vojáků na civilním trhu práce věnuje pozornost, je tomu tak především 

na úrovni budoucích personálních řešení. Z výpovědí informátorů však vyplývá, že AČR se o 

přechod vojáků do civilního prostředí příliš nezajímá. Informátoři z řad bývalých vojáků, stejně 

jako zástupci armády uvádí rekvalifikační kurzy jako hlavní metodu pro přípravu vojáků na 

začleňování na civilním trhu práce. Odhalují nicméně hlavní nedostatky této strategie. Jedním 



 

70 

 

ze zásadních nedostatků nabízených rekvalifikačních kurzů je podle informátorů jejich 

nedostupnost a omezenost. Kurzy jsou vypisovány jen na určité období a vojákovi tedy jejich 

otevření nemusí časově vycházet s obdobím jeho odchodu. Účasti na kurzech dále předchází 

řada byrokratických kroků, které jsou taktéž časově náročné. V reálu mají rekvalifikační kurzy 

velmi omezenou kapacitu a úzké zaměření. Obecně z výzkumu vyplývá, že obsah 

rekvalifikačních kurzů je zaměřen spíše na vojáky s nižším vzděláním. Jako skutečnou pomoc 

vojáci vnímají spíše výsluhový systém. 

Informátoři vysvětlovali perspektivu odcházejícího vojáka a mimo jiné odhalili i několik 

strategických prvků pro přípravu vojáka na odchod do civilního prostředí, které by ze strany 

AČR vnímali jako užitečné. Především se jedná o pomoc týkající se průběžné informovanosti 

o nabídkách na civilním trhu práce, vzdělávání odcházejících vojáků ve zpracování životopisů 

a dalších podstatných znalostí pro uplatnění v civilním prostředí. Dále by podle informátorů 

pomohlo, kdyby se s vojákem pracovalo dlouhodobě a průběžně. Jako velmi podstatný aspekt, 

který v současném jednání s odcházejícími vojáky chybí, je individuální přístup. Výzkum 

odhalil, že podstatná je práce především s vojáky, kteří svůj odchod nevnímají jako dobrovolné 

rozhodnutí. 

Výzkum se dále zabýval tím, jak bývalí vojáci vnímají okolnosti jejich přechodu ve vztahu 

k armádě a jejich přijetí v civilu. Ze zjištění vyplývá, že zásadní rozdíl mezi vnímáním armády 

a přijetím na civilním trhnu práce prochází okolnostmi odchodu jednotlivých vojáků. 

Informátoři, kteří odchod z armády prezentují jako dobrovolný, vycházející z jejich vlastního 

rozhodnutí, zastávají smířlivější a optimističtější názor ohledně jejich přechodu z armádního do 

civilního prostředí. Naopak u informátorů, kteří svůj odchod vnímají a prezentují jako 

nedobrovolný, dochází k silnějšímu vymezování vůči armádnímu prostředí a negativnějšímu 

hodnocení celého procesu přechodu z armádního do civilního prostředí. 

Uplatnění bývalých vojáků na civilním trhu práce se mimo jiné odvíjí také od způsobu vnímání 

jejich odchodu. Informátoři, kteří svůj odchod vnímají jako dobrovolný, nachází uplatnění 

rychleji a mají větší šanci na spokojenost s novým uplatněním. Informátoři, kteří svůj odchod 

z armády vysvětlují spíše jako nedobrovolný, čelí více problémům při uplatňování na civilním 

trhu práce. Mimo jiné i z důvodu, že mají méně času na psychickou přípravu a smíření 

s přechodem. Další rozdíl mezi informátory při uplatňování na civilním trhu práce spočívá 

v jejich vzdělání. Výzkum ukazuje, že vysokoškolsky vzdělaní bývalí vojáci mají menší 

problém s nacházením uplatnění než méně vzdělaní vojáci. U těch častěji dochází k ztrátě 
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postavení a zhoršení životních podmínek. To stejné nicméně platí u bývalých vojáků, kteří 

vysokoškolské vzdělání získali z armádního expertního oboru.  

