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Předložená disertační práce paní Mgr. O. Dziakové, týkající se problematiky zkvalitňování 
psychologického výběru vojenských profesionálů před výjezdem na náročné zahraniční mise 
vychází tematicky z potřeb praxe vojskových psychologů a jejím hlavním cílem je přispět ke 
zlepšení efektivity výběru uchazečů o vojenské povolání v zahraničních misích. Tato 
efektivita nemůže být založena pouze na přísném a přesném výběrovém řízení (viz podobné 
zkušenosti z nedávno obhájené kandidátské disertace plk. PhDr. J. Klose, PhD. z Ústředního 
lékařskopsychologického oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze), ale též na 
kvalitním výcviku, motivaci a adekvátní psychologické přípravě. Promyšlený, cílený a 
systematický výběr profesionálních vojáků do bojových i mírových zahraničních misí spolu 
s psychologickou přípravou se podílejí na úspěšném plnění bojových a operačních úkolů. 
Další cíle, jež autorka ve své studii sleduje, je upozornění na konkrétní interpersonální a 
intrapersonální problémy spojené s osobnostním profilem vojáků v soudobých misích a 
probrání pracovně psychologických specifik soudobých vojenských misí ve srovnání 
s misemi z počátku devadesátých let a zmapování naprosto nových psychologických situací. 

Struktura předložené práce plně odpovídá požadavkům kladeným na disertační práci. Je 
přehledně členěna na část teoretickou, s vyčerpávajícím popisem historického i současného 
stavu poznatků o psychologické problematice u vojenských profesionálů - účastníků 

zahraničních vojenských misí, včetně stanovení základních výzkumných otázek (hypotéz) a 
východisek pro výzkumnou část, která obsahuje popis výzkumného projektu s použitými 
metodami a popisy výsledků jednotlivých metod u obou zkoumaných souborů, jejich souhrnu 
a diskuse. Závěr práce obsahuje konkrétní závěry pro realizaci zlepšení psychologického 
výběru účastníků zahraničních vojenských misí. 

Práce má 127 stran a je rozdělena do 4 základních kapitol. V úvodní kapitole autorka 
zdůvodňuje vznik práce spočívající ve využití zkušeností vojenského psychologa 
participujícího na výběru, přípravě a psychologické péči o vojenské profesionály působící 
v zahraničních mírových misích. Autorka se zaměřila na posouzení dynamiky změn 

osobnostních profilů u vojáků zahraničních misí z počátku devadesátých let a současných 
misí a charakterizuje sociální a pracovně psychologické podmínky současných vojenských 
misí ve srovnání s obdobím před 10 lety. Získané poznatky by měly objasnit příčiny 
problematické adaptace a osobnostních problémů vojenských profesionálů Armády ČR a 
přispět k návrhu personálně psychologických opatření předcházejících vzniku nežádoucích 
jevů u vojenských profesionálů. 

Druhá kapitola popisuje psychologické aspekty vojenských m1s1, zejména sociálně 

psychologické faktory, psychologický model a stres ve vojenské činnosti v misi. Zde je 
podrobně popsána specifika vojenské mise, vojenské jednotky, osobnosti vojáka, 
problematika motivace k výjezdu do misí, připravenost na misi, apod. 
Psychologický model vojenské mise specifikuje období před nasazením a charakteristické 
rysy jednotlivých fází mírové mise. Pasáž o stresu ve vojenské činnosti velmi fundovaně 
popisuje aspekty situací, kontextu a prostředí spojené s vyšším rizikem vzniku stresu. 
Tyto teoreticky zaměřené kapitoly slouží jako východisko pro následující výzkumnou část 
práce, která popisuje analýzu projektu, formuluje adekvátní hypotézy, metodiku projektu a 
použité metody. Výzkum se uskutečnil na dvou výzkumných vzorcích- souboru vojáků-



účastníků počátečních mírových misí SFOR, lFOR, UNPROFOR (devadesátá léta) a na 
souboru vojáků 4. brigády rychlého nasazení (Kosovo 2005-06). Výzkum byl prováděn 
v reálných podmínkách za použití osobnostních dotazníků lHA VEZ a SP ARO, doplněných 
v případě výzkumu z let 2005-06 individuálně strukturovanými rozhovory a skupinovými 
debriefingy, prováděnými pravidelně každý týden (na úrovni roty či čety). Celkově se jednalo 
o soubor 4107 vojáků počátečních misí (z toho 57 žen). Získané výsledky jsou podrobně 
statisticky zpracovány a uváděny v přehledných tabulkách přímo v textu a následně 
interpretovány. 
Další část výzkumu se zaměřuje na postižení osobnostního profilu vojáků Armády ČR 
soudobých misí. Jednalo se o 1587 vojáků (z toho 54 žen) a výsledky jim administrovaného 
dotazníku SPARO jsou opět přehledně uváděny v tabulkách přímo v textu a poté podrobně 
rozebrány. 
Poučné jsou rovněž partie postihující pracovně psychologickou specifiku vojenské služby 
v počátečních vojenských mírových misích, motivace k účasti v misích a stejný rozbor je 
proveden i pro účastníky soudobých mírových misí. 
Další pasáž je zaměřena na postižení psychologických nároků vojenské profese v misích, 
které by mělo vést ke konkrétnímu řešení náborové situace v současnosti a k predikci 
vývojových trendů. Je zde popsána problematika rekrutacea motivacevojáků, která se měnila 
v posledních dvaceti letech vlivem společenských změn i změn v armádě samotné. To souvisí 
s nutností vypracovat profesiogramy příslušných vojenských odborností, které umožní vybírat 
konkrétní jedince na konkrétní pozice. Důležité je i zjištění o predikci úspěšnosti výkonu 
vojáka, kdy jsou korelována kriteria prof. Mikšíka (setrvání v misi, popř. prodloužení 
závazku, úspěšné ukončení mise a návrat domů, neúspěch) s výsledky osobnostního dotazníku 
lHA VEZ a byla zjištěna prediktivní validita testovaného osobnostního profilu. Jiný prediktor 
úspěšnosti použil Hendrych (výše dosažené úrovně vzdělání), který se autorce jeví jako 
vhodnější. 

