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Abstrakt

Název:  Analýza faktorů, které významně ovlivňuji subjektivní vnímání psychické 

zátěže.

Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je porovnání změn subjektivně vnímané 

zátěže u skupiny vojenských profesionálů před a následně po zátěži, které 

jsou denně vystaveni při výkonu svého povolání. 

Metody: V práci byla použita metoda výzkumu formou standardizovaného dotazníku 

skládajícího se ze dvou forem otázek, z nichž jedna byla položena 

zkoumanému vzorku před zátěží a druhá forma po zátěži. Poté byly obě 

formy dotazníků analyzovány a statisticky vyhodnoceny.

     

Výsledky: Výzkumem bylo zjištěno, že ze zkoumaných faktorů věku, vzdělání a délky 

služby u jednotky, má na změny subjektivně vnímané psychické zátěže 

největší vliv věk a délka služby u jednotky. Dále bylo zjištěno, že ke konci 

celodenní směny se subjektivně vnímaná zátěž u jednotky zvýšila.

Klíčová slova: stres, psychická zátěž, frustrace, trauma, PTSD, zahraniční mise, voják.



Abstract

Title: Significantly influence subjective psychological Stress perceived Factor 

Analysis.

Objectives: The main Aim of this Work is subjective perceived psychological Stress 

changing comparation of professional Soldiers Group before and after 

psychological Stress, They receive every Day in their Job. 

Methods: The Method used in this Work is Research by standard Questionnaire 

consists of two Parts. One of Them was realised before psychological 

Stress and the second One was realised after the psychological Stress. Both 

Parts of Questionnaires was analyzed and statisticaly evaluated.

Results:    By the Research was found, that from researching Age, Education and 

Length of Service in Unit Factors, the most significant Influence on 

Changes of subjective perceived psychological Stress have the Age and the 

Length of Service Factors. After that was found, the subjective perceived 

psychological Stress at the End of all-day Duty have increased.

Keywords: Stress, psychological Stress, Frustration, Trauma, Post-traumatic Stress 

Disorder, peacekeeping Operation, Soldier.
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Motto:

„Nic není tak obtížné a nedostupné, aby nad tím lidský duch nezvítězil“

   Seneca
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ÚVOD

Společenská situace je neklidná, trvá ekonomická recese, zvyšuje se nezaměstnanost. 

Lidské společnosti, jak se zdá, není přáno, aby žila bez stresu. Jistý stupeň stresu 

provází lidstvo od věků. Podílel se na jeho vývoji a bude jej zřejmě provázet i nadále. 

Co je stres a jak na člověka působí? Mění stres lidské zdraví a je snad jednou z příčin 

poměrně špatného zdravotního stavu obyvatelstva?

Analýzy ukazují, že hlavní příčinou předčasného úmrtí jsou stále více nemoci srdce a 

cév, na kterých se může významně podílet právě stres. Je nesporný fakt, že „fenomén 

stres“ se stal jedním z hlavních problémů moderního člověka.

Každý zná z vlastní zkušenosti, že stresu se nelze vyhnout. Drobné i větší pracovní, 

rodinné a sociální stresy nás provázejí v našem životě. Svůj život často žijeme bez 

radosti, ubíjeni stresem. Díky stresu pak trpí i naše vztahy a rapidně se zhoršuje naše 

zdraví.

V posledních letech však přibývá i stresu nedobrovolného, vynuceného. V televizích i 

v novinách čteme o hrozných událostech, které se ve světě lidem dějí. Máme na mysli 

traumatické události, jako jsou záplavy, zemětřesení, vichřice, požáry, války, boje, 

loupeže, mučení, znásilnění, nehody, vraždy, sebevraždy a další. Tyto traumatické 

události zasahují hluboce do života člověka a nikdy na ně nemůžeme být dost 

připraveni, ať už se stali přímo nám, nebo jsme byli pouze svědky takových událostí. 

Prožité trauma nás raňuje. Zranění může být tělesné, ale také emoční. Emoční zranění 

může být daleko bolestnější než fyzické a také se může hůře a déle hojit. Neléčené může 

také bolet celý život. Traumatická událost často mění člověka i jeho pohled na svět 

kolem. 

Problematika psychických změn po prodělané katastrofě či život ohrožující události je 

stará jako lidstvo samo. Důsledkem prožití těchto událostí je soubor příznaků, které nám 

významně ovlivňují a znemožňují prožití kvalitního života.