Ve výzkumu jsou identifikovány největší problémy a obavy spojené s přechodem mezi 

armádním a civilním prostředím, které bývalí vojáci vnímají. Výzkum odhalil, že většina 

informátorů čelí šestici nejčastějších obav, konkrétně: obavě z neznámého prostředí, 

z nezaměstnanosti, z poklesu životní úrovně, z finanční nejistoty, ze selhání a z nezajištění 

rodiny. Další výraznou obavou je obava z předsudků chovaných v civilním prostředí vůči 

armádě a vojákům. Představa o těchto předsudcích spočívá především v tom, že civilisté nemají 

korektní představu o armádní náplni práce a jejich představy o této náplni práce mohou být 

mnohdy velmi naivní. Dále se informátoři obávali i předsudků ohledně finančního ohodnocení 

vojáků, tedy z toho, že je v civilním prostředí zakořeněna jakási závist či nepochopení ohledně 

výsluh, na které mají někteří odchozí vojáci nárok. 

Zkušenosti informátorů ukazují, že obavy spojené s předsudky vůči armádě a vojákům se 

v civilním prostředí mnohdy prokazují jako oprávněné. Kromě předsudků informátoři čelili 

problémům spojeným s nacházením adekvátního uplatnění, tento problém identifikovali 

především informátoři s nižším dosaženým vzděláním. S tím často museli čelit i poklesu životní 

úrovně, i ztrátě postavení, které získali v AČR. Řada problémů, které výzkum dále odhalil, 

spočívá v rozdílnosti obou prostředí. Tedy v tom, že bývalí vojáci měli problém s adaptací na 

povahu civilního pracovního prostředí. 

Z čeho vychází problematika přechodu mezi oběma prostředími, byl další z výzkumných cílů. 

V této části byly vysvětleny vztahy mezi armádním a civilním světem i základní rozdíly, které 

bývalí vojáci mezi prostředími identifikují. Výzkumná zjištění potvrzují, že rozdílnost obou 

prostředí, ze které vycházejí i některé problémy, kterým musí vojáci během přechodu čelit, 

spočívá v obecném nastavení a struktuře obou pracovních sfér. Konkrétně informátoři 

poukazovali na pevnou povahu armádního řádu, který se odráží nejen v organizační struktuře, 

ale i v síle vynucování pravidel či úkolů a způsobu vytváření vztahů mezi příslušníky i jejich 

veliteli. To vytváří pro bývalé vojáky v civilním prostředí pocit nestability civilního prostředí. 

Civilní prostředí na druhou stranou poskytuje místo pro svobodu a volnost.  

Poslední část výzkumu se zaměřuje na identifikaci bývalých vojáků s armádou a na 

proces tvorby nové civilní identity. Výzkum ukazuje, že žádný z informátorů, nehledě na jeho 

vnímaní okolností svého odchodu, dosažené vzdělání či uplatnění v civilu, se nevymezuje vůči 

profesi vojáka, nebo tomu, co „být vojákem“ znamená. Analýza výzkumných dat poukazuje na 

to, že některé prvky vojenské profesní identity si v sobě každý bývalý voják více či méně 
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uchovává. Rozdíl prochází přístupem jednotlivých informátorů k armádnímu prostředí a AČR 

jako takové.  

Tvorba profesní identity může být také silně ovlivněna způsobem vnímání okolností odchodu 

daného vojáka. Stejně jako pozitivní hodnocení vlastností a hodnot, které si v sobě stále bývalí 

vojáci, kteří si prezentují svůj odchod jako dobrovolný uchovávají, i jejich zkušenost s armádou 

hodnotí kladně. Svou bývalou identitu přijímají, nevymezují se vůči ní a berou ji jako svou 

uzavřenou součást. Naopak informátoři, kteří si svůj odchod z armády prezentují jako 

nedobrovolný, na své působení v armádě obecně nahlíží více kriticky a dochází k vyšší míře 

vymezování vůči bývalé profesní identitě. Jejich smíření s odchodem z armádního prostředí 

buď není zcela uzavřeno, nebo se vůči svému působení znatelně vymezují. Ve své současné, 

civilní profesní identitě proto své armádní působení spíše potlačují. 

6.2. Přínos výzkumu  

6.2.1. Přínos výzkumu pro sociologii 

Představený výzkum jako první sociologicky mapuje tvorbu profesních identit bývalých vojáků 

v ČR a přináší nová poznání do oblasti sociologie profesí. Zaměřuje se na doposud sociologicky 

v tomto ohledu neprobádané, specifické armádní prostředí, které vojáky zásadně formuje. Na 

rozdíl od většiny sociologických výzkumů zkoumajících armádní prostředí (časté jsou 

například výzkumy týkající se role ženy v AČR) je tento výzkum velmi komplexní. Zabývá se 

problematikou, kterou musí projí takřka každý, kdo v profesionalizované armádě sloužil, 

slouží, či sloužit bude.  

