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Anotace
Tato rigorózní práce vychází z mé disertační práce „Psychosociální aspekty zahraničních
mírových misí“, obhájené v roce 2009 na katedře vojenské hygieny a preventivního
lékařství Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, Univerzity obrany Brno.
Původní disertační práce byla rozšířena o problematiku vojenského prostředí v AČR,
zvláštnosti a specifika interpersonálních vztahů v AČR, problematiku bojového stresu a
bojové únavy a o syndrom vyhoření. K původním cílům výzkumu byly přidány nové a
byly stanoveny nové hypotézy týkající se tématu v závislosti na doplněném výzkumu.
Byla rozšířena pouţitá literatura.
Cílem výzkumu bylo posoudit vybrané psychosociální aspekty zahraničních mírových misí
zdravotnické sluţby Armády České republiky, které mohou mít vliv na změny kvality
ţivota vojáků a mezilidských vztahů. Pro zjištění dílčích cílů výzkumu byly pouţity
psychodiagnostické metody DZP, IES-R, DŢS, BM, SVF-78, EOD-A a ŠSA.
V práci je posuzována zahraniční mírová mise Armády České republiky jako specifická
vojenská činnost, která můţe mít vliv na vznik symptomů posttraumatické stresové
poruchy , burn-out syndromu, bojového stresu a bojové únavy.
Podobná práce zatím v tomto rozsahu nebyla publikována. Některé práce se zabývaly
pouze dílčími fenomény zkoumání psychického stavu vojáků účastnících se zahraniční
mise. Z tohoto důvodu by tato studie mohla být přínosem pro obor vojenská psychologie a
podkladem pro rozpracování psychologické přípravy pro vojáky

vyjíţdějící do

zahraničních mírových misí.

Klíčová slova: Armáda České republiky, zdravotnická sluţba AČR, vojenská zahraniční
mírová mise, posttraumatická stresová porucha, syndrom vyhoření, bojový stres, bojová
únava, strategie zvládání stresu, ţivotní spokojenost, faktory osobnosti vojáka,
interpersonální vztahy.
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Annotation
This rigorous thesis is based on my PhD thesis “Psychological and Social Aspects of
Foreign Peacekeeping Missions”, defended in 2009 at the Department of Military Hygiene
and Preventive Medicine at the Faculty of Military Health Sciences in Hradec Králové,
University of Defence in Brno. The original PhD thesis was extended with the issue of the
military environment in the Czech Armed Forces, with uniqueness and particularities of
interpersonal relationships in the Czech Armed Forces, with the issue of combat stress and
combat fatigue and with the burn-out syndrome. New objectives were added to the original
ones and new hypotheses related to the topic were determined according to the
supplemented research. The bibliography was extended as well.

The main objective of the research was to judge the selected psychological and social
aspects of foreign peacekeeping missions of the Czech Armed Forces Medical Service
which can impact on changes of soldiers´ quality of life and interpersonal relationships.
The psychological and diagnostic methods of DZP, IES-R, DŢS, BM, SVF-78. EOD-A
and ŠSA were used to find out partial objectives of the research.

The Czech Armed Forces foreign peacekeeping mission is assessed in the thesis as a
specific military activity which can impact on development of the posttraumatic stress
disorder symptoms, the burn-out syndrome, combat stress and combat fatigue.

No similar work has been published in the same extent yet. Some works merely dealt with
partial phenomena of studying mental state of soldiers who took part in a foreign mission.
Therefore this study could be a contribution to the branch of military psychology and a
base for working up the psychological training for soldiers leaving for foreign
peacekeeping missions.

Keywords: The Czech Armed Forces, The Czech Armed Forces Medical Service, military
foreign peacekeeping mission, posttraumatic stress disorder, burn-out syndrome, combat
stress, combat fatigue, coping with stress strategy, life satisfaction, soldier´s personality
factors, interpersonal relationships.
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PTSD – Posttraumatic stress disorder
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Úvod
Rigorózní práce nabízí určitý náhled na psychosociální aspekty zahraničních mírových
misí Armády České republiky zaměřený na zdravotnický personál. Pozornost je věnována
Armádě ČR jako specifické sociální skupině, která je díky své vyhraněnosti specificky
zaměřena na utváření vztahů na základě řádů, norem a předpisů. Z tohoto pohledu
nahlíţíme na armádu nejen jako na profesionální organizaci, ale také jako na skupinu lidí,
ţijících ve vojenském prostředí a podléhajícím určitým specifickým zákonitostem, které
tyto vztahy značně ovlivňují. Jednou z těchto zákonitostí je povinná účast vojáka
v zahraniční mírové misi.
Vojenské zahraniční mírové mise jsou typem vojenské intervence, která je dána
specifickým obsahem realizované činnosti. Nejde zde o vojenské řešení problému, ale o
udrţení, podporu, případně vynucení míru v dané oblasti. V souvislosti se zvyšujícím se
počtem vojáků AČR, kteří se podíleli a budou podílet na plnění úkolů v misi, se objevuje
snaha o rozšíření psychologické péče o vojáky v souvislosti s misí.
Účast vojáků v misi můţeme z hlediska psychické náročnosti hodnotit jako silně stresující,
kterou lze podle psychické traumatizace obecně rozdělit na tři formy

(primární,

sekundární a terciální). Je nutné zdůraznit, ţe voják účastnící se mise se ocitá ve všech
třech formách najednou: je v kontaktu s traumatizovanými obyvateli jako voják (terciální),
podnětem je blízká zkušenost (sekundární) a můţe být přímým cílem agrese, zabití, zranění
(primární traumatizace). Podstatou traumatu je sníţení psychických a biologických
adaptačních mechanismů vojáka.
Vojenská zahraniční mírová mise je specifický druh vojenské činnosti vykonávané ve
velmi náročném a ţivot ohroţujícím prostředí. Jako taková vyţaduje velké nasazení
psychických a fyzických sil. Lidský organismus je však vybaven omezenou kapacitou
zvládat extrémní zátěţ, kaţdý člověk se v tomto ohledu odlišuje. Následkem ohroţujících
situací nebo v důsledku jiných traumatických událostí souvisejících s misí můţe u vojáka
dojít ke vzniku posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Dále je moţné předpokládat, ţe
v extremních situacích v misi nebo při dlouhodobém pobytu v misi (stává se, ţe voják
AČR byl odvelen i více neţ na 1 rok) můţe dojít u vojáka k výskytu symptomů bojového
stresu nebo bojové únavy. Všechny výše uvedené aspekty mohou mít vliv na kvalitu ţivota
12

vojáků i mezilidské vztahy a tím na výkonnost vojenské jednotky, která byla vyslána
Vládou České republiky na území cizího státu k plnění mezinárodních úkolů vyplývajících
z mezinárodních dohod a z členství v NATO.
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I. Teoretická část

14

1. Vojenské prostředí - specifická sociální atmosféra
1.1. Vojenská činnost jako specifická oblast lidské činnosti
Všechny obecně platné závěry a poznatky o lidské činnosti mají přirozeně svoji platnost i v
podmínkách vojenské činnosti. Vycházíme z toho, ţe obsah psychického ţivota, proţívání
a charakteristické rysy osobnosti, způsob a směr jednání se u kaţdého jednotlivce formují a
rozvíjejí v konkrétní společenské činnosti, přičemţ rozhodující je její charakter, podmínky
a situace, ve kterých se tato činnost uskutečňuje i sociální vztahy projevující se v této
činnosti. Podle Timka (1986) je vojenská činnost jednou z rozmanitých oblastí společenské
činnosti, která se vyznačuje specifickým předmětem, charakterem i podmínkami, jsou pro
ni příznačné typické sociální vztahy a vazby i sociálně psychologické procesy a jevy. I v
oblasti vojenské činnosti můţeme vyčlenit všechny její základní druhy - přetvářející,
poznávací a hodnotící činnost.

Průběh a výsledky vojenské činnosti, hlavně specifické formy bojové činnosti, ovlivňují
mnohé faktory - vojenskotechnický, psychologický apod. Vnitřní struktura, cíle motivy a
způsoby bojové činnosti závisejí na druhu zbraně, úrovni rozvoje kolektivu a jeho vedení,
na úrovni psychologické i vojenskoodborné připravenosti vojáků a jednotek apod. Proto
analýza vojenské činnosti musí být uskutečňována s ohledem na tyto skutečnosti.

1.2. Psychologická charakteristika vojenské činnosti
Vojenská a tím i bojová činnost je určitou formou vzájemného působení člověka a situace.
Vojáci musí brát v úvahu pravděpodobné změny, překonat negativní vlivy, tvořivě
vyuţívat zbraně, prostředky, ale především svoje fyzické a psychické kvality. Musí
předvídat její moţný průběh, změny i výsledky.

Hrstka (1995) uvádí, ţe kaţdý boj se vyznačuje řešením sloţitých úkolů spojených s
ohroţením ţivota, ničením hodnot, velkými škodami, ztrátami na lidech a bojové technice,
strádáním a těţkostmi různého druhu. Tato skutečnost zvyšuje nároky na vypětí fyzických
i psychických sil vojáků. Při pouţití termojaderných zbraní budou působit neobyčejně silné
podněty, které způsobí mnoho rozličných zátěţových situací a vyvolají nesmírné strádání.
Neustále se zvyšuje účinnost zbraní, zdokonaluje se technika, mění se její pouţitelnost i
nároky na obsluhu, zvyšuje se její úloha.Výrazně se zvýšila úloha tanků,vzdušných
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výsadků - překvapující údery, obsazování ţivotně důleţitých center - orgánů řízení a
velení, středisek informací, odpalovacích ramp a letišť. To vše mění obsah a podmínky i
průběh bojové činnosti. Všechny bojové akce by se vyznačovaly velkou úporností,
rozhodností i ničivostí a to zákonitě podmiňuje změny ve struktuře lidské činnosti. Také se
zvyšuje rychlost a přesnost pro plnění vojenských operací.

Rychlost a proměnlivost bojových situací, neočekávanost a překvapivost v působení
protivníka, pouţití nových bojových prostředků a zbraní klade nároky na emocionální sféru
a vyvolává velké těţkosti hlavně v uplatňování kognitivní činnosti při takových operacích,
jako je pozorování, identifikace, navádění, korekce aj. Vojenská činnost vyţaduje mnoho
rozumového, volního i fyzického úsilí. Jakékoliv sníţení intenzity tohoto úsilí můţe
znemoţnit splnění vytýčeného úkolu. Vyuţívání, obsluha a údrţba vojenské techniky a
zbraní vyţadují od vojáků rozsáhlé vědomosti, mnohostranné, upevněné a pevně
strukturované návyky a zkušenosti. Tato specifika také vyţaduje rychlost v reagování na
signály a podněty, na změny situací apod., coţ zvyšuje nároky na citlivost a pruţnost
senzorického systému, intenzitu, rozdělování a přenášení pozornosti, kvalitu představivosti
a paměti, na pruţnost procesu předvídání, obrazotvornosti a myšlení, rychlost a přesnost
hodnocení a rozhodování velitelů i vojáků. V soudobých podmínkách dochází ve vojenství
k přerozdělení funkcí mezi člověkem a bojovou technikou. Mnohé operace nabývají
programátorský charakter - charakter přijmu a zpracování informací. Zavedení zbraní
hromadného ničení a zvýšení ničivosti konvenčních zbraní zvyšuje nebezpečí a riziko
bojových akcí. Nebezpečí je ţivlem války. V tom spočívá hlavní specifika bojové činnosti.
Je známo, ţe čím více se zvyšuje ničivá síla zbraní, tím více vzrůstá ohroţení ţivota
člověka. Za poslední je také nutno respektovat sociálně psychologické otázky velení vojsk.

1.3. Podmínky efektivní vojenské činnosti
Kaţdá činnost se můţe uskutečňovat a být efektivní tehdy, kdyţ pro ni existují určité
podmínky. Obyčejně se zde rozlišují OBJEKTIVNÍ - pracovní prostředí a prostředky
činnosti, situace,ve kterých se lidé nacházejí, fyzikální činitelé, sociální klima, obsah a
zvláštnosti předmětu činnosti apod. a podmínky SUBJEKTIVNÍ - psychické a fyzické
charakteristiky subjektu činnosti.
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Mezi psychologické podmínky se zařazují psychické vlastnosti a stavy jedince, které
můţeme podle Timka (1986) rozdělit následovně:

 psychické vlastnosti odpovídající síle vnitřních pohnutek a úsilí zaměřenému k
dosaţení osobnostně významného cíle - motivace (potřeby,zájmy, přesvědčení),
 vědomosti, návyky a dovednosti, ovládání metod a prostředků zabezpečujících
řešení úkolů - profesionální mistrovství,
 zásoba energie, síly, vytrvalosti, smělosti a dalších vlastností nezbytných k
překonání zatíţení vyplívajícího z činnosti,
 psychické stavy, které ovlivňují danou činnost

Při nedostatku některých z uvedených podmínek vznikají v činnosti různé těţkosti. Jsou
známé případy, kdy určitý cíl člověka nepřitahuje, a proto k jeho dosahování přistupuje s
nechutí nebo naopak, kdy jeho snaha o dosaţení cíle nemůţe být realizována pro
nedostatečné vědomosti a dovednosti pro danou činnost.

1.4. Podstata zátěžových stavů ve vojenské činnosti
V

procesu

vojenské

činnosti,

která

se

vyznačuje

specifickými

zátěţovými

charakteristikami, dochází k různým psychickým i fyziologickým stavům i změnám
výkonnosti a efektivnosti. Jedinci i bojové skupiny podléhají různým stavům, které mají
pozitivní i negativní vliv na průběh jejich činnosti. Mezi všemi funkčními stavy významná
úloha připadá zátěţovým stavům, jeţ v současnosti zaujímají důleţité místo v
psychologických, fyziologických, ergonomických a jiných výzkumech. Timko (1986)
uvádí, ţe z hlediska úloh a potřeb, podmíněných pronikáním výsledků rozvoje do
vojenství, je nutné věnovat otázce zátěţových stavů a jejich vlivu na produktivnost a
efektivnost činnosti více pozornosti ve smyslu psychologicko teoretickém i praktickém.
Lze tedy konstatovat, ţe nejvýznamnější úlohou současnosti je analýza a klasifikace
zátěţových stavů a řešení problémů souvisejících s přípravou lidí na úspěšné překonání
zátěţe a zabezpečování vysoké efektivnosti bojové činnosti v sloţitých podmínkách a
situacích soudobé války.
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Psychické stavy vojáků jsou determinovány působením vlivů vnějšího prostředí a vnitřních
podmínek osobnosti. Sociální podmínky ţivota člověka mají zvláštní význam pro vznik,
průběh, úroveň a kvalitu psychických stavů. Proto pro lidi konkrétního sociálního útvaru i
celé společnosti jsou příznačné určité typické stavy, např. stav důvěry, jistoty, optimismu,
ale i bezvýchodnosti, obav o rodinu, zaměstnání. Zvláštnosti, intenzita a průběh stavů
závisejí na vlastnostech osobnosti, hlavně na jejich typologických a charakterových
vlastnostech - např. sangvinik se v novém prostředí vzrušuje a jeho aktivita roste, zatímco
u melancholika je tomu naopak. Významnou úlohu zde však také hraje charakter člověka,
jeho morální kvality.

Jednoho napomenutí skličuje, jiný je lhostejný, jeden je nedůvěřivý a má sklon k vysoké
ostraţitosti i tam, kde to není potřebné, jiný zůstává klidný i ve sloţité situaci. Tyto stavy
lze určitým způsobem klasifikovat:

 podle úlohy ve struktuře osobnosti se rozdělují stavy na aktuální a trvalé. Aktuální
jsou podmíněny zvláštnostmi situací, které vyvolávají u vojáků reakce netypické
pro jeho chování, zatím co trvalé jsou pro vojáka charakteristické.
 podle hloubky záţitku mohou být psychické stavy hluboké nebo povrchní. Podle
charakteru vlivu na práceschopnost a výkonnost vojáků se psychické stavy
rozdělují na kladné a záporné. Kladné psychické stavy vyvolávají odhodlání,
nadšení, dodávají sílu, umoţňují mobilizace procesů a funkcí, zvyšují aktivitu,
umoţňují překonání těţkostí. Patří mezi ně stav nadšení, odhodlání, inspirace apod.
Záporné stavy sniţují a narušují průběh psychických procesů a funkcí, negativně
ovlivňují produktivnost, vyvolávají pasivitu.

Na základě kritéria adekvátnosti odpověďové reakce vojáka poţadavkům vykonávané
činnosti je vytvořena další všeobecná klasifikace. Rozlišuje stavy adekvátní mobilizace,
pro kterou je charakteristický plný soulad s poţadavky konkrétních podmínek a stavy
dynamického nesouladu, které vznikají pod vlivem déletrvající činnosti, zvýšené intenzity
narůstání únavy apod. V takovém případě je buď reakce neadekvátní poţadavkům situace,
nebo výdej psychofyziologické energie převyšuje moţnosti vojáka.
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Zátěţové stavy u vojáků můţeme charakterizovat jako komplexní funkční stavy
zahrnující psychické (emocionální, volní a intelektové stavy, stavy vědomí, pozornosti,
tvořivosti, napětí, skleslosti, úzkosti apod.) i fyziologické stavy (vegetativní a endokrinní
aktivace, nervového napětí, spánku, bdění apod.), které ovlivňují průběh i efektivnost
činnosti vojáka a souvisejí s jeho moţnostmi, podmiňují úroveň a formy jeho aktivity,
úroveň a intenzitu aktů jeho chování v konkrétních podmínkách a situacích.

Významným činitelem, který vyvolává a reguluje funkční stavy vojáků je konkrétní
mikroklima, především podmínky sluţby, pořádek, reţim a kázeň v jednotce, organizace
činnosti a odpočinku, stupeň uspokojování potřeb i systém a úroveň vzájemných vztahů v
kolektivu jednotky. Zvyšováním zájmu o vojenskou činnost a veřejnou práci, racionálním
a organizovaným procesem výcviku a sluţby se vytvářejí stavy zaujetí, odhodlání (pro
učení se optimismu zvlášť důleţité), profesionální zaujatosti a hrdosti, optimismu, radosti z
vlastních výsledků i výsledků kolektivu.

Pod vlivem stejných podmínek ţivota a práce mohou u vojáků vznikat rozdílné funkční
stavy. To je podmíněno ţivotními zkušenostmi a osobnostními zvláštnostmi jednotlivců,
jejich zdravotním stavem, úrovní adjustovanosti do nových podmínek apod.

V bojové činnosti musíme brát v úvahu rozdílnost psychologické charakteristiky a obsahu
druhů a forem boje. Timko (1986) zdůrazňuje, ţe na vznik, průběh a úroveň funkčních
stavů působí jiné faktory v útočném a jiné v obranném boji, jiné při pouţití klasických
zbraní a jiné při zbraních hromadného ničení, jinými vlivy se vyznačuje bojová činnost v
noci a jinými ve dne.

Dlouhodobá intenzívní činnost vyvolává stavy únavy a vyčerpání, stereotypně se opakující
činnost v uzavřených prostorech, při nedostatku podnětů z okolního prostředí, můţe
vyvolat stavy monotonie a psychické saturace. Nové, změněné podmínky vojenské činnosti
a ţivota vyvolávají různé psychické stavy, které jsou označovány jako adjustační. S nimi
úzce souvisejí tzv. předbojové stavy, které jsou analogické předstartovním stavům ve
sportovních soutěţích. Zvláštní kategorii představují stavy vyvolané útrapami války, mezi
které patří téţ frustrace a deprivace. V mezilidském styku mohou vznikat meziosobní
neshody a konflikty. Zvláštní pozornost si zasluhují stavy vznikající v podmínkách
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ohroţení - úzkost, obava, strach, panika, ale především stresové stavy. Všechny uvedené
funkční stavy jsou ve vojenské činnosti, hlavně v bojových podmínkách, typické.

1.5. Předcházení působení zátěžových stavů ve vojenské činnosti
1.5.1. Faktory psychohygieny
Za tradiční je moţno povaţovat vyuţívání hudby, hlavně v oblasti pracovní činnosti,
vyvolávající stav monotonie. Zdůrazňuje se, ţe při poslouchání hudebních programů se
mění dynamika vegetativních procesů, především stimulace srdečně cévního a dýchacího
systému, mění se bioelektrická aktivita mozku a svalová výkonnost, zvyšuje se
myšlenková aktivita a tvorba zrakových představ. Hudební produkce ovlivňuje procesy
zapracování na změny v činnosti, podporuje stabilitu optimální úrovně činnosti, aktivizuje
rezervní činnosti vojáka ve stavu únavy, vyvolává emocionálně podbarvené proţívání i
motivaci zaměřenou subjektu. Poměrně rozšířené jsou metodické postupy speciální
gymnastiky na zvyšování fyzické zdatnosti, na odstraňování nebo zmírňování únavy a
stavu monotonie. Občas se projevuje snaha vyuţívat některé cviky a postupy jógy, sugesci,
hypnózu i meditační techniky. Známé jsou i metody vycházející z psychoanalýzy. Také se
věnuje pozornost otázkám farmakologického ovlivňování zátěţových stavů. Míček (1984)
však zdůrazňuje, ţe výsledky jsou nejednoznačné, rozporné a nepotvrzují všeobecnou
platnost těchto postupů, hlavně z hlediska profylaxe a zmírňování projevů zátěţových
stavů.

Hodně pozornosti se věnuje uplatňování metod progresivní relaxace, autogenního tréninku
a biologické zpětné vazby (biofeedback). V podmínkách armády se doporučuje vyuţívat
relaxačně aktivační metodu, resp. Schultzův autogenní trénink při utváření psychické
připravenosti střelců-operátorů.

1.5.2. Sociálně psychologické faktory
V sociálním prostředí si voják osvojuje ve vzájemných vztazích s jinými vojáky, ve
společné činnosti s nimi, sociální normy, hodnoty, pravidla, ideje, které interiorizuje. Na
základě vzájemných interakcí, komunikací a činnosti s jinými lidmi si voják řeší i svůj
vztah k sobě samému, vytváří si určité sebepojetí, sebeuvědomění, které tvoří rozhodující
determinantu jeho chování. V jakém prostředí voják pracuje, tak se i projevuje. Sociální
prostředí klade na vojáka konkrétní poţadavky a jejich nedodrţování sankcionuje. Proto je
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třeba zabezpečit, aby vojáci tyto poţadavky poznali, aby si je osvojili. Mezi jednotlivými
členy sociálního systému dochází k vzájemnému působení, vznikají mezi nimi sledy
chování a jednání, které jsou navzájem spjaty, prolínají se a podmiňují se. Tak vzniká
sociální interakce mezi vojáky, mezi vojáky a skupinami vojáků (jednotkami) i mezi
skupinami navzájem. V procesu interakce dochází k sociální komunikaci, ve které si její
účastníci navzájem sdělují určité psychologické obsahy ve formě řeči, gest, posunků nebo
jiných znaků. Psychologický mechanismus působení skupinového mínění můţe mít
pozitivní i negativní vliv na osobnost. Proţívání určité situace jedním příslušníkem skupiny
se můţe velmi rychle přenášet a šířit na ostatní, přičemţ mechanizmus nákazy můţe
působit v pozitivním i v negativním směru. Ve skupině mohou různé stavy rychle vznikat a
zanikat, měnit polaritu, intenzitu a formu projevu, dodávat sílu, vyvolávat nadšení nebo
způsobovat i skleslost, apatii, averzi, hostilitu, agresivitu i jiné negativní jevy.

Negativní skupinové nálady a psychické stavy mají tísnivý, astenický vliv na jednotlivce i
na celou skupinu. Jejich příčinami můţe být špatný fyzický stav lidí, nepozornost k jejich
potřebám a ţádostem, narušené vzájemná vztahy, neúspěchy v činnosti, mimořádné
události, neobjektivní systém hodnocení, nedostatečný prostor pro uplatnění vlastních
schopností, nedostatek informací. Přetrvávající negativní stavy se mohou fixovat, nabývat
převládající a trvalý charakter a stát se pro danou skupinu příznačnými, čímţ se trvale
sniţuje produktivnost činnosti, práceschopnost a výkonnost. V důsledku jejich působení se
sniţuje nebo neúměrně vzrůstá psychické napětí, sniţuje pozornost, zvyšuje přístupnost
dojmů (sugestibilita) a emocionální zranitelnost.

1.5.3. Faktory velení
Rozhodující úloha při utváření a upevňování vzájemných vztahů v jednotce připadá
veliteli, který má nedílnou velitelskou pravomoc. Proto je důleţité, aby vzájemné vztahy
pozitivně ovlivňoval, aby vytvářel a upevňoval ţádoucí psychologickou atmosféru v
jednotce, aby byl podřízeným příkladem a vzorem v chování, v plnění sluţebních
povinností a úkolů vojenské činnosti i svým vztahem k lidem. Jednou z významných
podmínek utváření a upevňování vzájemných vztahů je projev důvěry a úcty velitelů k
vojákům.
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Důvěra dává křídla, vyvolává aktivitu. Naopak, nedostatek důvěry, zbytečná podezíravost,
nadměrný dozor záporně ovlivňuje osobnost. Důvěra a úcta pozitivně působí na
sebehodnocení vojáka, nabádá ho váţit si sama sebe. Kdyţ není důvěra a úcta ze strany
velitele, dochází u podřízených ke sníţení sebehodnocení, narušuje se jejich zdravé
sebevědomí, coţ pak vede k niţší kvalitě práce, ztrátě iniciativy, ke zvýšené citlivosti a
zranitelnosti psychiky vojáka. To vše je nutné mít na paměti hlavně při utváření a
ovlivňování vzájemných vztahů v podmínkách bojové činnosti.

Při kaţdé činnosti, ale hlavně při činnosti v podmínkách zátěţe, velmi pozitivně působí na
vzájemné vztahy takt velitele a vojenské přátelství. Taktně vydaný rozkaz, i kdyţ je
jakkoliv náročný se obyčejně plní lépe, neboť hrubost vyvolává u člověka vnitřní protest.
Velmi negativně působí na úroveň vztahů, kdyţ velitel dává najevo svou převahu a
znalosti, neboť to vede k pasivnosti a svázanosti. Takt a úctu není správné zaměňovat za
uhlazenost, která zakrývá lhostejnost a netečnost k lidem. Musí být projevem vnitřní
kultivovanosti, péče a lásky k podřízeným. Dvojí tvář v armádě nemá místo a v boji se
nevyplácí. Zvlášť nebezpečné je zaměňování náročnosti za hrubost a necitlivost. Hrubost
obyčejně svědčí o nedostatku inteligence. Je svérázným způsobem zakrývání vlastních
neznalostí a neschopností. Někteří důstojníci se snaţí svou hrubost omlouvat tím, ţe jsou
fandy pro věc, ţe rádi říkají holou pravdu do očí. Avšak proţívat odpovědnost i říkat
pravdu je moţné taktně, neuráţet lidskou důstojnost podřízeného nebo spolubojovníka.

Hrubost velitele působí traumaticky na psychický systém podřízeného, sniţuje iniciativu,
tvořivost, samostatnost a v konečném důsledku i výkonnost a práceschopnost, vede ke
psychosomatickým a neurotickým poruchám, které mají za následek předčasné
opotřebování a vyřazení vojáka z činnosti, vzdorovitost, negativismus, agresivitu a často i
nedisciplinované, asociální aţ antisociální chování některých vojáků. Proto je nutné, aby se
náročnost vţdy spojovala s trvalou a intenzívní péčí o podřízené, s taktností a úctou k
vojákům.

1.5.4. Vojensko psychologické faktory
Touha po uznání a ocenění je přirozenou potřebou vojáka. Kdyţ voják pociťuje úctu a
pozornost okolí, je spokojený, vyrovnaný a šťastný, coţ se pozitivně odráţí v jeho vztahu k
okolí, úkolům, činnosti i v jeho společenské a pracovní aktivitě. Při nedostatku uznání a
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ocenění vzniká negativní proţívání, mrzutost, znechucenost aţ averze a úroveň aktivity i
výkonnosti klesá.

Neadresná a nekonkrétní hodnocení ať uţ pozitivní, nebo negativní jsou neúčinná a často
mohou být i škodlivá. Při konkrétním kladném hodnocení je voják na své úspěchy hrdý, ale
zároveň si uvědomuje svoje nedostatky, chápe, ţe úspěch v jedné oblasti mu nedává právo
na sebeuspokojení. Při konkrétním negativním hodnocení voják neztrácí sebedůvěru, neboť
ví, ţe chybu můţe napravit, uvědomuje si, na co a v jaké míře musí zaměřit svoje úsilí.

Timko (1986) zdůrazňuje, ţe zvlášť negativně působí na vojáky podceňování, hlavně na ty,
kteří si sami málo důvěřují.V takovém případě je správné ocenit i malý úspěch a posílit
sebedůvěru, povzbudit je. Dodat jim odvahu do boje s nedostatky. Odsuzování,
znevaţování takových jedinců má negativní vliv nejen na ně samotné, ale i na ostatní není
dobré se pohrdavě chovat k lidem. Lépe je se chovat k lidem tolerantně, uznaně, neţ
přehnaně kriticky aţ hrubě. Přehnané kladné hodnocení je stejně škodlivé, jako
jednostranné negativní hodnocení. Vede k namyšlenosti, neskromnosti, sniţuje
sebekritičnost, křiví člověku charakter. Úloha odměn a trestů nesmí být ve vojenských
podmínkách přeceňována. Trest nemotivuje vojáka k určitému způsobu chování, ale brzdí
nedovolené, neţádoucí projevy chování. Dá se proto pouţívat jako prostředek ke zvýšení
odpovědnosti vojáka. Odměna působí motivačně a vyvolává kladné emoce. Nepřiměřené
odměny a nespravedlivé odměny zhoršují sociálně psychologickou atmosféru ve skupině a
sniţují její výsledky ve všech oblastech činnosti. Kontrola můţe být málo, nebo vůbec
neúčinná, kdyţ jsou porušeny určité zásady jejího uskutečňování. Kdyţ je povrchní,
nepostihne podstatu a přináší jen popisné výsledky. Příliš časté kontroly vyvolávají
nedůvěru, brzdí iniciativu, samostatnost a tvořivost. Příliš zřídkavá kontrola umoţňuje
neţádoucí jednání a často i přehmaty morálně nepevných lidí, otupuje důslednost a
odpovědnost. Ne nadarmo se řízení povaţuje za vědu i umění zároveň.
1.5.5. Psychické a osobní faktory
Studie věnované otázkám úspěšnosti jednání v zátěţových podmínkách zdůrazňují mnohé
činitele osobnosti, především tzv. stabilní dimenze, vlastnosti a rysy bipolárního
charakteru, jako je např. aktivita-pasivita, dominance-submise, stabilita-labilita a jiné.
Největší význam se připisuje zvláštnostem poznávacích procesů. V procesu poznávání
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spolupůsobí mnohé psychické jevy - čití, vnímání, představy, paměť obrazotvornost,
myšlení a řeč. Všechny se vzájemně podmiňují, prolínají a doplňují. Velký význam
připadá vnímání. Zde jsou vysoké nároky kladeny na pozorovatelnost, soustředěnost,
systematičnost a přesnost vnímání situací. Je nutné, aby se vojáci v zátěţových
podmínkách vyznačovali přesnou, pruţnou, aktivní a cílevědomě orientovanou pamětí,
která umoţňuje rychlé a přesné zapamatování si technických údajů, zrakových a
sluchových obrazů, slovně logického paměťového materiálu.

Velký význam má pro bojovou činnost obrazotvornost. Bez ní bychom nemohli překonávat
neočekávané překáţky, vyrovnat se z některými specifickými problémy. Nemenší význam
připadá pozornosti, která umoţňuje vojákovi se dlouhodobě soustředit na určité objekty
nebo předměty svého působení. V podmínkách zátěţe jsou zvláště důleţité takové
vlastnosti pozornosti, jako je intenzita, stálost a přenášení. Za nejdůleţitější je povaţován
proces myšlení. Důleţité jsou hloubka, rychlost, pruţnost, přesnost, moţnost vyčlenit a
generalizovat ty stránky bojové činnosti, které jsou v danosti nejdůleţitější.
Poznávací činnost člověka je spjata s jeho emočními procesy, které podmiňují způsob a
úroveň proţívání vztahu k okolním předmětů a jevům. Vliv emocí na ostatní psychické
jevy je znám uţ od dob Aristotela. Mnohé výzkumné výsledky zdůrazňují především
význam emocionální stability, schopnost ovládat svoje emoce v podmínkách
emociogenního působení. Důleţité místo v emocionální sféře vojáků má kladné proţívání,
které vzniká pod vlivem konkrétních podmínek sluţby, činnosti a ţivota vojáků. Spolu s
kognitivními a emocionálními procesy zabezpečují činnost vojáka i volní procesy, které
mu umoţní cílevědomě překonávat těţkosti a překáţky, kontrolovat svoje chování i
proţívání a aktivně zaměřovat své snaţení a jednání na dosaţení stanovených cílů ve
sloţitých podmínkách bojové činnosti. To je však moţné za předpokladu, ţe se vůle
vyznačuje takovými

vlastnostmi, jako je cílevědomost, rozhodnost, vytrvalost,

sebeovládání, chrabrost, pevnost, muţnost a ukázněnost. Tyto vlastnosti nejsou vrozené,
ale vznikají v procesu sociálního zrání a jsou sociálně determinované. Na charakter a
úroveň psychických stavů vojáků významnou měrou působí konkrétní podmínky ţivota a
činnosti, charakter činnosti, reţim práce a odpočinku, systém organizace, řízení a velení i
sociálně psychologické procesy ve vojenských jednotkách a útvarech. Nejsou proto
stabilními, jednou pro vţdy danými charakteristikami, ale jsou dynamické a proměnlivé.
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2. Vojenské prostědí – specifika interpersonálních vztahů AČR
2.1. Charakteristická sociální skupina
Armáda České republiky je početná skupina lidí se společným cílem – obranou vlasti.
Z potřeb státu vychází sloţitost jejích členění, specializace a dislokace. V tak velké
skupině lidí vznikají zákonitě vztahy, které jsou velmi četné a různorodé. Jedná se o
vztahy mezilidské, kulturní, ekonomické, vědecké, sportovní a mnoho dalších
vycházejících z podstaty činnosti armády. Mezilidské vztahy jsou hlavním tématem,
zejména z pohledu jejich narušování, coţ je v tak přísně centrálně řízené organizaci značný
problém.