Tyto příznaky jsou souhrnným názvem označovány jako posttraumatická stresová 

porucha (PTSD, z angl. Post-traumatic Stress Disorder). Tento termín je relativně nový. 
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Tato diagnostická jednotka byla popsána americkými psychiatry po zkušenostech

z válek v Koreji a Vietnamu. Ti měli možnost popsat a pokusit se léčit celou řadu 

psychických změn, které bojující vojáci a posléze veteráni prožívali. Jde především o 

opakované prožívání traumatické události v myšlenkách, snech a představách. Nemocný 

je úzkostný, nepřiměřeně ostražitý, nedokáže se soustředit a koncentrovat, začíná se 

izolovat od okolí, má sklon k nepřiměřeným, ať už panickým nebo agresivním reakcím.

V důsledku toho probíhala řada rozsáhlých výzkumů PTSD. Alarmující je, že podle 

údajů Americké psychiatrické asociace trpí příznaky PTSD každý desátý Američan a 

mnozí další mají alespoň některý z příznaků. Proto se v současnosti výzkumu, prevenci 

a léčbě poruchy PTSD věnuje čím dál větší pozornost.

Na základě uvedených poznatků jistě není třeba více obhajovat výběr problematiky 

stresu jako stavebního kamene předložené diplomové práce. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Vymezení základních typů zátěžových situací

V soukromém i profesionálním životě nastávají situace, které se dají obecně označit

jako obtížné, náročné, svízelné či konfliktní. Na člověka kladou zvýšené nároky a 

požadavky, které jsou zvládnutelné jen s vystupňovaným úsilím, tj. aktivizací všech 

psychických a fyzických sil, jimiž jedinec disponuje. V takových situacích dochází 

k porušování rovnováhy mezi vnějšími požadavky a tlaky na straně jedné a 

připraveností jedince na straně druhé. V psychologii se pro tyto situace užívá pojem 

zátěž. Pokud si jedinec rozpor neuvědomuje či nepřipouští, pak k zátěži nedochází. I 

když je nepochybné, že psychická zátěž člověka vzniká především v důsledku skutečně 

existujícího rozporu mezi vlastní způsobilostí a tlakem náročné situace, vždy se tu do 

jisté míry prolíná skutečnost s představami (Čírtková, 1998).

Psychologie i medicína prokázala silný vliv představ na psychofyziologický stav 

jedince. Opakující se představy nepříjemných zážitků mohou vystupovat dlouho před 

skutečným nástupem rozporu. Rozpor nabývá z psychologického hlediska různých 

podob. Jednotlivé zátěžové situace mohou mít pro vznik psychických poruch různý 

význam. Z tohoto pohledu Vágnerová (1999) diferencuje základní druhy zátěží: 

 frustrace,

 konflikt,

 stres,

 deprivace.

1.1.1     Frustrace

Frustrace je situace zmaru. Subjektu je blokován postup k žádoucímu cíli (interference 

snažení, výskyt překážek, nezdar, neúspěch, zákaz aj.). Důsledkem frustrace v chování 

člověka je samomluva, většinou s ventilačními účinky (klení), projevy psychické tenze, 

stereotypní pohyby (přecházení, poklepávání nohou, prsty), chaotičnost, zmatenost, 

zvýšení energie apod. (Hošek, 1999).
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Jako frustrující se označuje situace, kdy je člověku znemožněno uspokojit nějakou, 

subjektivně důležitou potřebu, ačkoli si myslel, že uspokojena bude. Frustrace je 

neočekávaná ztráta naděje na uspokojení. Taková situace vyvolává prožitek zklamání a 

stimuluje reakce zaměřené na vyrovnání nepříznivé bilance. Pozitivní očekávání při 

jejím vzniku hraje důležitou roli. Pokud člověk nic dobrého nečeká, nebývá zklamán. 

Omezení očekávání je jednou z obranných reakcí. Frustrace bývá překonávána prostým 

odložením uspokojení či posílením vytrvalosti řešení vzniklého problému, event. 

změnou motivu.

Frustrace je reaktivně častá varianta zátěže, která nemusí vyvolávat nepřiměřené reakce 

a může být do určité míry žádoucí zkušeností, protože nutí člověka hledat jiná řešení a 

napomáhá tak rozvoji jeho schopností (Vágnerová, 1999).