Výzkum navazuje na zahraniční studie a poskytuje tak srovnání zkoumané problematiky na 

mezinárodní úrovni. Některá zjištění ze zahraničí se prokazují i v českém prostředí. V rámci 

výzkumu definuji typologii bývalých vojáků založenou na okolnostech odchodu, tato typologie 

se ve výzkumu prokazuje jako určující při hlubším zkoumání problematiky přechodu 

z armádního do civilního prostředí. Tedy to, jakým způsobem odcházející voják prezentuje 

okolnosti svého odchodu sobě i svému okolí, zásadně ovlivňuje vytváření profesních identit a 

prožívání problémů spojených s přechodem do civilního prostředí. Výzkum zároveň navazuje 

na český kvantitativní výzkum, jehož zjištění dále prohlubuje.  

6.2.2. Praktická využití výzkumu 

Výzkum odhaluje mimo jiné například tendenci chování předsudků v civilním prostředí vůči 

vojákům a armádě, které mnohdy vychází z nepochopení náplně vojenské profese či 

bagatelizace vojenské služby. Předsudky pak znesnadňují bývalým vojákům jejich adaptaci na 
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civilní život. Tato práce vysvětluje vojenskou profesi a definuje některé problémy, které služba 

v armádě vojákům z povolání přináší. Mohla by proto sloužit jako podklad pro řešení 

předsudků vůči vojákům chovaným v civilním prostředí a lepšímu pochopení vojenské profese. 

Jeden z problematických aspektů přechodu do civilního prostředí se ve výzkumu ukazuje 

absence sdílení zkušeností mezi bývalými vojáky. V armádě neexistuje organizované propojení 

odcházejících vojáků s těmi, kteří touto zkušeností již prošli a někteří informátoři sami uvedli, 

že by jim sdílení zkušeností během přechodu do civilního prostředí pomohlo. Především by tak 

lépe čelili časté obavě z přechodu do neznámého prostředí. Vzhledem k tomu, že tato práce 

shromažďuje zkušenosti 28 bývalých vojáků různého místa i délky působení, především její 

empirická část by tak mohla posloužit jako pomůcka pro nepřímé sdílení zkušeností pro 

budoucí odcházející vojáky. 

V neposlední řadě tento výzkum může sloužit jako podklad pro AČR, konkrétně Agenturu 

personalistiky, pro přípravu dalších strategií pro pomoc odcházejícím vojákům při začleňování 

v civilním prostředí. Výzkumná zjištění odkrývají řadu problémů, kterým odcházející vojáci 

musí čelit a shromažďuje nedostatky, které vojáci na přístupu armády ke zkoumané 

problematice identifikují. V empirické části práce jsou dále rozvinuty některé metody, které by 

vojáci během jejich odcházení od armády shledávali jako užitečné. Všechna tato zjištění mohou 

být AP potenciálně využitelné při inovaci strategií pro pomoc odcházejícím vojákům. Tyto 

inovace by pak mohly zajistit příjemnější zkušenosti s přechodem pro budoucí odcházející 

vojáky. 

Výzkum dále odhaluje, že vojáci, kteří svůj odchod prezentují jako nedobrovolný, mají větší 

sklony se vymezovat vůči armádě a na své působení nahlížet více negativně. U bývalých 

vojáků, kteří spadají do typu nedobrovolně odchozích, je velmi určující právě konečné působení 

a poslední zkušenosti s přístupem armády. Pokud by tedy právě s těmito vojáky bylo pracováno 

jiným způsobem, jejich budoucí identita by mohla být ve vztahu k armádě formována 

pozitivněji. To by ovšem kromě poklidnějšího začleňování do nového prostředí pro 

odcházejícího vojáka zajistilo výhodu především pro armádu samotnou. Jak potvrdila vedoucí 

oddělení komunikace s veřejností GŠ AČR, vojákům je před jejich odchodem personalistou 

nabídnuta možnost zůstat v aktivních zálohách AČR. Špatné zkušenosti s odchodem proto 

mohou mít negativní efekt při rekrutování bývalých profesionálních vojáků do aktivních záloh. 
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Cílem této diplomové práce je zaměřit se na profesní identitu bývalých vojáků. Výzkumnou 

otázkou je především problematika opouštění armády a přechod mezi armádním a civilním 

prostředím. Související otázkou je například i příprava vojáků na odchod z armádního prostředí 

do civilního. Odpověď na tyto výzkumné otázky budu nacházet v rozhovorech s bývalými 

příslušníky Armády České republiky (dále jen AČR). Pro plné porozumění problematického 

přechodu mezi dvěma rozdílnými světy, armádním a civilním, je třeba pochopit také armádní 

kontext ze kterého bývalí vojáci vychází. Tento kontext a otázky ohledně přípravy vojáků na 

odchod z armády doplním rozhovorem se zástupcem vedení AČR. 