Interpersonální vztahy v armádě jsou tou oblastí společenských vztahů, v níţ vystupuje do
popředí vztah vojáka k vojákovi. Je velmi účelné je vyčleňovat jako samostatnou oblast.
Dovoluje nám to zachytit specifickou dynamiku interpersonálních vztahů ve vztahu
k působení společenských změn. Na jedné straně se tu projevuje mnoho setrvačnosti ve
srovnání s jinými společenskými vztahy, na druhé straně je to oblast na sociální změnu
velmi citlivá a někdy vliv této změny signalizuje nejdříve. Vzhledem k tomu, ţe
interpersonální vztah představuje mezičlánek mezi jedincem a společností, je moţno se jím
zabývat ze dvou, relativně odlišných, i kdyţ vzájemně spjatých hledisek. Jednak je to
otázka zařazení interpersonálního vztahu do komplexu širších společenských vztahů a jeho
fungování v tomto komplexu. Za druhé je to otázka podílu interpersonálního vztahu na
společenské determinaci individua. Interpersonální vztah je především vztahem reálně
předmětně existujících jedinců - vojáků , který sám má předmětný charakter. Právě proto,
ţe vojáci vstupují do takového vztahu, mohou se jim vzájemně odkrývat jejich individuální
vlastnosti včetně psychických. Je zřejmé, ţe výměnou aktivit se vystihují některé
charakteristické sociální interakce. Kalkulace s vlastním chováním a vzájemné srovnávání
vlastního a cizího chování z hlediska hodnoty, eventuálně odměn a trestů je nesporně
rozšířenou společensko psychologickou realitou obzvláště v podmínkách Armády ČR.

Rozvinutí subjektu na základě praktických aktivit a ve vzájemném působení s druhými
lidmi, zformování určitého sebepojetí a určitého stupně či typu sebeuvědomění je
zafixováno ve vztazích k druhému člověku i sobě samotnému. Tím však sociální styk,
sociální vzájemné působení nekončí, nýbrţ teprve začíná. Po zafixování dosavadního
výsledku rozvíjí subjekt prostřednictvím těchto vztahů sociální vzájemné působení dále.
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Charakteristickým rysem tohoto dalšího procesu je to, ţe se na něm původní praktická
činnost jiţ bezprostředně podílí. Právě zde vzniká typické zprostředkování souvislosti
sociálního vzájemného působení a praktické činnosti sociálními vztahy. Vzájemné
působení se tak odděluje od praktické činnosti, v níţ bylo předtím zahrnuto jako činitel, a
nabývá specifické podoby. Zahrnuje funkční vyuţití sociálních vztahů jako prostředku
rozvinutí vzájemného působení ve specifických podmínkách vojenské činnosti.

Podle Buriánka (1998) je Armáda České republiky velká formální skupina, která reguluje
vztahy mezi jejími členy a jejich jednáním pevnými pravidly – předpisy, řády, nařízení,
rozkazy a zákony. Výkon jednotlivých činností je spojen s určitým funkčním zařazením
jednotlivců. Spolu se vztahy formálními zde zákonitě vznikají také vztahy neformální,
neoficiální vztahy a vazby vedoucí ke vzniku neformálních skupin. Jako organizace má
blíţe k sociálním skupinám i přesto, ţe jde o velmi rozsáhlý celek. Pro své poslání doslova
musí být vysoce organizovaná a neustále připravená k okamţitému nasazení.

Sociální systém armády je zaloţen na jejich jednotlivých subsystémech, které musí
respektovat armádu jako celek se svou funkcí a svým cílem. Z uvedeného se tedy dá
shrnout, ţe pro armádu je charakteristické:

1. Je organizací přísně centrálně řízenou s hierarchickou strukturou
2. Tvoří specifické sociální prostředí s vlastním společenských rozvrstvením
3. Rozhodující roli ve vztazích zde hrají vztahy formální a vztahy mocenské
(nadřízený a podřízený)
4. Je to bojový organismus – vojáci musí být připraveni podávat hraniční výkony
v extremních podmínkách s vědomím ohroţení vlastního zdraví nebo ţivota

Celková sloţitost v armádě je dále umocňována různými druhy vojsk – dle jejich zaměření
(pozemní síly, vzdušné síly, logistika atd).

2.2. Charakteristika problému
V armádě ČR dochází k mnoha střetům a konfliktům nejen mezi jednotlivci, ale můţe
docházet i ke střetům celých skupin – například mezi jednotlivými druhy vojsk. Tyto střety
jsou však spíše nahodilé a odehrávají se v teoretické rovině projevující se spíše rivalitou.
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Kde však dochází ke konfliktům častějším, trvalejším a váţnějším je takové prostředí,
které je ohraničeno a vymezeno prostorově a kde se všichni zúčastnění zdrţují většinu
času. Takovým prostředím je ona malá sociální skupina, tedy v našem případě menší
vojenská jednotka. Problémy či konflikty, které v sociální komunikaci mezi zúčastněnými
vojáky vznikají, se pak odráţejí v celkovém sociálním klimatu jednotky.

Nejzávaţnějším problémem je, kdyţ v takové skupině převládnou vztahy zaloţené na
falešném kamarádství, lenosti, aroganci, popřípadě na určité agresi jednotlivce nebo celé
skupiny. Pravdou bohuţel je, ţe v armádě jsou pro takovéto asociální jednání velmi dobré
podmínky a tyto jevy jsou ve vojenských jednotkách velmi časté.

2.3. Sociální interakce založená na řádech a zákonech
Armáda jako velká formální skupina má sestaveny všechny způsoby jednání a chování do
pevných a předem daných pravidel. Základním dokumentem, který tato pravidla chování
popisuje, je základní řád – Zákl.-1 platný od 1.června 1992. Jsou v něm popsány všechny
moţné způsoby jednání nadřízených a podřízených, včetně hodnostně stejných vojáků při
sluţebním styku. Dále jsou zde popsány organizační pokyny pro zabezpečení jednotlivých
sluţeb, stráţí a jednotlivých úseků ţivota vojsk. Mimo jiné Ministerstvo obrany České
republiky (1992) stanovuje v dokumentu základní práva a povinnosti vojáků v článku 7,
strana 7.

Pro ozbrojené síly jsou na základě zákonů stanovena některá omezení, zejména
v ozbrojených silách je zakázána činnost politických stran a politických hnutí. Právo
vyjádřit politické přesvědčení v rozhovoru zůstává nedotčeno. Všechny ţádosti a stíţnosti
se vyřizují sluţebním postupem. Ministerstvo obrany České republiky (1992) dále
stanovuje a jasně definuje v článku 16, strana 10 povinnost kaţdého vojáka zjistí-li
protiprávní jednání povinnost to neprodleně hlásit. V dalších ustanoveních jsou přesně
zakotveny povinnosti a práva týkající se všech oblastí vojenského ţivota (od plnění
rozkazů aţ po materiální zabezpečení). Vzájemné vztahy vojáků jsou komentovány
v článku 55, strana 18. Vzájemné vztahy jsou zaloţeny na oboustranném respektu,
toleranci a úctě. Důstojnost vojáka je nedotknutelná.
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V článku 69, strana 21 se praví, ţe při vzájemném styku jsou všichni vojáci povinni
zachovávat zdvořilost. Článek 86, strana 27, hlava 2 jasně hovoří o vojenské kázni a
definuje ji jako přesné a včasné dodrţování ustanovení právních předpisů, vojenských
předpisů, rozkazů a nařízení nadřízených. Vojenská kázeň je zaloţena na vědomí vojenské
povinnosti a osobní odpovědnosti kaţdého vojáka za obranu své vlasti – České republiky.
Tato pravidla jsou doplněna celým systémem kázeňských odměn a trestů. Šámal, Púry a
Rizman (1998) současně povaţují obranu vlasti za právo, vrcholnou povinnost a věc cti
kaţdého občana.

Z potřeby vysoké organizovanosti a neustálé připravenosti armády k okamţitému nasazení,
coţ je její hlavní poslání, vyplývá i nutnost poměrně široké a podrobné právní regulace
vztahů vznikajících uvnitř ozbrojených sil – armády. Zde je třeba mít na zřeteli hlavně ten
fakt, ţe sluţba v armádě s sebou nese oproti běţnému občanskému ţivotu celou řadu
omezení (přísná subordinace, formalismus vztahů, nutné omezení některých práv a
svobod), jimţ se v zájmu funkčnosti celku musí voják podrobit.

2.4. Utváření sociálních vztahů ve vojenském kolektivu
Výkon vojenského povolání v době míru a připravenost jednotek k plnění stanovených
úkolů v armádě demokratického státu předpokládají nejen důsledné respektování lidských
a občanských práv všech zúčastněných, ale i vysokou sociální soudrţnost a harmonické
vztahy mezi všemi zúčastněnými příslušníky.
Hendrych (1991) poukazuje na podmínky pro formování pevných a harmonických vztahů
mezi vojáky, které existují především v nejmenších vojenských kolektivech – jednotkách.
Jednak je natolik velká, ţe v ní dochází k rozsáhlé dělbě činností, pravomocí i
zodpovědnosti a tím i k vysokému stupni vzájemné závislosti všech příslušníků. A je
zároveň natolik malá, ţe v ní za normálních podmínek nemůţe existovat anonymita.
V takovéto skupině je moţné pěstovat pevné vztahy odpovědné závislosti a důvěry, a to na
základě úzké spolupráce a vzájemné znalosti všech příslušníků.
Zájmem velitelů by tedy mělo být, aby vztahy ve skupině byly co nejlepší, čili aby
jednotliví vojáci dospěli k optimální úrovni skupinové identifikace. K tomu slouţí určitý
proces socializace člověka na vojenské prostředí, čili komplex procesů interakce, jejichţ
prostřednictvím si voják osvojuje zvyky, zkušenosti, názory i standardy myšlení, jeţ jsou
nezbytné pro jeho participaci ve vojenském kolektivu. Hendrych (1991) však upozorňuje,
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ţe tato skupinová identifikace předpokládá překonávání mnoţství konfliktních situací,
které jsou dány osobnostními předpoklady jednotlivých vojáků a které také pramení ze
sloţitosti společenského ţivota.
Vojenská jednotka je tedy velmi sloţitým sociálním organismem a její sociální vztahy,
které se uvnitř ní utvářejí, jsou velmi rozmanité. Faktorů, které ovlivňují kvalitu vztahů u
jednotky je celá řada.

Z vlastní praxe povaţuji za důleţité:
-

Osobnostní kvalita vojáků.

-

Odborná kvalita vojáků.

-

Kvalita velitelského sboru.

-

Obsah úkolů, které plní – její činnost a zaměření.

-

Místo dislokace jednotky.

-

Její celková sociální soudrţnost.

Toto vše je ovlivňováno celospolečenským klimatem, názory na armádu, normami
vojenského ţivota, kvalitou vojenského reţimu, materiálním zabezpečením a personálním
zabezpečením. Tyto vzájemně se ovlivňující se faktory mají jak objektivní, tak subjektivní
charakter, vzájemně se podmiňují a tvoří tak propojený sociální systém jednotky. Stmelení
takovéto jednotky je tedy velmi mnohovrstevným procesem, který vyţaduje cílevědomost,
určitý systém a zcela jistě dokonalou znalost lidí, podmínek a prostředí.
Cílem řídících subjektů v armádě je utvářet vztahy mezi sluţebně mladšími a sluţebně
staršími vojáky na základě vzájemné spolupráce a jednoty činností. V mnohých případech
je však praxe taková, ţe zájmem starších vojáků je utvářet vztahy směrem k mladším na
základě určité nadřízenosti, která můţe velice rychle přerůstat v nadřazenost a nadvládu,
v mnohých případech neomezenou. Starší vojáci, kteří se cítí zákonitě samostatnější,
ostřílenější a zkušenější mohou těchto svých výhod směrem k mladším vojákům vyuţívat.
V tomto období je velmi důleţité ze strany velitelského sboru této oblasti – mezilidským
vztahům věnovat maximální pozornost, komunikovat s oběma stranami a sledovat veškeré
dění u jednotky velmi pečlivě. Ještě smysluplněji a cíleněji je třeba organizovat ţivot u
jednotky, která se účastní vojenské zahraniční mírové mise a vykonává tak úzce
specifickou oblast vojenské činnosti.
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2.5. Velení vojákům jako důležitý aspekt interpersonálních vztahů
Velení vojákům je třeba chápat jako trvalé, přímé, bezprostřední působení velitele na jemu
podřízené vojáky na pracovišti (na jednotlivce nebo pracovní skupinu - jednotku) na jejich
pracovní aktivitu tak, aby:
 se dosahovalo jejich uvědomělé a dobrovolné pracovní kázně;
 se rozvíjela a plně vyuţívala jejich pracovní iniciativa;
 se vytvářely vztahy jejich opravdové a aktivní spolupráce s jejich nadřízenými;
 měli trvale moţnost uplatňovat své schopnosti a dále rozvíjet svoji kvalifikaci;
 byli ve své práci a na svém pracovišti co moţná nejvíce spokojeni.

Polednová (1984) zahrnuje vesměs ty řídící činnosti, které jsou významným zdrojem
pracovní motivace, avšak jsou dosud v teorii a zejména v praxi nedoceněny nebo zcela
opomíjeny. Jim je tedy třeba věnovat soustředěnou pozornost a péči.
Velení vojákům jako specifická a nedomyslitelná součást řídící činnosti velitele se nachází
prakticky ve všech fázích cyklu řízení – v přípravě rozhodování, v realizaci i v kontrole.
V kaţdé z nich uplatňuje velitel svůj osobitý styl spojený s pouţíváním řady různých
metod, technik, a motivačních nástrojů.
Základní přístupy ve velní vojákům:
 Velitel, který se zaměřuje na organizování kázně a na kontrolu. Domnívá se, ţe je
třeba lidi k práci nutit. Orientuje se na formální, právně podloţené vztahy
nadřízenosti a podřízenosti. Plní především mocensko-administrativní funkci ve své
řídící praxi.
 Velitel, který se zaměřuje na osobnost podřízených vojáků. Snaţí se vytvořit dobré
vztahy ve vojenské jednotce. Tento přístup je charakteristický pro velitele, který
spojuje mocensko-administrativní funkci s funkcí výchovnou.

Kaţdý velitel v naší armádě má jisté zvláštní cíle, které vyplývají z povahy a poslání jeho
jednotky a k jejichţ dosaţení vede jemu podřízené vojáky. Za těmito zvláštními cíli je však
třeba vidět i jisté obecné cíle společné všem velitelům. Tyto obecné cíle velení vyplývají
z politických, ekonomických, právních, sociálních, psychologických i technických
podmínek, za nichţ je vojákům veleno.
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K těmto cílům patří zejména:
 zabezpečení optimálního pracovního zatíţení podřízených tzn., ţe vojáka nelze
v práci ani přetěţovat, avšak ani také nelze nevyuţívat plně jeho schopnosti,
aktivity a jiné. Tento směr ovlivňování podřízeného má vést ke zkvalitňování
výkonu a zvyšování výkonnosti v souladu s jejich pracovním uspokojením.
 neustálé zlepšování vzájemných osobních vztahů na pracovišti, vytváří únosné
sociální klima, jako předpoklad ke zlepšení kvality práce podřízených vojáků.
Konflikty různého druhu ve vojenském kolektivu rozhodně nemohou přispívat
k plnění svěřených úkolů, ani k pozitivnímu proţívání ţivota lidí v armádě.
 Zajištění maximálního uspokojení z práce. Tato skutečnost představuje jeden
z činitelů ovlivňujících pracovní jednání vojáka Kaţdý voják potřebuje uspokojení
z vykonání účelné činnosti jako předpokladu jeho další pracovní aktivity. Nelze
nacházet uspokojení pouze v tom, ţe uloţený úkol byl ukončen, bez ohledu na to,
jak byl splněn a k čemu jeho splnění slouţilo. Tento aspekt činnosti velitele vede
podřízené k ţádoucímu proţívání vojenského ţivota, ke zkvalitňování jejich
výkonu a svým způsobem i k výkonnosti.
Hlavním předpokladem úspěšného velení je znalost podřízených vojáků z hlediska činitelů,
které ovlivňují jejich pracovní jednání, i znalost mnoţství a způsobů, jak na tyto činitele při
velení působit.
Vojákům v dnešních podmínkách není jedno, kdo a jak jim velí. Základem správného
velení je důsledné vyţadování kázně při diferencovaném lidském přístupu ke kaţdému
členu vojenské jednotky.
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3. Zahraniční vojenské mírové mise AČR
3.1. Podstata vojenských misí AČR
Vstupem do Severoatlantické aliance převzala Česká republika závazek spolupůsobit v
zahraničních misích pod vlajkou NATO a od přijetí ČR do Evropské unie se Armáda
České republiky účastní jejích zahraničních misí. Díky zkušenostem z předcházejících let,
kdy se Česká republika zapojila do Programu Partnerství pro mír (PfP) a vedla si úspěšně
v zemích bývalé Jugoslávie, zvládá naše republika nasazení českých vojáků i v jiných
částech světa. Do podvědomí široké veřejnosti vstoupila naše účast v zahraničních misích
v dalekém Afghánistánu i působení českého kontingentu v Iráku. Armáda České republiky
se účastní i humanitárních misí mezinárodního společenství. Velmi dobře jsou hodnoceni
naši vojáci – pozorovatelé, kteří jsou vysíláni k plnění úkolů do mnohdy exotických míst
naší planety pod vlajkou OSN a OBSE (Hrstka, 2009).

Podle Ministerstva obrany České republiky (2004) je mírová operace charakterizována
jako akce, která je realizována z rozhodnutí Rady bezpečnosti nebo Valného shromáţdění
OSN, s vyuţitím vybraných mírových sil na mezinárodním základě, trvající obvykle déle
neţ 6 měsíců, s cílem přerušení nebo odvrácení střetů, oddělení bojujících stran, nebo
dohledu nad dodrţování podmínek příměří. Mírové operace zpravidla v závislosti na
mandátu mohou být vedeny jako:
• operace k udrţování míru (peace-keeping),
• operace k utváření míru (peace-making),
• operace pro nastolení míru (peace-building),
• operace pro vynucení míru (peace-enforcement),
• operace na podporu míru (peace-support).
(Vláda ČR, 2003)
V obecné rovině lze poslání mírových operací spatřovat v předcházení vzniku či
rozšiřování konfliktu, ve stabilizaci situace po vypuknutí konfliktu, a vytváření podmínek
k nastolení mírového řešení, v asistenci při provádění mírových dohod a v pomoci států či
regionů během období přechodu ke stabilní veřejné správě, zaloţené na principech dobré
správy a demokracie a pomoci při rozvoji ekonomiky.
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Podle Vlády ČR (2008) jsou konkrétní úkoly v rámci operace plněny mírovými sílami,
které lze charakterizovat jako národní kontingenty ozbrojených sil, které jednotlivé státy
vyčlenily na základě usnesení Rady bezpečnosti nebo Valného shromáţdění OSN, s cílem
obnovení míru a bezpečnosti v zájmových regionech.
Realizace mírových operací nesmí být záleţitostí jedné organizace či státu. Jde o proces
provázané spolupráce institucí, které v podstatě vytváří bezpečnostní světovou
architekturu, mezi něţ patří Organizace spojených národů (OSN), Organizace pro
bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Evropská unie, Západoevropská unie (ZEU),
Severoatlantická aliance (NATO) či Partnerství pro mír (PfP).
3.2. Historie vojenských misí AČR
Hrstka (2009) zdůrazňuje, ţe zahájením účasti AČR v mírových misích (operacích) OSN
a OBSE začalo tehdejší Československo

aktivně svoji spolupráci s OSN "na poli"

mírových operacích vysláním skupin vojenských pozorovatelů do Angoly a Namibie.
První zkušenosti AČR v této oblasti se datují od počátku r. 1989, kdy bylo Československo
vyzváno v lednu 1989 k účasti na misi UNAVEM v Angole a v březnu téhoţ roku na misi
UNTAG Namibie.
Specifickou kapitolou těchto aktivit bylo období let 1954-1993 a působení Československa
jako člena Dozorčí komise neutrálních států v Koreji (DKNS). Tato diplomatická mise je
organizována pod vlajkou OSN a v uvedeném období zde působila malá skupina
příslušníků naší armády. Tato mise však nemá charakter mírové operace v pojetí
současného chápání zahraničních vojenských misí.
První vojenské zahraniční mise

s názvem „Pouštní bouře“ charakterizované jako

osvobozovací operace se naše armáda účastnila v roce 1990. V noci z 1. na 2. srpna 1990
překročila irácká vojska hranice státu Kuvajt a obsadila jeho celé území. Rada bezpečnosti
OSN tuto agresi odsoudila a USA pod vedením prezidenta G. Bushe vyslaly do oblasti
Perského zálivu své vojáky.
Souhlas s vyslání československé protichemické jednotky byl vysloven Federálním
shromáţděním Parlamentu, tehdy ještě České a Slovenské federativní republiky dne 23.
září 1990. Na základě tohoto rozhodnutí vyslala armáda ve dnech 11.-14. prosince 1990
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celkem 200 vojáků do Saudské Arábie. Začala tak nová etapa účasti vojáků v řešení
krizových stavů v novodobých dějinách českého státu.Od té doby se armáda účastnila 26
zahraničních misí. Některých misí se dále účastní. Podle Ministerstva Obrany České
republiky (2009) se od roku 1990 do 20. března 2009 účastnilo zahraničních vojenských
misí 23761 osob, přičemţ někteří vojáci, jak potvrzuje naše studie, byly v misi vícekrát.
Stejný zdroj potvrzuje, ţe přibliţně 10% je jiţ mimo aktivní sluţbu příslušníka AČR, avšak
přesná čísla z důvodu neustálého zpracovávání informací uvést nelze. Počet misí AČR a
účastnících se vojáků rozdělených do dislokací misí v časovém sledu je uveden v tabulce
č.1.
Tabulka č. 1
Historie zahraničních misí Armády České republiky
p.č.

název

počet

kdo

kdy

1.

POUŠTNÍ BOUŘE
Osvobozovací operace

200

ČSLA

1990 - 1991
Kuvajt

2.

UNGCI
Humanitární operace

320

AČR

1991 - 2003
Irák

3.

UNPROFOR
Mírová mise

2250

ČSLA 1992 - 1995
AČR Země bývalé Jugoslávie

4.

UNCRO
Mírová mise

750

AČR

3/1995 - 1/1996
Chorvatsko - Krajina

5.

UNTAES
Mise - polní nemocnice

100

AČR

1/1996 - 1/1998
Chorvatsko - Vých. Slavonie

6.

IFOR, SFOR, SFOR II
Mírová operace

6300 AČR

7.

AFOR
6. polní nemocnice

100

8.

KFOR
Mírová operace

3070 AČR

9.

ESSENTIAL HARVEST (TFH)
Mírová operace

120

10.

KFOR
Česko-slovenský prapor

2400 AČR

2/2002 - 7/2005
Kosovo

11.

KFOR
brigáda a úkolové uskupení Střed

3070 AČR

od 2005
Kosovo

12.

SFOR
Velitelství + civilní spolupráce

42

AČR

2002 - 12/2004
Bosna a Hercegovina

13.

TRVALÁ SVOBODA
Protiteroristická operace

612

AČR

3/2002 - 6/2003
Kuvajt

14.

ISAF
Mírová operace - (6. a 11. PN)

269

AČR

4/2002 - 1/2003
Afghánistán

AČR

AČR

1996 - 12/2001
Bosna a Hercegovina, Chorvatsko
1999
Albánie + Turecko (zemětřesení)
1999 - 2/2002
Kosovo
8 - 10/2001
Makedonie
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15.

ISAF
Polní chirurgický tým

11

AČR

1/2003 - 4/2003
Afghánistán

16.

IZ SFOR
Kontingent 7. polní nemocnice

526

AČR

4/2003 - 12/2003
Irák, Basra

17.

IZ SFOR (MNF - I)
Kontingent Vojenské policie

1273 AČR

18.

CONCORDIA
operace EU

2

AČR

4/2003 - 12/2003
Makedonie

19.

ISAF EOD + meteo
Letiště Kábul

350

AČR

od 3/2004 - 3/2007
Afghánistán

20.

TRVALÁ SVOBODA
6. skss

120

AČR

3 - 8/2004
Afghánistán

21.

WINTER RACE
humanitární operace NATO

29

AČR

Pákistán

22.

TRVALÁ SVOBODA
operace NATO

120

AČR

Afghánistán

23. ALTHEA
Operace Evropské unie Bosna a Hercegovina

400

AČR

Bosna a Hercegovina

24. MNF I
Operace koalice mnohonárodních sil - Irák

423

AČR

-12/2008
Irák

25. KAIA - ISAF
Polní nemocnice na kábulském letišti KAIA

658

AČR

4/2007-12/2008
Afghánistán

26. Výcviková mise NATO v Iráku - NTM - I

4

AČR

ukončena 28. 2. 2009

26. Mise ISAF Uruzgán
Ochrana a obrana obvodu Camp Hadrian

200

AČR

ukončena 20. 3. 2009

2

AČR

ukončena 15. 3. 2009

27.

Operace Evropské unie “EUFOR” Čad

12/2003 - 12/2006
Irák, Shaibah

(Ministerstvo obrany České republiky, 2010)

Z misí, kde bylo zastoupeno nejvíce českých vojáků uvádíme UNPROFOR – mírová mise
v zemích bývalé Jugoslávie v letech 1992-1995, IFOR a SFOR a SFOR II – mírové
operace v Bosně

Hercegovině a Chorvatsku v letech 1996 – 2001, KFOR – mírová

operace v Kosovu od roku 1999 do současnosti, TRVALÁ SVOBODA – protiteroristická
operace v Kuvajtu od března 2002 do června 2003,

KAIA-ISAF – polní nemocnice

v Afgánistánu od dubna 2007 do prosince 2008.
Příslušníci útvarů a zařízení zdravotnické sluţby AČR dosud úspěšně působili zejména
v těchto zahraničních misích:
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1993 – 1997 – Jugoslávie (humanitární mise OSN UNPROFOR, UNCRO, UNTAES)
1999 – Albánie (humanitární pomoc po zemětřesení)
1999 – Turecko (pomoc při odstraňování následků zemětřesení)
2002 – polní nemocnice
2003 – ISAF Afghánistán
2003 – polní nemocnice Enduring Freedom - Kuvajt
2003 – polní nemocnice Basra - Irák
2004 – 2005 – chirurgické týmy v britské polní nemocnici v Iráku
2005 – 2006 – polní nemocnice v operaci NATO „Winter Race“ v Pákistánu (zemětřesení)
2007 – 2008 – polní nemocnice Kábul, Afgánistán. Mise ISAF
3.3. Současnost vojenských misí AČR
Dne 19. března 2008 zahájil činnost provinční rekonstrukční tým (PRT) České republiky v
afghánské provincii Lógar. Vláda České republiky se rozhodla zřídit a vést samostatný
provinční rekonstrukční tým v Lógaru, z důvodu posílení účasti České republiky na
rekonstrukci Afghánistánu v rámci úsilí mezinárodního společenství k zajištění stability a
bezpečnosti

země.

PRT

Lógar

se

skládá

z

vojenské

a

civilní

části.

Propojení vojenských a civilních aktivit je nezbytným předpokladem úspěchu snah o
stabilizaci jakékoli země, která se nachází v postkonfliktní fázi. PRT je umístěn i s
technikou na americké základně Shank a aktuální počet je 272 vojáků a 12 civilních
pracovníků ministerstva zahraničí ČR.

Od 10. prosince 2008 působí na mezinárodním letišti Kabul International Airport (KAIA)
kontingent Armády České republiky ve sloţení: chemický odřad, výcvikový tým OMLT,
meteorologická skupina, skupina řízení letového provozu, logistická skupina National
Support Element (NSE) a zdravotnická skupina. Počet osob kontingentu je 65.
Od konce měsíce dubna 2008 působí v sestavě sil ISAF v Afghánistánu kontingent SOG
AČR. Tento kontingent Útvaru speciálních operací Vojenské policie nejdříve posílil
schopnosti britské brigády v provincii Hílmand a od října 2008 je rozmístěn v provincii
Lógar pod přímým operačním velením Regionálního velitelství Východ (Regional
Command East). Příslušníci kontingentu plní úkoly na úseku ochrany určených osob a
ochrany významných objektů.
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V protiteroristické operaci Trvalá svoboda na území Afghánistánu působí kontingent
tvořený příslušníky 601. skupiny speciálních sil resortu MO v počtu do 100 osob.
Kontingent speciálních sil plní úkoly speciálních operací v sestavě koaličních sil v
určeném operačním prostoru na území Afghánistánu.

Operace Trvalá svoboda je

vojenskou reakcí na teroristické útoky z 11. září 2001 a probíhá s oficiálním souhlasem
afghánské vlády a v souladu s příslušnými rezolucemi RB OSN (zejména č. 1368/2001,
1373/2001 a 1378/2001). Operace Trvalá svoboda je koordinována s operací ISAF a jejím
cílem je eliminace teroristů a jejich podporovatelů na území Afghánistánu.
Mnohonárodní mírová operace NATO na území Kosova byla zahájena 12. června 1999
pod názvem operace Joint Guardian. Od dubna 2005 operace nese název Joint Enterprise.
Mise mírových sil KFOR se uskutečňuje v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č.
1244 ze dne 10. června 1999. Český kontingent je dislokován na základně Šajkovac v
severovýchodní části Kosova.
Příslušníci AČR zároveň působí v řídících a odborných funkcích na hlavním velitelství sil
KFOR v Prištině, na velitelství mnohonárodního úkolového uskupení Střed na základně
Camp Ville u obce Lipljan a v mnohonárodní jednotce Vojenské policie. Rotace se konají
vţdy po šesti měsících. Počet příslušníků mise je do 550 vojáků.
Vojáci Armády České republiky plní úkoly i jako pozorovatelé na základě poţadavků
mezinárodních vládních organizací (OSN, OBSE, EU). Jejich úkoly vyplývají z mandátů
konkrétních mírových misí. Zpravidla se jedná o monitorování politické, vojenské a
bezpečnostní situace v oblasti ozbrojeného konfliktu, aktivní spolupráci s vládními i
nevládními humanitárními organizacemi a aktivní účast při zprostředkování řešení sporu
mírovou cestou. V současné době je v zahraničí 10 vojáků - pozorovatelů z toho 5 v Gruzii
(mise UNOMIG), 3 v Kongu (mise MONUC), 1 v Afgánistánu (mise UNAMA) a 1
v Kosovu (mise UNMIK).

V této souvislosti zdůrazňuj Hrstka (2009) zejména potřebu

psychologické přípravy

jednotlivce i jednotek na chování v průběhu vojenské zahraniční mírové mise, které má
vliv na utváření interpersonálních vztahů v armádě ČR.
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Psychologická příprava vojáků AČR by měla být zaměřena především na zvýšení jejich
mentální pruţnosti a psychické odolnosti, neboť vysoké tempo bojové činnosti můţe vést
ke značnému emocionálnímu stresu a výrazně sniţovat poznávací a psychické funkce.
Bojová činnost povede ke zvýšení psychického tlaku na příslušníky nejmenších jednotek,
které mohou často působit izolovaně. Příprava velitelů by měla být zaměřena, kromě
zvýšení psychické pruţnosti, především na schopnost decentralizované činnosti, zaloţené
na vysokém stupni profesionální důvěry mezi velitelem a podřízenými. Prodlouţení délky
sluţby u jedné jednotky by mělo vést k vytvoření pevných sociálních vazeb mezi vojáky a
umoţnit velitelům mj. vést podřízené i při velmi rychlých změnách situace na bojišti
s minimální komunikací.
Psychická připravenost vojáků AČR má prvořadý význam pro uchování psychického
zdraví, vysoké výkonnosti a spolehlivosti v zátěţových situacích. Zabezpečuje přiměřené
regulování činnosti v zátěţových situacích. Je to komplex substruktur psychiky, který
svým vlivem na jedné straně účinně potlačuje neţádoucí psychické stavy vznikající v
důsledku působení zátěţových situací, na druhé straně zajišťuje aktivní a přiměřené
jednání v nich, a tím úspěšné plnění funkčních povinností.

Zájem o problematiku bojového stresu a s tím spojené posttraumatické stresové poruchy
přinesly války. Problémy s návratem válečných veteránů do běţného ţivota a jejich
neschopnost setrvat delší dobu v jednom občanském povolání podnítily intenzivní
zkoumání toho, jak silné a emociálně otřesné záţitky ovlivňují pozdější chování
zúčastněných osob. V období válečných konfliktů a během mírových misí jsou vojáci
vystaveni mnoha zátěţovým a traumatizujícím událostem, jimţ přirozeně není moţné
předejít.