M. Nekonečný (1996) upozorňuje na rozdíl mezi vnějšími a vnitřními zdroji frustrace. 

Člověk může být frustrován jak vnějšími vlivy (například reakcemi blízkých lidí, 

neočekávanými překážkami, ale i chyběním zdroje potenciálního uspokojení), tak 

vlastními zábranami, nedosažitelnými aspiracemi, nízkým sebehodnocením apod.

Překonáváním frustračních situací získává člověk nové zkušenosti, učí se odolávat 

nejrůznější překážky. Hovoří se dokonce o tzv. „frustrační toleranci“. Když se však její 

hranice překročí, ztrácí člověk schopnost řešit situaci racionálně (Šulc, Dvořák, 

Morávek, 1984).

Hošek (1999) uvádí, že při frustrační toleranci jde o pozitivní projev člověka, spojovaný 

obvykle s emoční stabilitou, flegmatičností a schopností zvládat negativní emoční stavy. 

Nízká frustrační tolerance bývá indikátorem různých „komplexů“, příznakem 

zvýšených neurotických tendencí a projevem lability člověka.

Frustrační tolerance je značně proměnlivá, jak ve smyslu meziosobních rozdílů, tak 

intersituačně u téhož člověka, který v jedné situaci může frustraci obdivuhodně 

vzdorovat a v jiné, zdánlivě třeba přijatelnější, reaguje ve frustraci afektem (Hošek, 

1999).
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1.1.1.1     Faktory ovlivňující frustrační toleranci

 dědičné vlivy (vlastnosti nervového systému, temperament),

 typologické vlivy (somatotyp, psychotyp, osobnost),

 vyčerpání, oslabení, nemoc, handicap,

 věk, dítě má malou frustrační toleranci, nedovede odložit reakci a zvládnout napětí 

nezdaru. Podobně mají malou frustrační toleranci staří lidé (mrzoutství, citlivost, 

podrážděnost). Navíc jsou některá životní období zvláště markantní nízkou 

frustrační tolerancí (dětský negativismus, puberta, klimakterium, odchod do 

důchodu),

 vliv životosprávy se projevuje hlavně při jejím nedodržování (nedostatečný spánek, 

pohyb, odpočinek, nadměrná únava, nedobrá strava apod., to všechno se promítá do 

snížené frustrační tolerance),

 mentální defekty mají podobný vliv jako vady. Jejich nositelé prožívají více 

frustrací v prostředí, na které nestačí, často také pro nereálnost svých aspirací,

 výchovné vlivy znamenají mnoho. Výchova směřuje také k přiměřené adaptaci na 

nezdary. Výchova rozmazlující, příliš hýčkací, „skleníková“, projektivní, vede 

k nízké frustrační toleranci. Význam má rovněž citové klima při výchově. Bez 

emoční vazby vznikají v činnosti snadno frustrace. Učí-li se člověk něco s nechutí, 

sebemenší potíže vedou k frustraci. Naopak při zaujetí se frustrační tolerance 

zvyšuje (Hošek, 1999).

1.1.1.2     Reakce na frustraci

V životě se každý naučí určitým technikám překonávání frustrace. V zásadě lze hovořit 

o čtyřech základních reakcích:

 agrese,

 rezistence,

 regrese,

 rezignace.

Agrese

V tomto případě frustrovaný člověk obrací veškerou energii proti původci frustrace 

nebo proti zástupným objektům. Podle směru reagování na překážku, která brání 
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v uspokojení potřeby, vystupuje člověk buď tak, že agresi zaměří navenek 

(extrapunitivně), nebo na vlastní osobu (intrapunitivně), a nebo ji odvede jiným směrem 

(impunitivně). Velmi názornou ilustraci těchto tří modifikací agresivního chování 

podává Rosenyweig (1994). Člověk zklamaný v lásce, volící první cestu, svého partnera 

zabije. Inatrapunitivní reakcí je v tomto případě sebevražda a o impunitivním 

mechanismu se hovoří tehdy, když se postižený opije a snaží se přes kritickou situaci 

přenést vtipkováním a zlehčováním celé věci.

Rezistence

Pasivní rezistence znamená překonávání rušivých vlivů zátěže tím, že člověk svou vůlí 

mobilizuje všechny vnitřní síly k tomu, aby snesl či přečkal podmínky, které stojí 

v cestě dosažení příslušných potřeb. Může při tom budit zdání, jako by všechny 

těžkosti, překážky, ohrožení či omezení ignoroval. 