Autorka rovněž popisuje vlastnosti úspěšného vojáka v misi, zejména psychické vlastnosti 
(psychickou odolnost, odpovědnost, ukázněnost, sebekázeň a sebekontrolu), dále fYzickou 
odolnost, schopnost obstát v boji a vojensko-odbomé znalosti spolu s vhodnými 
interpersonálními vlastnostmi (kooperativnost). 
Zajímavá a prakticky užitečná je problematika rekrutace a motivace v současné armádě ČR a 
autorka doporučuje využít tyto poznatky ke zlepšení účinnosti náboru do profesionální 
armády. 
Závěrečná pasáž třetí kapitoly popisuje podstatu psychosociálních problémů vojáků v misích 
a praktické možnosti jejich řešení. Autorka zde podrobně popisuje své vlastní zkušenosti 
s individuálním rozhovory s vojáky již na počátku mise, kterými doplňovala výsledky 
psychodiagnostického vyšetření, rozebírá příčiny psychosociálních problémů současných 
vojenských profesionálů v misích a popisuje i konkrétní řešení těchto problémů v misích 
individuální psychologickou péčí a zavedením pravidelných skupinových debriefingů v rámci 
preventivních psychologických opatření, k čemuž se inspirovala v americké armádě. 
Z teoretické i výzkumné části práce rovněž vyplynulo závažné zjištění, že nestačí pouhý 
výběr uchazečů o vojenské povolání v zahraničních misích, ale že je nutno též psychologicky 
připravit velitele vojenských jednotek na případné problémy a proto klade důraz na nácvik 
jednání a chování v hraničních stresogenních a emociogenních situacích s vyloučením či 
potlačením tendence k impulzivním, vznětlivým a zkratkovitým reakcím vojáků. K tomu 
autorka uvádí popisy výcviku a instruktáže obecného vojenského vedení (efektivní tzv. 
situační vedení) a nedirektivních i direktivních intervenčních psychologických technik 
použitelných veliteli při jednání s podřízenými, které pomáhají zvyšovat výkon vojáků v misi. 



Teoretická část práce se opírá o bohaté studium literárních pramenů (celkem autorka uvádí 99 
citací), věnuje náležitou pozornost i domácí literatuře, i když některá díla mohou být poplatná 
době svého vzniku. 
Jako námět k obhajobě by možná stála za pozornost konfrontace (či komparace) zjištěných 
výsledků s dlouhodobým výzkumem efektivity výběrového psychodiagnostického 
vyšetřování prováděným na výběrovém pracovišti ÚLPO ÚVN, event. zda stačí pouze použití 
jedné dotazníkové metody (lHA VEZ v minulosti, SP ARO v současnosti) k vyvozování 
generalizovaných závěrů. 

Trochu mne mrzí některé marginální nedostatky, které se netýkají podstatných stránek práce 
(a které vznikly nejspíše nepozomostí při přepisování) - např. vedoucí práce- Prof. PhDr. 
Oldřich Mikšík, DrCS., vojáci jsou charakteristický - str. 36, dstřelovači na str. 41, mladí 
manžetové na str. 76, malé volním úsilí na str. 78, a je svou "zabijáckou podstatu" projevují 
pouze v boji (zřejmě mělo být uvedeno -jenž svou .... ), únik za šedivého, běžného života 
str.l06 (zřejmě mělo být únik ze šedivého ... ) 
Nevím, zda psychologická měření mohou redukovat výskyt psychické lability (spíše by se 
hodilo, že psychologická péče může redukovat ... - str. 1 08) 
.. trvají ještě po návratu do aktivní služeb v mírových posádkách (zřejmě do aktivní služby)
str. 112, na str. 118 jsem váhal, zda je použit vhodný termín "zasažený voják" když autorka 
zřejmě mínila vojáka prožívajícího stresovou reakci či vykazujícího příznaky stresové reakce 
- tedy spíše "postižený voják". Všechny tyto drobnosti jsou snadno odstranitelné a nemají 
vliv na kvalitu celé práce. 

Závěr: 

Disertační práce Mgr. O. Dziakové řeší velmi aktuální a společensky významnou 
problematiku výběru vojenských profesionálů do bojových i mírových misí v zahraničí, 
jejich psychologickou přípravu a psychologické intervence vojskového psychologa zaměřené 
na eliminaci či redukci psychického selhání jednotlivce i celé vojenské jednotky v běžných i 
kritických životních situacích, včetně popsání pracovně psychologických specifik soudobých 
vojenských misí ve srovnání s misemi z počátku devadesátých let. 
Práce je dotažena až po návrh psychologické péče o vojáky v misích a tedy dopracovaná i pro 
potřeby praxe. Předložená práce podle mne vyhovuje požadavkům kladeným na disertační 
práci a proto jí doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 23. července 2009 
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