Obrázek č. 1: Polní nemocnice Basra, Irák (soukromý archiv autora, 2003)
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4. Bojový stres
4.1. Metodologie pojetí bojového stresu
Stres je vnitřní proces připravování se na

nakládání se stresorem. Stres zahrnuje

fyziologický reflex, který připravuje tělo na boj nebo na útěk. Příklady těchto reflexů jsou
vyburcování, rozrušení nervového systému, uvolnění adrenalinu do krevního řečiště,
změny v prokrvení nejrůznějších částí těla, a tak podobně. Stres zahrnuje fyzické a duševní
procesy, které v jistou dobu potlačí vyburcování či úzkost. Ve stresu jsou také zahrnuty
doprovodné emocionální

odezvy a automatické vjemové a kognitivní procesy na

zhodnocení nejistoty nebo hrozby. Tyto automatické procesy mohou být instinktivní nebo
naučené.
Hrstka, Vosečková a Celba (2009) upozorňují, ţe stres můţe, ale nemusí, zahrnovat
uvědomění si hrozby, je ale nutné, aby byl stresor na jisté úrovni vnímán, aby mohl
způsobit stres. To, jak velký stres je vnímán, do značné míry závisí na individuálním
ocenění stresoru a také celkovém kontextu, a to i tehdy, kdyţ vlastní ocenění není správné.
Proces stresu zahrnuje procesy psychologické obrany, které mohou odfiltrovat vnímání a
správné ocenění, a tím chránit vojáka před vnímáním větší hrozby, neţ je schopen unést.
Nezvládnutý stres bude mít velký vliv na další utváření negativních vztahů mezi vojáky a
tím i na neplnění povinností souvisejících s působením v zahraniční misi.
Bojový stres.
Je to komplexní a neustále se měnící výslednice všech stresorů a stresových procesů v nitru
vojáka jak plní s bojem související úkoly. V kterémkoli okamţiku a v kaţdém vojákovi je
stres výsledkem komplexních interakcí mnoha duševních a fyzických stresorů.

Stresory.
Stresorem rozumíme jakoukoli událost nebo situaci, která vyţaduje ne běţnou změnu
v adaptování se nebo chování. Často je neznámý, nebo vytváří konflikt v rámci jednotlivce.
Podle Timka (1986) můţe představovat výzvu nebo hrozbu tělesné a duševní pohodě
(well-being) nebo sebeúctě (self-esteem). Stresory mohou být pozitivní nebo negativní
(například povýšení s novou odpovědností nebo bezprostřední hrozba smrti).
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Bojové stresory.
Bojové stresory jsou jakékoli stresory, které se objevují v průběhu vykonávání povinností
spojených s bojem, bez ohledu děje-li se tak kvůli nepříteli nebo z jiného důvodu. Bojové
povinnosti nemusí nutně zahrnovat, ţe je na někoho stříleno, ale mohou být dokonce
vykonávány i v "bezpečných" oblastech daleko od nepřítele. Mnoho stresorů spojených
s plněním bojových povinností vzniká ve vlastní jednotce vojáka, od jeho velitelů a od
poţadavků mise. Mohou také vznikat z konfliktu mezi poţadavky, které na vojáka klade
mise a jeho ţivotem v doma.
V armádě je známý vliv stresu na přípravu vojáků k boji. Ve výcviku starého typu (do roku
1970) se poddůstojník zodpovědný za výcvik úmyslně stavěl do pozice osoby strašnější
neţ sama smrt, takţe se cvičenec měl naučit reagovat automaticky, dokonce i v případě
krajního děsu. Tato technika není v současné době vhodná, protoţe si moderní válka
vyţaduje více soudrţnosti u malých jednotek, důvěru mezi veliteli a vedenými, a
iniciativu, dokonce i u nováčků. Kostík (1992) zdůrazňuje, ţe moderní poddůstojník
zodpovědný za výcvik naopak musí od branců vyţadovat splnění náročných (a také
stresujících) norem a pracovat s branci tak, ţe se ujistí, ţe je dokáţí plnit. Výsledkem je
zaslouţený pocit důvěry v sebe sama, své kamarády a velitele, který můţe být vyuţit při
plnění budoucích poţadavků.
Tolerance k bojovým stresorům se zvyšuje, pokud jim bylo jiţ úspěšně čeleno dříve a byly
zvládnuty obdobné stresory (podobně jako u tolerance k fyzickým stresorům). Je však
třeba mít na paměti, ţe trvalý emocionální a psychický stres můţe dočasně či permanentně
narušit snášenlivost ke stresorům zaţívaným v budoucnosti (podobně jako můţe poškodit
překročení schopnosti zvládat fyzickou zátěţ). Přesto do jisté míry můţe psychický stres
zvýšit odolnost vůči budoucí zátěţi bez jakéhokoli poškození v současnosti. Vyšší úrovně
mohou mít za následek dočasné přepětí, mohou se ale zpravit a zanechat jedince stejně
odolného anebo odolnějšího, neţ by byl při pouhém odpočinku a s pouţitím posilujících
postupů. Váţnější přepětí však můţe permanentně oslabit toleranci vůči budoucímu
působení psychického stresu. Podobně jako v některých případech poškození fyzickou
zátěţí, se škody způsobené zátěţí psychickou nemusí projevit okamţitě. Mohou se projevit
později. Máme důvod se domnívat, ţe bezprostřední preventivní opatření anebo léčba
mohou značně sníţit moţnosti budoucího chronického poškození, a to i v případech
extrémního emocionálního přetíţení.
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4.2.

Vztah stresu a výkonu při plnění úkolu

Podle Kostíka (1989) je stres interní proces, který se pravděpodobně vyvíjí, protoţe to
pomáhá jednotlivci lépe fungovat, zůstat naţivu a úspěšně zvládat stresory. Přesto však
existuje optimální úroveň vybuzení (nebo motivování, stresu) pro kaţdý konkrétní úkol.
Pokud je vybuzení příliš malé, úkol je splněn pouze díky náhodě nebo vůbec ne, protoţe
jednotlivce lze jednoduše vyrušit od jeho plnění, dělá chyby z nepozornosti nebo dokonce
usne. V případě, ţe je vybuzení příliš vysoké, voják můţe být příliš těkavý, nebo přespříliš
zaměřený na jeden aspekt úkolu. Mohou mu dělat potíţe jemné motorické pohyby a jejich
koordinace s rozlišováním kde, a jak konat. Pokud si jedinec není vědom svých vlastních
stresových reakcí a vnímá je jako nebezpečné (nebo zneškodňující či ohroţující jeho
sebeúctu), pak se stres sám o sobě stane stresorem a znásobí svůj účinek.
Při extrémních úrovních vybuzení můţe voják zatuhnout (stát se nepohyblivým, nebo taky
zkamenět od strachu). Nebo se naopak můţe stát rozrušeným a prchnout ve zmatečné
panice. Pokud stres přetrvává po příliš dlouhou dobu, můţe způsobit fyzické nebo duševní
choroby. Extrémní stres v beznadějné situaci můţe dokonce způsobit náhlou smrt.
Hrstka, Vosečková a Celba (2009) upozorňují na původní (civilní) účel stresové reakce,
kdy bylo smyslem stresové reakce udrţet člověka naţivu. Vojenské vyuţití procesu stresu
je jiné. Jde zde o udrţení vojáka v takové oblasti fyziologické, emocionální a kognitivní
mobilizace, která mu umoţňuje splnění vojenského úkolu, bez ohledu na to, či to přispívá
k přeţití jednotlivce či nikoli. Tato optimální úroveň stresu je různá pro kaţdý jednotlivý
úkol. Úkoly, které si vyţadují pouţití mnoţství svalového úsilí, se nejlépe plní při
vysokých úrovní vybuzení. Úkoly, pro jejichţ splnění je třeba jemné svalové koordinace a
jasné uvaţování (jako třeba obchůzka po chodníku v dţungli zaminovaném výbušnými
nástrahami, nebo rozlišování drobných rozdílů mezi spřátelenými a nepřátelskými cíly na
hledáčku zaměřovače pro noční vidění) nebo vyţadujících utlumení aktivit (jako je třeba
ostraţité vyčkávání v úkrytu) bude narušeno, pokud není hladina stresu přesně vyladěna.
Jestliţe stres vyvolává příliš málo nebo příliš mnoho vybuzení, nebo pokud se vybuzení
nesniţuje v době, kdy uţ není potřebné, stres začal být škodlivý.
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4.3. Chování pod vlivem bojového stresu
Chování pod vlivem bojového stresu je všeobecný termín označující

celé spektrum

chování při boji, od chování, které je vysoce pozitivní a ţádané po to, které je naprosto
negativní. Podle vojenského předpisu Leader´s manual for combat stress kontrol, Ministry
of Defence USA (2004), je moţno rozdělit toto chování následovně:
Pozitivní chování pod vlivem bojového stresu zahrnuje zvýšenou ostraţitost, sílu,
vytrvalost a toleranci k nepohodlí a neklidu, které obranné a útěkové stresové reflexy
sebou přinášejí, a také stádium odporu, které můţe při správném vyladění vzniknout.
Příklady pozitivního chování pod vlivem bojového stresu zahrnují pevné osobní vazby
mezi bojujícími vojáky a hrdost a sebe-identifikace, která se vytvoří s historií a misí
jednotky (duch jednotky). Toto dohromady formuje soudrţnou jednotku - to je zavazující
síla, která drţí vojáky pohromadě a vykonávající svůj úkol bez ohledu na nebezpečí a smrt.
Nejhodnotnější pozitivní chování pod vlivem bojového stresu jsou činy extrémní odvahy a
činy vyţadující takřka neuvěřitelnou sílu. Mohou dokonce znamenat úmyslné
sebeobětování. Pozitivní chování pod vlivem bojového stresu je moţno vyvolat důkladným
vojenským výcvikem (drilem), moudrou osobní politikou a správným vedením.
Výsledkem je chování, které je oceňováno chválou, a snad i medailemi za osobní udatnost
a/nebo oceněním jednotky.
Neplnění povinností vlivem stresu.
Příklady neplnění povinností vlivem stresu sahají od drobných přestoupení rozkazů
jednotky po váţné porušení armádních předpisů a pravděpodobně i zákonů. Neplnění
povinností vlivem stresu se nejpravděpodobněji objevuje u špatně cvičených,
nedisciplinovaných vojáků. Přesto však můţe být pácháno dobrými, dokonce hrdinsky se
chovajícími vojáky, pod vlivem extrémního bojového stresu. Neplnění povinností vlivem
stresu lze předcházet opatřeními ke zvládání stresu, jakmile však jednou nastalo váţné
neplnění, musí být potrestáno, aby se předešlo dalšímu narušování disciplíny. Bojový stres,
dokonce spojený s hrdinskou výkonností v boji nemůţe být omluvou pro kriminální činy.

Bojová únava.
Bojová únava je také nazývána reakcí na bojový stres nebo bitevní únavu. Varovné
příznaky vyţadují bezodkladnou pozornost velitele, zdravotníka nebo kolegy ve zbrani,
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aby se předešlo moţnému poškození vojáka, ostatních, anebo ohroţení celé mise. Varovné
příznaky jednoznačně neznamenají, ţe voják musí být zproštěn sluţby nebo odsunut,
pokud jeho příznaky rychle reagují na pomocnou péči. Avšak u některých vojáků můţe být
odsun do zdravotnických zařízení nutný, aby se vyloučily jiné moţné fyzické nebo duševní
poruchy.
Chování pod vlivem bojového stresu ukazuje tabulka číslo 2 převzatá z vojenského
předpisu Leader´s manual for combat stress kontrol, Ministry of Defence USA (2004).
Tabulka 2. Chování pod vlivem bojového stresu
CHOVÁNÍ POD VLIVEM
BOJOVÉHO STRESU

ADAPTIVNÍ

POZITIVNÍ
CHOVÁNÍ POD
VLIVEM BOJOVÉHO
STRESU

















Soudrţnost jednotky
Věrnost bojovým druhům
Věrnost velitelům
Identifikace s tradicemi
Pocit vyjímečnosti
Pocit poslání, úkolu
Bdělost, ostraţitost
Vyjímečná síla a vytrvalost
Zvýšená tolerance ke strádání
Nepohodlí
Bolesto a poranění
Vědomí účelnosti
Prohloubení náboţenské víry
Hrdinské činy
Odvaha
Sebeobětování

DYSFUNKČNÍ CHOVÁNÍ POD VLIVEM BOJOVÉHO
STRESU

NEPLNĚNÍ
POVINNOSTÍ
VLIVEM STRESU A
TRESTNÉ ČINY




















Zohovování mrtvol nepřítele
Nebrání zajatců
Zabíjení nepřátelských zajatců
Zabíjení civilistů
Mučení, brutalita
Zabíjení zvířat
Boje se spojenci
Zneuţívání drog a alkoholu
Nedbalost
Drancování, plenění
Kastování
Zneuţívání zdravotního volna
Nemoci a zranění z nedbalosti
Znásilňování
Simulování
Odmítání boje
Sebezraňování
Vyhroţování zabitím veletele
Dezerce

BOJOVÁ ÚNAVA





















Zvýšená ostraţitost
Strach, úzkost
Podráţděnost, hněv, zuřivost
Zármutek, sebepochybování
Stěţování si na fyzickou zátěţ
Nepozornost, bezohlednost
Ztráta důvěry
Ztráta naděje a víry
Deprese, nespavost
Oslabený sluţební výkon
Nááhodné akce, vzplanutí
Ztrnulost, nepohyblivost
Teror, panický útěk
Kompletní vyčerpanost, útěk
Ztráta dovedností a paměti
Poškození řeči
Poškození zraku a sluchu
Pocity viny
Halucina ce a bludy

Bojové akce a válka ukazují to nejlepší a nejhorší, co dlí v lidech. Směr, kterým se chování
pod vlivem bojového stresu obrátí, zda bude pozitivní nebo negativní, záleţí od vzájemné
součinnosti fyziologických a sociálních souvislostí, při kterých stres nastane a od
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fyziologické stresové odezvy (připravující tělo na boj nebo útěk). Podle Timka (1986) je
účelem správného vojenského velení, disciplíny a výcviku rozvíjet nejlepší při bránění
nejhoršímu.
4.3.1. Pozitivní chování pod vlivem bojového stresu
Předlohou pro některá z následujícího rozdělení chování vojáků pod vlivem bojového
stresu jsou data částečně převzatá z vojenského předpisu Leader´s manual for combat
stress kontrol, Ministry of Defence USA (2004) a upravená na podmínky Armády České
republiky.
 Zvýšená ostražitost, síla a vytrvalost - radostná nálada.
Fyziologické vybuzení způsobené stresem je proţíváno velice příjemně, pokud je
optimální. Vojáci je popisují slovy jako vzrušení, radostná nálada, adrenalinové vzplanutí a
rozjařenost. Následný pocit soustředěné pozornosti, zvýšené síly a vytrvalosti a pocit
odpovědnosti (připravenosti k okamţité reakci) je nazýván hair-trigger jako na vlásku nebo
na ostří noţe. Poskytuje těm kdo se v něm nacházejí zásadní výhodu.
Váleční veteráni mohou vzpomínat na válku a jejich úkoly v ní jako na nejvzrušující,
nejsmysluplnější období ve svém ţivotě - vysoký vrchol oproti kterému se následující
ţivot zdá plochý a těţkopádný. Veteráni přicházející zpět z bojů mohou zaţívat podobnou
zkušenost jako abstinenční příznaky při závislosti na stimulujících drogách - období apatie
a nudy a pravděpodobně také deprese, během které si mohou úmyslně dopřávat
nebezpečné činnosti pro pouhý poţitek z toho.
 Hraní bez pravidel a podle pravidel.
Boj byl popisován jako Velká hra (naopak organizované sporty byly nazývány morální
náhraţka války). Mnoho kmenových nebo klanových kultur praktikovalo nájezdy, přepady
ze zálohy a šarvátky proti ostatním kmenům pro vzrušení ze smrtonosné hry, oceňující
kořist více jako trofej a důkaz udatnosti neţ pro její materiální hodnotu. Mnoho z nich
obezřetně bojovalo způsobem, který se vyhýbal totální výhře, protoţe potom by zde nebyli
ţádní nepřátelé, kteří by stáli za utkání s nimi.
Při vnímání války jako vznešeného sportu a nepřítele jako úctyhodného protivníka
povstaly dobrovolně přijaté pravidla čisté hry a rytířskosti. Tato pravidla se postupně stala
zákonem o vedení pozemní války.
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S postupující organizovaností civilizace se války stále více vedly pro vítězství a úplnou
dominanci. Vnímání bitvy jako vzrušující hry na mnoha úrovních pokračuje, dokonce i
v moderních konfliktech. Pro mnoho vojáků, ne jenom zastavování nepřátelských strojů,
ale i zabíjení individuálně zacílených nepřátel přináší pocit úspěšného honu.
S armádami, kde existuje branná povinnost, a s rostoucí mechanizací a odlidštěním boje, je
moţné z pohledu prvo-liniových vojáků metaforu o hře odmítnout. Vystřízlivění obyčejně
nastává poté, co utrpí hořké zkušenosti jak se snaţili hrát hru. Válkou ostřílení a znudění
veteráni mohou stále na válku pohlíţet jako na velkou hru mezi sebou. Tito veteráni
zazlívají ostatním, ţe s nimi nesdílí rizika a je vidí jako pouhé hráče, a vnímají smrt svých
spolubojovníků jako nic jiného, neţ normální součást hry.
 Pocit výjimečnosti a touha po uznání
Váleční veteráni, kteří dosáhli vlivem bojů vysoké úrovně bojové zběhlosti a sebedůvěry
jsou náchylní povaţovat sebe a svoji jednotku za elitu. Pohybují se s hrdostí a očekávají, ţe
na ně bude brán zvláštní zřetel nebo jim prokazována úcta od ostatních ne tak
výjimečných. Obyčejně chtějí dělat věci podle sebe a ne podle knih. Mohou si osvojit
zvláštní emblémy, označení kterými se odlišují. Do jisté míry je tato výjimečnost
pozitivním chováním pod vlivem bojového stresu, která zvyšuje bojovou výkonnost. Je
však také pravděpodobné, ţe toto chování dráţdí ostatní, jak jim rovné tak i nadřízené
v posloupnosti velení. Ti druzí uznávají a lpí na významu uniformnosti a nestrannosti
(neupřednostňování některých jedinců) jako klíčového prvku pro udrţení vojenské
disciplíny a společného cíle. Vyšší stupně velení musí hrát zprostředkující roli mezi těmito
dvěma legitimními pozicemi (výjimečnost a uniformita) tak, aby se získaly výhody od
obou. Tohoto je třeba dosáhnou s minimem negativních efektů na obou stranách.
Naprostá většina vojáků si přeje veřejné a trvající uznání jejich tvrdé práce, obětí a
udatnosti. Vyznamenání a řády jsou primárně udělovaná právě z tohoto důvodu. Protoţe
touha po uznání je tak silná, je důleţité, aby velitelská posloupnost byla vnímána jako
správně a spravedlivě udělující vyznamenání. Chyba udělovat vyznamenání spravedlivě
(nebo chyba být vnímán jako udělující vyznamenání chybně), můţe mít dlouhodobé
důsledky na morálce a stresu uvnitř jednotky. Většina vojáků uzná skutečnost, ţe ne
všechny hrdinské skutky budou povšimnuty. Uznávají, ţe udělení vyznamenání/řádu
nezávisí pouze od toho, co bylo vykonáno, ale i od toho kdo to pozoroval. Záleţí to také od
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velitele, který vše musí zdokumentovat. Velitelé se budou lišit v jejich kritériích pro
udělení různých vyznamenání. Je ţádoucí poskytnou kaţdému pozitivní motivaci tím, ţe
vyznamenání a řády budou dosaţitelná, ale pokud je příliš jednoduché je získat, rychle
ztratí svoji hodnotu. Tato ztráta hodnoty vyvolává největší rozmrzelost u těch, kteří by si
nejvíce zasluhovali speciálního uznání. Z tohoto důvodu, by mělo vyšší velení stanovit
početní limit jaké mnoţství toho kterého ocenění kaţdý z podřízených velitelů můţe udělit.
Dobří velitelé se budou snaţit, aby mimořádné výkony a hrdinské činy byly oceněny
v závislosti na jejich hodnotě. Je důleţité, aby ocenění byla v celém spektru hodností
udílena s ohledem na podaný výkon bez rozdílu rasové příslušnosti nebo pohlaví. Pokud
není moţné kaţdému dát medaili, velitel můţe napsat písemnou velitelskou pochvalu, nebo
jako minimum podat důrazné verbální pochválení za výjimečný výkon.
 Pocit poslání
Válka se svými sázkami na ţivot a na smrt, vítězství nebo poráţka tíhne k vytváření pocitu
vlastenectví a společného poslání, který překoná bezvýznamné stíţnosti, podezíravosti a
soukromé zájmy. Toto platí jak pro frontové vojáky, tak i pro jednotky v zázemí. Dokonce
to platí i pro civilisty na domácí frontě, pokud jsou emocionálně mobilizováni a zapojeni
do podpory války. Oni také mohou hledět na tu dobu společného poslání a jednoty
s nostalgií.
 Prohloubená náboženská víra
Bylo by asi přehnané tvrdit, ţe tady "nejsou ţádní ateisté v liščí noře", ale mnoho vojáků a
civilistů poznalo, ţe nebezpečí moderní války stimuluje novou nebo silnější potřebu víry
v Boha. Pokud je to ještě podporováno pocitem poslání v plnění boţí vůle, můţe to vést ke
zlepšení ţivota, obětavé oddanosti k plnění povinností a pokusům o změnu světa bez
ohledu na hrůzy a špatnosti války. V některých kulturách a náboţenstvích je akceptování
boţí vůle, fatalizmus, víra v posmrtný ţivot anebo víra v odplatu za smrt pro svatý důvod
povzbuzením k výjimečné chrabrosti a nevšímavosti vůči smrti. Je však třeba brát v úvahu
fakt, ţe taková víra sama o sobě, nemusí vţdy podporovat správné taktické povědomí.
Můţe vést k neproduktivním ztrátám ţivotů, pokud nebude vedena spolehlivým velením.
 Osobní vazby
Zatímco pocit vlastenectví a pocit poslání je to, co dovede vojáky na bojiště, vojáci sami
říkají (a mnoho systematických studií to potvrzuje), ţe to co je tam udrţuje, mezi strachem
ze smrti a zmrzačením je nad vším ostatním jejich věrnost k spolubojovníkům. Tato
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věrnost byla prvně nazvána soudržností Ardanem Du Picquem (francouzský důstojník 19.
století a pozorovatel člověka při bitvě).
Soudrţnost doslovně znamená drţet se při sobě. Objektivní měřítko soudrţnosti je, zda si
voják zvolí, ţe zůstane s jednotkou a bude čelit nepohodlí a nebezpečí, kdyţ má příleţitost
nebo pokušení zvolit pohodlí a bezpečí. Nejkrajnějším měřítkem soudrţnosti je ochota
raději zahynout se spolubojovníky neţ je opustit a nechat je zahynout samotné, anebo
zvolit jistou smrt (jako třeba poloţení se na ruční granát), aby zachránil jejich ţivoty.
Vazby mezi členy bojové skupiny jsou samy o sobě pozitivní bojová stresová reakce.
Společná práce pod vlivem stresu k překonání obtíţí a nepohodlí, aby se dosáhl společný
cíl, je podle Timka (1986) dobrý prostředek ke tvorbě soudrţného malého týmu.
Normálně, je zapotřebí dlouhé periody spolupráce, aby se vazba stala silnou. Avšak
přidané nebezpečí a potenciální smrt, které je moţné se bránit pouze důvěrou a týmovou
spoluprací, plus ţivot dohromady 24 hodin denně po mnoho dní a týdnů prohlubuje vazby
mnohem rychleji a silněji. Bojovníci popisují vazby s váhavostí anebo otevřeně jako lásku.
Nejtěsnější vazba samozřejmě vzniká s bojovým druhem kaţdého jednotlivého vojáka - je
to jediný voják, se kterým by jednotlivec měl v ideálním případě sdílet své nejhlubší
myšlenky a záleţitosti. Tyto vazby budou také zahrnovat další blízké členy týmu. Někteří
z nich mohou být lidé, ke kterým by člověk mohl očekávat (a pravděpodobně očekával při
prvním seznámení) cítit intenzivní odpor z důvodu jejich osobnostních rozdílů anebo
etnických či rasových předsudků. Avšak jakmile se vojáci navzájem přesvědčili o své
spolehlivosti, důvěryhodnosti a kompetentnosti, stali se navzájem bratři ve zbrani. Být
zahrnut v soudrţnosti musí být zaslouţeno výkonem v boji, jak se ale jednou soudrţnost
ustanoví, můţe to vést tým k přehlíţení nebo dokonce omlouvání ostatních chyb bez
vztahu k boji.
Osobní vztahy nejsou všechno nezbytné pro vytvoření dobré vojenské jednotky. Je moţné
mít skupiny, kde budou osobní vztahy na velmi vysoké úrovni, které však nebudou oddány
bojovému úkolu jednotky. Za této situace jejich soudrţnost můţe být zcela zaměřena na
udrţení kaţdého jednotlivce pohodlně a bezpečně v jednotce. Takové jednotky mohou být
obtíţné a dokonce nebezpečné k velení. Mohou se snaţit o podstupování nejmenšího
moţného rizika a pokud je to velitel, který je uvádí do nebezpečí, tak se například, můţe
ocitnout osamělý a nepodporovaný.
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 Horizontální a vertikální vazby.
Horizontální vazby jsou tvořeny osobní věrností mezi sobě rovnými v malém týmu. Na
další vyšší úrovni, niţší důstojníci musí vytvořit silné horizontální vazby se sobě rovnými
a vertikální vazby se svými veliteli. Tento hierarchický systém osobní věrnosti a důvěry je
potřebný k zajištění jednotek na úrovní malých týmů s přenesenou důvěrou v jednotky
napravo, nalevo, před nimi a za nimi.
 Identita jednotky
Koheze týmů musí být posílena pocitem vojenské historie jednotky a jejího poslání a taky
pocitem sdílené identity, který vojákům připomíná jak by se měli chovat. Tento pocit se
nazývá stavovská hrdost nebo jednoduše hrdost (duch).

(1)

Ve

starověkém

Římě

byla

tato

identita

budována

kolem

očíslovaných legií (jako například slavná Césarova Desátá) se zástavou se zlatým orlem.
(2)

Identita vojáků britské armády je stále ještě silně zaměřena na

Regiment, s historií jednotky starou na stovky let a podporovanou obyčejně regionální
základnou pro nábor nových členů.
(3)

Od doby občanské války a 2SV, armáda Spojených států upustila od

regionálního verbování. Fokusem vojenské identity se zdá být součást (se svým
označením), speciálním výcvikem (výsadkáři nebo rangers výloţky, zelené nebo červené
barety), divize (s rozlišitelnými jmenovkami) a prapory (s praporem jednotky a bitevními
stuhami).
Stuhy, označení a prapory poskytují vizuální připomínku na tradice a rychlou identifikaci
odkud naši spolubojovníci přicházejí. Jména a čísla která označují jednotku poskytují
konceptuální rámec pro stavovskou hrdost kolem kterého se můţe rozvinout. Mnohem více
důleţitá je však ústní a písemná tradice. Aby stavovská hrdost vyvolala pozitivní chování
pod vlivem stresu, musí modelovat poţadované chování - odvahu, oddanost druhům ve
zbrani, poslušnost k zákonným rozkazům, iniciativu a důvtipnost, vytrvalost i při čelení
hrozící katastrofě a sebeobětování.
 Soudržnost jednotky
Zvláště u malých jednotek se všichni vojáci poznají a váţí si sobě rovných a velitelů.
Uznávají, jak jsou všichni příslušníci jednotky na sobě navzájem závisí. S tímto uznáním
přichází také pocit důvěrné znalosti (osobní vztahy) a silný smysl pro povinnost. Vzájemná
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důvěra, která se zakládá na osobních, kontaktech tváří v tvář se nazývá "soudrţnost". Také
velmi důleţitá je stavovská hrdost, pocit identifikace a příslušnosti k větší, trvalé jednotce
se svou vlastní historií a ideály. Soudrţnost drţí jednotky pohromadě; stavovská hrdost je
udrţuje oddané plnění jejich úkolu. Osobní vztahy samy o sobě jsou jako síťovina
z ocelového drátu;

jsou neobyčejně odolné k roztrţení, ale velice lehce jdou ohnout.

Identita jednotky (nebo vlastenectví či jiné abstraktní ideály), je jako beton; který si drţí
svůj tvar, ale lze ho lehce roztříštit pod tlaky a údery boje. Spojením těchto dvou věcí
dohromady, je jako u ţelezobetonu: výsledek se ani neohýbá, ani ho nelze rozbít. Můţe být
pouze odštípáván kousek po kousku a i tak je nesmírně těţké ho tímto způsobem zničit.
Podobně jako jiné positivní chování pod vlivem bojového stresu, má soudrţnost jednotky
své slabé místa. Moţný nedostatek, vyplývající z přehnaného pocitu výjimečnosti, byl
uveden v předchozím odstavci. Vysoce soudrţné jednotky mohou být velmi pomalé
v akceptování a začlenění nových příslušníků. Pokud je ztraceno příliš mnoho starých
členů jednotky v příliš krátkém čase, jednotka můţe buď katastroficky selhat, nebo ztratit
stavovskou hrdost a začít se plně věnovat jen sama sobě a svému přeţití. Velitelé jednotek
a vyšší stupně velení musí přijmou patřičná rozhodnutí, aby bylo zabráněno těmto
moţnostem.
 Hrdinství
Nejvyšší formou positivního chování pod vlivem bojového stresu jsou hrdinské činy.
Ocenění pro ty, kteří si zaslouţili Čestnou medaili (Medal of Honor - nejvyšší vojenské
vyznamenání USA) nebo Ţelezný kříţ 1 stupně (nejvyšší vojenské vyznamenání ČR) nebo
jiné vyznamenání za statečnost v boji svědčí o takřka neuvěřitelné dávce odvahy, síly a
vytrvalosti. Hrdina překonal paralýzu strachu a v některých případech ukázal nadlidskou
sílu daleko nad tím čemu byl do té doby zvyklý. Mohl vytrvat bez ohledu na zranění, která
by byla normálně tak bolestivá, ţe by ho okamţitě vyřadila z boje. Někteří hrdinové
vědomě nasadili své ţivoty kvůli svým bojovým spolubratrům.
4.3.2. Negativní chování pod vlivem bojového stresu
Následující dělení negativního chování částečně vychází z vojenských předpisů
Combat stress control in a theater of operations 2, Ministry of Defence USA (2001) a
Combat stress control in a theater of operations 3, Ministry of Defence USA (2001), které
velmi přesně vystihují danou problematiku.
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 Rozhodnutí nebrat zajatce
Vţdy to byla pravda (ačkoli ne vţdy uznávaná), ţe někdy v nejlítějším boji se vojáci mohli
rozhodnout, úmyslně zabíjet nepřítele, namísto jeho zajetí jako zajatce. Normální zuřivost
bojového stresu nebude akceptovat, ţe nepřátelský voják, který právě vypálil svoji
poslední kulku, zabil tvého bojového druha a takřka zabil tebe, by měl přeţit jako válečný
zajatec (PW - prisoner of war), v bezpečí od trvalého nebezpečí, kterému ty musíš stále
čelit. Tato zuřivost bitvy můţe dostoupit obrovských rozměrů i u jinak výtečných vojáků.
 Zohavování mrtvol nepřítele
Tyto praktiky byly zakázány civilizovanými národy jako porušování, ale mohou být stále
uznávány v některých náboţenských systémech světa. Sbírání skalpů, uší, zlatých zubů a
podobně jako trofejí se stále můţe stát běţnou praxí (jako při ostrovních bitvách v Pacifiku
za 2SV) jako známka rasové nesnášenlivosti a odlidštění namířené proti vzdornému a
nemilosrdnému nepříteli.
Zanechávání úmyslně zohavených těl (zvláště obličeje a pohlavních orgánů) na výstrahu
nepříteli je méně časté, ale přesto se občas vyskytuje, jak se zatrpklost zvyšuje. Podle
vojenského předpisu Combat stress control in a theater of operations 1, Ministry of
Defence USA (2001) je olupování nebo kořistění mrtvých válečný zločin a je postiţitelný
vojenským soudem. Zohavování mrtvých se musí zabránit, protoţe to odlidšťuje jak ty kdo
to provádí, tak i ty kdo to připouští. Provokuje to odvetná opatření, znepřáteluje svět a
veřejné mínění na domácí frontě a přispívá k pocitům viny a symptomům posttraumatické
stresové poruchy, při návratu vojáka domů.
 Mučení zajatců, používání nepřiměřené síly nebo brutality a zabíjení zvířat
U některých kultur nebo náboţenství (jako třeba mezi mnoha kmeny severoamerických
indiánů v sedmnáctém/osmnáctém století), mučení bylo akceptováno všemi stranami jako
správná věc. Uvězněný bojovník, který skonal hrdinsky při mučení byl velice uznávaný.
Mučení je válečný zločin a je zakázaný, i kdyţ je stále ještě na různých místech
praktikován. Chybně můţe být omlouván jako prostředek potřebný k získání informací,
které zajistí vítězství a zachrání spřátelené ţivoty, nebo jako prostředek k zastrašení
odporu, zvláště proti povstaleckým operacím. Pokud by bylo mučení ve snaze získat
informace povoleno, dokonce i jen mlčky, mohlo by se stát příliš jednoduchým ventilem
pro tenze a frustrace spojené s bojem s jistě se zhoršujícími následky.
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Podle vojenského předpisu Combat stress control in a theater of operations 2, Ministry of
Defence USA (2001) je to pro vojáky obtíţné dodrţovat všechna pravidla boje, jako třeba
nikdy nestřílet do civilních oblastí pokud není stříleno na vás a opětovat mířenou střelbou
pouze tehdy, kdyţ byl specifický nepřítel lokalizován. Je to zvláště obtíţné, pokud nepřítel
pouţívá taková místa jako útočiště a civilisté jsou mlčky nebo dokonce zřejmě v sousedství
s nepřítelem. Takové sebeovládání, je ovšem často nutnou podmínkou k prosazení
národních zájmů při vojenských neválečných operacích.
Špatné zacházení, týrání a zabíjení zvířat jednotlivými vojáky můţe být varovným
signálem nepřiměřeného stresu. Tyto typy chování jsou varovnými signály pro velitele a
vedoucí, ţe sebekontrola mezi některými z jejich vojáků se vytrácí. Soudrţnost jednotky
tím můţe být také narušena, protoţe někteří jiní příslušníci jednotky mohou cítit zhnusení a
hněv vůči takovému chování. Velení musí rozeznat tyto signály stresu a přijmout opatření,
která nabídnou méně destruktivní způsoby uvolnění napětí a frustrace.
 Drancování, plenění a znásilňování
Všechna tato jednání (drancování, plenění a

znásilňování) mohou být neplněním

povinností pod vlivem stresu, ačkoli také mohou být způsobeny vojáky s antisociálními
normami chování nebo osobnostními rysy a bez bojové expozice. Mohou také odráţet
vyšinuté skupinové normy u vojáků kteří zakusili lehký bojový stres. Podle vojenského
předpisu Combat stress control in a theater of operations 3, Ministry of Defence USA
(2001) méně neţ před 180 lety, bylo rozšířeným zvykem, ţe obléhaná města, která se
nevzdala, neţ jejich hradby byly dobyty a které tedy musely být brány útokem, byly
vydány na milost jednotkám k drancování a znásilňování. V současné době to však není
akceptovatelné. Je však pravda, ţe válečný veterán pod vlivem stresu se můţe cítit
oprávněn ke sběru suvenýrů a pravděpodobně i drancovat, plenit a moţná i znásilňovat
nepřítele (nebo dokonce přátelské) civilisty. Myslí si, ţe si vyslouţil právo k tomu svým
strádáním, riskováním a ztrátami. Znásilnění násilně degraduje a poniţuje oběť a kaţdého
v jeho nebo její skupině a tak přirozeně provokuje zášť a odvetná opatření.