Přesto obě zmíněné reakce, agrese i rezistence, v různé míře umožňují dosáhnout 

odstranění frustrace, zatímco regrese a rezignace tuto schopnost prakticky nemají.

Regrese

Regresí se rozumí zvrat k primitivnějším formám jednání: bouchání pěstí do stolu, 

rozbíjení nábytku atd.

Rezignace

Poslední typ obrany, rezignace, znamená vlastně útěk od řešení frustračních vlivů. 

Může se projevit buď v podobě úplné apatie a beznaděje, nebo ve formách jednání, 

které jsou zjevně nepřiměřené jak vzhledem k individuální tak sociální zkušenosti (Šulc, 

Dvořák, Morávek, 1984).

1.1.2     Konflikt

Intrapsychický konflikt je považován za specifickou variantu frustrace. Patří také mezi 

běžné potíže, s nimiž se každý člověk v životě opakovaně setkává. Subjektivně 

významným, event. patogenním činitelem se stává teprve tehdy, jestliže je skutečně 

závažný, trvá příliš dlouho, zahrnuje osobně důležitou oblast a pokud jej člověk není 

schopen řešit. Z psychopatologického hlediska mohou být významné vnitřní konflikty. 
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Ty se odehrávají (pokud nebyly vytěsněny) ve vědomí jedince a znamenají střetnutí 

dvou navzájem neslučitelných, přibližně stejně silných tendencí. Intenzita konfliktu 

závisí na subjektivním, emočním i racionálním hodnocení těchto dvou motivů. 

Intrapsychickým konfliktem je např. protichůdný tlak vědomí povinnosti a tendence 

k aktuálnímu uspokojení.

S. Freud mluví o konfliktu principu slasti a principu reality, tj. požadavků prostředí, 

sociálních tlaků. Příkladem může být konflikt sexuální touhy po určitém člověku a 

společenské normy, které takový vztah z nějakého důvodu nepřipouští. Podle Eriksona

(1963) je pro každé vývojové období typický určitý typ konfliktu. Například pro školní 

věk je charakteristický rozpor mezi potřebou výkonu a strachem ze selhání. Jestliže 

nějaký závažný vnitřní konflikt přetrvává, může působit jako patogenní činitel. Člověk 

se mu sice obyčejně nějak brání, ale obranné mechanismy mohou v případě větší zátěže 

selhávat. Taková obrana je podle S. Freuda důležitou funkcí ega. Mnohdy funguje 

pouze tak, že ohrožující a nezvládnuté konflikty vytěsní do nevědomí. Vytěsněním 

problému se člověk sice zbavuje aktuální úzkosti a napětí, ale i v této rovině může 

narušovat psychickou rovnováhu. Vnitřní konflikty a způsoby jejich zpracování se 

mohou stát zdrojem psychických potíží. 

1.1.3     Stres

1.1.3.1     Vymezení pojmu stres

Zatímco ještě před přibližně 15 – 20 roky se o stresu mluvilo spíše jako o předmětu 

vědeckých výzkumů, dnes je již chápán a přijímán jako součást našeho každodenního 

života. Stres i zátěž byly samozřejmě součástí našeho života i předtím, než do něj 

musely být takto oficiálně zařazeny, ale nebylo ještě zvykem o nich tak otevřeně a 

konkrétně hovořit a už vůbec ne se s nimi umět vyrovnávat.

Také vývoj společnosti ve světě i u nás doma ovšem přispěl k aktualizaci role zátěže a 

stresu v našem životě: je známo, že významné a zásadní společenské proměny přinášejí 

někdy zcela nové zdroje zátěže a stresu. Rovněž dynamický pokrok ve vývoji nových 

technologií znamená pro člověka mnohem vyšší, a často kvalitativně zcela nové nároky.
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Je však pravda, že tyto nároky, zvláště pokud na nás působí v podobě zvládatelné, ale 

stimulující zátěže, mohou mít na člověka a jeho život za určitých podmínek také 

pozitivní dopad. Tento potenciální pozitivní vliv zátěže (a mírného stresu) je dán 

především tím, že vyvolává tlak, který nutí člověka, aby na něj aktivně reagoval, 

adaptoval se, či ještě spíše hranice adaptace překonával a s kladenými nároky se aktivně 

vyrovnával, tj. pozitivně se dále vyvíjel. Přiměřená zátěž, tj. takové požadavky, jimiž je 

člověk schopen vyhovět, či mírný a hlavně krátkodobě působící stres, tj. krátkodobě 

působící požadavky mírně překračující možnosti momentálního vyrovnání se s nimi, 

jsou jedním ze zdrojů individuálního i společenského vývoje.

