
Posudek školitele na doktorské studium a disertační práci Mgr. Olgy Dziákové: "Vliv 
osobnostních vlastností a sociálně pracovních podmínek na činnost vojenských 

jednotek působících v zahraničních misích". 

Mgr. Olga Dziáková (Šotová) měla v době zahájení doktorského studia (2004) 
již tříletou zkušenost z práce voskového psychologa, v posledních letech u brigády 
rychlého nasazení, a to jak v mírových posádkách, tak i v zahraničních mírových 
(resp. i válečných) misích. 

Jako vojskový psycholog realizovala osobnostní a skupinovou diagnostiku, re
alizovala psychologické poradenství i psychoterapeutické zásahy zejména v oblasti 
rodinných problémů a interpersonálních konfliktů ve vojenských jednotkách, oriento
vala se na řešení reálných i potenciálních krizových psychosociálních situací a vedla 
praktická zaměstnání orientovaná na zvládání psychických zátěží v mírových i váleč
ných podmínkách. Toto vyústilo v průběhu doktorandského studia do vydání mono
grafie "Psychologie vojenských misí" (Avis, Praha 2006) a učebního textu "Vojenská 
psychologie" (Triton 2009). 

Svoji práci na disertaci realizovala v období velmi závažných a zásadních 
změn v povaze vojenské služby vůbec a vojenských zahraničních misí zvláště. Nábor 
do mírových misí, výběr a příprava jejich účastníků začátkem devadesátých let pro
bíhal z hlediska specifických cílů nasazení těchto sil (hlavně na území bývalé Jugo
slávie) u běžných vojenských útvarů v době povinné vojenské základní služby. Tomu 
odpovídalo i poslání, složení a motivace tehdejších dobrovolníků. Před kvalitativně 
jinými problémy a úkoly však stáli profesionálové z brigády rychlého nasazení, u kte
ré doktorandka svou psychologicko praxi a výzkumnou činnost realizovala. 

Výsledná orientace disertační práce je výsledkem úsilí pochopit a postihnout 
kvalitativní změny, k nímž v podstatě, povaze a nárocích na osobnost a činnost těch, 
kteří se stali účastníky mírových sil, v období let od jejich počátků došlo. Ve své prá
ci se Mgr. Dziáková opírá o srovnávací analýzu shod a hlavně pak kvalitativních roz
dílů, ke kterým v důsledku (a) profesionalizace armády, (b) zcela nového poslání za
hraničních misí (včetně válečných aktivit) a ( c) zcela nových nároků na vojenského 
profesionála co do povinnosti se těchto misí (a to nikoli jednorázově, ale dle potřeby i 
opakovaně) zúčastnit dochází. Na pozadí srovnatelných nálezů od jednotek UNPRO
FOR, jednotek brigády rychlého nasazení v mírových posádkách, a účastníků soudo
bých mírových i válečných misí, včetně poznatků z vlastní psychologické praxe usi
luje nastínit a zobecnit v výše uvedenými kvalitativními změnami související zdroje a 
důsledky v osobnostním profilu realizátorů mírových misí a v podstatě i sociálně pra
covních podmínkách realizované činnosti. Tomu odpovídá i netradiční, cílově orien
tovaná struktura práce. 

Předloženou práci považuji za originální, vysoce aktuální a podnětnou, sti
mulující k novým směrům uvažování nad potenciálními změnami v podstatě a náro
cích na vojenského profesionála. V průběhu studia projevila autorka vysoké pragma
tické zaujetí danou problematikou, tvořivost, dynamismus a pohotové uvažování, pří
stupnost argumentům a schopnost změn. Vzhledem k osobnímu profilu autorky a k 



faktu, že předložená práce přináší nepochybné poznatkové bohatství pro další rozvoj 
vojenské psychologie a přináší zcela nový, originální pohled dynamiku nároků vojen
ských misí na realizátory ve všech klíčových aspektech, doporučuji disertační práci 
přijmout a udělit autorce vědeckou hodnost PhD. 

V Praze dne 2. srpna 2009 
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