 Kastování
Případy kastování, sexuálního upřednostňování nebo obtěţování, prostituce a dokonce i
znásilňování mohou nastat. Zátěţ z boje, neustálá připomínka blízkosti smrti, dlouhodobá

51

nepřítomnost z domova, nuda a další stresory sebou přináší přirozené lidské tendence
vytvářet vztahy - nebo uplatňovat agresivní impulsy a osobní převahu.
Sexuálně nepřípustné chování pod vlivem stresu v rámci jednotky můţe působit
destruktivně na soudrţnost jednotky a její morálku. Je to zvláště pravda, pokud se to týká
(nebo je to nesprávně vnímáno, ţe se to týká) vztahu velitel - podřízený nebo důstojník
člen muţstva. Dokonce i neplnění povinností pod vlivem stresu, které se bude týkat
vzájemně souhlasících vojáků na stejné úrovni můţe váţně narušit funkci jednotky. Můţe
to také tvořit překáţku pro individuální a rodinné přizpůsobení se po návratu domů.
 Zabíjení civilistů
Jisté případy masového popravování civilistů (například spáchané nacisty), jsou případy
úmyslného postupu a jako takové jsou mimo předmět této práce. Jiné , jako například
masakr u My Lai ve Vietnamu, ačkoli předem připravené, jsou jasnou reakcí na
kumulativní bojový stres. Tato neplnění povinností pod vlivem stresu jsou pravděpodobně
zvláště při partyzánské válce, kde mnoho na první pohled civilistů, jako například ţeny a
děti, jsou ve skutečnosti neuniformovaní bojovníci. Neplnění povinností pod vlivem stresu
je také pravděpodobné, kdyţ jsou sympatie projevované civilisty vnímány s podezřením
jako by dovolovali zabíjení a mrzačení kamarádů vojáků, kteří padli za obět minám a
nástraţným výbušným systémům, kterým se sami civilisté dokáţí vyhnout.
Další příklady zabíjení civilistů mohou být impulsivní, individuální stresová reakce nebo
záchvaty zuřivosti: Jeden voják, který právě viděl jak byl zabitý jeho kamarád, impulsivně
zabil dvě děti. Vzrušený, rozzlobený, frustrovaný voják zastřelil zemědělce, který na něho
volal cizím jazykem, ţe mu šlape na jeho zeleninovou zahradu. Je zřejmé, ţe stresem
přetíţení lidé s nabitou zbraní jsou sami o sobě nebezpeční.
 Simulanti
Simuluje těch několik vojáků, kteří při úsilí vyhnout se plnění povinností, úmyslně a
záměrně předstírají nemoc, fyzickou neschopnost, duševní úchylku nebo vyšinutí, včetně
bojové únavy. Musí jim být poskytnuta pomoc a být vráceni ke své jednotce, i kdyby trpěli
bojovým stresem. Simulování je přestupek. Nejde zde o to, zda je při takovém jednání
přítomen stres, ale zda jsou symptomy pod volní kontrolou. Nejspolehlivější zkouškou je,
zda se symptomy ztratí, pokud si voják myslí, ţe není pozorován a vrátí se, pokud si
myslí, ţe je pozorován. Obyčejně nedokáţe simulant perfektně předstírat fyzické a duševní
ukazatele pravých psychických a psychiatrických poruch.
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Problémem je, jak rozeznat simulanty od fyzických dysfunkcí, ztrát paměti a neúnosné
bolesti a zneschopňujících forem bojové únavy. Na rozdíl od simulování,

tyto jsou

mimovolní, ale i ony se mohou v čase vyvíjet i podle úrovně pozornosti, která je jim
věnována. Velmi zřídka napodobují věrně skutečné psychické nebo psychiatrické poruchy.
Bylo pozorováno, ţe simulanti se snaţí odporovat, vyhnout se nebo podstoupit
diagnostické testy jako třeba hypnóza a sérum pravdy (amytal sodný). Pravé případy
bojové únavy obyčejně spolupracují ochotně. Avšak, jak se pravé případy bojové únavy
dostávají ze svého stavu psychologicky způsobené ztráty fyziologických funkcí, mohou
procházet fází pocitů, ţe je to nyní pod volní kontrolou a s pocity viny, mohou nesprávně
uvěřit (a přiznat), ţe simulovali po celou dobu.
Další druh simulování je demonstrativní hrozba sebevraţdou, kvůli útěku od nechtěných
povinností. Zde je také problémem rozeznat simulování od pravé deprese nebo porušené
kontroly impulsů, díky stresu nebo bojové únavě, kde je riziko smrti z následných
suicidálních pokusů velmi vysoké. Poskytování pomoci případu hrozby nebo pokusu o
sebevraţdu jako výkřiku po pomoci a asistování vojákovi ve zvládání stresorů bez toho,
aby byl odeslán domů, můţe oddělit simulanty od skutečných případů.

 Zneužívání návykových látek a alkoholu
Zneuţívání návykových látek je vedeno jako neuropsychiatrická porucha, ale také to můţe
být neplnění povinností pod vlivem stresu. Můţe to představovat vlastní způsob obrany
proti úzkosti a traumatizujícím vzpomínkám na boj nebo proti nudě a frustraci při plnění
povinností v týlu. Zneuţívání návykových látek můţe skupinovým uţivatelům poskytovat
pocit rozšířené rodiny, nepatřičný pocit náleţení do speciální skupiny, která je "lepší" (ale
perzekuovaná) těmi, kteří do ni nepatří anebo úřední mocí. Toto můţe být
politováníhodný, vedlejší produkt skupinové dynamiky produkující soudrţnost.

4.3.3. Bojová únava
Bojová únava je termín pro symptomy bojového stresu a reakcí které:
 jsou nepříjemně pociťovány,
 jsou na překáţku výkonu podávanému při misi.
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Nejlépe se s nimi zachází poskytnutím opětovného ujištění, odpočinku, doplněním
fyzických potřeb a zvýšením sebedůvěry. Bojová únava se také můţe vyskytnout u vojáků,
kteří byli fyzicky zranění nebo utrpěli nebojové zranění či choroby, způsobené působením
stresorů v oblasti boje. Je moţné, ţe bude potřeba řešit jak bojovou únavu tak i další
problémy.
Bojová únava se můţe společně vyskytovat spolu s neplněním povinností pod vlivem
stresu. Přesto však bojová únava sama o sobě nezakládá právo na zákonný nebo
disciplinární postih. Některé armády NATO pouţívají jiné termíny pro označení bojové
únavy jako například bojová reakce, bojová stresová reakce nebo bojový šok.
Podle vojenského předpisu Combat stress behavior, Ministry of Defence USA (2001)
existují čtyři hlavní faktory, které způsobují bojovou únavu:

1. Náhlé expozice.
2. Kumulativní expozice.
3. Fyzické stresory a jejich symptomy.
4. Domácí fronta a další existující problémy.

Kaţdý jednotlivý faktor se můţe objevit v dostatečné intenzitě. Obyčejně dva aţ tři nebo
všechny čtyři faktory dohromady dokáţí vyvolat bojovou únavy.
 První faktor je náhlá expozice nebo přechod do intenzivního strachu, šokující
skutečnosti a následků války dotýkajících se otázky ţivota nebo smrti. Toto nejvíce
nastává, kdyţ jsou vojáci prvně posláni do bitvy, můţe se to ale stát i veteránům,
pokud je překvapí náhlý, prudký útok. Vojáci v "bezpečných" týlových oblastech
mohou být zavaleni hrůznými podněty a následky války bez toho aby sami byli pod
palbou. To je profesní riziko pro týlové velící a podpůrné příslušníky, včetně
zdravotníků.
 Druhý faktor je kumulativní expozice nebezpečím, odpovědnostem a hrůzným
následkům. Expozice můţe způsobovat opakované zaţívání zármutku a viny za
ztrátu spolubojovníků. Můţe to také vyvolat pocit,ţe osobní štěstí, dovednosti a
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odvaha byly vyčerpány. Úroveň akumulace záleţí na míře ztrát a dalších příčin a
"uniknutí o vlásek" s katastrofami a úmrtími (včetně vlastních zranění). Období
odpočinku, rekreace a opětovného výcviku za nichţ vznikají nové, podpůrné
soudrţné, vazby můţe dočasně obrátit akumulaci, nedokáţe ji to však zastavit
úplně.
 Třetím faktorem jsou fyzické stresory a stresové symptomy, které sniţují schopnost
snášet zátěţ. Nedostatek spánku a dehydratace přispívají zvláště silně. Dále je
důleţitá fyzická přepracovanost, chlad, teplo, vlhkost, hluk, vibrace výbuchů, dým,
nedostatek kyslíku, chronické nepohodlí, špatná hygiena, narušená výţiva, lehká
horečka, infekce a další nemoci z prostředí. Tyto stresory také spadají do oblasti
preventivní medicíny. V rozumných mnoţstvích tyto fyzické stresory přispívají
k bojové únavě, ale jsou vyvaţovány odpočinkem a dobou na obnovu. Ve větších
dávkách způsobují váţnou chorobu nebo zranění, které vyţaduje speciální lékařské
nebo chirurgické ošetření. Pokud jsou hlavními příčinami vzniku bojové únavy
fyzické stresory které lze vyváţit, potom je léčba obyčejně jednoduchá a zotavení
je rychlé. Avšak fyzické stresory nejsou nutně příčina bojové únavy. V případě, ţe
je voják je diagnostikován, by neměla nepřítomnost fyzických stresorů odvracet od
pozitivního očekávání, ţe nastane rychlé a úplné zotavení.
 Čtvrtý faktor je domácí fronta a jiţ dříve přítomné problémy.
Izraelské studie ukázaly, ţe nejsilnějším faktorem, který rozlišoval mezi vojáky kteří byli
vyznamenáni za hrdinské činy a těmi kteří se stali obětí bojové únavy bylo to, kdo měl
v poslední době mnoho změn na domácí frontě. Negativní problémy na domácí frontě by
byly dopisy typu "Drahý Johne", nemocný rodič nebo dítě nebo vysoké dluhy. Nebo to
mohlo být něco pozitivního - nedávná svatba nebo narození dítěte. Starost o to, co se děje
doma ruší vojáky od soustředění jejich vlastních psychologických obraných mechanizmů
na bojové stresory. Vytváří to interní konflikt mezi plněním jejich bojových povinností a
pravděpodobným řešením problémů a záleţitostí na domácí frontě.

Je dobré uvést, ţe struktura osobnosti jedince neumoţňuje předvídat vnímavost k bojové
únavě. Jsou zde osobnostní faktory, které dokáţi predikovat kdo bude slabý voják, ale
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nejsou zde takové, které by určily kdo dostane bojovou únavu. Kaţdý se můţe stát obětí
bojové únavy, jestliţe se objeví příliš mnoho rizikových faktorů.
U většiny případu bojové únavy se objevují dvě společná témata, která se vzájemně
ovlivňují: - ztráta důvěry
- vnitřní konflikt motivů.

Boj svojí podstatou vytváří konflikty mezi motivy uvnitř jedince. Touha po přeţití a pokoji
je v konfliktu se strachem se selhání nebo nemilosti a vojákovou oddaností svým bojovým
bratrům. Kroky velitele musí:
1. zvýšit vojákovo sebevědomí,
2. pomoci vyřešit vojákovy vnitřní problémy ve prospěch jeho smyslu pro povinnost.

Combat stress behavior, Ministry of Defence USA (2001) rozděluje bojovou únavu na
několik forem:
 Prostá únava nebo vyčerpanostní forma bojové únavy se vyskytuje nejčastěji.
Zahrnuje unavenost, ztrátu iniciativy, nerozhodnost, nepozornost a pokud je
extrémní tak i celkovou apatii.Tyto případy mohou vykazovat některé znaky jiných
forem, zvláště úzkost a pesimismus, ale ne do takové míry, aby nemohly odpočívat
a zotavit se ve své jednotce.
 Úzkostná forma je přirozeně jedna z nejčastějších forem, kdyţ si uvědomíme
nebezpečí, které boj přináší. Symptomy zahrnují slovní vyjadřování strachu;
výrazné vyděšené reakce které přestaly být specifické na skutečně ohroţující
podněty a stávají se generalizované; třes, pocení, rychlé bušení srdce; nespavost
s hrůznými sny a další symptomy nadměrného vzrušení. Tato forma je často
pozorována, kdyţ je voják v blízkosti nebezpečí a posune se do vyčerpanostní nebo
depresní formy, jak je evakuován směrem od fronty.
 Depresní forma je také častá. Můţe vykazovat zpomalenou řeč a pohyby jako u
formy prosté únavy nebo neschopnost odpočívat a výrazné reakce úzkostné formy.
Depresní forma má také výrazné prvky sebe-pochybování, sebe-obviňování,
beznadějnosti a můţe obsahovat zármutek a

hořekování. Voják můţe být
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pesimistický v šancích na vítězství nebo přeţití. Sebeobviňování a pocity viny se
mohou týkat vnímaných nebo skutečných pochybení v bojové roli nebo
uskutečněných omylů. Mohou se týkat událostí na domácí frontě. Nebo to taky
můţe být vcelku čistý případ viny z přeţití - iracionální pocit toho, který přeţije, ţe
měl zemřít se členy své jednotky nebo na místo jeho druha ve zbrani.
 Rozvratné formy bojové únavy zahrnují dezorganizované, bizardní, impulsivní
nebo násilné chování, úplné staţení se, nebo trvalé halucinace. Jsou to řídce se
vyskytující formy bojové únavy, které se ale přesto objevují. Symptomy bojové
únavy jsou pro vojáky neverbální cesta komunikování s kamarády a veliteli, ţe
zaţili vše, co dokázali unést v daném okamţiku. Bojová únava se objeví v jakékoli
formě, kterou voják očekává. Je tedy důleţité vytvořit positivní očekávání a
eliminovat víru, ţe vojáci s bojovou únavou obyčejně tropí bláznivé, nesmyslné a
násilné kousky. Velitelé, zdravotníci a lidé zodpovědní za zvládání bojového stresu
musí zaručit, ţe oběti bojové únavy nejsou nikdy hlášeny jako psychiatrické oběti.
Při návratu ke svým vlastním jednotkám, po úspěšné léčbě bojové únavy, nemají vojáci
zvýšené riziko opětovného onemocnění ve srovnání se svými bojovými druhy, kteří ještě
bojovou únavou netrpěli. Noví vojáci kteří byli postiţeni bojovou únavou v průběhu své
první bitvy si zasluhují druhou šanci za příznivých podmínek. Není zde zvýšené riziko
opětného selhání neţ by bylo s novou náhradou. Je však třeba uvést, ţe léčba bojové únavy
nepromění špatného vojáka v dobrého. Vojáci, kteří nashromáţdili příliš mnoho hrozných
záţitků mohou také dosáhnout stavu, kde je přeřazení k jiným, méně nebezpečným
povinnostem doporučeno.

Obrázek č. 2: Polní nemocnice Basra, Irák (soukromý archiv autora, 2003)
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5. Postraumatická stresová porucha
5.1. Posttraumatická stresová porucha jako následek psychického traumatu
Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je opoţděná a protrahovaná odpověď organismu
na stresovou událost, která se typicky rozvíjí po emočně těţké, stresující situaci, která svojí
závaţností přesahuje obvyklou lidskou zkušenost a je traumatická pro většinu lidí. PTSD
zahrnuje sociální, emocionální a behaviorální abnormality následující po vystavení
rozpoznatelnému, silnému stresoru. Vodáčková (2002) ji povaţuje za neurotickou poruchu,
stejně jako fobie a úzkostné stavy. Lidé trpící PTSD mohou mít obtíţe v oblasti psychiky i
fyzického zdraví a často se cítí jako bezmocná oběť. Podle Praška, Hájka a Preisse (2002)
PTSD bývá často spojena s chronickým onemocněním a je spojena s vysokou mírou
přidruţených psychiatrických poruch. Vysoká chronicita, závaţnost a přidruţená
nemocnost jsou spojeny se značným funkčním a psychosociálním poškozením, tělesnými
potíţemi a z toho vyplývajícím značným vyuţíváním zdravotní péče.

5.2. Historie
V dlouhé historii, po kterou se zkoumaly následky katastrof zanechané na lidech, prošla
tato studie časy rozkvětu i opomnění. V různých spisech byly střídavě zohledňovány
jednou oběti, podruhé strůjci katastrof, ať uţ to byla příroda, nebo lidé. Situace násilí, nebo
katastrof způsobených člověkem, byly k pochopení vţdy těţší. Vyvstala otázka, ke komu
se přiklonit. V minulosti se mnohé diskuse týkaly moţnosti, zda-li oběti své stavy
nesimulují, zda-li nelţou ať uţ záměrně, nebo neúmyslně. Vizinová a Preiss (1999) uvádí,
ţe systematický výzkum následků psychického traumatu vyţaduje sociální i politický
kontext, ve kterém je moţno poukázat na pravdivé skutečnosti a zároveň bránit lidská
práva a ochránit oběti i svědky.
Za první zmínku o PTSD v historii lze pokládat líčení Lotovy ţeny, která se proměnila
v solný sloup, kdyţ se ohlédla a spatřila zkázu Sodomy. Ze začátku minulého století máme
podrobné popisy poruch zdravotního stavu záchranářů a obětí, kteří přeţili výbuchy na
lodích v Toulonu v roce 1911. Tyto popisy odpovídají dosti přesně popisu příznaků PTSD.
Hovoří se zde o opakované rekapitulaci katastrofické scény v paměti, o děsivých snech,
volně plynoucí úzkosti, únavě a o fóbiích.
Koncem minulého století byl pozorně zkoumán jev zvaný ve své době hysterie. Podle
Svobody, Češkové a Kučerové (2006) se studie hysterie nejčastěji pojí se jmény Charcot,
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Janet, James a Freud. Pacientky s tzv. „velkou neurózou“ byly nejen pozorovány a
klasifikovány, ale lékař s nimi vedl také mnohahodinové rozhovory, zajímal se o jejich
osobní ţivot a proţívání. Janet a Freud nezávisle na sobě došli k závěru, ţe hysterie je stav
způsobený psychickým traumatem.
První informace o válečných traumatech pocházejí z americké občanské války, které byly
později doplněny a rozšířeny studiemi z obou světových válek. Během první světové války
se objevují údaje o tzv. „šrapnelovém šoku“ nebo o „zákopové neuróze“. Za druhé světové
války vyšla kniha amerického psychiatra A. Kardinera o traumatických válečných
diagnózách („The Traumatic Neuroses of War“), jejichţ popis souhlasí se současným
popisem PTSD. Kardiner (1941) uvádí: „Muţi, kteří přeţili měsíce v zákopech, kruté boje,
hrůzu a bezmocnost, se začali často chovat jako hysterické ţeny. Křičeli, pomočovali se,
nemluvili či ztráceli sebekontrolu, trpěli poruchami paměti i proţívání. Jejich stav byl
vojenskými lékaři označen jako „shell shock“ vzniklý následkem psychického traumatu.
Přesto bývali takoví vojáci degradováni na zbabělce a morální invalidy. Válečná neuróza
se však často projevovala u vojáků s vysoce morálním charakterem a jako takovou ji jiţ
dříve popsal i psychoanalyticky zaměřený lékař W.H.R. Rivers“.
Další výzkum následků PTSD byl prováděn aţ v sedmdesátých letech, kdy se veteráni
z Vietnamu sjednotili do svépomocných skupin a ţádali psychiatrickou pomoc. Jejich
protiválečná aktivita vedla k realizaci mnoha výzkumů, na jejichţ základě byla popsána
posttraumatická stresová porucha jako následek válečných záţitků (Vosečková a Pelcák
2004). Traumatické zkušenosti vojáků a traumatické zkušenosti vězňů v koncentračních
táborech byly souhrnně označeny za „syndrom přeţití“ (Burstein et al. 1988 a Kulka et al.
1990).
Později se tohoto pojmu začalo uţívat i ve spojení s psychickými poruchami traumatickým
záţitkem v míru, jako je pouliční násilí nebo znásilnění. Vznikl typický obraz psychické
reakce, který byl nazván „traumatický syndrom po znásilnění“. Ten v mnohém připomínal
potíţe válečných veteránů.
Na historickém kontinuu byla PTSD nazývána válečnou neurózou, bitevní únavou,
nehodovou neurózou a syndromem po znásilnění.
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V roce 1952 vznikl v USA pro potřeby statistiky a srovnávání psychiatrických diagnóz,
mimo jiné i pro potřeby americké armády „Diagnostický a statistický manuál duševních
poruch (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM)“. Na rozdíl od
Mezinárodní klasifikace nemocí MKN (International Classification of Diseases – ICD) je
DSM podrobnější a konkrétnější a pouţívá se jako rozšíření a doplnění psychiatrické části
ICD. V prvním vydání DSM byl traumatický syndrom označován jako „velká stresová
porucha“. Posttraumatická stresová porucha (Posttraumatic stress diserder – PTSD) se
poprvé objevil ve druhém vydání DSM v roce 1968. Ve třetím vydání DSM v roce 1980
se shrnují pod PTSD duševní poruchy dříve označované jako následky traumatické
zkušenosti například válečná neuróza, nervový šok, syndrom přeţití, syndrom znásilnění.
Oddělení PTSD od limitace konceptu neuróz přineslo nové moţnosti pro výzkum i praxi.
PTSD byla podle DSM-III zařazena pod velkou skupinu úzkostných poruch:
308,30 Posttraumatická stresová porucha, akutní.
309,81 Posttraumatická stresová porucha, chronická nebo opoţděná.
Poslední vydání Mezinárodní klasifikace nemoci (MKN-10, ICD-10) z roku 1992 uvádí
PTSD jako samostatnou jednotku a připojuje ji k poruchám přizpůsobení do kategorie F43.

5.3. Epidemiologie a prevalence
Podle publikace „Psychology and Psychiatry of War“, autorů Basoglu et al. (1992b) bylo
prokázáno PTSD v obecné populaci na Balkáně přibliţně u 0,5% muţů a 1,3% ţen. Po
vietnamské válce trpělo PTSD 18-54% veteránů. Výzkumy během druhé světové války
ukázaly, ţe 67% lidí trpělo PTSD po skončení války a 8% trpělo chronickou formou PTSD
ještě po 40 letech, kdyţ uţ se jednalo o pozdní následky těţkého stresu a kdy došlo uţ
k přetrvávající změně osobnosti pod vlivem katastrofické zkušenosti.
Jako mnoho psychiatrických syndromů se PTSD také projevuje ve spojení s jinými
poruchami. Výsledky výzkumných studií Davidsona a Bauma (1996) vedených
v devadesátých letech v USA ukázaly, ţe 98,8% osob, u kterých byla diagnostikována
PTSD, ve svém ţivotě trpělo nejméně jednou jinou psychiatrickou poruchou, včetně
zneuţívání návykových látek. U muţů se nejčastěji vyskytuje zneuţívání alkoholu, deprese
a generalizovaná úzkostná porucha. U ţen se nejčastěji vyskytuje deprese, generalizovaná
úzkostná porucha, zneuţívání alkoholu a panická porucha. Bleich et al. (1997) ve své práci
uvádí, ţe komorbidita u válečných veteránů trpících PTSD je velmi častá, ţe ţádný
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z vojáků neměl pouze PTSD, ale přes 70% vojáků mělo 2 a více dalších psychiatrických
poruch (v pořadí četnosti následovaly fobie, obsedantně kompulzivní poruchy, úzkostné
poruchy, alkoholismus, hypománie, drogová závislost, menší depresivní potíţe). Obecně
lze konstatovat, ţe komorbidita PTSD je vysoká. Častý je výskyt úzkostných stavů,
depresí, závislostí na návykových látkách, časté jsou interpersonální problémy, ale i
suicidální myšlenky a pokusy.
Prevalence PTSD závisí na populačních vzorcích epidemiologických studií. Podle studie
autora Basoglu et al. (1992a) vedoucího sekce trauma studií na Konga College v Londýně
a ředitele istanbulského centra pro výzkum chování a terapie v Turecku se prevalence
PTSD stanovuje dvěma způsoby. První způsob zahrnuje odhad výskytu podle rozhovorů
s reprezentativním vzorkem obecné populace, druhý způsob zahrnuje rozhovor
s traumatizovanou populací. První způsob byl pouţit v oblasti epidemiologického
průzkumu, při kterém byl pouţit Diagnostic Interview Schedule k odhadu PTSD u běţné
populace. Hodnoty zjištěné prevalence byly 1,0% a 1,3% v St.Luis a Severní Karolíně
v USA. U osob vystavených civilnímu nebo vojenskému násilí byly hodnoty 3,5%, u
veteránů v Vietnamu a aţ 20% a u obětí sexuálního napadení 3,3%. Druhý způsob byl
pouţit ve dvou studiích hodnotících psychiatrickou morbiditu veteránů z Vietnamu.
Významnější z nich Vietnam Veterans Readjustment Study, zaznamenala hodnoty
prevalence PTSD v průběhu ţivota a v přítomnosti 30,9% a 15,2% u muţů veteránů a
hodnoty 17,5% a 8,5% u veteránek ţen. Studie osob, které byly vystaveny stresu v pásmu
těţkých bojů, vykazovaly hodnoty přítomné prevalence 38,5% u muţů a 17,5% u ţen.
Tyto výsledky ukázaly, ţe PTSD přetrvává přibliţně u 478 000 z 3,15 milionu veteránů
z Vietnamu.
Rozsáhlá studie Kesslera et al. (1995) udává prevalenci PTSD u ţen 7,8%

(dvakrát

častěji neţ muţi). Celkem vyšetřil přes 8 tisíc osob v věkovém rozmezí 15 – 54 let.
Náhodně vybrané osoby odpovídaly na řadu otázek vybraných podle kritérií DSM-III.
Zjištěno bylo, ţe nejčastější příčinou PTSD je u muţů přímé vystavení válce a u ţen
sexuální zneuţívání.
Od počátku 60. let do současnosti bylo ve světě zaznamenáno téměř 7800 váţných
přírodních katastrof, při kterých zahynulo více neţ 7 miliónů lidí a několikanásobek tohoto
počtu bylo váţně postiţeno. V přibliţně stejné době došlo ve světě k 127 válečným
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konfliktům při kterých přišlo o ţivot 20 miliónů lidí. Extrapolujeme-li počty mrtvých na ty,
kteří tyto události přeţili, můţeme dát za pravdu Ornelovi (1992), který konstatuje, ţe se
PTSD stává jedním z největších zdravotních problémů současnosti.

5.4. Etiologie
Základním etiologickým faktorem je jakákoliv emocionálně silná událost přesahující běţné
schopnosti člověka se s ní vypořádat. Další faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku
PTSD jsou podle Nakonečného (1995) zejména struktura osobnosti jedince a sociální
prostředí v němţ trauma vzniká a v němţ traumatizovaná osoba ţije.
To znamená, ţe tato porucha nemůţe existovat bez toho, ţe postiţený byl vystaven
traumatické události. Arcel (1994) uvádí, ţe trauma je nezbytný faktor, ale sám o sobě
nestačí. Na rozvoji se zřejmě podílí také environmentální faktory v době kolem
traumatické události a predisponující faktory, které mohou být v premorbidní osobnosti a
její biologické výbavě. Hlavním faktorem rozvoje PTSD je stresor. Kritériem splnění
diagnózy PTSD je, ţe postiţený musel být vystaven stresové události nebo situaci krátkého
nebo dlouhého trvání, výjimečně nebezpečného nebo katastrofického charakteru, která by
pravděpodobně způsobila hluboké rozrušení téměř u kohokoliv. Marsk et al. (1998) zjistil
zjevný vztah mezi závaţností stresové expozice a rizikem pro rozvoj PTSD . Tato poruchy
se třikrát častěji objevila u zraněných veteránů neţ u těch, kteří zranění v boji nebyli.
Podobně se PTSD daleko častěji objevuje u ţen, které byly během znásilnění poraněny neţ
u těch, které poraněny nebyly. Na druhé straně však není nezbytné, aby událost přímo
postihla jedince jako oběť. Často stačí být svědkem ohroţující události.
Ovšem ne u kaţdého, kdo zaţije těţkou traumatickou událost, se rozvine PTSD. Podle
Praška, Hájka a Preisse (2002) se část osob po přechodném období psychické nestability
dokáţe dobře kompenzovat. Klinicky je nutné vzít v úvahu individuální biologické faktory,
preexistující psychosociální faktory a události, které se staly po traumatické události.
Společný skupinový záţitek traumatické události (např. poţár nebo povodeň) pomáhá
jedinci lépe se s traumatem vypořádat, protoţe událost můţe sdílet s ostatními. Marks et al.
(2000) ve svém přehledu shrnuje, ţe kromě objektivních charakteristik události, jako je
míra ohroţení na ţivotě, pocity viny, přítomnost či nepřítomnost tělesného zranění, velkou
roli hraje kognitivní a afektivní reakce. Záţitek intenzivního strachu, bezmoci nebo děsu
výrazně zvyšuje pravděpodobnost rozvoje PTSD.
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5.5. Symptomatologie
Osoby, které proţili traumatickou událost následně trpí často různými psychickými a
fyzickými obtíţemi. Do jaké míry se

psychické trauma na člověku podepíše závisí

zejména na intenzitě traumatu, následné pomoci, podpoře od okolí a ţivotních
zkušenostech. Za nejběţnější symptomy posttraumatické stresové poruchy lze povaţovat
opakující se vzpomínky na událost a její okolnosti, děsivé sny připomínající psychické
trauma, znovuproţívání traumatu v podobě útrţků (flashbacky), vzpomínky na minulost,
vyhýbání se myšlenkám, pocitům i činnostem spojených s psychickým traumatem, ztráta
zájmu o důleţité věci, pocity odcizení, omezení a oploštění pozitivních emocí společně
s pocity, ţe budoucnost nemá smysl. Dále lze zaznamenat problémy s usínáním a spánkem
vůbec, potíţe se soustředěním, podráţděnost, výbuchy hněvu, často ustrašené chování
spojené s nadměrnou lekavostí.
Basoglovi výzkumné studie publikované v roce 1992 ukazují, ţe jedním z faktorů
ovlivňující symptomatologii PTSD je velikost stresoru. Zjistil, ţe určité skutečnosti za
ţivota před traumatem jako jsou problémy s chováním v dětství, chudobné poměry
v rodině, neuroticismus nebo předchozí psychická porucha mohou zvyšovat sklon ke
vzniku PTSD. Chronická forma této poruchy bývá spojována s nízkou úrovní sociální
opory. Některé výzkumy se zabývaly rodinnou psychopatologií u vietnamských veteránů.
Bylo zjištěno, ţe vojáci, kteří trpěli PTSD, vykazovali vyšší míru rodinné psychopatologie.
Mezi další faktory ovlivňující symptomatoloii PTSD patří věk a vývojové fáze, kde lze
konstatovat, ţe citlivost na stres je vyšší v těch fázích vývoje, kdy je obecně citlivost
zvýšena a kognitivní procesy nejsou dostatečným zdrojem ke zvládnutí extrémní zátěţe
(dětství, puberta, adolescence, důchodový věk).
Podle Čápa a Dytricha (1967) a Čačky (1993) je důleţitým faktorem osobnost. Lidé
vybavení silnými kognitivními procesy a adaptivními schopnostmi se s traumatickými
situacemi vyrovnávají snadněji. Lépe zvládají nové situace a lépe snášejí frustraci, jsou
méně bojácní a jsou schopni poţádat o pomoc, kdyţ ji potřebují. Bray, Camlin a Fairbank
(2001) ve své studii zohledňují skutečnost, ţe u válečných vězňů, kteří byly vystaveni
psychickému a fyzickému mučení nehraje zcela rozhodující roli, jaká byla jejich osobnost
před traumatickým záţitkem, protoţe míra traumatizace byla extrémní. U některých vojáků
došlo dokonce k psychotickým reakcím poté, co trpěli několik měsíců různě výraznou
PTSD.
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Za důleţitý faktor ovlivňující symptomatologii PTSD lze povaţovat schopnost jedince
zvládat psychologické krize v minulosti. Výzkum uskutečněný profesorem T.L.Arcelem
(1994) z Chorvatska konstatuje, ţe lidé, kteří byli schopni se vyrovnat se stresem a
krizovými situacemi a kteří mají pozitivní zkušenosti s nalézáním adekvátních řešení,
budou lépe zvládat i traumatické záţitky. Platí to i naopak, ačkoli symptomy zhroucení
přicházejí někdy po mnoha letech zdánlivě dobré adaptace, kdy je vyvolá situace
připomínající hluboko skryté trauma a potlačené emoční reakce.