Silný, a zvláště dlouhodobě působící chronický stres, překračující možnosti vyrovnání 

se s ním, může naopak znamenat vážné ohrožení zdraví (Kebza, 1997).

Stres je spojován se situacemi, kdy se od jedince vyžadují obvyklé činnosti, ale za 

ztížených podmínek pro jejich realizaci. Na plnění obvyklých úkolů mají vliv vnější 

tlaky a podmínky, kterými mohou být např. pocit ohrožení, časový deficit nebo pocit 

zvýšené odpovědnosti (Pecha, 2007).

Tento pojem pochází z fyziky, přesněji řečeno z oblasti výzkumu hmoty, a vztahuje se 

k tlaku, jemuž je hmota vystavena. Vůbec nejvýznamnější badatel v oblasti stresu, 

maďarský profesor medicíny Hans Selye, který dlouhodobě přednášel na renomované 

McGillově univerzitě v Montrealu, přenesl tento pojem na člověka. Zbývá vyjasnit, 

jakou „hmotou“ je člověk tvořen.

Pro porozumění bude prospěšné, představit si člověka (tedy i sebe sama) jako objekt 

složený z:

 těla,

 ducha,

 duše.

Tyto tři komponenty jsou již sami o sobě vysoce komplikované. Ještě složitějším se 

celý obraz stává tím, že tělo, duch a duše spolupůsobí formou, kterou moderní věda 

ještě sotva chápe. Čistě tělesný stres (maratónský běh, 50 vykouřených cigaret denně 
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nebo denní dávka jedů obsažených v prostředí kolem nás) proto nepůsobí pouze na tělo, 

ale právě i na ducha a duši. Duševní stres má silný tělesný dopad.

Stres je podle Selyeho (1996) „sumou všech adaptačních reakcí biologického systému, 

které byly spuštěny nespecifickou noxou“. Termín stres má v současnosti mnohem širší 

použití, označuje se jím např. i zátěžová situace nebo stav individua. Z psychologického 

hlediska lze stres chápat jako stav nadměrného zatížení či ohrožení. Psychologické 

pojetí stresu je tedy širší než pojetí biomedicínské (Schettler, 1993).

I když stres je banálním hovorovým pojmem a nezřídka nemocní přicházejí k lékaři 

přesvědčeni, že jejich současné potíže jsou působeny nebo zesilovány stresem, je přesná 

vědecká definice stále předmětem sporů. I lékaři běžně užívají pojmu stres pro ty 

životní situace, které postihují jejich pacienty (úmrtí v rodině, rozvod, stěhování, ztráta 

zaměstnání, úraz atd.) i lékaře samotné (u nich kromě všeobecných stresů jde o 

namáhavé noční služby, dlouhé chirurgické výkony s komplikovaným postupem, 

k tomu přistupuje jen omezená schopnost pomoci trpícímu se nemocnému, obtížné 

získání důvěry u nemocných i jejich příbuzných – to platí hlavně u dětských pacientů). 

V tomto obecném chápání stresu není problém. Potíže však nastanou, když stres bude 

nutno definovat vědecky nebo když bude nutno určit, do jaké míry se stres podílí na 

zdravotním stavu, a zejména, zda se tento podíl stresu dá nějak vědecky zjistit.

V definování stresu existují mezi lékaři různých oborů a těmi, kteří se stresem vědecky 

zabývají, rozpory. Ti druzí mají často proti tomu nejjednodušším definicím stresu 

výhrady. Přitom ale není sporu o tom, že stres je skutečným biologickým fenoménem, 

že se může podílet na vyvolání nebo zhoršování nemocí a také že omezování důsledků 

stresu nebo zmírnění jeho subjektivního vnímání může nemocnému pomoci (Schreiber, 

2000).

Řada autorů pro tento pojem uvádí několik významů. Například: „být vystaven 

fyzickému tlaku“, nebo: „stav napětí a zvláště silného napětí“.