Teoretickou část mé práce rozdělím na dva úseky. V prvním z nich zmapuji existující vědění o 

identitě bývalých vojáků a přechodu mezi armádním a civilním prostředím. Dále představím 

také existující výzkumy týkající se konkrétně případu AČR. Na základě těchto zdrojů pak 

vystavím strukturu výzkumného rozhovoru, který provedu s bývalými příslušníky AČR. Opírat 

se budu především o výzkum Davida Walkera (2012) zabývající se opouštěním britské armády. 

Jako opěrný bod pro tvorbu struktury mých výzkumných rozhovorů konkrétně pro české 

prostředí využiji dále kvantitativní výzkum provedený mezi bývalými příslušníky AČR v roce 

2019, zabývající se uplatnitelností bývalých vojáků v civilním prostředí (Binková 2019). 

Druhý úsek teoretické části se zaměřím na armádní prostředí, jeho nastavení a začlenění v rámci 

širšího společenského kontextu. Účelem této části je porozumět specifickému nastavení 

armádního prostředí a odhalit tak možná vysvětlení příčin, které podporují problematičnost 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=53190e7680a1b6e6f39a8d337dad9fc8&tid=1&redir=sezn_ucit&kod=00678


 

 

 

opouštění armády. Kromě existující literatury zkoumající proměnu a profesionalizaci armády 

v posledních letech, budu svůj výzkum vztahovat k teorii tekuté modernity (Bauman 2002), na 

které vysvětlím transformaci armádního prostředí a jeho specifičnost vůči civilnímu prostředí. 

Na základě tohoto úseku teoretické části pak vystavím strukturu výzkumného rozhovoru 

určeného pro zástupce vedoucích orgánů AČR. 

V diplomové práci bude využita kvalitativní metodologie. Jako metodu sběru dat jsem zvolila 

polo-strukturované rozhovory, které budou tematicky odpovídat teoretickému zarámování a 

určeným výzkumným otázkám. Vstup do terénu mi zajistí osobní kontakt. Provedu minimálně 

10 rozhovorů s bývalými vojáky různých hodností i místa působení, abych zajistila variabilitu 

výzkumného vzorku. Pro triangulaci získaných dat provedu strukturovaný rozhovor se zástupci 

AČR. Data budu následně kódovat podle tematických kategorií. 

Výzkum v armádním prostředím se může setkat s limitací vycházející z uzavřenosti armádního 

prostředí. Ačkoliv budou rozhovory prováděny s již bývalými příslušníky AČR, hrozí riziko, 

že informátoři nebudou zcela upřímní ve svých odpovědích. Opouštění profese navíc může být 

poměrně citlivé téma, což může zapříčinit větší uzavřenost informátorů vůči výzkumnému 

tématu. Rozhovory se budou z většinové části zabývat osobní zkušeností a prožíváním 

informátorů, neměly by proto nijak žádného z informátorů poškodit a výzkum by tedy neměl 

být vystaven významnějším etickým rizikům. Informátoři budou před rozhovorem seznámeni 

s výzkumem a požádáni o podpis informovaného souhlasu, kde bude určena specifikace míry 

anonymizace. 

Tento výzkum je relevantní pro obor sociologie a antropologie z důvodu, že si klade za cíl ověřit 

v českém prostředí doposud nezkoumanou problematiku přechodu mezi dvěma sociálně velmi 

odlišnými pracovními prostředími a odhalit tak možnou sociální trhlinu vzniklou přechodem 

mezi armádním a civilním prostředím. Výzkum se dále zaměřuje na velmi uzavřené prostředí 

armády a má za cíl zkoumat specifika tohoto prostředí a jeho transformace. Tato studie by tak 

mohla upozornit na problematiku uzavřeného světa armády a pomoci při řešení otázky 

společenského začleňování vojáků do civilního prostředí. 
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Krycí 