5.6. Diagnostika
Posttraumatická stresová porucha vzniká jako opoţděná nebo prodlouţená reakce na
stresovou událost nebo situaci, krátce nebo dlouho trvající, neobvykle hrozivého nebo
katastrofického rázu, která pravděpodobně u kaţdého vyvolá pronikavou tíseň. Příčinou je
tedy expozice těţké traumatické události. Vedle jiţ zmíněných válečných zkušeností a
pobytu v koncentračních táborech lze k traumatizujícím událostem zařadit dopravní
nehody, zkušenost rukojmích, znásilnění, úmrtí nebo těţké zranění někoho blízkého apod.
Ke stanovení diagnózy není třeba, aby postiţený byl sám vystaven traumatu, ale stačí aby
byl svědkem traumatizující události nebo aby s ním byl konfrontován.
Kritéria pro její diagnózu jsou obsaţena v DSM-IV (American Psychiatric association,
1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – čtvrté vydání z roku 1994.
Jedná se o jiţ zmíněný „Diagnostický a statistický manuál duševních poruch“, který je
pouţíván jako rozšíření a doplnění psychiatrické části ICD-10 (International Classification
of Diseases) – Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. vydání.
Základní kritéria pro stanovení diagnózy PTSD jsou následující:
A. Jedinec byl vystaven traumatické události, pro kterou platí současně tyto podmínky:
1. Proţil, byl svědkem

nebo musel čelit události nebo událostem, při nichţ došlo

k usmrcení někoho jiného, kdy hrozila smrtného kdy došlo k těţkému úrazu nebo
k ohroţení fyzické integrity vlastní nebo jiných.
2. Odpověď jedince zahrnovala intenzivní strach, beznaděj nebo hrůzu.
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B. Traumatická událost je neodbytně znovuproţívána jedním nebo několika z následujících
způsobů:
1. Opakované a neodbytně obtěţující vybavování událostí ve formě představ, myšlenek
nebo vjemů.
2. Opakované nepříjemné sny týkající se události
3. Konání nebo pocity, jako by se traumatická událost vracela ve formě pocitu
znovuproţívání, iluzí, halucinací a epizod disociačních flashbacků, včetně takových, které
se vyskytují při probouzení nebo při intoxikaci.
4. Závaţné psychické obtíţe po vystavení vnitřním nebo vnějším podnětům, jeţ
symbolizují nebo něčím připomínají traumatickou událost
5. Somatická reakce ne vystavení vnitřním nebo zevním podnětům, které symbolizují nebo
něčím připomínají traumatickou událost.
C. Trvalé vyhýbání se podnětům spojených s traumatem a ochromení všeobecné
vnímavosti, které nebylo přítomno před traumatem, projevujícím se třemi nebo více
z následujících kritérií:
1. snaha vyhnout se myšlenkám, pocitům nebo rozhovorům spojeným s traumatem
2. snaha vyhnout se činnostem , místům nebo lidem vyvolávajícím vzpomínku na trauma
3. neschopnost vyvolat nějaký důleţitý moment traumatu
4. zájem o důleţité činnosti je zřetelně sníţen
5. pocit lhostejnosti nebo odcizení ve vztahu k jiným
6. zúţený rozsah emotivity, například neschopnosti pociťovat lásku
7. pocit omezených moţností do budoucnosti, například ztráta zájmu o kariéru, manţelství,
děti nebo ztráta normální chuti do ţivota.
D. Trvalé příznaky zvýšené dráţdivosti, které nebyly přítomny před traumatem, projevující
se dvěma nebo více z následujících kritérií:
1.obtíţe s usínáním nebo udrţením spánku
2.podráţděnost nebo návaly hněvu
3. obtíţe s koncentrací
4. hypervigilita
5. nadměrná úleková reaktivita
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E. Porucha (příznaky B,C a D) trvá déle neţ jeden měsíc.
F. Porucha způsobuje klinicky významné obtíţe nebo zhoršení výkonu sociálních,
pracovních nebo jiných důleţitých aktivit.
Bliţší určení:
Akutní: trvají-li příznaky méně neţ tři měsíce.
Chronická: trvají-li příznaky tři měsíce nebo déle.
S odloţeným začátkem: Začínají-li příznaky nejméně šest měsíců po vystavení stresoru.
Baštecká (2005) zdůrazňuje, ţe v poslední době se objevuje termín tzv. částečná PTSD,
kterou odborníci diagnostikují v případě, ţe pacient trpí méně neţ pěti z uvedených
příznaků déle neţ jeden měsíc.
PTSD zahrnuje sociální, emocionální a behaviorální abnormality následující po vystavení
rozpoznatelnému silnému stresoru. Je zařazena mezi úzkostné poruchy a samotná úzkost je
zde pokládána za významnější diskriminační faktor neţ stresový činitel. Proto můţeme
diagnostikovat PTSD jen v případě trvání symptomatického kritéria nejméně jeden měsíc.
Podle tohoto pohledu je akutní PTSD normální emoční odpovědí na abnormální zátěţ, a
není znakem duševní poruchy. Posttraumatická stresová porucha se můţe objevit
v jakémkoliv věku včetně dětství a stáří. Můţe se objevit bezprostředně po traumatu, stejně
tak ale aţ po mnoha měsících či letech po proţitku. Ne všem lidem vystaveným
mimořádnému stresu se vyvine porucha. Riziko je však tím vyšší, je-li přítomno i fyzické
vyčerpání a organické faktory, jako je například stáří.
5.7. Psychologická pomoc
Moţnost ovlivnit subjektivní vnímání jedince psychologickými prostředky vytváří prostor
pro

psychologickou

intervenci

(krizová

intervence,

psychologické

poradenství,

psychoterapie). Podle Mitchella a Everlyho (2003) je cílem pomoci dosáhnout u
traumatizovaného člověka vnitřní stabilizaci a zklidnění tím, ţe dojde k uvolnění jeho
emočního napětí. Důleţitá je schopnost empatie, autenticita, lidsky vřelý projev a
schopnost vyjádřit traumatizovanému člověkovi porozumění. Takto vedená psychologická
pomoc pomáhá pacientovi obnovit přirozený pocit kontroly nad sebou a minimalizovat
silný vliv minulých záţitků na současné proţívání.
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Podle J. Praška et al. (2003) prochází pacient v průběhu psychologické pomoci třemi
stádii:
1. Získávání pocitu bezpečí
2. Vzpomínání na podrobnosti traumatické události a její akceptace
3. obnovení normálního ţivota.
J.T. Mitchell (1983) zavedl strukturovanou metodu pomoci obětem traumatických událostí
a nazval je debriefing. Tato metoda byla určena pouze pro záchranáře. Dnes se setkáváme
s různými pojetími debriefingu a navazujících postupů. Za nejčastěji pouţívané metody lze
povaţovat debriefing, defusing a demobilizace, které tvoří dohromady systém poskytování
psychologické pomoci pod souhrnným názvem CISM – Ciritical incident stress
management (Zacházení se stresem v kritických situacích). Rozlišuje se pomoc přímým
obětem a pomoc profesionálním pracovníkům (hasiči, záchranáři, vojáci, policisté).
Podle Schumachera (2004) je cílem demobilizace sníţení stresu spojeného s katastrofou a
začátek obnovy sil. Trvá přibliţně 30 minut, který se rozděluje na 10 minut rozhovoru a 20
minut odpočinku. Tématem rozhovoru jsou informace o zvládání stresu stresu, popis
fyzických, kognitivních, emocionálních a behaviorálních symptomů a doporučení týkající
se jídla, spánku a

interpersonálních vztahů a informace o následných debriefincích.

Následuje 20 minut relaxace.
Cílem defusingu je zmírnění dopadu traumatické události ve smyslu zmírnění emocionální
zátěţe a zhodnocení potřeby debriefingu. Obvykle trvá 20-45 minut. Skládá se z úvodu, z
explorace, kde povaţujeme za důleţité kombinování faktů, myšlenek a reakcí traumatické
události a z informace o moţnostech zvládání stresu.
Mitchell a Everly (2003) hovoří o debriefingu jako o metodě na zmírnění stresové reakce
a zrychlení obnovy psychických sil. Trvá 2 aţ 3 hodiny a má 7 přesně strukturovaných
fází. Úvod, fáze faktů z důrazem na kognitivní úroveň. Jedná se o začátek vyprávění
osobního příběhu. Následuje myšlenková fáze, kde pacient přechází z kognitivní do
emocionální úrovně. Zde je důleţitá reflexe události. Emocionální úroveň vyúsťuje v fázi
reakcí, která se vyznačuje ventilováním a vyjádřením nejhorších záţitků traumatické
události. Po skončení fáze reakcí následuje fáze symptomů vyznačující se shrnutím
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stresových projevů a rozčleněním symptomů na fyzické, kognitivní, emocionální a
behaviorální.V průběhu této fáze je nutný přechod z emocionální úrovně do kognitivní. Na
kognitivní úrovni začíná fáze učení, která se zabývá hlavními stresovými projevy a učí
s nimi zacházet a zvládat je. Obsahuje základní techniky vyrovnávání se se stresem.
Poslední fází je tzv. návrat, který obsahuje přípravu na ukončení debriefingu s moţností
pokračování v diskusi. Provádí se celkové shrnutí a zodpovídají se otázky účastníků
debriefingu. Debriefing se provádí vţdy skupinově a není povaţován za psychoterapii.
Cílem takto poskytované pomoci je odţití emocí souvisejících s proţitou traumatickou
událostí. Psychologická pomoc je účinná, pokud přihlíţí k typu události, času a měnícím se
potřebám klientů.
5.8. Prognóza
PTSD můţe mít akutní nebo chronickou formu. V akutních případech se symptomy vyvíjí
do 3 měsíců od vzniku traumatické události. Jestliţe porucha trvá déle neţ 3 měsíce, jedná
se o chronickou formu PTSD. Premorbidní osobnost (osobnost před vypuknutím choroby),
fyzické podmínky a sociální okolnosti mají zásadní vliv na sociální fungování a tím i na
prognózu PTSD. Největší a nejobtíţnější problém pacientů je abúzuz (nadměrné uţívání)
alkoholu a narkotik. Podle studií (Hughes, 2005 a Linden et al., 2007) splňuje ještě
kritéria pro jednu nebo dvě další konkrétní psychiatrické diagnózy aţ 80% pacientů s touto
poruchou. Nejfrekventovanějšími diagnózami jsou deprese, fobická (úzkostná) porucha a
poruchy mozku způsobené poţíváním alkoholu a návykových látek.
V rámci prognózy můţeme konstatovat, ţe průběh PTSD je kolísavý a ve většině případů
lze očekávat uzdravení. Foy (1992) uvádí, ţe latence od rozvoje příznaků od traumatické
události můţe trvat týdny aţ měsíce. U malé části postiţených můţe porucha trvat mnoho
let a vést aţ k trvalým změnám osobnosti. Podle

Praška, Hájka a Preisse (2002) se

přibliţně 30% pacientů spontánně v průběhu času uzdraví, u 40% přetrvávají mírné
příznaky, u přibliţně 20% dojde sice ke zlepšení, ale přetrvávají středně závaţné příznaky
a u 10% vůbec ke zlepšení nedojde. U části postiţených však můţe nastat chronický
průběh PTSD, trvající mnoho let a PTSD můţe způsobit trvalou změnu osobnosti.
Podle Praška, Hájka a Preisse (2002) je výskyt PTSD 10,4 – 12,3% u ţen a 5,0 – 6,0% u
muţů v západní populaci. PTSD můţe vzniknout v jakémkoliv věku. Porucha častěji
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postihuje svobodné, rozvedené, ovdovělé, ekonomicky handicapované nebo sociálně
izolované lidi.

Obrázek č.3: Prvotní ošetření českého vojáka po útoku povstalců, Irák, 2003.
(soukromý archiv autora, 2003)

Obrázek č. 4: Zasypání českého vojáka po výbuchu granátu povstalců, Afgánistán, 2008.
(soukromý archiv autora, 2008)

69

6. Syndrom vyhoření
6.1.

Definice a historie

Od 70. let minulého století se psychologové zabývají stavy celkového, především pak
psychického vyčerpání, které se manifestuje v oblasti myšlení, motivace i emocí.
Ovlivňuje postoje, názory, ale i výkonnost a následně celé vzorce především
profesionálního chování a jednání
Křivohlavý (1998) upozorňuje, ţe Burn-out byl jako jev rozpoznáván a identifikován
poprvé v průběhu osmdesátých let 20. století. Byl původně spojován se stavem alkoholiků,
kteří kromě alkoholu o vše ostatní ztratili zájem. Později se tento pojem rozšířil i pro oblast
drogových závislostí, kde toxikomani ztráceli zájem o cokoli jiného mimo drogu. Svět se
jim zúţil jen na tuto oblast.
(Nezanedbatelnou skupinu nemocných tvořili i příslušníci tehdejší čs.armády).
Postupně pronikal i do jiných oblastí. Předcházel například i pojmu workoholik, který
vypovídá o stavu přepracovanosti. Lidé, potaţmo vojáci, se cítí apatičtí a vyčerpaní,
nedokáţí překonávat běţné překáţky a začínají se stranit ostatních.
V této souvislosti ho uvedl poprvé do literatury J. Freudenberger (1974). Jde o výstiţnou
metaforu, kdy anglicky burnout znamená dohořet, vyhořet, vyhasnout. Podle Křivohlavého
(1998) hořící oheň znamená v psychologické rovině motivaci, aktivitu, zájem. Vyhoření
pak znamená dohořívání, ztrátu nadšení. Syndrom burn-out definoval jako vyhasnutí
motivace a stimulujících podnětů v situaci, kde péče o jedince a neuspokojivý vztah jsou
příčinou, ţe práce nepřináší očekávané výsledky. Syndrom je spojován se stavem
psychického i fyzického vyčerpání následujícího po vyčerpávajícím a dlouhotrvajícím
stresu. Freudenberger (1974) definuje syndrom vyhoření jako vyplenění všech
energetických zdrojů původně velice intenzivně pracujícího člověka, např. lidí, kteří se
snaţí druhým lidem pomoci v jejich těţkostech a pak se cítí sami přemoţeni jejich
problémy.
V 70. aţ 80. letech minulého století došlo k nárůstu zájmu o tuto problematiku. V současné
době se burnout syndrom objevuje ve středu zájmu převáţně v zemích, které na přelomu
80. a 90. let prošly velkými reformami a burnout rozšiřuje okruh problémů souvisejících se
zvládáním stresu občanů vyrovnávajících se s důsledky těchto transformačních kroků.
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Nejinak je tomu i s příslušníky armády ČR, kteří se vyrovnávají jak s transformací
společnosti tak také s transformací armády a jsou poprvé vysílání do zahraničí k plnění
bojový úkolů v neznámém a nebezpečném prostředí. Současně začíná být dosazován jako
významný prvek do širších společenských souvislostí a hledají se nové vztahy, proměnné a
moţnosti ovlivnění burnoutu z této oblasti.
Nověji se můţeme v odborné literatuře setkat s dalšími „verzemi“ burn-out syndromu. Byl
popsán tzv. syndrom obnošení, charakterizovaný pocitem naprostého vyčerpání, narůstající
únavy a nezájmu v důsledku dlouhotrvajícího, stereotypně působícího stresu. V souvislosti
s prací v nestimulujícím prostředí s nízkou autonomií práce, často pod úrovní kvalifikace
můţeme mluvit o pojmu syndrom podcenění. Pojem copout je chápán jako zjevné selhání a
útěk od odpovědnosti. Malá výkonnost není způsobena únavou a vyčerpáním,
ale celkovým nezájmem, lhostejností, malou odpovědností.
Výskyt syndromu vyhoření ve společnosti postupně dále roste, vzhledem ke zvýšenému
ţivotnímu tempu, rostoucím nárokům na ekonomické, sociální a emoční zdroje člověka v
dnešní relativně rozvinuté a spotřebně orientované společnosti. Prodlouţila se téţ etapa
ţivota, po kterou je potřeba těmto nárokům čelit.
Podle Ministerstva zdravotnictví České republiky (2008) přiřazuje Mezinárodní klasifikace
nemocí - MKN 10 syndromu vyhoření kód Z 73.0. s názvem problémy spojené s obtíţemi
v uspořádání ţivota. Syndrom vyhoření vylučuje stavy, které jsou spojené s psychiatrickou
diagnózou nebo s monotónností práce, kde se sice můţe jednat o únavu a znechucení,
avšak tento stav není spojován s pocity neschopnosti.
MKN-10 dále stanovuje, ţe v případě nejasností či pochybností by syndrom vyhoření, či
některé jeho momentálně dominující symptomy, mohl být v závislosti na konkrétním
klinickém obrazu řazen částečně také do skupiny diagnóz F 48 – Jiné neurotické poruchy,
a to zvláště do podskupin F 48.0 – „Neurastenie“ a F 48.1 – Depersonalizační a
derealizační syndrom, neboť jde v podstatě o specifický únavový syndrom. Teoreticky lze
uvaţovat i o souvislosti se skupinou diagnóz F 43 – Reakce na těţký stres a poruchy
přizpůsobení s dodatkem, ţe v úvahu by připadala pouze souvislost se stresem chronické
povahy.
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V průběhu 40 let zkoumání tohoto fenoménu vznikla řada definic, které se pokoušejí
zachytit podstatu tohoto problému. Tyto definice se různí zejména podle zvoleného úhlu
pohledu, ale v některých rysech se shodují:


Za základní jsou povaţovány psychické příznaky, které vedou ke změnám i
v rovině tělesné a sociální.



Jde především o psychický stav, proţitek vyčerpání.



Klíčovou sloţkou syndromu je zřejmě emoční oploštělost, kognitivní vyčerpání a
„opotřebení" a často i celková únava.



Všechny hlavní sloţky tohoto syndromu rezultují z chronického stresu
(kaţdodenní, zdánlivě nekonečná a nevyhnutelná povaha chronického stresu, akutní
stres k vyhoření nevede).



Menší efektivita práce není spojována se špatnými pracovními schopnostmi a
dovednostmi, ale naopak s negativními vytvořenými postoji a z nich vyplývajícího
chování.



Syndrom vyhoření se vyskytuje u jinak psychicky zdravých lidí, nesouvisí nijak s
psychickou patologií.



Vyskytuje se především u profesí, obsahujících jako podstatnou sloţku pracovní
náplně „práci s lidmi“ nebo alespoň kontakt s lidmi.



Trvalý a nekompromisně prosazovaný poţadavek na vysoký, nekolísající výkon,
který je pokládán za standard, s malou, či ţádnou moţností úlevy, odchylek,
vysazení a se závaţnými důsledky v případě chyb a omylů.



Pocit jedince, ţe jiţ nadále nemůţe těmto poţadavkům dostát, ve spojení s
přesvědčením, ţe úsilí vkládané do vykonávané činnosti je naprosto neadekvátní
nízkému výslednému efektu.

6.2.

Symptomatologie

Volně podle Kebzy a Šolcové (2008) jsou příznaky syndromu vyhoření vyjádřeny na všech
úrovních bio-psycho-sociálního modelu zdraví.
Na psychické úrovni:


Jedním ze základních pocitů, typických pro vyhoření, je pocit profesního
neúspěchu, přesvědčení, ţe jedinec ztratil svůj potenciál fungovat a vyvíjet se ve
své profesi. Důsledky toho selhání se projevují ve vztahu k sobě a k pracovní
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činnosti. Vztah k pracovní činnosti – ţádoucí a oblíbené, která byla dříve náplní
ţivota – se mění a stává se negativním, je provázen pocity zklamání a marnosti, aţ
se zdá nemoţné v této činnosti ještě někdy pokračovat. Pracovní výkon je zhoršen,
často je téţ přítomna změna vztahu ke klientům ve smyslu negativních aţ
cynických pocitů a postojů. Psychický stav je charakterizován pocity psychického,
zvláště emocionálního vyčerpání, odosobněním a ztrátou zájmu na dalším osobním
růstu, sníţením osobních aspirací. Ve vztahu k původně vykonávané profesi a
většině s ní souvisejících okolností se objevují hostilní (nepřátelské) pocity, úzkost,
deprese, negativismus, emoční oploštění, lhostejnost. Vztah k sobě je
charakterizován tendencí ke sníţenému sebevědomí, k negativnímu mínění o sobě,
zejména pokud jde o pracovní kompetenci.


Výrazné je rovněţ utlumení empatie a ztráta či výrazná redukce pozitivních vztahů
k osobám, jimţ má být poskytována určitá sluţba (např. pacientům, klientům,
zákazníkům aj.), nebo s nimiţ je jedinec v kontaktu a na jejichţ hodnocení záleţí
efektivita jeho činnosti. Tyto osoby začínají být vnímány ne jako lidské bytosti, ale
jako objekty, tvořící součást vnějšího prostředí.



Dominuje pocit, ţe dlouhé a namáhavé úsilí o něco jiţ trvá nadměrně dlouho a
efektivita tohoto snaţení je v porovnání s vynaloţenou námahou nepatrná.



Výrazný je pocit celkového, především pak duševního vyčerpání, v duševní oblasti
je pak proţíváno především vyčerpání emocionální, dále pak vyčerpání v oblasti
kognitivní spolu s výrazným poklesem aţ ztrátou motivace.



Únava je popisována dosti expresivně („mám toho po krk“, „jsem uţ úplně na dně“,
„jsem k smrti unaven“, „cítím se vyţdímaný“), coţ je v rozporu s celkovým
utlumením a oploštěním emocionality.



Dochází k utlumení celkové aktivity, ale zvláště k redukci spontaneity, kreativity,
iniciativy a invence.



Převaţuje depresivní ladění, pocity smutku, frustrace, bezvýchodnosti a beznaděje,
tíţivě je proţívána marnost vynaloţeného úsilí a jeho nízká smysluplnost.
Objevuje se přesvědčení o vlastní postradatelnosti aţ bezcennosti, jeţ někdy hraničí
aţ s mikromanickými bludy.



Projevy negativismu, cynismu a hostility ve vztahu k osobám, jeţ jsou součástí
profesionální práce s lidmi (pacientům, klientům, zákazníkům a dalším).
Pokles aţ naprostá ztráta zájmu o témata související s profesí, často téţ negativní
hodnocení instituce, v níţ byla profese aţ dosud vykonávána.
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Sebelítost, intenzivní proţitek nedostatku uznání.



Iritabilita, někdy téţ (selektivní) interpersonální senzitivita.



Redukce činnosti na rutinní postupy, uţívání stereotypních frází a klišé.

Na fyzické úrovni:


Stav celkové únavy organismu, apatie, ochablost.



Rychlá unavitelnost, dostavující se po krátkých etapách relativního zotavení.



Vegetativní obtíţe: bolesti u srdce, změny srdeční frekvence, zaţívací obtíţe,
dýchací obtíţe a poruchy (nemoţnost se dostatečně nadechnout, „lapání po dechu“
atd.).



Bolesti hlavy, často nespecifikované.



Poruchy krevního tlaku.



Poruchy spánku.



Bolesti ve svalech.



Přetrvávající celková tenze.



Zvýšené riziko závislosti všeho druhu.



Zásahy do rytmu, frekvence a intenzity tělesné aktivity.

Na úrovni sociálních vztahů:


Celkový útlum sociability, nezájem o hodnocení ze strany druhých osob – výrazná
tendence redukovat kontakt s klienty, často i s kolegy a všemi osobami, majícími
vztah k profesi.



Zjevná nechuť k vykonávané profesi a všemu, co s ní souvisí (plán či harmonogram
práce, zpracování výsledků, dohoda nových či náhradních termínů).



Nízká empatie (projevuje se často či téměř vţdy u osob s původně vysokou
empatií).



Konkrétně – operační styl myšlení.



Postupné narůstání konfliktů (většinou však nikoli v důsledku jejich aktivního
vyvolávání, ale spíše v důsledku nezájmu, lhostejnosti a „sociální apatie“ ve vztahu
k okolí.
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6.3.

Proces vývoje

Burn-out syndrom chápeme jako proces, který trvá mnoho měsíců i let a jehoţ vrcholem je
vyhoření. Probíhá v několika fázích, které jsou různými autory popisovány různě jak do
počtu fází, tak způsoben hodnocení. Některé fáze syndromu vyhoření mohou být na
člověku výrazně patrné, jiné mohou být jen naznačené a nevýrazné. Někdy si člověk
uvědomuje, ţe je „přepracovaný“, jindy se necítí dobře a neví proč. Příčinu hledá většinou
jinde, neţ ve svém ţivotním rytmu a komunikačních stylech.
Identifikace fáze syndromu vyhoření vychází jednak z pozorování jednotlivých příznaků u
osob, v jejichţ chování se burnout syndrom začíná projevovat, jednak ze subjektivního
hodnocení psychického stavu a samozřejmě ze speciálních psychologických metod, jeţ
byly k diagnostice tohoto syndromu zkonstruovány. Kebza a Šolcová (2008) povaţují za
nejuţívanější metody dotazníky, zaloţené na posuzovacích škálách: jde např. „Maslach
Burnout Inventory“ Ch. Malsachové a S. Jacksonové, a o „Burnout Measure“ A. Pinesové,
E. Aronsona a D. Kafryho. Vzhledem k tomu, ţe syndrom vyhoření vnímáme jako proces,
hodnocení pomocí dotazníku pouţíváme spíše ve výzkumné oblasti. V praxi jde pouze o
orientační vyšetření, které otvírá moţnost k individuálnímu posouzení v rovině klient –
psycholog (psychoterapeut).

Jedním ze základních přístupů ke stanovení fází burnout syndromu je koncepce autorů Ch.
Maslacha a S. Jacksona (1996), která dělí syndrom vyhoření do 4 fází:
1. Idealistické nadšení a přetěţování
2. Emocionální a fyzické vyčerpání
3. Dehumanizace druhých lidí jako obrany před vyhořením
4. Terminální stadium: Křivohlavý (1998) charakterizuje toto stadium jako stavění se
proti všem a proti všemu a objevení se syndromu burnout v celé jeho pestrosti „sesypání se“ a vyhoření všech zdrojů energie.

Procesuální stránku syndromu vyhoření odráţí také „čtyřfázový“ model procesu burnout
hodnocený pomocí dotazníku Burnout Measure (A.Pines, E.Aronson). Tato metoda je
jednou z nejčastěji pouţívaných metod k posouzení procesu syndromu vyhoření a proto
byla také pouţita v empirické části této rigorózní práce. Obsahuje 21 poloţek,
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posuzovaných na sedmibodové posuzovací škále vypovídající o tom, jak často člověk
zaţívá popisované pocity. Tento dotazník je zaměřen na všechny aspekty celkového
vyčerpání (exhausce):


Pocity fyzického vyčerpání – viz pocity únavy, celkové slabosti, oslabení, pocity
stavu, kdy je člověk blízek tomu, aby onemocněl pocity ztráty sil – „udření“



Pocity psychického vyčerpání –beznaděj, ztráta iluzí (kladných představ o sobě a o
světě), pocity marnosti vlastní existence, bezvýchodnost.



Pocity sociální izolovanosti, nezájem o okolí, pocity jakoby chycení do pasti.

Vosečková a Hrstka (2010) uvádí schéma vyčerpání následovně:
Schéma č. 1: Posouzení jedince na škále pohoda – vyčerpání

1

2

3

4
čas

nadšení
zaujetí pro věc

přetíţení

počátky dehumanizace
totální vyčerpání
okolí – obrana před dalším
negativismus
vyčerpáním
nezájem, lhostejnost

psychické a fyzické
vyčerpání

Pro porovnání zde uvádím také vícefázové modely průběhu syndromu vyhoření, které
nejsou tak rozšířené jako ty, které se ve výčtu fází spokojily maximálně se čtyřmi.
Nejčlenitější je model, který publikoval ve své knize John W. James (cit. podle
Křivohlavý, 1998). Nacházíme zde celkem 12 po sobě následujících fází či stadií tohoto
procesu:

Fáze 1: NUTNOST OSVĚDČIT SE
Z individuální snahy o výkon, potřeby činnosti a poţadavku na výkon se zvýšenými
nároky na sebe sama se stává nutnost výkonu. Současně klesá ochota uznat vlastní hranice,
moţnosti a také přiznat nepříznivý obrat.
76

Fáze 2: ZESÍLENÍ NASAZENÍ
Je delegováno jako obtíţné, proţíváno jako časově náročné a ohroţuje vlastní
nepostradatelnost. Člověk má pocit, ţe musí všechno udělat sám, aby se osvědčil.
Fáze 3: ZANEDBÁVÁNÍ VLASTNÍCH POTŘEB
Touha po klidu, uvolnění a příjemných sociálních kontaktech ustupuje čím dál více do
pozadí – rovněţ klesá sexuální aktivita. Naproti tomu stoupá uţívání alkoholu, nikotinu,
kávy a prostředků na spaní, protoţe se objevují poruchy spánku.Tuto fázi často doprovází
pocit blaha, přerušení práce se můţe zdát těţké.
Fáze 4: POTLAČENÍ KONFLIKTŮ A POTŘEB
Vyskytují se chyby, jako např. nedochvilnost, záměna termínů a témat atd.
Fáze 5: PŘEHODNOCENÍ HODNOT
Vnímání je na základě otupení narušeno. Priority se přesouvají, sociální kontakty jsou
povaţovány nemístné a zatěţující. Důleţité ţivotní cíle klesají na ceně nebo se vysvětlují
jinak.
Fáze 6: ZESÍLENÍ POPÍRÁNÍ VZNIKAJÍCÍCH PROBLÉMŮ
Potlačení vlastních potřeb a konfliktů je přímo obsahem ţivota. Následkem bývá uzavírání
se před okolím, cynismus, agresivní obrany, netrpělivost a netolerance. Bliţní jsou vnímáni
jako zlí, hloupí, zatěţující, neuznalí a nedisciplinovaní lidé. Poprvé se objevuje zřetelná
ztráta výkonu a tělesné potíţe! Nutnost profesionální pomoci.
Fáze 7: ÚSTUP
Sociální síť je vnímána jako nepřátelská, zatěţující a přetěţující. Postiţeného ovládá
dezorientace, beznaděj a odcizení. Hledá náhradní uspokojení v alkoholu, lécích a jídle,
drogách a sexualitě. Člověk se cítí omezený a působí dojmem, ţe funguje automaticky.
Fáze 8: ZMĚNY CHOVÁNÍ
Pozornost a náklonnost okolí jsou interpretovány jako útok, coţ vede k chorobným
(paranoidním) reakcím.
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Fáze 9: ZTRÁTA SMYSLU PRO VLASTNÍ OSOBNOST
Vzniká pocit, jako by člověk nebyl sám sebou, ale fungoval uţ pouze automaticky. Člověk
musí s profesionální pomocí drţet delší dobu odstup od kaţdodenních závazků a hledá
alternativní ţivotní koncepce.
Fáze 10: VNITŘNÍ PRÁZDNOTA
Člověk se cítí vyčerpaný, zesláblý, bez odvahy a prázdný. Příleţitostně propadá panice.
Obává se ostatních lidí a shromáţdění lidí.
Fáze 11: DEPRESE
Zoufalství, vyčerpání, bolestivé vnitřní pocity se střídají s pocitem opuštění a myšlenkami
na sebevraţdu.
Fáze 12: ÚPLNÉ VYHOŘENÍ
Duševní, tělesné a emocionální vyčerpání, sklony k infekcím, onemocnění srdce, krevního
oběhu nebo ţaludku a střev, tvoří kompletní obraz klasické krize v důsledku změn. Akutní
nutnost krizové intervence.
6.4.

Diagnostika

Diagnostika vychází z pozorování jednotlivých symptomů u ohroţených osob. Dále lze
jednotlivé informace získávat z proţitků osob, které o daném problému syndromu vyhoření
uţ něco ví, a nakonec lze také vyuţít speciálních psychologických metod, které byly
vytvořeny pro tyto účely.
Bylo vytvořeno odhadem kolem 30 různých škál k měření syndromu vyhoření. Ačkoli
shoda ohledně jejich výhod a nevýhod vyuţívání neexistuje, přece jen časem
vykrystalizovaly dvě škály, které se dnes nejvíce pouţívají: je to Inventář vyhoření
Christiny Maslachové a Susan Jacksonové (the Maslach Burnout Inventory -MBI) a Míra
vyhoření (the Burnout Measure - BM) od Ayaly Pinesové a Elliota Aronsona.
Škála BM je sebe-diagnostický nástroj skládající se z 21 tvrzení, která jsou hodnocena na
sedmibodové škále.
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Škála MBI byla původně určena pro lidi, kteří poskytovali nějaké sluţby jiným. Autorky
rozlišily v rámci burnoutu tři dimenze: depersonalizaci, osobní výkonnost a emocionální
vyčerpání. První verze MBI vypadala tak, ţe jedinec byl konfrontován s určitým
mnoţstvím tvrzení, která měl ohodnotit co do frekvence výskytu a intenzity na
sedmibodové škále. Postupně byly vytvořeny specializované varianty pro ty, kteří pracují v
oblastech sluţeb jiným lidem, dále pro učitele a nakonec pro ty, kteří nezapadají ani do
jedné z těchto skupin.

6.5.

