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Společenská a politická důležitost účasti vojenských misí v rizikových oblastech 
je nesporná. Pro plnění náročných úkolů spojených s osobním ohrožením a 
konflikty je důležitý nejen výběr účastníků misí, ale také jejich odborná příprava, 
kontinuální péče v průběhu výkonu jejich služby a také po jejím ukončení. 
Psychologické aspekty jsou neoddělitelnou součástí daného procesu a jejich 
význam nelze podceňovat. Lze tedy jen uvítat téma předložené disertační práce 
autorky Mgr. O. Dziakové 

Struktura práce nemá klasické dělení na teoretickou a empirickou oblast. 
Autorka nenásilně propojuje teoretické poznatky s obecnými i dílčími 

charakteristikami vojenských misí. Sociálně psychologické faktory zahrnují jak 
specifika vojenských misí a jednotek, tak poznatky k osobnosti vojáků, jejich 
motivaci a připravenost k výjezdu do mise. 

V kapitole "Psychologický model vojenské mise" jsou popsány charakteristiky 
jednotlivých fází mírové mise. V rámci časové posloupnosti jsou přehledně a 
podrobně prezentovány psychologické aspekty prožívání a chování účastníků mise 
(od všeobecné a uvědomělé orientace, přes stereotypii k závěrečné fázi). 

Speciální kapitola je věnována problematice stresu, opět v propojení s činností 
v misi. Tabulárně jsou uvedeny klasifikace nejčastějších stresorů v misích u dílčích 
vojenských jednotek, jež jsou uvedenými stresory nejvíce postiženy. Šíře 
stresogenních faktorů je porovnávána s výzkumy uváděnými v zahraniční literatuře. 
Poněkud problematické se mi zdá dělení na potenciální a netraumatické stresory. 

Téměř dvě třetiny práce jsou věnovány analýze stanoveného projektu. Jeho 
cílem jsou čtyři oblasti (1. Srovnání osobnostních charakteristik vojáků působících 
v misi KFOR v Kosovu, 2. Srovnání osobnostních charakteristik vojáků soudobých a 
počátečních misí, 3. Zjištění rozdílů mezi nároky vojenské profese v zahraničních 
misích a skutečnými osobními vlastnostmi, 4. Zjištění podstaty psychosociálních 
problémů vojáků v misi). Byly stanoveny a na základě srovnávací analýzy byly 
prověřovány dvě základní hypotézy. Velice podrobně jsou popsány osobnostní profity 
obou zkoumaných souborů - vojáků počátečních a současných misí, včetně 
motivačních faktorů, pracovně psychologických specifik. 

Rozsáhlá kapitola je věnována nárokům vojenské profese v misích.Zajímavá a 
podnětná je subkapitola (spíše ve formě úvah a osobních postřehů, zkušeností) nad 
vlastmi úspěšného vojáka v misi. Je však doplněna charakteristikami, které jsou 



obecně prezentovány jako nezbytné a týkají se mimo zdravotních a výkonnostních 
předpokladů také základních osobnostních dispozic vojáků. 

Kapitolu 111.5. "Podstata psychosociálních problémů vojáků mise" lze 
považovat za jednu ze zásadních a z hlediska péče o členy mise- za průkopnickou. 
Vstup psychologa do oblasti náboru a výběru, přes jeho aktivní účast v misi, se jeví 
jako nevyhnutelný. V práci jsou uvedeny důvody a příklady, které dokládají 
opodstatněné místo psychologa v celém procesu. Autorka s nadhledem zúročuje 
svoje osobní zkušenosti psychologa jako přímé účastnice mise a s jejími 
doporučeními a návrhy lze jen souhlasit. Součástí těchto sdělení jsou i psychologické 
intervence velitelů vojenských jednotek. Důležitost jejich přípravy k výkonu funkce, 
formální i neformální autorita pro účastníky vojenské mise - i na tom je závislá 
úspěšnost celé mise. 

Práci uzavírá kapitola o výsledcích projektu. Za pozornost jistě stojí 
nepotvrzená hypotéza, že osobnostní profil vojáků působících v zahraničních misích 
se neodlišuje od osobnostního profilu vojáků působících v současnosti. Významný je 
nejen fakt, že na misi nyní odjíždějí vojáci "na rozkaz", ale i to, že jejich osobnostní 
integrovanost je nižší, mají vyšší míru úzkostlivosti, vznětlivosti a sklon ke 
zkratkovitému jednání. 

Závěr 

Předložená práce je netradičně komponována. Teoretické i praktické poznatky 
se nenásilně prolínají. Citace - převážně zahraniční literatury - má své místo a 
opodstatnění. V celé práci je zřejmý autorčin zájem a osobní praktické zkušenosti ve 
zkoumané problematice. Poněkud postrádám v daném kontextu násiednou 
psychologickou péči o ty, kteří se ze zahraničních misí navracejí a také, jak lze 
konkrétnhni donoručeními v oblasti osvchologie ořisoět k výběru voiáků. kteří isou 
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