identita 

Forma 

odpovědí 

 Rok 

odchodu 

Délka 

působení 

Pohlaví Nejvyšší dosažené vzdělání 

Dalibor Dotazník 2016 - 2020 11 - 15 let Muž Středoškolské s maturitou 

Dalimil Dotazník 2015 - 2015 21 - 25 let Muž Středoškolské s maturitou 

Dan Dotazník 2016 - 2015 31 - 35 let Muž Vysokoškolské 

Daniel Dotazník 2005 - 2010 21 - 25 let Muž Vysokoškolské 

David Dotazník 2016 - 2020 36 - 40 let Muž Vysokoškolské 

Denis Dotazník 2021 5 - 10 let Muž Středoškolské s maturitou 

Dobroslav Dotazník 2016 - 2020 31 - 35 let Muž Vysokoškolské 

Dominik Dotazník 2016 - 2020 21 - 25 let Muž Středoškolské s maturitou 

Drahoslav Dotazník 2016 - 2020 31 - 35 let Muž Vysokoškolské 

Dušan Dotazník 2016 - 2020 5 - 10 let Muž Středoškolské s maturitou 

Pankrác Písemný 

rozhovor 

2016 - 2020 26 - 30 let Muž Středoškolské s maturitou 

Patricie Písemný 

rozhovor 

2005 - 2010 16 - 20 let Žena Vysokoškolské 

Patrik Písemný 

rozhovor 

2011 - 2015 21 - 25 let Muž Vysokoškolské 

Pavel Písemný 

rozhovor 

2016 - 2020 5 - 10 let Muž Středoškolské s maturitou 

Pavla Písemný 

rozhovor 

2005 - 2010 21 - 25 let Žena Středoškolské s maturitou 

Petr Písemný 

rozhovor 

2016 - 2020 21 - 25 let Muž Vysokoškolské 

Petra Písemný 

rozhovor 

2016 - 2020 26 - 30 let Žena Středoškolské s maturitou 

Pravoslav Písemný 

rozhovor 

2016 - 2020 16 - 20 let Muž Středoškolské s maturitou 

Prokop Písemný 

rozhovor 

2005 - 2010 16 - 20 let Muž Vysokoškolské 

Přemysl Písemný 

rozhovor 

2016 - 2020 31 - 35 let Muž Středoškolské s maturitou 

Radek Osobní 

rozhovor 

2013 - 2015 36 - 40 let Muž Vysokoškolské 



 

 

 

Radim Osobní 

rozhovor 

2016 - 2020 31 - 35 let Muž Vysokoškolské 

Radovan Osobní 

rozhovor 

2005 - 2010 21 - 25 let Muž Vysokoškolské 

Richard Osobní 

rozhovor 

2012 - 2015 16 - 20 let Muž Středoškolské s maturitou 

Robert Osobní 

rozhovor 

2016 - 2020 21 - 25 let Muž Vysokoškolské 

Roman Osobní 

rozhovor 

2016 - 2020 26 - 30 let Muž Vysokoškolské 

Rostislav Osobní 

rozhovor 

2021 31 - 35 let Muž Vysokoškolské 

Rudolf Osobní 

rozhovor 

2014 - 2015 11 - 15 let Muž Vysokoškolské 

 

  



 

 

 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím 

 

Děkujeme, že souhlasíte se zapojením do projektu diplomové práce zaměřené profesní identitu 

bývalých vojáků a přechod z armádního do civilního prostředí. Hlavním řešitelem projektu je 

Bc. Aneta Soukopová, vedoucím práce doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. z Univerzity Karlovy v 

Praze. Projekt vzniká v rámci oboru sociologie na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 

Cílem výzkumu je porozumět problematice přechodu mezi armádním a civilním prostředím se 

zaměřením na identitu bývalých vojáků. 

Pro potřeby analýzy se rozhovor s Vámi bude nahrávat. Nahrávání může být na Vaši žádost 

kdykoliv přerušeno. Celý rozhovor, nebo jen jeho části, budou přepsány do textové podoby. 

Protože si nesmírně vážíme Vaší ochoty spolupracovat, budeme důsledně respektovat jakákoli 

omezení, která nám pro využití záznamu uložíte. 

K záznamu budou mít přístup pouze členové výzkumného týmu a záznam bude využíván 

výhradně pro výzkumné účely. Veškeré informace sdělené v rámci rozhovorů budou důvěrné 

ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., zákona o zpracování osobních údajů. Všechny rozhovory 

provedené v rámci výzkumu budou plošně anonymizovány. 

V případě jakýchkoliv dotazů, obraťte se, prosím, na Anetu Soukopovou 

(86984466@fsv.cuni.cz). 

 

 

 

Jméno výzkumníka: Bc. Aneta Soukopová 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=d958c131eb70b1b05bd614fb85635e98&tid=1&redir=sezn_ucit&kod=00678