Fáze

Hrstka a Vosečková (2008) poukazují na popis fází syndromu vyhoření podle Edelwiche a
Brodského, kde lze v dynamice průběhu procesu vyhoření u většiny případů rozlišit pět
stádií.
1. Nadšení
2. Stagnace
3. Frustrace
4. Apatie
5. Intervence
Na počátku je nadšení. Naprostá většina nováčků, vstupujících do některé z profesí, si s
sebou do svého prvního zaměstnání přináší velké naděje a nerealistická očekávání. S
idealismem a plni elánu a nápadů se vrhají do práce, o které mají zpočátku jen nejasné
představy. Velmi často přináší práce takové uspokojení, ţe se stane nejdůleţitější součástí
ţivota – nadšený nováček věří, ţe práce pro druhé naplňuje smysl jeho ţivota a kromě ní
uţ nic nepotřebuje. Největším nebezpečím tohoto stadia je identifikace s klienty a
neefektivní vydávání energie, které se často pojí s dobrovolným přepracováním.
Následuje stadium stagnace. Počáteční nadšení uţ dohasíná, práce uţ není tak přitaţlivá,
aby zastínila všechno ostatní. Člověk uţ se dostatečně rozkoukal, v mnohém byl realitou
nucen slevit ze svých očekávání a začíná mít pocit, ţe by kromě práce bylo pěkné mít také
volný čas, aspoň trochu peněz, auto, přátele, partnera, moţná rodinu nebo byt. Těţiště teď
tvoří v první řadě snaha uspokojit tyto potřeby, pracovní doba, profesionální vzestup apod.
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Stagnace pomalu přechází do stadia frustrace, charakteristického otázkami po efektivitě
vlastní práce a smyslu práce jako takové. Typické otázky v tomto období jsou: Jaký smysl
má pomáhat lidem, kteří nespolupracují nebo nedělají pokroky? Má vůbec smysl pokoušet
se pomáhat lidem, kdyţ mi to byrokracie znemoţňuje? V této fázi se mohou objevit
emocionální a fyzické obtíţe. Vyskytují se i problémy ve vztazích na pracovišti, např. s
nadřízenými.
Nejčastější a přirozenou reakcí na výše popsanou frustraci je apatie. Stadium apatie se
objevuje v situaci, kdy je člověk při práci trvale frustrován, nemá ale moţnost tuto situaci
změnit a zároveň tuto práci nutně potřebuje, neboť je na ní jako na zdroji obţivy závislý.
Apatie se projevuje například tím, ţe člověk dělá pouze to, co má v náplni práce – na
rozdíl od počátečních přesčasů začne přesně dodrţovat pracovní dobu, dělá jen to, co je
nutné a vyhýbá se novým úkolům (a někdy také klientům, pokud je to moţné). Dominuje
snaha udrţet si jisté místo a příliš se nenamáhat.
Jako poslední vymezili autoři stadium intervence. Intervence je jakýkoliv krok, který je
reakcí na vyhoření a vede k přerušení koloběhu zklamání. Intervence můţe znamenat, ţe si
člověk udělá víc času na soukromý ţivot, odjede na dovolenou, najde si nové přátele, nebo
se přestěhuje. Člověk se můţe znovu začít vzdělávat, ať uţ proto, aby získal lepší místo,
nebo proto, aby uspokojil touhu po poznávání a seberozvoji. Intervence můţe znamenat
také nově definovat svůj vztah k práci, ke klientům, spolupracovníkům a přátelům.

6.6.

Tři komponenty

6.6.1. Tělesné vyčerpání
Chronická únava, nedostatek energie, slabost, vyčerpání, to jsou typické znaky tělesného
vyčerpání, příznačného pro syndrom vyhoření. Lidé trpící syndromem vyhoření jsou
zvýšeně náchylní k úrazům, častěji onemocní, stěţují si na bolesti hlavy, pocity nevolnosti,
napětí svalů šíje a zad. Dalšími příznaky jsou bolesti zad, změny jídelních návyků, změny
tělesné hmotnosti a podobně. Časté jsou také stíţnosti na chronickou únavu, spojenou s
poruchami spánku – ačkoliv se postiţený člověk celý den cítí unavený, v noci mu
myšlenky na starosti nedovolí usnout, nebo se mu zdají děsivé sny.
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Mnozí lidé se snaţí uniknout s pomocí alkoholu, cigaret, barbiturátů a podobně. Někdo se
uklidňuje jídlem. Tyto metody však nemají trvalý účinek, dříve nebo později přestanou
působit a jen prohlubují vyčerpání a zoufalství.
6.6.2. Emocionální vyčerpání
Emocionálně vyčerpaný člověk se cítí jako ubitý, má pocit bezmoci a beznaděje, ze které
nevidí ţádné východisko. V extrémních případech můţe tento stav vést aţ k vypuknutí
duševní nemoci či k myšlenkám na sebevraţdu. Emocionální vyčerpání můţe způsobit, ţe
selţou mechanismy, které nám obvykle umoţňují zvládat obtíţe. Je příčinou
nezvladatelného a neutišitelného pláče; lidé, kteří proţívají emocionální vyčerpání, mají
pocit, ţe veškerou energii, která jim zbyla, spotřebují na zvládání běţných úkolů
kaţdodenního ţivota. Člověk, který vyhořel, se cítí emočně vysátý, je podráţděný a
nervózní. Ani rodina a přátelé uţ pro něj nejsou zdrojem energie a uspokojení – naopak pro
něj představují jen další nároky.
6.6.3. Duševní vyčerpání
U lidí, kterým hrozí vyhoření, se objevují negativní postoje k sobě samým, k vlastní práci a
vlastním úspěchům, ale také ke svému okolí a ke klientům. Mnohdy se zděšením zjišťují,
ţe jsou schopni myšlenek a pocitů, které by u sebe nikdy nečekali. Vyhoření vede často k
dehumanizaci postoje ke klientům. V sociálně psychologické literatuře je dehumanizace
definována jako nedostatečné vědomí lidských atributů ostatních lidí a nedostatek lidskosti
v interakci. Člověk přestává vnímat, ţe lidé kolem mají stejné pocity a myšlenky jako on.
Lidé, kteří propadli procesu dehumanizace, ztrácejí schopnost vnímat osobní identitu lidí, o
které se mají starat, stále méně s nimi hovoří a stále častěji s nimi jednají, jako by ani
nebyli lidmi. Vyhořelí lidé pracující v pomáhajících profesích mohou své pacienty či
klienty vidět spíš jako agregáty problémů neţ jako individua (Pines a Maslach, 1982)

6.7.

Terapie

Jsou lidé, kteří na vyhoření reagují tak, ţe odejdou ze zaměstnání a najdou si místo mimo
svůj původní obor. Tato strategie můţe být sice úspěšná, na druhou stranu ale z
dlouhodobého hlediska existuje nebezpečí, ţe budou svůj krok později hodnotit jako
osobní selhání a ztrátu. Nezanedbatelné jsou také ztráty ekonomické.
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Dalším častým řešením je změna zaměstnání v rámci oboru. Přináší sice úlevu, většinou
ale pouze dočasnou, protoţe jsou často i na novém pracovišti konfrontováni se stejnými
problémy. Lidé, kteří tímto způsobem vystřídají několik zaměstnání, mohou získat
chronický pocit beznaděje a selhání.
Strategií častou především ve velkých organizacích, je útěk do vyšší pozice, kde uţ nehrozí
obávaný kontakt s klienty či pacienty. Ačkoliv se toto řešení můţe jevit jako rozumné, jeho
nebezpečím je, ţe svým postojem “nakazí” podřízené, kteří s lidmi pracují.
Jsou také lidé, kteří nepodniknou nic. Vedeni touhou po zajištěném zaměstnání zůstávají
léta na místě, které jim nepřináší nic kromě jistoty a peněz. Stávají se tak nepotřebnými
statisty, kteří s velkým mistrovstvím předstírají práci.
Vosečková a Hrstka (2007 a 2010) však zdůrazňují, ţe je zde ale ještě jedna cesta, jak se
vypořádat se syndromem vyhoření – vyuţít své situace k osobnímu růstu. Krize můţe dát
podnět k přehodnocení svých priorit, k rozpoznání svých slabých a silných stránek, hranic
svých moţností, k vybudování podpůrné sítě, která bude napříště pomáhat předejít
vyhoření. I z vyhoření je moţné se něčemu naučit.
Není moţné hledat řešení pouze v jedné oblasti, je třeba přistupovat k léčbě syndromu
vyhoření celistvě. Vţdy potřebujeme pomoc druhého, protoţe sami si nejsme schopni
pomoci, je nutno vyhledat odbornou pomoc psychologa nebo psychoterapeuta, který
situaci posoudí.
Za velmi důleţitou součást léčby syndromu vyhoření povaţují Pines a Maslach (1982)
kontakt s okolím, přáteli, rodinou a svěření se jim s problémy, které nás trápí, neboť
sdělená bolest je poloviční bolest. Mnoho lidí se bojí poţádat o radu a to jak
spolupracovníků, tak i svých přátel, či dokonce poţádat o odbornou radu, neboť dobrá
rada, jak řešit daný problém, je nad zlato.
Při léčbě syndromu vyhoření je třeba myslet pozitivně, radovat se z toho, co umíme a
dokáţeme a stanovovat si nové, avšak dosaţitelné cíle, ze kterých bychom měli radost. Je
třeba se snaţit co nejvíce doplňovat energii, vyrovnávat pracovní zátěţ potřebnou mírou
odpočinku, relaxovat a to jak aktivně, tak pasivně. Pokud nám někdo nabídne pomocnou
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ruku, je třeba ji přijmout a neodmítat. Změňme pracovní nasazení, dopřejme si dostatek
spánku, zdravě se stravujme, sportujme, udělejme si radost, třeba i z maličkostí.
V kaţdém případě je syndrom vyhoření vţdy situací, o které je nutné přemýšlet a řešit ji.
Kdyţ se nám podaří vypořádat se se syndromem vyhoření, je to uţitečná ţivotní
zkušenost, dozvíme se o svém způsobu reagování, o své odolnosti vůči zátěţi a můţeme
příště včas předcházet stavům vyčerpání a vyhoření.
Burnout se nejlépe řeší v počátečních fázích, ale právě v nich je velmi těţko
postihnutelný.

6.8.

Prevence

Jako u většiny onemocnění, tak i zde má prvořadý význam prevence. Jako u všech
onemocnění a poruch platí i v případě syndromu vyhoření, ţe čím dříve se začne řešit, tím
lépe. Mnozí lidé si však připustí moţnost, ţe s nimi není něco v pořádku, aţ ve chvíli, kdy
uţ se jiné východisko prostě nenabízí
Maslach a Goldberg (1998) zůrazňují potřebu nalézt a pocítit smysluplnost své činnosti i
celé své existence, která je dána zaměřením k určité cílové hodnotě motivující k aktivitě.
Bez motivace, účelnosti a směřování k cíli se stává činnost nesmyslnou a podporuje pocity
prázdnoty, negativismu a beznaděje.
Velmi důleţitá je také sociální opora. Křivohlavý (2005) společně s Vosečkovou a Hrstkou
(2007) shodně upozorňují, ţe nejdůleţitější sociální oporou jedince je rodina, dále pak
přátelé či pracovní tým. Skupina těchto lidí dává jedinci ve chvílích jeho těţkosti a ţivotní
krize moţnost vyslechnout jeho nářky, stíţnosti a problémy. Tato skupina je k němu
empatická, neodsuzuje jej, kdyţ je v těţké situaci, je tvořená blízkými lidmi, kteří chtějí
naslouchat, poskytnout oporu, uznání, povzbuzení, řešit s ním těţkou situaci, ale také
konkrétně pomoci.
Sociální opora se obtíţně vytváří tam, kde ti, kteří druhým lidem pomáhají, zaujímají různá
stanoviska, postoje, názory, nebo v pracovním týmu, kde je výraznější míra nepřátelského
soupeření v sociálních skupinách.
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Mimopracovní zájmy lidí pracujících v dané organizaci, podniku, mohou odčerpávat
některým pracovníkům takové mnoţství energie, ţe na prohlubování mezilidských vztahů
v zaměstnání jim téměř nic nezbude. Další překáţkou jsou společenské normy, zákazy,
příkazy, které se musí přísně dodrţovat.
Sociální oporu podporují dobré vztahy mezi lidmi doma i na pracovišti, kladný vztah
vedoucího s podřízenými – vedoucí si váţí práce podřízených, hovoří s nimi o věcech
ekonomických, cílech, záměrech a smyslu existence podniku, sděluje podřízeným nejen
krátkodobé úkoly, ale seznamuje je i s dlouhodobými záměry a plány. Dalšími podněty pro
prevenci syndromu vyhoření je humor, dekomprese, zdravý ţivotní styl a relaxace.
Výrazně pomáhá „sociální záchranná síť“ tvořená blízkými lidmi, kteří chtějí naslouchat,
poskytnout oporu, uznání, povzbuzení, řešit s ním těţkou situaci, ale také konkrétně
pomoci.

Práce ve vojenském zdravotnictví v podmínkách zahraniční mírové mise je spojena s větší
mírou stresu, neţ u většiny jiných profesí. Nadměrný stres zvyšuje riziko chybných výkonů
a rozhodnutí, pracovních úrazů, zvýšené nemocnosti, psychosomatických onemocnění.
Má značný vliv na interpersonální vztahy a můţe vést

i k neadekvátnímu způsobu

zvládání stresu (ke vzniku závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách), nebo na
druhé straně můţe být důvodem odchodu do jiné profese.
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7. Závěr teoretické části
Při plnění náročných úkolů mohou vojenské zahraniční mírové mise Armády České
republiky vyţadovat od vojáků dlouhodobé a vyčerpávající
strádání v nepříznivém klimatu a nebezpečí. Operace

fyzické a duševní práce,
mohou zahrnovat hrozbu

nepřátelských NBC akcí a lidmi způsobené pohromy přispívají k psychologickým a
fyziologickým stresorům. Tyto vysoce stresující podmínky mohou zapříčinit vznik
bojového stresu, bojové únavy (nebo tzv. „únavy z konfliktu“, jak je moţné tento syndrom
nazývat při nepřítomnosti otevřeného nepřátelství) a s velkou pravděpodobností mohou
vyvolávat posttraumatickou stresovou poruchu i syndrom vyhoření u vojáků, kteří
efektivně a dokonce i hrdinsky plnili své povinnosti.

Výše uvedené aspekty ztěţují adaptaci na prostředí, deformují proţívání ţivotních událostí,
vedou k četným vegetativním potíţím a výraznému psychickému napětí. Sniţují
soustředění a pracovní výkonnost, omezují společenské fungování, narušují účelné jednání,
vedou k silným proţitkům úzkosti a paniky, omezují ţivotní styl a seberealizaci, sniţují
frustrační toleranci a obvykle znehodnocují sexuální ţivot. U mnoha lidí zvyšuje sociální
úzkost a vede k izolaci a uzavření se ve svém vlastním světě. Baštecká et al. (2003)
popisuje u mnoha lidí rozvoj symptomů deprese, která je proţívána jako intenzivní,
dlouhodobě neměnný pocit smutku, ztráty radosti, výrazné sníţení výkonnosti
s depresivními a sebevraţednými myšlenkami. Značným rizikem je moţný rozvoj
závislosti na alkoholu nebo jiných drogách. Závislost u postiţených vzniká velmi rychle.
Po extrémním a opakovaném psychickém traumatu můţe dojít k trvalé změně osobnosti,
která se projevuje neměnnými maladaptivními rysy, které vedou ke zhoršení mezilidských
vztahů a funkcí ve společnosti a v zaměstnání. O trvalé změně osobnosti lze hovořit tehdy,
trvá-li tento stav nejméně dva roky.

Mezi nejdůleţitější rysy osobnosti

lze zařadit

nepřátelský a nedůvěřivý postoj ke světu, pocity prázdnoty, beznaděje, sociální staţení do
sebe ve stavu trvalého ohroţení a silný pocit odcizení. Vše výše vyjmenované má vliv na
utváření interpersonálních vztahů mezi vojáky v jednotkách a dá se přodpokládat, ţe je
bude negativně ovlivňovat. Proto lze v posledních letech zaznamenat zvýšený zájem o
vojáky účastnící se zahraničních misí.
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Armáda České republiky se podílela a stále podílí na mnoha významných mezinárodních
vojenských operacích. Díky profesionální práci našich vojáků vyslaných do zahraničních
misí se můţe Česká republika pochlubit výkonnými a respektovanými vojenskými
jednotkami. Právě vysoká prestiţ našich speciálních a podpůrných vojenských jednotek
přispívá k pozitivnímu vnímání České republiky.

Obrázek č. 5: Obrněné zdravotnické vozidlo Armády ČR, Irák 2003
(soukromý archiv autora, 2003)

Obrázek č. 6: Ochranný prvek základny vojenských zdravotníků, Irák 2003.
(soukromý archiv autora, 2003)
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II. Empirická část
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8. Výzkumné cíle
Cílem rigorózní práce je posouzení těch aspektů vojenské sluţby Armády ČR, které mohou
mít vliv na změny kvality ţivota vojáků a které jsou zároveň ukazatelem negativních
interpersonálních vztahů mezi vojáky v jednotkách, kteří

se zúčastnili zahraničních

vojenských mírových misí.
V souvislosti s hlavním cílem byly stanoveny dílčí oblasti řešení:


zjistit přítomnost symptomů PTSD u účastníků misí



zjistit přítomnost symptomů syndromu vyhoření u účastníků misí



zmapovat schopnosti jedince zvládat náročné ţivotní situace a jejich vliv na vznik a
vývoj PTSD v souvislosti s misí (DŢS, SVF-78, EOD-A, BDI,)



ověřit vztah mezi PTSD a základními osobními daty respondentů - věk, pohlaví,
rodinný stav, počet dětí vojáka, vojenská hodnost, vzdělání, počet misí, počet
odslouţených let v AČR a dále subjektivní hodnocení zdravotního a psychického
stavu, osobní zájmy a motivace k misi (IES-R, DZP)



ověřit vztah mezi PTSD a syndromem vyhoření u účastníků misí



orientačně zjistit a porovnat skupinovou atmosféru u účastníků misí (ŠSA)
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9. Stanovení hypotéz
V souvislosti s cílem rigorózní práce byly stanoveny následující hypotézy:
Hypotéza č.1:
Předpokládáme, ţe vojáci dosahují menší míry symptomů PTSD před vysláním do
vojenské zahraniční mírové mise, neţ po návratu z mise.
Hypotéza č.2:
Předpokládáme, ţe korelace mezi celkovými výsledky PTSD před vysláním do mise a po
návratu z mise je statisticky významná.
Hypotéza č.3:
Předpokládáme, ţe vojáci dosahují podprůměrné hodnoty agresivity a ţe nebude zjištěn
statisticky významný rozdíl v hodnotách agresivity před vysláním do mise a po návratu
z mise.
Hypotéza č. 4:
Předpokládáme, ţe nebude zjištěn statisticky významný rozdíl celkového výsledku
syndromu vyhoření u vojáků před vysláním do mise a po návratu z mise.
Hypotéza č. 5.:
Předpokládáme, ţe při posouzení strategií zvládání stresu u celého souboru respondentů
nebude zjištěn statisticky významný rozdíl mezi skóre jednotlivých strategií před misí a po
misi.
Hypotéza č. 6:
Předpokládáme, ţe při hodnocení míry extroverze a neuroticismu jako faktorů osobnosti
nebude zjištěn významný rozdíl mezi výsleky před misí a po misi. Předpokládáme nízké
skóre neuroticimu.
Hypotéza č. 7:
Předpokládáme, ţe při ověřování vztahu PTSD a základními osobními daty respondentů
nebude prokázán významný vztah mezi PTSD a osobními daty.
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Hypotéza č. 8:
Přepokládáme statisticky významný vztah mezi PTSD a syndromem vyhoření před
vysláním do mise.
Hypotéza č. 9:
Předpokládáme, ţe celková ţivotní spokojenost respondentů před misí a po misi bude
v pásmu průměru a rozdíl mezi výsledky nebude statisticky významný.
Hypotéza č.10:
Předpokládáme, ţe je lepší a příznivější skupinová atmosféra celého souboru respondentů
před vysláním do mise, neţ po návratu z mise.
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10. Výzkumné metody
10.1. Základní sledované parametry
U všech vyšetřovaných vojáků byly sledovány parametry – věk, pohlaví, rodinný stav,
počet dětí vojáka, vojenská hodnost, vzdělání, počet misí, počet let odslouţených v AČR a
dále subjektivní hodnocení zdravotního a duševního stavu, osobní zájmy vojáka a motivace
k misi. K tomuto účelu byl pouţit dotazník vlastní konstrukce zjišťující výše uvedená
data. Dotazník je uveden v příloze č. 1.
10.2. Orientační psychodiagnostické vyšetření
Baterie

psychologických testů byla zaměřena na posouzení faktorů ovlivňujících

schopnost zvládat náročné ţivotní situace a mající vliv na utváření mezilidských vztahů.
1. Impact of Event Scale – revised (IES-R)
2. Dotazník ţivotní spokojenosti (DŢS)
3. Dotazník Burnout Measure( BM)
4. Test agresivity (BDI)
5. Test strategií zvládání stresu (SVF-78)
6. Test Eysenckův osobnostní dotazník (EOD-A)
7. Škála skupinové atmosféry (ŠSA)
10.2.1. Impact of Event Scale – revised (IES-R)
Test Impact of Event Scale – revised je 22 poloţkový dotazník, který sestrojili D.S.Weiss
a C.R.Marmar (1997). Patří mezi nejčastěji uţívané nástroje na měření traumatického
stresu. Metoda je povaţována za měřítko základních korových konstruktů posttraumatické
stresové poruchy – dotíravých vzpomínek, vyhýbavého chování a zvýšené dráţdivosti.
Revidovaná škála vlivu události je nástroj zachycující na třech škálách – dotírající
vzpomínky (intruze), vyhýbavé chování (avoidance), tj. kritéria PTSD podle DSM-III-R,
a zvýšenou podráţděnost (hyperarousal) podle DSM-IV. První dvě škály jsou totoţné
s originální škálou vlivu událostí Impact of Event Scale (Horowitz, Wilner a Alvarez,
1979).
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Škála hodnotí subjektivní tíseň způsobenou traumatickou událostí. Jedná se o revidovanou
verzi starší 15ti poloţkové verze. IES-R obsahuje 7 dalších poloţek související s příznaky
nadměrného vzrušení (hyperarousal), které nebyly zahrnuty v původním IES. Respondenti
jsou poţádáni o identifikaci konkrétní stresující události jejich ţivota a pak poţádáni, aby
popsaly jak moc jsou obtěţovány během uplynulých dní jednotlivými symptomy, které
jsou uvedeny v dotazníku.. Poloţky jsou hodnoceny na 5 bodové stupnici od 0 ( "vůbec
ne") aţ po 4 ( "velmi silně"). Celkové skóre se pohybuje od 0 po 88 bodů za celý test.
Můţeme však ještě spočítat skóre pro jednotlivé subškály. Škála dotíravých vzpomínek
(intrusion), škála vyhýbání se (avoidance) a škála nadměrného vzrušení (hyperarousal). K
posouzení příznaků symptomů PTSD doporučují shodně autoři (Horowitz, Field a Classen
1993 a Weiss a Marmar 1997) statistické zpracování výsledků v jednotlivých subškálách a
poté zpracování celkového skóre PTSD.
Popis škál:
Škála PTSD 1 Intrusion – intrizuvní příznaky jsou vtíravé a neodbytné pocity opakovaného
proţívání traumatické událostií. Jsou vyvolávány nevýznamným podnětem, ale
emocionální náboj a ţivost je stejná jako původní traumatická událost. Tyto flashbacky
můţe člověk vnímat jako skutečnou realitu a podle toho se chovat. Často se v noci opakují
děsivé sny. Traumatické vzpomínky se liší od obvyklých vzpomínek nemoţností
verbálního převyprávění, nevázaností na kontext a strnulostí obrazu v čase.
Škála PTSD 2 Avoidance – je snaha vyhnout se myšlenkám nebo proţitkům, které se
týkají inkriminované události. Sníţený zájem o věci, které pro člověka byly dříve důleţité
např. koníčky. Pocity izolovanosti, odtaţenosti od druhých lidí, otupění afektů. Pocity, ţe
ţivot nemá smysl, ţe není budoucnost.
Škála PTSD 3 Hyperarousal – nadměrné vzrušení, které je následkem stálého očekávání
nebezpečí. Člověk v takovém stavu se snadno poleká a reaguje podráţděně i na minimální
podněty. Mohou se vyskytovat symptomy generalizované úzkosti nebo speficické strachy.
Zvýšená aktivace způsobuje

neschopnost normálně se adaptovat změnou vztahu

k opakovaným podnětům, jedinec reaguje na kaţdý další podnět stejného typu jako na
novou výzvu.
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IES-R má vysokou vnitřní konzistenci (0,79-0,90). Test-retest koeficienty kolísají od 0,57
do 0,94. Autoři Weiss a Marmar (1997) dále uvádí ţe hodnoty celkového skóru IES-R
vyšší neţ medián jsou typické pro stresovanou populaci. Naopak nestresovaná populace
vykazuje hodnoty celkového skóre niţší nebo rovny mediánu. První české vydání IES-R
je z roku 2002, kdy ho přeloţili a upravili autoři Preiss a Praško (2002). Dotazník je
uveden v příloze č. 2.
10.2.2. Dotazník ţivotní spokojenosti (DŢS)
Dotazník ţivotní spokojenosti (DŢS) vznikl v rámci výzkumného projektu zabývajícího se
psychologickou a lékařskou rehabilitací pacientů s nemocemi srdce a krevního oběhu
v roce 1986 (Fahrenberg et al, 1986). Reprezentativní šetření bylo provedeno v Německu
autory Schumacherem, Laubachem a Brählerem (1995) na 3047 obyvatelých ve věku 14
aţ 92 let. Tento rozsáhlý projekt vytvořil potřebnou empirickou bázi pro analýzu škál a
vytvoření norem.
Dotazník ţivotní spokojenost má 10 škál vţdy se sedmi poloţkami a celkovou hodnotou
DŢS jako indexem celkové ţivotní spokojenosti. Poloţky jsou hodnoceny na 7 bodové
stupnici od 1 (velmi nespokojen) do 7 (velmi spokojen). Dotazník obsahuje poloţky:
zdraví, práce a zaměstnání, finanční situace, volný čas, manţelství a partnerství, vztah
k vlastním dětem, vztah k vlastní osobě, sexualita, přátelé – známí – příbuzní, bydlení a
suma celkové spokojenosti.

Protoţe však málo osob nevyplňuje

oblasti práce a

zaměstnání, manţelství a partnerství a vztah k vlastním dětem, k získání celkové hodnoty
se vyuţívá součet výsledků zbývajících sedmi škál (Schumacher, Laubach, Brähler, 1995).
Autoři Ferrans a Powers (1992) pro pouţití dotazníku DŢS ţivotní spokojenosti míní
individuální posouzení současných ţivotních podmínek a perspektivy do budoucnosti.
Standardizovaný dotazník umoţňuje zachycení individuální spokojenosti v různých
ţivotních oblastech a porovnání s reprezentativními normami (pro německou populaci).
První české vydání dotazníku bylo v roce 2001, kdy ho přeloţili a upravili pro českou
populaci autoři Rodná a Rodný (2001). Dotazník je uveden v příloze č. 3.
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10.2.3. Dotazník syndromu vyhoření (BM)
Autory dotazníku Burnout Measure jsou A. Pines a E. Aronson. Tato metoda patří mezi
nejčastěji pouţívané metody k diagnostice syndromu vyhoření. Obsahuje 21 poloţek,
posuzovaných na sedmibodové

posuzovací škále vypovídající častosti zaţívání

popisovaných pocitů. Podle Kondáše (1992) je tento dotazník zaměřen na tři aspekty
jednoho psychického jevu – celkového vyčerpání (exhausce):
1. Pocity fyzického vyčerpání – únava, celková slabost apod.
2. Pocity emočního vyčerpání – pocity beznaděje, bezvýchodnosti apod.
3. Pocity psychického vyčerpání – vědomí naprosté bezcennosti, ztráty lidské hodnoty,
ztráty iluzí, pocity marnosti vlastní existence apod.
J. Křivohlavý (2001) shodně se Svobodou (1992) a Stančákem (1996) uvádí proměnné,
které vykazují vysokou míru shody s výsledky BM:
1. Spokojenost v práci, s vlastním ţivotem a sama se sebou; čím vyšší byla výsledná
hodnota BM, tím vyšší byla nespokojenost daného člověka sama se sebou, s vlastním
ţivotem a se světem.
2. Fluktuace v zaměstnání –čím vyšší byla hodnota BM, tím častěji daný člověk uvaţoval
o tom odejít z daného zaměstnání, případně tím častěji i ze zaměstnání odešel.
3. Somatické stesky – např. bolesti hlavy, bolesti v zádech, kříţi či zátylku, bolesti
ţaludku, ztráta chuti k jídlu, obecné pocity špatného zdraví apod. Čím vyšší skór BM, tím
častěji jsou uváděny somatické obtíţe.
4. Mnoţství vypitého alkoholu; čím vyšší je hodnota BM, tím vyšší je i průměrná
konzumace alkoholu.
5. Pocity beznaděje měřené škálou A.T.Becka, S.Weismana, D.Lestera a L.Trexlera. Čím
vyšší je skór dosaţený v BM, tím vyšší je míra beznaděje.
První české vydání dotazníku bylo v roce 1998, kdy ho přeloţil a upravil pro českou
populaci J. Křivohlavý. Dotazník je uveden v příloze č. 4.
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10.2.4. Inventář symptomů agresivity (BDI)
Inventář agresivity autorů Busse a Durkeeové (BDI - Buss Durkee Invertory). Podle
Nakonečného (2000) vychází z předpokladu, ţe agresivita je komplexní fenomén a je tedy
nutné a uţitečné rozdělit hostilně-agresivní chování do tříd. To odlišuje jejich metodu od
původního postupu spojujícího rozmanité hostilní a agresivní postoje a známky chování při
jejich měření do jediného skóru. Vypracovali 8 tříd poloţek, jeţ povaţují za základní
podtřídy agresivního chování. BDI měří následující druhy agresivního chování: fyzická
agrese, nepřímá agrese, irritabilita, negativismus, resentiment, podezíravost, verbální
agrese a pocity viny. Dotazník obsahuje 75 tvrzení rozdělených do výše uvedených 8 tříd
a posuzovaný na 2 bodové škále typu ano-ne. Do češtiny byl přeloţen J. Cepelákem et al.
(1980). Normy dotazníku nejsou standardizovány na českou populaci. Invetář symptomů
agresivity je uveden v příloze č. 5.
10.2.5. Dotazník strategií zvládání stresu (SVF-78)
Dotazník SVF-78 zachycuje strategie, kterých jedinec uţívá při zpracování stresu. Pojmem
„strategie“ zpracování stresu rozumíme takové psychické pochody, které nastupují
plánovitě a/nebo neplánovitě, vědomě a/nebo nevědomě při vzniku stresu tak, aby se
dosáhlo jeho zmírnění nebo ukončení. Strategie zpracování stresu lze rozlišit podle druhu,
zaměření, funkce a podle jejich účinnosti.
K základním akčním strategiím patří útok, útěk, nečinnost, navázání sociálního kontaktu,
sociální uzavřenost, jakoţ i mnohé komplexní činnosti a řetězce jednání, které směřují ke
změně nebo odstranění zátěţové situace a/nebo reakce na zátěţ.
Intrapsychické strategie zahrnují kognitivní procesy jako vnímání, představy, myšlení i
motivačně emoční stavy. Důleţité intrapsychické způsoby zpracování jsou odklon,
podceňování, popírání a přehodnocení stresoru a stresové reakce, jakoţ i zdůraznění a
nadhodnocení vlastních zdrojů vzhledem k moţnosti překonat stresor a/nebo stres.
Jako dotazníková metoda vychází SVF z předpokladu, ţe strategie určité osoby při
zpracování stresu jsou natolik vědomé, ţe se lze na ně pomocí verbálních technik dotázat.
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Atkinsonová et al. (1993) předpokládá, ţe prostřednictvím vázaných odpovědí s předlohou
různých způsobů zpracování stresu se mohou optimálně rozvinout procesy reprodukce.
Dotazník SVF, jehoţ zkrácenou verzi SVF 78 vypracovali Janke a Erdmannová (1985), je
vícedimenzionální sebepozorovací inventář zachycující individuální tendence pro nasazení
různých způsobů reagování na stres v zátěţových situacích. Dotazník obsahuje subtesty:
podhodnocení, odmítání viny, odklon, náhradní uspokojení, kontrola situace, pozitivní
sebeinstrukce, potřeba sociální opory, vyhýbání se,, úniková tendence, perseverace,
rezignace a sebeobviňování. Švancara (2003) přeloţil a upravil dotazník pro českou
populaci. Dotazník je uveden v příloze č. 6.
10.2.6. Eysenckův osobnostní dotazník EOD-A
Z roku 1964 pochází dosud nejrozšířenější Eysenckův dotazník EPI (Eysenck Personality
Inventory).