Anglické slovo „stress“ pochází ze starého francouzského výrazu „estrecier“ (přinutit 

nebo nutit), které je odvozeno z latinského „strictus“ (příčeští minulé od slovesa 

„stringere“, které znamená „utahovat nebo „stlačovat“).
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Z uvedeného rozboru je patrné, že stres může jednoduše znamenat: „být vystaven 

vnějším silám nebo tlakům“, ale také „pozitivní nebo negativní závislost vlivu vnějších 

sil“. Nicméně vzhledem k tomu, že se často zdůrazňuje negativní stránka pojmu stres, 

pak se většinou chápe jako „úzkost“ nebo „tíseň“ (angl. distress), a naprosto nejběžnější 

je představa, že stres je síla, která způsobuje tělesné vyčerpání a utrpení (Melgosa, 

1997).

Hošek (1994) uvádí, že zátěž a stres jsou v podstatě synonyma. V nejširším smyslu se 

jedná o energetický nárok na organismus. Jakákoli energetická změna může pak být 

považována za zátěž. Drobná vychýlení jsou vyrovnávána obvyklými mechanismy a 

tudíž zde ještě o stresu nehovoříme. Ten přichází až v okamžiku určité individuální 

intenzity signalizované vrozenou neurohumorální reakcí. Jako příklad uvádí teplotní 

adaptaci, kdy člověk v teplotním pásmu, na které je adaptován pociťuje komfort. Malé 

teplotní odchylky v obou směrech řeší termoregulace, větší však způsobují diskomfort a 

při určité intenzitě teplotní změny se mluví o stresu, vyvolaném přílišným teplem či 

chladem.

1.1.3.2     Druhy stresu

 eustres,

 distres.

Eustres – uspokojení vitálních potřeb, příp. stimulace center libosti v limbickém 

systému (Birkenbihlová, 1996).

Řada psychologů zdůrazňuje, že napětí a adaptační procesy mohou vyvolávat nejen 

negativní emoční zážitky, ale i zážitky příjemné euforické. Objevuje se tak pojem 

eustres jako příjemný druh stresu, který člověk může prožívat např. při sportu a zábavě. 

Jedná se o stres vyvolaný zátěžemi přiměřenými adaptačním schopnostem organismu. 

Eustres zvyšuje odolnost a výkonnost organismu a je zpravidla pozitivně emočně 

prožíván, dodává energii a sílu (Mayerová, 1997).
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Je prokázáno, že i emočně pozitivní stres, ačkoliv je spojen s příjemně laděnými 

podněty, klade často na organismus nadměrné, nepřiměřené nároky. Většinou však 

eustres nemá tak nepříznivé účinky na organismus člověka jako distres (Kebza, 1997).

Distres – neuspokojení vitálních potřeb, příp. stimulace center nelibosti v limbickém 

systému (Birkenbihlová, 1996).

Negativní distres je stres způsobený zátěžemi, které svou intenzitou či délkou trvání 

přesahují adaptační možnosti daného organismu a vedou k jeho poškození či zničení. 

Bývá negativně emočně prožíván, vyčerpává organismus (Gottvaldová, Znojilová, 

2006).

1.1.3.3     Příčiny stresu – stresové faktory

Příčiny vzniku stresu se dají najít v každodenním životě člověka, jde o reakce nervové 

soustavy a těla na stresor. Stresor je podnět, na který člověk reaguje (Pecha, 2007).

Frej (2004) uvádí, že je nutné mít na mysli, že vliv stresu na organismus závisí nikoli na 

vyvolávacím stresovém faktoru (stresoru), ale na tom, jak na stres člověk zareaguje.

Prováděné studie v souvislosti se stresem ukazují existenci základních dvou zdrojů 

stresu. První zdroj tvoří stresové faktory, které vycházejí z vnějších okolností života

člověka – jsou utvářeny zaměstnáním, studiem nebo životem v rodině. Za druhé může 

vytvářet stres člověk sám. Již samotný přístup, kterým řeší problém, charakter 

osobnosti, úroveň sebeovládání – to vše může být zdrojem stresu. Všeobecně lze 

konstatovat, že míra stresu jedince ovlivňuje jeho stupeň tělesného a duševního zdraví 

(Melgosa, 1997).

Stresová reakce je vlastně aktivace organismu, tj. jeho příprava na akci k vyrovnání se 

zátěží, jinak též přípravou na boj či útěk. Stresory a stres jsou přirozenou a biologicky 

žádoucí součástí života, neboť jsou podněty k vývoji organismů (Gottvaldová, 

Znojilová, 2006).



22

Stres má tedy dva zdroje:

 vnější,

 vnitřní.