Proti nejnovějším MPI testům má několik předností. Existuje paralelně ve

dvou formách, poloţky jsou formulovány tak, aby jim porozuměli i osoby s niţším
intelektem, škály extroverze a neuroticismu jsou zcela nezávislé. U MPI spolu málo a
negativně korelují r = -22 (Svoboda, 1999). EPI obsahuje kromě škál N (neuroticismu) a E
(extroverze) navíc škálu L, která kontroluje výpovědi ve smyslu sociální ţádoucnosti.
Stabilita EPI (r = 0,85 a vyšší) je větší neţ stabilita MPI.
Mikšík (1999, 2001) uvádí, ţe Eysenck dává do vztahu faktory neuroticismu a extroverze
se čtyřmi klasickými temperamenty (sangvinik, flegmatik, cholerik a melancholik).
EPI byl upraven a restandardizován na českou populaci Miglierinim a Vonkomerem v roce
1979 a byl vydán pod názvem Eysenckův osobnostní dotazník.
EOD se skládá z 57 otázek, z nichţ 24 měří extraverzi (E škála), 24 poloţek diagnostikuje
neurotické tendence (N škála) a 9 poloţek tvoří stupnici lţi (l škála). Respondent odpovídá
na otázky výběrem z 2 bodové škály typu ano – ne. Doba administrace testu je 10 minut.
Věková hranice pro pouţívání testu není přesně stanovena podle autorů je moţno test
pouţívat od 14 let. Retestová reliabilita se pohybuje mezi 0,80 – 0,97 pro obě formy.
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EOD (EPI) je pouţíván v základním i aplikovaném výzkumu, pro klinické i poradenské
účely. Patří k nejrozšířenějším osobnostním dotazníkům v poslední době téměř na celém
světě. Má dobře vytvořeny teoretické základy a faktoriální konstrukci. První české vydání
dotazníku přeloţili a upravili pro českou populaci autoři Vonkomer a Miglieriny (1979).
Dotazník je uveden v příloze č. 7.
10.2.7. Škála skupinové atmosféry (ŠSA)
ŠSA je z roku 1988 (2. přepracované vydání) jejiţ autorem je Teodor Kollárik. Pouţívá se
na zjišťování skupinové atmosféry nebo převládajícího sociálního klimatu skupin. Je
zaloţena na principu sémantického diferenciálu. Od probandů se vyţaduje, aby popsali
atmosféru ve své skupině v sérii deseti bipolárních adjektiv, škálovaných 8 stupni. Je
moţné ji pouţívat skupinově i individuálně. Výsledek tvoří součet škálových hodnot (HS).
To lze přepočítat na váţené skóre (VS) a zakreslit do přehledné tabulky. Pro HS lze také
vyhledat v normách příslušnou hodnotu v percentilech, nebo ve stenech. Úroveň skupinové
atmosféry (HS) můţe nabývat teoreticky hodnot od 10 do 80 bodů s tím, ţe čím vyšší je
získaná hodnota, tím lepší skupinovou atmosféru vyjadřuje. Kollárik (1988) zdůrazňuje, ţe
při vypočítávání průměrných hodnot ze skóre jednotlivců v rámci skupin se doporučuje
vypočítat zároveň i variabilitu skóre. ŠSA má přijatelnou vnitřní konzistenci. Kollárik
společně s Schnitzerovou v roce 1982 podali důkaz, ţe úroveň skupinové atmosféry
souvisí s mírami pracovní spokojenosti (Kollárik, 1986). Dotazník je uveden v příloze č. 8.
10.3. Metodika statistického zpracování dat
Pro popis sledovaných veličin byl pouţit průměr, směrodatná odchylka resp.medián a
kvartily pro veličiny s nesymetrickým rozdělením (Ferjenčík, 2000).
Veličiny které jsou kvalitativními znaky jsou popsány pomocí tabulek četností.
Pro hodnocení rozdílů sledovaných parametrů a sledovaných veličin v jednotlivých testech
před misí a po misi byl pouţit znaménkový test. Pro hodnocení síly vztahů sledovaných
veličin byl pouţit Spearmanův korelační koeficient (Anděl, 1978).
Pro lepší přehlednost jsou tabulky s výslekdy před misí a po misi barevně rozděleny.
V některých tabulkách jsou pak barevně rozdělena jednotlivý data před misí a po misi.

97

11. Charakteristika souboru
Ve výzkumné části práce bylo sledováno celkem 136 respondentů, kteří souhlasili
s psychodiagnostickým vyšetřením. Všichni respondenti byli vojáky z povolání a všichni
prošli psychologickou přípravou na stmelovacích cvičeních a v rámci výuky kurzy pro
příslušníky zahraničních mírových vojenských misí na FVZ UO v Hradci Králové. Všichni
respondenti byli příslušníky zdravotnické sluţby Armády české republiky. Úkoly, které
v misích respondenti plnili a do kterých byli respondenti vysílání se týkaly zdravotnického
zabezpečení. Respondenti se zúčastnili misí v Afgánistánu (Kábul a Lógar) a v Kosovu
(Šajkovac).
Sběr dat před misí probíhal od 8. listopadu 2006 a ukončen byl 31.října 2008. Sběr dat po
misi probíhal od 15. února 2007 a ukončen byl 30.září 2010.
Všichni respondenti byli vyšetřeni psychodiagnostickou výzkumnou baterií testů dvakrát.
Jednou před misí a podruhé minimálně po jednom měsíci po ukončení mise a návratu do
České republiky.
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12. Výsledky výzkumu
12.1. Základní parametry
12.1.1. Vyhodnocení vybraných osobních dat
Vybraná osobní data získaná od respondentů jsou uvedena v tabulkách č. 2 – 11
V tabulce č. 2 jsou uvedeny výsledky věkového rozloţení respondentů.
Věkový průměr celého souboru je 32,7 let, medián 31 let, směrodatná odchylka je 7,47.
Tabulka č. 2
Count
věk
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
47
48
51
54
57
Missing

3
2
3
10
10
9
5
15
10
7
3
4
7
11
6
2
3
3
5
4
1
2
2
1
1
2
4
1
0

Cumulative
count
3
5
8
18
28
37
42
57
67
74
77
81
88
99
105
107
110
113
118
122
123
125
127
128
129
131
135
136
136

Percent
2,20588
1,47059
2,20588
7,35294
7,35294
6,61765
3,67647
11,02941
7,35294
5,14706
2,20588
2,94118
5,14706
8,08824
4,41176
1,47059
2,20588
2,20588
3,67647
2,94118
0,73529
1,47059
1,47059
0,73529
0,73529
1,47059
2,94118
0,73529
0,00000

Cumulative
percent
2,2059
3,6765
5,8824
13,2353
20,5882
27,2059
30,8824
41,9118
49,2647
54,4118
56,6176
59,5588
64,7059
72,7941
77,2059
78,6765
80,8824
83,0882
86,7647
89,7059
90,4412
91,9118
93,3824
94,1176
94,8529
96,3235
99,2647
100,0000
100,0000
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V tabulce č. 3 jsou uvedeny výsledky rozloţení pohlaví respondentů.
Mise se účastnilo 72 muţů (52,95% souboru) a 64 ţen (47,05% souboru)
Tabulka č. 3
pohlaví Count
1 - muţ
72
2 - ţena 64
Missing
0

Cumulative
72
136
136

Percent
52,94118
47,05882
0,00000

Cumulative
52,9412
100,0000
100,0000

V tabulce č. 4 jsou uvedeny výsledky rozloţení rodinného stavu. Z celkového počtu
respondentů bylo 51 svobodných/á (37,50%), 69 ţenatých/vdané (50,73%) a 16
rozvedených/á (11,77%). Nikdo z respondentů nebyl vdovec/vdova.
Tabulka č.4
rodinný stav
1 – svobodný/á
2 – ţenatý/vdaná
3 – rozvedený/á
Missing

Count
51
69
16
0

Cumulative
51
120
136
136

Percent
37,50000
50,73529
11,76471
0,00000

Cumulative
37,5000
88,2353
100,0000
100,0000

V tabulce č. 5 jsou uvedeny výsledky rozloţení počtu dětí respondentů. Z celkového počtu
respondentů nemělo 65 vojáků ţádné dítě (47,79%) a 71 vojáků mělo 1-3 děti (52,21%).
Více neţ 3 děti neměl nikdo z dotazovaných.
Tabulka č.5
počet dětí Count
0
65
1
26
2
40
3
5
Missing
0

Cumulative
65
91
131
136
136

Percent
47,79412
19,11765
29,41176
3,67647
0,00000

Cumulative
47,7941
66,9118
96,3235
100,0000
100,0000

V tabulce č. 6 jsou uvedeny výsledky rozloţení vzdělání respondentů. 14 vojáků ( 10,29%)
mělo

střední odborné učiliště bez maturity, 73 vojáků (53,68%) mělo střední školu

s maturitou a 49 vojáků (36,03%) mělo vysokou školu.
Tabulka č.6
Vzdělání
1 – vyučen
2 – střední
3 - vysokoškolské
Missing

Count
14
73
49
0

Cumulative
14
87
136
136

Percent
10,29412
53,67647
36,02941
0,00000

Cumulative
10,2941
63,9706
100,0000
100,0000
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V tabulce č. 7 jsou uvedeny výsledky rozloţení počtu jiţ absolvovaných zahraničních
vojenských misí. 47 vojáků (34,55%) nebylo nikdy v misi a 89 (65,45%) vojáků jiţ
absolvovalo 1 aţ 5 misí. Průměrný počet misí za celý soubor je 1,44 mise, medián 1,0 a
směrodatná odchylka je 1,37.
Tabulka č.7
počet misí
0
1
2
3
4
5
Missing

Count
47
28
30
19
9
3
0

Cumulative
47
75
105
124
133
136
136

Percent
34,55882
20,58824
22,05882
13,97059
6,61765
2,20588
0,00000

Cumulative
34,5588
55,1471
77,2059
91,1765
97,7941
100,0000
100,0000

12.1.2. Vyhodnocení subjektivního posouzení zdravotního a psychického stavu
V tabulkách č.8 a č.9 jsou uvedeny výsledky subjektivního posouzení zdravotního a
psychického stavu respondentů celého souboru.
V tabulce č. 8 jsou uvedeny výsledky rozloţení subjektivního hodnocení zdravotního
stavu. Všichni respondenti hodnotili svůj zdravotní stav jako uspokojivý, dobrý nebo velmi
dobrý. Nikdo z respondentů nehodnotil svůj zdravotní stav jako špatný nebo velmi špatný.
Tabulka č. 8
zdravotní stav
3 - uspokojivý
4 - dobrý
5 – velmi dobrý
Missing

Count

Cumulative

Percent

Cumulative

12
79
45
0

12
91
136
136

8,82353
58,08824
33,08824
0,00000

8,8235
66,9118
100,0000
100,0000

V tabulce č. 9 jsou uvedeny výsledky rozloţení subjektivního hodnocení psychického
stavu. Všichni respondenti hodnotili svůj psychický stav jako uspokojivý, dobrý nebo
velmi dobrý. Nikdo z respondentů nehodnotil svůj psychický stav jako špatný nebo velmi
špatný.
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Tabulka č.9
psychický stav
3 - uspokojivý
4 – dobrý
5 – velmi dobrý
Missing

Count

Cumulative

Percent

Cumulative

29
78
29
0

29
107
136
136

21,32353
57,35294
21,32353
0,00000

21,3235
78,6765
100,0000
100,0000

V tabulce č.10 jsou uvedeny výsledky rozloţení vojenských hodností respondentů
účastnící se misí. Z celkového souboru respondentů bylo nejvíce vojáků v hodnosti
podpraporčík (36,02% respondentů), kapitán (18,38% respondentů) a praporčík (15,44%
respondentů). Tento výsledek je ovlivněn stanovenou hodností pro zdravotnický personál.
Nejčastěji se pouţívá hodnost kapitána pro lékaře a podpraporčíka a praporčíka pro střední
zdravotnický personál (zdravotní sestry).
Tabulka č.10
hodnost
1 – rotný
2 - rotmistr
3 - nadrotmistr
4 – št.rotmistr
5 - podpraporčík
6 – praporčík
9 – podporučík
10 – poručík
11 – nadporučík
12 – kapitán
13 – major
14 - podplukovník
Missing

Count

Cumulative

Percent

Cumulative

1
6
8
1
49
21
1
7
5
25
11
1
0

1
7
15
16
65
86
87
94
99
124
135
136
136

0,73529
4,41176
5,88235
0,73529
36,02941
15,44118
0,73529
5,14706
3,67647
18,38235
8,08824
0,73529
0,00000

0,7353
5,1471
11,0294
11,7647
47,7941
63,2353
63,9706
69,1176
72,7941
91,1765
99,2647
100,0000
100,0000
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V tabulce č.11 jsou uvedeny výsledky rozloţení odslouţených let v Armádě ČR u
respondentů před misí. Průměr celého souboru je 7 let, modus 5, směrodatná odchylka
5,40.
Tabulka č.11
roky v AČR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
29
Missing

Count
8
21
10
16
17
9
6
8
5
4
9
4
3
2
2
2
4
1
3
1
1
0

Cumulative
8
29
39
55
72
81
87
95
100
104
113
117
120
122
124
126
130
131
134
135
136
136

Percent
5,88235
15,44118
7,35294
11,76471
12,50000
6,61765
4,41176
5,88235
3,67647
2,94118
6,61765
2,94118
2,20588
1,47059
1,47059
1,47059
2,94118
0,73529
2,20588
0,73529
0,73529
0,00000

Cumulative
5,8824
21,3235
28,6765
40,4412
52,9412
59,5588
63,9706
69,8529
73,5294
76,4706
83,0882
86,0294
88,2353
89,7059
91,1765
92,6471
95,5882
96,3235
98,5294
99,2647
100,0000
100,0000

12.1.3. Zjištění motivace k účasti v misi a osobních zájmů vojáků před misí
V tabulkách č.12 a č.13 jsou uvedeny výsledky popisující motivaci k účasti v misi a osobní
zájmy vojáků před misí.
V tabulce č. 12 jsou uvedeny výsledky respondentů ukazujících rozloţení motivace účasti
k misi. Nejčastější motivací bylo získání peněz (33,82% respondentů), získání zkušeností
(18,38% respondentů) a účast v misi na rozkaz proti své vůli (14,70% respondentů).
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Tabulka č.12
Motivace k misi
1 - rozkaz
2 – peníze
3 - zkušenost
4 – změna
5 – zvědavost
6 – praxe
7 – odpočinek
8 – pomoc ostatním
9 – jazyková výbava
10 - dobrodruţství
Missing

Count
20
46
25
10
8
7
2
7
5
6
0

Cumulative
20
66
91
101
109
116
118
125
130
136
136

Percent
14,70588
33,82353
18,38235
7,35294
5,88235
5,14706
1,47059
5,14706
3,67647
4,41176
0,00000

Cumulative
14,7059
48,5294
66,9118
74,2647
80,1471
85,2941
86,7647
91,9118
95,5882
100,0000
100,0000

V tabulce č. 13 jsou uvedeny výsledky respondentů ukazujících rozloţení osobních zájmů
vojáků před misí. Nejčastějšími zájmy vojáků před misí byly četba (16,91% respondentů),
péče o rodinu (14,70% respondentů), cyklistika (13,23% respondentů) a turistika (11,76%
respondentů).
Tabulka č.13
zájmy
1 – četba
2 - rodina
3 – hudba
4 - cyklistika
5 – počítače
6 – rybaření
7 – cestování
8 – plavání
9 – zahrada
10 - turistika
Missing

Count
23
20
5
18
15
11
10
12
6
16
0

Cumulative
23
43
48
66
81
92
102
114
120
136
136

Percent
16,91176
14,70588
3,67647
13,23529
11,02941
8,08824
7,35294
8,82353
4,41176
11,76471
0,00000

Cumulative
16,9118
31,6176
35,2941
48,5294
59,5588
67,6471
75,0000
83,8235
88,2353
100,0000
100,0000

V tabulce č. 14 jsou uvedeny korelační vztahy mezi celkovým skóre PTSD před misí a po
misi a vybranými osobními daty (základními parametry). Ţádné uvedené parametry
nevykazují významné korelační vztahy s PTSD před misí nebo po misi.
Tabulka č. 14
Korelace
PTSD
před misí
PTSD
po misi

věk
0,1367

děti
hodnost vzdělání mise
0,1096 0,0659 0,0717 0,1091

0,0650

0,0480

0,0461

0,0487

0,0454

roky AČR
0,1170

zdrav.
-0,0156

psych.
0,0725

0,0507

0,0535

0,0124
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12.1.4. Diskuse
Věkový průměr celého souboru respondentů je 23,7 let. Nejčastěji zastoupenou skupinou
respondentů účastnící se misí je skupina vojáků od 22 let do 30 let. Nejmladšímu vojákovi
bylo 22 let, nejstaršímu vojákovi bylo 57 let. Celkový soubor čítal 72 muţů a 64 ţen,
z toho bylo 51 svobodných/á, 69 ţenatých/vdané a 16 rozvedených/á. Nikdo z respondentů
nebyl vdovec/vdova. 65 vojáků bylo bezdětných a 71 vojáků mělo 1-3 děti mladší 15 let .
Z celkového souboru nebylo nikdy v misi 34,55% respondentů. Zbylých 65,45%
respondentů jiţ absolvovalo 1 aţ 5 misí. Nejčastější motivací k účasti v zahraniční misi
byly peníze a získání zkušeností.
Zajímavé zjištění byla účast 20 respondentů ( 14,70%) v zahraniční misi na rozkaz proti
jejich vůli. Při porovnávání výsledků vybraných osobních parametrů bylo zjištěno, ţe
všichni vojáci, kteří se účastnili zahraniční mise na rozkaz proti své vůli byli ţenatí/vdané
a všichni měli dvě děti. Všichni také uváděli jako hlavní osobní zájem před účastí v misi
rodinu. Ţádný další respondent jiţ rodinu neuvedl. U poloviny z nich se jednalo o první
zahraniční misi. Druhá polovina byla v zahraniční misi jednou.
Při porovnání výsledků subjektivního hodnocení zdravotního a psychického stavu u celého
souboru respondentů byl zjištěn uspokojivý, dobrý nebo velmi dobrý zdravotní i psychický
stav. Nikdo z respondentů nehodnotil svůj zdravotní i psychický stav jako špatný nebo
velmi patný.
V rámci zjišťování stavu rozloţení vojenských hodností respondentů účastnící se misí bylo
zjištěno, ţe nejvíce zastoupenými hodnostmi byly podpraporčík (36,02% respondentů) a
praporčík (15,44% respondentů) tedy vojáci s úplným středoškolským vzděláním zařazeni
v misi jako střední zdravotnický personál. Z důstojníků byla nejvíce zastoupená hodnost
kapitán (18,38% respondentů) s vysokoškolským vzdělání a funkcí lékaře.
Při porovnávání počtu odslouţených let v Armádě ČR za celý soubor před nástupem na
misi bylo zjištěno ţe 72 respondentů (52,93%) slouţí v AČR 1-5 let. Tito respondenti patří
k věkové skupině do 30 let a více neţ polovina z nich se jiţ účastnila jedné a více misí.
Nejkratší odslouţená doba v AČR je 1 rok, nejdelší je 29 let.
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Posledním posuzovaným faktorem bylo zjištění zájmu vojáků před misí. Nejčastěji byly
uváděny individuální zájmy (četba 16,91% respondentů, cyklistika 13,23% respondentů,
turistika (11,76% respondentů) a počítače (11,02% respondentů). Rodinu jako hlavní
osobní zájem označilo zmíněných 14,70% respondentů, kteří byly v misi na rozkaz proti
své vůli.
Při ověřování vztahu získaných celkových výsledků vybraných osobních dat (základních
parametrů) a celkového skóre symptomů PTSD za celý soubor lze souhrnně konstatovat,
ţe ţádné uvedené základní parametry nevykazují významné korelační vztahy s PTSD před
misí nebo po misi.

106

12.2. Orientační psychodiagnostické vyšetření
12.2.1. Zjištění symptomů PTSD (IES-R)
V tabulce č. 15 jsou uvedeny celkové výsledky rozloţení četnosti symptomů PTSD (suma
subškál intrusion, avoidance a hyperarousal) u respondentů před misí a po misi.
Tabulka č. 15
PTSD Count Cumul. Percent Cumul. PTSD Count Cumul. Percent Cumulative
před misí
po misi
0
46
46
33,0935 33,0935
0
6
6
4,316547
4,3165
1
1
47
0,71942 33,8129
1
3
9
2,158273
6,4748
2
5
52
3,59712 37,4101
2
7
16
5,035971 11,5108
3
4
56
2,87770 40,2878
3
7
23
5,035971 16,5468
4
11
67
7,91367 48,2014
4
10
33
7,194245 23,7410
5
9
76
6,47482 54,6763
5
7
40
5,035971 28,7770
6
2
78
1,43885 56,1151
6
9
49
6,474820 35,2518
7
5
83
3,59712 59,7122
7
8
57
5,755396 41,0072
8
5
88
3,59712 63,3094
8
5
62
3,597122 44,6043
9
3
91
2,15827 65,4676
9
2
64
1,438849 46,0432
10
6
97
4,31655 69,7842
10
8
72
5,755396 51,7986
11
4
101 2,87770 72,6619
11
5
77
3,597122 55,3957
12
4
105 2,87770 75,5396
12
5
82
3,597122 58,9928
13
2
107 1,43885 76,9784
13
5
87
3,597122 62,5899
14
1
108 0,71942 77,6978
14
5
92
3,597122 66,1871
15
2
110 1,43885 79,1367
15
6
98
4,316547 70,5036
16
3
113 2,15827 81,2950
16
3
101 2,158273 72,6619
17
3
116 2,15827 83,4532
17
4
105 2,877698 75,5396
18
2
118 1,43885 84,8921
18
3
108 2,158273 77,6978
19
1
119 0,71942 85,6115
19
1
109 0,719424 78,4173
20
1
120 0,71942 86,3309
20
3
112 2,158273 80,5755
21
1
121 0,71942 87,0504
21
2
114 1,438849 82,0144
22
2
123 1,43885 88,4892
22
2
116 1,438849 83,4532
23
2
125 1,43885 89,9281
23
1
117 0,719424 84,1727
24
1
126 0,71942 90,6475
24
3
120 2,158273 86,3309
25
1
127 0,71942 91,3669
25
3
123 2,158273 88,4892
27
1
128 0,71942 92,0863
26
1
124 0,719424 89,2086
29
1
129 0,71942 92,8058
27
1
125 0,719424 89,9281
30
1
130 0,71942 93,5252
28
1
126 0,719424 90,6475
33
2
132 1,43885 94,9640
30
2
128 1,438849 92,0863
36
2
134 1,43885 96,4029
32
2
130 1,438849 93,5252
43
1
135 0,71942 97,1223
36
1
131 0,719424 94,2446
45
1
136 0,71942 97,8417
37
1
132 0,719424 94,9640
Missing
0
136 0,00000 100,0000
38
3
135 2,158273 97,1223
45
1
136 0,719424 97,8417
Missing
0
136 0,000000 100,0000
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V tabulkách č.16 a č.17 jsou uvedeny dílčí výsledky rozloţení četnosti symptomů PTSD
subškála intrusion – dotíravé vzpomínky u respondentů před misí a po misi.
V tabulce č.16 jsou uvedeny výsledky rozloţení četností subškály intrusion – dotíravých
vzpomínek u respondentů před misí.
Tabulka č.16
PTSD1 Intrusion Count Cumulative count
Percent
Cumulative percent
0
59
59
42,44604
42,4460
1
24
83
17,26619
59,7122
2
10
93
7,19424
66,9065
3
6
99
4,31655
71,2230
4
5
104
3,59712
74,8201
5
9
113
6,47482
81,2950
6
7
120
5,03597
86,3309
7
6
126
4,31655
90,6475
8
1
127
0,71942
91,3669
9
2
129
1,43885
92,8058
10
2
131
1,43885
94,2446
11
1
132
0,71942
94,9640
12
3
135
2,15827
97,1223
14
1
136
0,71942
97,8417
Missing
0
136
0,00000
100,0000
V tabulce č.17 jsou uvedeny výsledky rozloţení četností subškály intrusion – dotíravých
vzpomínek u respondentů po návratu z mise.
Tabulka č.17
PTSD1 Intrusion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
18
19
Missing

Count
23
11
11
10
14
13
15
6
6
6
9
4
1
2
1
2
1
1
0

Cumulative
23
34
45
55
69
82
97
103
109
115
124
128
129
131
132
134
135
136
136

Percent
16,54676
7,91367
7,91367
7,19424
10,07194
9,35252
10,79137
4,31655
4,31655
4,31655
6,47482
2,87770
0,71942
1,43885
0,71942
1,43885
0,71942
0,71942
0,00000

Cumulative
16,5468
24,4604
32,3741
39,5683
49,6403
58,9928
69,7842
74,1007
78,4173
82,7338
89,2086
92,0863
92,8058
94,2446
94,9640
96,4029
97,1223
97,8417
100,0000
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V tabulkách č.18 a č.19 jsou uvedeny dílčí výsledky rozloţení četnosti symptomů PTSD
subškála avoidance – vyhýbání se u respondentů před misí a po misi.
V tabulce č.18 jsou uvedeny výsledky rozloţení četností subškály avoidance před misí.
Tabulka č.18
PTSD2 avoidance

Count

Cumulative

Percent

Cumulative

0
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
16
18
Missing

53
15
13
7
15
14
4
1
2
4
3
1
1
1
2
0

53
68
81
88
103
117
121
122
124
128
131
132
133
134
136
136

38,12950
10,79137
9,35252
5,03597
10,79137
10,07194
2,87770
0,71942
1,43885
2,87770
2,15827
0,71942
0,71942
0,71942
1,43885
0,00000

38,1295
48,9209
58,2734
63,3094
74,1007
84,1727
87,0504
87,7698
89,2086
92,0863
94,2446
94,9640
95,6835
96,4029
97,8417
100,0000

V tabulce č.19 jsou uvedeny výsledky rozloţení četností subškály avoidance po misi.
Tabulka č.19
PTSD2 avoidance
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
Missing

Count

Cumulative

Percent

Cumulative

49
22
20
8
8
6
4
7
2
3
2
1
2
2
0

49
71
91
99
107
113
117
124
126
129
131
132
134
136
136

35,25180
15,82734
14,38849
5,75540
5,75540
4,31655
2,87770
5,03597
1,43885
2,15827
1,43885
0,71942
1,43885
1,43885
0,00000

35,2518
51,0791
65,4676
71,2230
76,9784
81,2950
84,1727
89,2086
90,6475
92,8058
94,2446
94,9640
96,4029
97,8417
100,0000
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V tabulkách č.20 a č.21 jsou uvedeny dílčí výsledky rozloţení četnosti symptomů PTSD
subškála hyperarousal – nadměrného vzrušení u respondentů před misí a po misi.
V tabulce č.20 jsou uvedeny výsledky rozloţení četností subškály hyperarousal před misí.
Tabulka č.20
PTSD3
hyperarousal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17
Missing

Count

Cumulative

Percent

Cumulative

53
19
21
2
8
9
3
6
4
3
1
2
1
1
2
1
0

53
72
93
95
103
112
115
121
125
128
129
131
132
133
135
136
136

38,12950
13,66906
15,10791
1,43885
5,75540
6,47482
2,15827
4,31655
2,87770
2,15827
0,71942
1,43885
0,71942
0,71942
1,43885
0,71942
0,00000

38,1295
51,7986
66,9065
68,3453
74,1007
80,5755
82,7338
87,0504
89,9281
92,0863
92,8058
94,2446
94,9640
95,6835
97,1223
97,8417
100,0000

V tabulce č.21 jsou uvedeny výsledky rozloţení četností subškály hyperarousal po misi.
Tabulka č.21
PTSD3
hyperarousal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
21

Count

Cumulative

Percent

Cumulative

23
10
20
15
16
12
4
11
3
6
2
4
2
2
1
3
2

23
33
53
68
84
96
100
111
114
120
122
126
128
130
131
134
136

16,54676
7,19424
14,38849
10,79137
11,51079
8,63309
2,87770
7,91367
2,15827
4,31655
1,43885
2,87770
1,43885
1,43885
0,71942
2,15827
1,43885

16,5468
23,7410
38,1295
48,9209
60,4317
69,0647
71,9424
79,8561
82,0144
86,3309
87,7698
90,6475
92,0863
93,5252
94,2446
96,4029
97,8417

Missing

0

136

0,00000

100,0000
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V tabulce č.22 jsou uvedeny výsledky hodnocení rozdílů celkového skóre PTSD i jeho 3
jednotlivých subškál (PTSD 1 - intrusion, PTSD 2 - avoidance, PTSD 3 - hyperarousal)
před mísí a po návratu z mise. Statisticky nevýznamný rozdíl vykazují výsledky v subškále
PTSD 2 – avoidance před misí a po návratu z mise. Statisticky významný rozdíl před misí
a po misi je patrný u subškál PTSD 1 – intrusion, PTSD 3 – hyperarousal a u PTSD
celkového skóre (p<0.01).
Tabulka č.22
Hodnocení rozdílu

No. of

Percent

Z

p-level

PTSD 1 & PTSD 1po

95

97,8947

9,23381

0,000000

PTSD 2 & PTSD 2po

87

40,2299

1,71538

0,086276

PTSD 3 & PTSD 3po

107

80,3738

6,18711

0,000000

PTSD 4 & PTSD 4po

122

86,0656

7,87661

0,000000

12.2.2. Zjištění ţivotní spokojenosti (DŢS)
V tabulce č. 23 jsou uvedeny výsledky průměrného skóre v jednotlivých oblastech ţivotní
spokojenosti a celkového skóre ţivotní spokojenosti před misí. Celková ţivotní
spokojenost respondentů před misí byla v pásmu spodní hranice průměru.
Tabulka č.23
Valid
N
DZS 1 - zdraví
136
DZS 2 – zaměstnání
136
DZS 3 – finance
136
DZS 4 – volný čas
136
DZS 5 – manţ. partner.
136
DZS 6 – vztah k vl. dětem 70
DZS 7 – vztah k vl. osobě 136
DZS 8 – sexualita
136
DZS 9 – přátelé, příbuzní 136
DZS 10 – bydlení
136
DZS 11 – celkové skóre
136
DŢS před misí

Mean

Median

37,5882
36,7132
36,1691
35,9706
37,6176
37,8429
38,0147
37,8456
36,6838
36,9926
250,9559

39,0000
39,0000
38,0000
37,0000
39,0000
39,0000
39,0000
39,0000
38,5000
39,0000
253,0000

Lower
quartile
36,0000
34,0000
34,0000
34,0000
36,0000
34,0000
37,0000
36,0000
34,0000
36,0000
234,5000

Upper
quartile
41,0000
41,0000
40,0000
39,0000
40,5000
41,0000
41,0000
41,0000
41,0000
40,0000
268,5000

Sta
n.
6,26036 4
6,20264 5
5,98709 5
5,02725 5
5,28178 4
5,43908 4
4,81815 4
5,56694 5
6,09517 4
5,44126 4
22,28132 4
Std.Dev.
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V tabulce č. 24 jsou uvedeny výsledky průměrného skóre v jednotlivých oblastech ţivotní
spokojenosti a celkového skóre ţivotní spokojenosti po misi. Celková ţivotní spokojenost
respondentů po návratu z mise byla v pásmu středu průměru.

Tabulka 24
Valid
N
DZS 1 - zdraví
136
DZS 2 - zaměstnání
136
DZS 3 – finance
136
DZS 4 – volný čas
136
DZS 5 – manţ. partner.
136
DZS 6 – vztah k vl.dětem
70
DZS 7 – vztah k vl. osobě 136
DZS 8 – sexualita
136
DZS 9 – přátelé, příbuzní 136
DZS 10 – bydlení
136
DZS 11 – celkové skóre
136
DŢS po misi

Mean

Median

37,0882
36,7500
36,1838
37,2279
37,1176
37,5507
36,1838
36,5441
36,2574
35,6691
254,9779

38,0000
38,0000
38,0000
38,0000
39,0000
39,0000
38,0000
39,0000
38,0000
37,0000
253,0000

Lower
quartile
35,0000
34,5000
33,0000
35,0000
36,0000
33,0000
34,0000
32,5000
33,0000
32,5000
243,5000

Upper
quartile
40,0000
41,0000
40,0000
40,5000
41,0000
41,0000
40,0000
41,0000
40,5000
40,0000
266,5000

Std.Dev.

Stan.

4,94334
5,68135
6,26951
4,74376
5,82849
5,52411
6,07753
6,36293
6,52175
6,79657
15,51700

V tabulce č.25 jsou uvedeny výsledky hodnocení rozdílů celkového skóre ţivotní
spokojenosti (DŢS 11) i jeho 10 jednotlivých faktorů (DŢS 1 aţ DŢS 10) před misí a po
návratu z mise.
Tabulka č.25
Hodnocení rozdílů

No. of

Percent

Z

p-level

DZS 1 & DZS 1po

130

45,3846

0,96476

0,334663

DZS 2 & DZS 2po

127

45,6693

0,88736

0,374887

DZS 3 & DZS 3po

131

52,6718

0,52422

0,600124

DZS 4 & DZS 4po

124

53,2258

0,62862

0,529599

DZS 5 & DZS 5po

120

47,5000

0,45644

0,648077

DZS 6 & DZS 6po

41

41,4634

0,93704

0,348737

DZS 7 & DZS 7po

116

40,5172

1,94980

0,051200

DZS 8 & DZS 8po

117

43,5897

1,29430

0,195562

DZS 9 & DZS 9po

128

46,0938

0,79550

0,426326

DZS 10 & DZS 10po

124

42,7419

1,52665

0,126849

DZS 11 & DZS 11po

132

50,0000

-0,08704

0,930641
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4
5
5
5
4
4
4
5
5
4
5

12.2.3. Zjištění symptomů syndromu vyhoření (BM.)
V tabulce č. 26 je uveden průměrný výsledek syndromu vyhoření celého souboru
respondentů před misí. Celkový výsledek syndromu vyhoření je na horní hranici pásma
subnormy (mírný nález).
Tabulka č. 26
syndrom vyhoření před
misí
BM – syndrom vyhoření

Valid
N
136

Mean

Median

2,8182

2,7700

Lower Upper
quartile quartile
2,1800 3,3250

Std.Dev.
0,82149

V tabulce č. 27 je uveden průměrný výsledek syndromu vyhoření celého souboru
respondentů po misi. Celkový výsledek syndromu vyhoření je v pásmu středu subnormy
(mírný nález).
Tabulka č.27
Syndrom vyhoření po
misi
BM – syndrom vyhoření

Valid
N
136

Mean

Median

2,5688

2,5000

Lower
quartile
1,9900

Upper
quartile
3,2050

Std.Dev.
0,81098

V tabulce č.28 jsou uvedeny výsledky hodnocení rozdílů celkového skóre syndromu
vyhoření (BM) před misí a po návratu z mise.
Tabulka č.28
Hodnocení rozdílu

No. of

Percent

Z

p-level

BM & BMpo

130

16,1538

7,63040

0,000000

12.2.4. Zjištění symptomů agresivity (BDI)
V tabulce č. 29 jsou uvedeny výsledky průměrného skóre celého souboru v jednotlivých
třídách agresivity před misí. Všechny třídy agresivity byly v pásmu výrazného
podprůměru.
Tabulka č. 29
agresivita před misí
BDI 1 – fyzická agrese
BDI 2 – nepřímá agrese
BDI 3 – iritabilita
BDI 4 – negativismus
BDI 5 – resentiment
BDI 6 – podezíravost
BDI 7 – verbální agrese
BDI 8 – pocity viny

Valid
N
136
136
136
136
136
136
136
136

Mean

Median

1,3088
1,4632
1,5147
1,0000
1,3971
1,4853
1,4485
1,4559

0,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,0000
1,0000
0,5000
1,0000

Lower
quartile
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Upper
quartile
2,0000
2,5000
2,5000
2,0000
3,0000
2,5000
2,0000
2,0000

Std.Dev.
1,87977
1,75503
1,98134
1,21106
1,90235
1,83378
2,05416
1,99209
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V tabulce č. 30 jsou uvedeny výsledky průměrného skóre celého souboru respondentů
v jednotlivých třídách agresivity po misi. Všechny třídy agresivity byly v pásmu výrazného
podprůměru.
Tabulka č. 30
agresivita po misi
BDI 1 – fyzická agrese
BDI 2 – nepřímá agrese
BDI 3 – iritabilita
BDI 4 – negativismus
BDI 5 – resentiment
BDI 6 – podezíravost
BDI 7 – verbální agrese
BDI 8 – pocity viny

Valid
N
136
136
136
136
136
136
136
136

Mean

Median

1,7353
1,4559
1,2426
1,4926
1,3603
1,1838
1,4118
1,3750

1,0000
1,0000
0,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

Lower
quartile
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Upper
quartile
3,0000
2,0000
2,0000
3,0000
2,0000
2,0000
3,0000
2,0000

Std.Dev.
2,04119
1,69910
1,66665
1,65550
1,54283
1,31206
1,53705
1,51993

V tabulce č.31 jsou uvedeny výsledky hodnocení rozdílů jednotlivých tříd agresivity (BDI
1 aţ BDI 8) před misí a po návratu z mise.
Tabulka č.31
Hodnocení rozdílů
BDI 1 & BDI 1po
BDI 2 & BDI 2po
BDI 3 & BDI 3po
BDI 4 & BDI 4po
BDI 5 & BDI 5po
BDI 6 & BDI 6po
BDI 7 & BDI 7po
BDI 8 & BDI 8po

No. of

Percent

Z

p-level

102
105
91
101
100
97
97
98

60,78431
50,47619
46,15385
58,41584
50,00000
49,48454
57,73196
50,00000

2,079310
0,000000
0,628971
1,592060
-0,100000
0,000000
1,421485
-0,101015

0,137589
1,000000
0,529368
0,111371
0,920344
1,000000
0,155176
0,919538

12.2.5. Zjištění strategií zvládání stresu (SVF-78)
V tabulce č. 32 jsou uvedeny výsledky průměrného skóre u jednotlivých strategií zvládání
stresu a celkového skóre součtu pozitivních strategií a celkového skóre součtu negativních
strategií před misí. Poměr celkového skóre pozitivních a negativních strategií u celkového
souboru respondentů je vyrovnaný.
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Tabulka č. 32
strategie před misí
SVF 1 - podhodnocení
SVF 2 – odmítání viny
SVF 3 – odklon
SVF 4 – náhr. uspokojení
SVF 5 – kontrola situace
SVF 6 – kontrola reakcí
SVF 7 – pozit.sebeinstrukce
SVF 10 – úniková tendence
SVF 11 – perseverace
SVF 12 – rezignace
SVF 13 – sebeobviňování
SVF poz - pozitivní strategie
SVF neg - negativní strategie

Valid
N
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136

Mean

Median

12,6103
13,1691
12,8529
12,6618
12,5882
12,5147
12,8162
12,6765
12,2941
12,8088
12,4044
12,7447
12,5460

12,0000
14,0000
13,0000
12,0000
12,0000
12,0000
13,0000
13,0000
11,0000
12,5000
12,0000
12,7143
12,3750

Lower
quartile
9,0000
9,0000
9,0000
9,0000
9,0000
9,0000
9,0000
9,0000
9,0000
9,0000
9,0000
11,8571
11,2500

Upper
quartile
15,0000
16,0000
16,0000
16,0000
16,0000
15,0000
16,0000
15,5000
15,0000
16,0000
15,0000
13,4286
13,6250

Std.Dev.
4,14581
4,39453
4,45642
4,73634
4,41289
4,08246
4,26736
4,25986
4,29835
4,29386
4,29880
1,42374
1,87779

V tabulce č. 33 jsou uvedeny výsledky průměrného skóre u jednotlivých strategií zvládání
stresu a celkového skóre součtu pozitivních strategií a celkového skóre součtu negativních
strategií po misi. Je patrný nárůst celkového skóre pozitivních strategií zvládání stresu.
Tabulka č. 33
strategie po misi
SVF 1 - podhodnocení
SVF 2 - odmítání viny
SVF 3 - odklon
SVF 4 - náhr. uspokojení
SVF 5 - kontrola situace
SVF 6 - kontrola reakcí
SVF 7 - pozit. sebeinstrukce
SVF 10 – úniková tendence
SVF 11 – perseverace
SVF 12 – rezignace
SVF 13 – sebeobviňování
SVF poz – pozitivní strategie
SVF neg – negativní strategie

Valid
N
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136

Mean

Median

14,4779
14,2279
11,8015
13,4706
14,3971
14,2206
15,4926
11,3015
11,1176
11,0000
10,5147
14,0187
10,9835

14,0000
14,0000
11,0000
13,0000
15,0000
14,0000
15,0000
11,0000
11,0000
10,0000
10,0000
13,9286
11,0000

Lower
quartile
12,0000
11,5000
9,0000
10,0000
11,0000
11,0000
13,0000
9,0000
9,0000
8,0000
8,0000
13,0000
9,7500

Upper
quartile
16,0000
16,0000
14,0000
16,0000
16,0000
17,5000
17,5000
13,0000
13,5000
13,0000
12,5000
14,8571
12,1250

Std.Dev.
3,22023
3,34214
3,61237
3,75932
3,81669
3,95098
3,33777
3,49882
3,33791
3,37529
3,57561
1,36111
1,55462
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V tabulce č.34 jsou uvedeny výsledky hodnocení rozdílů jednotlivých strategií zvládání
stresu (SVF 1 aţ SVF 13) a celkového skóre pozitivních strategií (SVF poz) a celkového
skóre negativních strategií (SVF neg) před misí a po návratu z mise.
Tabulka č.34
Hodnocení rozdílu
SVF 1 & SVF 1 po
SVF 2 & SVF 2 po
SVF 3 & SVF 3 po
SVF 4 & SVF 4 po
SVF 5 & SVF 5 po
SVF 6 & SVF 6 po
SVF 7 & SVF 7 po
SVF 10 & SVF 10 po
SVF 11 & SVF 11 po
SVF 12 & SVF 12 po
SVF 13 & SVF 13 po
SVF poz & SVF pozpo
SVF neg & SVF poneg

No. of
83
72
82
99
102
106
94
104
96
98
102
133
132

Percent
100,0000
81,9444
20,7317
68,6869
83,3333
78,3019
98,9362
25,0000
29,1667
18,3673
17,6471
96,2406
9,8485

Z
9,000669
5,303301
5,190282
3,618136
6,633989
5,730587
9,385933
5,000961
3,980421
6,161931
6,435959
10,57874
9,13908

p-level
0,000000
0,000000
0,000000
0,000297
0,000000
0,000000
0,000000
0,000001
0,000069
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

12.2.6. Zjištění faktorů osobnosti – extroverze a neuroticismu (EOD-A)
V tabulce č. 35 jsou uvedeny výsledky průměrného skóre u extroverze a neuroticismu před
misí. Výsledky vykazují průměrné skóre extroverze a nízké skóre neuroticismu
Tabulka č.35
faktory osobnosti před
misí
EOD 1 – extroverze
EOD 2 - neuroticismus

Valid N
136
136

Lower Upper
quartile quartile
12,2059 14,0000 6,5000 16,0000
8,5515 8,0000 4,0000 14,0000
Mean

Median

Std.Dev.
5,03192
5,01527

V tabulce č. 36 jsou uvedeny výsledky průměrného skóre u extroverze a neuroticismu po
misi. Výsledky vykazují průměrné skóre extroverze a nízké skóre neuroticismu.
Tabulka č. 36
Faktory osobnosti po misi Valid N
EOD 1 – extroverze
EOD 2 - neuroticismus

136
136

Lower
quartile
12,2426 14,0000 8,5000
9,2721 8,0000 5,0000
Mean

Median

Upper
Std.Dev.
quartile
16,0000 4,72111
14,0000 4,89515
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V tabulce č.37 jsou uvedeny výsledky hodnocení rozdílu celkového skóre extroverze a
celkového skóre neuroticismu před misí a po návratu z mise.
Tabulka č.37
Hodnocení rozdílu
EOD 1 & EOD 1po
EOD 2 & EOD 2po

No. of

Percent

Z

p-level

85
99

52,94118
67,67677

0,433861
3,417129

0,664389
0,323589

12.2.7. Zjištění síly korelačních vztahů mezi vybranými veličinami
V tabulce č. 38 jsou uvedeny korelační vztahy mezi celkovým skóre PTSD před misí a po
misi a mezi celkovým skóre syndromu vyhoření před misí a po misi. Byl zjištěn statisticky
významný korelační vztah mezi PTSD před misí a syndromem vyhoření před misí
(p<0.05) a statisticky významný korelační vztah mezi PTSD po misi a syndromem
vyhoření před misí (p<0.01). Ostatní data nevykazují statisticky významné korelační
vztahy.
Tabulka č. 38
Korelace

Syndrom vyhoření
před misí

Syndrom vyhoření
po misi

PTSD před misí
PTSD po misi

0,203496
0,229745

0,091562
0,100878

V tabulce č. 39 jsou uvedeny korelační vztahy mezi PTSD před a po misi a faktory
osobnosti extraverzí a neuroticismem před a po misi. Ţádná uvedená data nevykazují
významné korelační vztahy s PTSD před misí nebo po misi
Tabulka č. 39
PTSD před misí

PTSD po misi

EOD 1 – extroverze před misí

0,002013

-0,066631

EOD 2 - neuroticismus před misí

0,014906

-0,041040

EOD 1 – extroverze po misi

0,014311

-0,017555

EOD 2 – neuroticismus po misi

0,023565

-0,022452

Korelace
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V tabulce č. 40 jsou uvedeny korelační vztahy mezi PTSD před misí a PTSD po misi. Byl
zjištěn statisticky významný korelační vztah mezi PTSD před misí a PTSD po misi
(p<0.01).
Tabulka č. 40
Korelace

PTSD po misi

PTSD před misí

0,801704

12.2.8. Zjištění skupinové atmosféry (ŠSA)
V tabulce č. 41 jsou uvedeny výsledky hrubého a váţeného skóre celého souboru
respondentů v jednotlivých škálách skupinové atmosféry před misí a po misi.
Výsledky před misí jsou ve všech škálách ŠSA příznivější.
Výsledky po misi dosahují ve všech škálách menších (horších) hodnot.
Tabulka č. 41
Škála

HS

VS

Škála

HS

VS

A

Přátelská

770

5,66

Přátelská

650

4,77

B

Přijímající

739

5,43

Přijímající

711

5,22

C

Klidná

764

5,61

Klidná

700

5,14

D

Nadšená

882

6,48

Nadšená

750

5,51

E

Produktivní

887

6,52

Produktivní

865

6,36

F

Upřímné vztahy

739

5,43

Upřímné vztahy

512

3,76

G

Kooperativní

851

6,25

Kooperativní

729

5,36

H

Zajímavá

914

6,72

Zajímavá

838

6,16

I

Podporující

753

5,53

Podporující

626

4,60

J

Úspěšná

882

6,48

Úspěšná

870

6,39
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V tabulce č. 42 je uvedeno grafické znázornění průběhu i rozdílu váţeného skóre
skupinové atmosféry před misí a po misi. Všechny skóry před misí a po misi se liší.
Tabulka č.42
A

A

B

B

C

C D

D

E

E

F

F

G G H H I

I

J

J

8
7

1

6
5

2

4
3

3

2
1

4

Legenda:
Před misí

Po misi

12.2.9. Shrnutí výsledků ve vztahu ke stanoveným hypotézám
Hypotéza č. 1:
Předpokládáme, ţe vojáci dosahují menší míry symptomů PTSD před vysláním do mise,
neţ po návratu z mise.
Výzkum
Byl prokázán statisticky významný nárůst celkového skóre přítomnosti symptomů PTSD
po návratu z mise.
Výsledek
Výsledek výzkumu svědčí pro potvrzení hypotézy č. 1.
Hypotéza č.2:
Předpokládáme, ţe korelace mezi celkovými výsledky PTSD před vysláním do mise a po
návratu z mise je statisticky významná.
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Výzkum
Při posuzování těsnosti vztahů mezi výsledky PTSD před misí a po misi byl zjištěn
statisticky významný korelační vztah mezi PTSD před misí a PTSD po misi.
Výsledek
Výsledek výzkumu svědčí pro potvrzení hypotézy č. 2.
Hypotéza č.3:
Předpokládáme, ţe vojáci dosahují podprůměrné hodnoty agresivity a ţe nebude zjištěn
statisticky významný rozdíl v hodnotách agresivity před vysláním do mise a po návratu
z mise.
Výzkum
Při vyhodnocení jednotlivých tříd agresivity před misí a po návratu z mise nebyl zjištěn
statisticky významný rozdíl mezi výsledky. Všechny třídy agresivity před misí i po misi
byly v pásmu výrazného podprůměru.
Výsledek
Výsledek výzkumu svědčí pro potvrzení hypotézy č. 3.
Hypotéza č. 4:
Předpokládáme, ţe nebude zjištěn statisticky významný rozdíl celkového výsledku
syndromu vyhoření u vojáků před vysláním do mise a po návratu z mise.
Výzkum
Při vyhodnocení celkového skóre syndromu vyhoření byl zjištěn statisticky významný
rozdíl mezi syndromem vyhoření zjištěným před misí a syndromem vyhoření zjištěným po
návratu z mise.
Výsledek
Výsledek výzkumu nesvědčí pro potvrzení hypotézy č. 4
Hypotéza č. 5:
Předpokládáme, ţe při posouzení strategií zvládání stresu u celého souboru respondentů
nebude zjištěn statisticky významný rozdíl mezi skóre jednotlivých strategií před misí a po
misi.
Výzkum
Při posuzování strategií zvládání stresu u celkového souboru respondentů před misí a po
misi byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi skóre jednotlivých strategií před misí a
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po misi a mezi celkovým skóre pozitivních a negativních strategií před misí a po návratu
z mise.
Výsledek
Výsledek výzkumu nesvědčí pro potvrzení hypotézy č. 5
Hypotéza č. 6:
Předpokládáme, ţe při hodnocení míry extroverze a neuroticismu jako faktorů osobnosti
před misí a po misi nebude zjištěn významný rozdíl mezi výsleky před misí a po misi.
Předpokládáme nízké skóre neuroticimu.
Výzkum
Při hodnocení míry extroverze a neuroticismu před misí a po misi byly zjištěny výsledky
vykazující průměrné skóre extroverze a nízké skóre neuroticismu u celého souboru
respondentů. Významný rozdíl mezi zjištěnými výsledky faktorů osobnosti před misí a po
misi prokázán nebyl.
Výsledek
Výsledek výzkumu svědčí pro potvrzení hypotézy č. 6
Hypotéza č. 7:
Předpokládáme, ţe při ověřování vztahu PTSD a základními osobními daty respondentů
nebude prokázán významný vztah mezi PTSD a osobními daty.
Výzkum
Při ověřování vztahu mezi PTSD a základními osobními daty respondentů (věk, počet dětí
vojáka, dosaţená vojenská hodnost, dosaţené vzdělání, počet absolvovaných misí, počet
odslouţených let v AČR a subjektivní hodnocení zdravotního a psychického stavu) nebyl
prokázán významný vztah mezi PTSD a uvedenými osobními daty.
Výsledek
Výsledek výzkumu svědčí pro potvrzení hypotézy č. 7
Hypotéza č. 8:
Přepokládáme statisticky významný vztah mezi PTSD

a syndromem vyhoření před

vysláním do mise.
Výzkum
Byl prokázán statisticky významný vztah mezi PTSD před misí a syndromem vyhoření
před misí na hladině významnosti (p<0.05)
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Výsledek
Výsledek výzkumu svědčí pro potvrzení hypotézy č. 8
Hypotéza č. 9:
Předpokládáme, ţe celková ţivotní spokojenost respondentů před misí a po misi bude
v pásmu průměru a rozdíl mezi výsledky nebude statisticky významný.
Výzkum
Při vyhodnocení celkového skóre ţivotní spokojenosti nebyl prokázán statisticky
významný rozdíl mezi výsledky

získanými před misí a po návratu z mise. U obou

vyšetření se ţivotní spokojenost pohybuje v pásmu průměru.
Výsledek
Výsledek výzkumu svědčí pro potvrzení hypotézy č. 9
Hypotéza č. 10:
Předpokládáme, ţe je lepší a příznivější skupinová atmosféra celého souboru respondentů
před vysláním do mise, neţ po návratu z mise.
Výzkum
Při posuzování škál sociální atmosféry celého souboru respondentů byl zjištěn rozdíl mezi
hodnotami získanými před misí a hodnotami získanými po návratu z mise. Sociální
atmosféra po návratu z mise se zhoršila ve všech škálách, nejvíce na škále upřímných
vztahů.
Výsledek
Výsledek výzkumu svědčí pro potvrzení hypotézy č. 10

12.2.10. Diskuse
Při vyhodnocení celkového skóre přítomnosti symptomů PTSD u celého souboru před
misí nebyly zjištěny symptomy PTSD u 71,32% respondentů, u 28,68% respondentů byla
zjištěna mírná a střední úroveň PTSD. Při vyhodnocení celkového skóre přítomnosti
symptomů PTSD u celého souboru po misi nebyly zjištěny symptomy PTSD u 52,94%
respondentů, u 47,06% respondentů byla zjištěna mírná a střední úroveň PTSD.

Byl

prokázán statisticky významný nárůst celkového skóre přítomnosti symptomů PTSD po
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návratu z mise.Při vyhodnocení dílčích skórů jednotlivých subškál PTSD byl prokázán
statisticky významný rozdíl ve škále intrusion (dotíravé vzpomínky) před misí a po misi a
ve škále hyperarousal (nadměrné vzrušení) před misí a po misi. Byl zjištěn statisticky
významný nárůst symptomů u obou dvou škál. Rozdíl ve škále avoidance (vyhýbání se)
před misí a po misi prokázán nebyl.
Při vyhodnocení celkového skóre ţivotní spokojenosti nebyl prokázán statisticky
významný rozdíl mezi výsledky

získanými před misí a po návratu z mise. U obou

vyšetření se ţivotní spokojenost pohybuje v pásmu průměru. Mírný kvalitativní posun
ţivotní spokojenosti celého souboru od spodní hranice průměru před misí po střed průměru
po návratu z mise je statisticky nevýznamný.
Při vyhodnocení celkového skóre syndromu vyhoření byl zjištěn statisticky významný
rozdíl mezi syndromem vyhoření zjištěným před misí a syndromem vyhoření zjištěným po
návratu z mise. Výsledek syndromu vyhoření před misí byl na horní hranici pásma
subnormy (mírný nález). Výsledek syndromu vyhoření po misi byl v pásmu středu
subnormy (mírný nález). Byl zjištěn významný pokles symptomů syndromu vyhoření po
návratu z mise.
Při vyhodnocení jednotlivých tříd agresivity před misí a po návratu z mise nebyl zjištěn
statisticky významný rozdíl mezi výsledky. Všechny třídy agresivity před misí i po misi
byly v pásmu výrazného podprůměru.
Při posuzování strategií zvládání stresu u celkového souboru respondentů před misí a po
misi byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi skóre jednotlivých strategií před misí a
po misi a mezi celkovým skóre pozitivních a negativních strategií před misí a po návratu
z mise. Lze konstatovat statisticky významný nárůst celkového skóre pozitivních strategií
zvládání stresu.
Při vyhodnocení celkového skóre extroverze u celého souboru před misí a po misi nebyl
prokázán významný rozdíl mezi výsledky. Celkové výsledky se pohybují v pásmu
průměru. Při vyhodnocení celkového skóre neuroticismu nebyl zjištěn statisticky
významný rozdíl mezi výsledky před misí a po návratu z mise. Celkové skóre bylo výrazně
podprůměrné.
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Při posuzování těsnosti vztahů mezi výsledky PTSD a syndromu vyhoření byl prokázán
statisticky významný vztah mezi PTSD před misí a syndromem vyhoření před misí a
PTSD po misí a syndromem vyhoření před misí.
Při posuzování těsnosti vztahů mezi výsledky PTSD před misí a po misi a extroverzí a
neuroticismem před misí a po misi nebyl prokázán ţádný korelační vztah.
Při posuzování těsnosti vztahů mezi výsledky PTSD před misí a po misi byl zjištěn
statisticky významný korelační vztah mezi PTSD před misí a PTSD po misi.
Při posuzování škál sociální atmosféry celého souboru respondentů byl zjištěn rozdíl mezi
hodnotami získanými před misí a hodnotami získanými po návratu z mise. Sociální
atmosféra po návratu z mise se zhoršila ve všech škálách, nejvíce na škále upřímných
vztahů. Ostatní škály se pohybují v pásmu průměru aţ mírného nadprůměru ve prospěch
výsledků získaných před misí.
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13. Závěr
Po vyhodnocení všech parametrů sledovaného souboru před misí a po misi lze konstatovat
následující závěry:
Byla prokázána přítomnost symptomů PTSD před misí u 28,67% respondentů a přítomnost
symptomů PTSD po misi u 47,05% respondentů. Výsledky ukázaly vzestup počtu vojáků
se symptomy PTSD po návratu z mise. Závaţnost symptomů se pohybuje v pásmu mírné a
střední úrovně PTSD. Korelace mezi celkovými výsledky PTSD před misí a po misi je
statisticky významná (p<0.01).
Při orientačním psychologickém vyšetření baterií psychologických testů zaměřených na
zkoumání faktorů ovlivňujících schopnost zvládat náročné ţivotní situace byly zjištěny
následující skutečnosti:


Celková ţivotní spokojenost před misí a po misi byla v pásmu průměru. Statisticky
významný rozdíl mezi výsledky před misí a po misi prokázán nebyl.



Celkový výsledek syndromu vyhoření před misí byl na horní hranici pásma
subnormy a po misi v pásmu středu subnormy. Byl prokázán statisticky významný
rozdíl mezi výsledky před misí a po misi (p<0.01).



Při vyšetření respondentů na zjištění výskytu jednotlivých tříd agresivity před misí
a po misi byly zjištěny všechny třídy v pásmu výrazného podprůměru. Nebyl
prokázán rozdíl mezi hodnotami naměřenými v jednotlivých třídách agrese ani
vyhodnocení agresivity před a po misi.



Při posouzení strategií zvládání stresu u celého souboru respondentů před misí byl
zjištěn vyrovnaný poměr celkového skóre pozitivních a negativních strategií. Při
posouzení strategií zvládání stresu po misi byl zjištěn významný nárůst celkového
skóre pozitivních strategií zvládání stresu a významný pokles celkového skóre
negativních strategií zvládání stresu.



Při hodnocení míry extroverze a neuroticismu jako faktorů osobnosti

podle

Eysenckovy typologie temperamentových typů před misí a po misi byly zjištěny
výsledky vykazující průměrné skóre extroverze a nízké skóre neuroticismu u celého
souboru respondentů. Významný rozdíl mezi zjištěnými výsledky faktorů osobnosti
před misí a po misi prokázán nebyl.
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Při ověřování vztahu mezi PTSD a základními osobními daty respondentů (věk, počet dětí
vojáka, dosaţená vojenská hodnost, dosaţené vzdělání, počet absolvovaných misí, počet
odslouţených let v AČR a subjektivní hodnocení zdravotního a psychického stavu) nebyl
prokázán významný vztah mezi PTSD a uvedenými osobními daty.
Byl prokázán statisticky významný vztah mezi PTSD před misí a syndromem vyhoření
před misí (p<0.05) a statisticky významný vztah mezi PTSD po misi a syndromem
vyhoření před misí (p<0.01).
Byl prokázán statisticky významný vztah mezi celkovým skóre PTSD před misí a
celkovým skóre PTSD po misi (p<0.01).
Při posuzování škál sociální atmosféry celého souboru respondentů byl zjištěn rozdíl mezi
hodnotami získanými před misí a hodnotami získanými po návratu z mise. Sociální
atmosféra po návratu z mise se zhoršila ve všech škálách, nejvíce na škále upřímných
vztahů.
Zjištěná data potvrzují souhlasně s literárními údaji vliv účasti v zahraniční misi na zvýšení
rizika výskytu symptomů, které mohou mít vliv na změnu kvality ţivota vojáků
v jednotkách Armády České republiky.
Zajímavé zjištění vlivu účasti v misi na syndrom vyhoření a strategie zvládání stresu a jeho
moţné vysvětlení bude obsahem další vědecké práce v této oblasti. V dostupné literatuře
nebyl doposud tento nález popsán.
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14. Souhrn
Zahraniční vojenská mírová mise je situační proměnná, která významně ovlivňuje
psychický stav vojáků Armády České republiky (příslušníků zdravotnické sluţby AČR).
V rámci orientačního psychodiagnostického vyšetření byla zjištěna přítomnost symptomů
posttraumatické stresové poruchy u účastníků misí. Statisticky významný rozdíl byl
prokázán mezi výsledky PTSD před misí a po misi, kde byl zjištěn vzestup příznaků PTSD
po návratu z misí (p<0.01).
Při zmapování schopností vojáků zvládat náročné ţivotní situace byly zohledněny faktory,
které mohou ovlivnit vznik a vývoj PTSD s přihlédnutím k mezilidským vztahům (ţivotní
spokojenost, syndrom vyhoření, agresivita a hostilní chování, strategie jedince zvládat stres
a osobnostní faktory extroverze a neuroticismus)
Celková ţivotní spokojenost respondentů před misí a po misi je v pásmu průměru a
respondenti nevykazují významné rozdíly v jednotlivých oblastech ţivotní spokojenosti
před misí a po misi.
Zjištěná míra syndromu vyhoření u respondentů před misí i po misi prokázala mírný nález
(horní hranice pásma subnormy před misí a střed pásma subnormy po misi). Při vyšetření
po misi byl prokázán statisticky významný pokles míry syndromu vyhoření (p<0.01).
Byl prokázán statisticky významný vztah mezi PTSD před misí a syndromem vyhoření
před misí (p<0.05) a statisticky významný vztah mezi PTSD po misi a syndromem
vyhoření zjištěným před misí (p<0.01).
V rámci vyšetření agresivity respondentů před misí a po misi nebyly zjištěny ţádné
příznaky agresivního chování. Významné rozdíly hodnot před misí a po misi nebyly
prokázány.
Byl prokázán statisticky významný rozdíl celkových hodnot pozitivních a negativních
strategií zvládání stresu u respondentů před misí a po misi (p<0.01). Významný byl
vzestup pozitivních strategií především u poloţek SVF 5 – kontrola situace, SVF 6 –
kontrola reakcí a SVF 7 – pozitivní sebeinstrukce.
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Při vyšetření faktorů osobnosti extroverze a neuroticismu nebyl prokázán významný rozdíl
hodnot před misí a po misi. Celkově byl zjištěn u respondentů nízký neuroticismus a
průměrná extroverze. Na základě získaných výsledků a Eysenckovy typologie
temperamentových typů lze konstatovat, ţe všichni respondenti se nacházeli na hranici
kvadrátů typu sangvinického a typu flegmatického.
Při ověřování vztahu mezi vybranými osobními daty (věk, počet dětí vojáka, vojenská
hodnost, dosaţené vzdělání, počet absolvovaných misí, počet odslouţených let v AČR a
subjektivní hodnocení zdravotního a psychického stavu) a zjištěným celkovým skóre
PTSD před misí a po misi nebyl prokázán ţádný významný vztah.
Při porovnávání výsledků zjištěných pomocí škály skupinové atmosféry lze konstatovat, ţe
skupinová atmosféra jednotek vojáků před misí byla příznivější a tedy tyto skupiny mohly
vykazovat kvalitnější plnění úkolů v závislosti na příjemném sociálním klimatu jednotky.
Po návratu z mise se všechny výsledky na jednotlivých škálách zhoršily. Nejvíce došlo ke
zhoršení sociální atmosféry na škále upřímné vztahy. Celkově je však moţné hodnotit
sociální atmosféru jako průměrnou aţ mírně nadprůměrnou u jednotek před misí i po
návratu z mise s výjimkou škály upřímných vztahů. Tato můţe být pravděpodobně
podmíněna výskytem symptomů PTSD u vojáků po návratu z mise, avšak uvedená získaná
data se v současné době stále vyhodnocují a budou pokračováním dalšího výzkumu.
Výzkum interpersonálních vztahů včetně sociální atmosféry jednotek účastnící se
zahraničních mírových misí není cílem této práce.
Zjištěné výsledky výzkumu potvrzují souhlasně s literárními údaji předpoklad vlivu účasti
v zahraniční mírové misi na zvýšení rizika výskytu symptomů PTSD a na změnu kvality
ţivota vojáků AČR.
Zajímavé zjištění vlivu účasti v misi na syndrom vyhoření a strategie zvládání stresu a jeho
moţné vysvětlení bude obsahem další vědecké práce v této oblasti. V dostupné literatuře
nebyl doposud tento nález popsán
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15. Summary
A foreign military mission is a situation variable which significantly affects mental state of
the Czech Armed Forces personnel (the Czech Armed Forces Medical Service personnel).
Symptoms of the posttraumatic stress disorder in the participants of foreign missions were
found out within the frame of a preliminary psychological and diagnostic examination.
Statistically significant difference was proved between the PTSD results before the mission
and after it. The rise of PTSD symptoms was found out after the return home (p<0.01).
During studying the soldiers´ abilities how to cope with difficult life situations we took
into account factors which can affect an inception and development of the PTSD (life
satisfaction, burn-out syndrome, aggressiveness and hostile behavior, individual strategy
how to cope with stress and personality factors of extraversion and neuroticism.

The respondents´ general life satisfaction before and after the mission is average and the
respondents do not perform significant differences in single parts of life satisfaction before
and after the mission.

The established rate of the burnout in the respondents before and after the mission showed
slight finding (upper limit of substandard range before the mission and middle substandard
range after the mission). During the examination after the mission a statistically significant
decline in rate of the burnout (p<0.01) was proved.

Statistically significant relationship between the PTSD before the mission and the burnout
before the mission (p<0.05) and statistically significant relationship between the PTSD
after the mission and the burnout found out before the mission was proved.

No symptoms of aggressive behavior were detected within the frame of examination of
respondents´ aggressiveness before and after the mission.

Statistically significant difference between total values of the positive and negative
strategies how to cope with stress in respondents before and after the mission (p<0.01) was
proved. The increase of the positive strategies above all in the following items – SVF 5 –
situation check, SVF 6 – reactions check and SVF 7 – positive selfinstruction were proved.
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No significant differences between values before and after the mission were proved during
the examination of the personality factors of extraversion and neuroticism. Totally, low
neuroticism and average extraversion were found out in the respondents. On the basis of
received results and Eysenck´s personality typologies it is possible to claim that all of the
respondents were on the quadrate line of the sanguine and phlegmatic personality type.

No significant relationship between the selected personal data (age, number of children,
rank, educational background, number of missions participated in, number of years spent
in active duty in the Czech Armed Forces and self-assessment of health and mental state)
and the total score of the PTSD before and after the mission was proved during the
checking of the relationship.

Comparing results established with the assistance of the group atmosphere scale we can
state that group atmosphere in military units before the mission was more affable therefore
the groups carried out their tasks in a higher quality according to pleasant social climate in
the unit. After coming back from the mission all results worsened on each scale. Social
atmosphere on the sincere relationship scale worsened the most. Generally, social
atmosphere can be assessed from average to slightly average in the units before and after
the mission except for the sincere relationship scale. This could be probably conditioned by
incidence of the PTSD symptoms in soldiers after coming back from the mission, however,
the mentioned established data are being assessed nowadays and they will be a part of the
further research. The research of interpersonal relationships including social atmosphere in
units taking part in foreign peacekeeping missions is not an objective of this thesis.

In accordance with the literature data our findings confirm our assumption of impact of
participation in a foreign mission on increase of the risk of the posttraumatic stress disorder
symptoms occurrence.

The interesting findings about the impact of the participation in a mission on the burnout
and the strategy how to cope with stress and its possible explanation will be a topic of the
next research work in this field. It has not been described in the literature available for us
yet.
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