Jsou-li vnější stresové faktory dost silné, pak i nejlépe vybavení lidé pociťují stres. Na 

druhé straně na psychicky labilního jedince působí i ty nejslabší stresové faktory 

(Pecha, 2007).

Všichni lidé jsou nuceni čelit různým stresujícím situacím. Do náročných okolností 

může člověka postavit taková katastrofa, kterou může být zemětřesení nebo válka. 

V životě člověka někdy mohou potkat tragédie, jindy zase jen celkem drobné 

nepříjemnosti. Každá taková situace má ovšem za následek to, že přispívá ke 

stupňování stresu.

Mezi vnější stresové faktory lze zařadit zejména:

 traumatické zážitky,

 stresující události,

 každodenní frustrace,

 sociální podmínky,

 extrémní vlivy vnějšího prostředí (Šulc, 1984).

Traumatický zážitek - snad nejkrajnější příklady důsledku stresu lze pozorovat u lidí, 

kteří přežili určitý traumatický zážitek. Mezi takové zážitky lze zařadit zemětřesení, 

povodeň, válku, pokus o vraždu nebo dopravní nehodu. Uvedené příklady vyvolávají 

stres jednak v průběhu události, ale také po ní (Melgosa, 1997).

Ti, kdo takové tragické události přežijí, procházejí obdobím stresu, které můžeme 

rozdělit do tří fází: 

 první fáze se označuje jako „fáze nedostatku odpovědí“. Člověk si připadá jako by 

nebyl přítomen, jako by byl vzdálený a oddělený od toho co se děje,
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 pro druhou fázi je typické, že člověk není schopen samostatně zvládat jakýkoli

úkol, byť by byl sebejednodušší. Může ovšem jednat podle pokynů, které mu někdo 

uděluje,

 ve třetím stadiu vstupuje člověk do období, kdy pociťuje úzkost a obavy, kdykoli si 

na nepříjemnou událost vzpomene nebo se mu o ní zdá. Zároveň také trpí 

hlubokým pocitem viny za to, že on tragédii přežil, zatímco jiní zemřeli (Melgosa, 

1997).

Stresující události, které přináší život, sice samy o sobě nemusí být vyloženě 

traumatické, některé však mohou být tak silné, že naruší rovnováhu osobnosti (Pecha, 

2007).

I když jsou to z pravidla negativní události, které vyvolávají nadměrný stres, události 

jako například postup v zaměstnání na vyšší a odpovědnější místo, s sebou často nesou 

nezanedbatelnou dávku stresu (Melgosa, 1997).

Thomas H. Holmes a Richard H. Rahe vytvořili seznam stresujících životních událostí, 

který nazvali Stupnice sociální přizpůsobivosti (viz. obrázek č. 1). V jejich seznamu 

jsou události řazeny podle úrovně stresu, který každá z nich vyvolává. Jsou uspořádány 

od maxima k minimu (Pecha, 2007).

Obr. č. 1: Stupnice sociální přizpůsobivosti (Mayerová, 1997)

Pořadí Životní situace, událost Jednotka závažnosti

1 Úmrtí životního partnera 100

2 Rozvod 73

3 Rozchod s partnerem 65

4 Úmrtí v nejbližší rodině 63

5 Odpykání trestu ve vězení 63

6 Vlastní úraz nebo nemoc 53

7 Vlastní svatba 50

8 Přeřazení v zaměstnání 47

9 Usmíření s partnerem, manželem (kou) 45

10 Odchod do důchodu 45

11 Nemoc rodinného příslušníka 44

12 Těhotenství 40

13 Sexuální nesnáze 39
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14 Změna postavení v zaměstnání 39

15 Narození dítěte 39

16 Změna ve vlastní finanční situaci 38

17 Úmrtí blízkého přítele 37

18 Změna zaměstnání 36

19 Přibývání manželských (partnerských) hádek 35

20 Získání půjčky 31

21 Větší dluhy 30

22 Větší zodpovědnost v zaměstnání 29

23 Odchod vlastních dětí z domova 29

24 Neshody s tchýní nebo tchánem 29

25 Mimořádný osobní úspěch 28

26 Vstup nebo odchod manželky (manžela) ze zaměstnání 26

27 Začátek nebo ukončení školy či školení 26

28 Změna životních podmínek 25

29 Změna osobních návyků (stereotypů) 24

30 Konflikty s představenými v zaměstnání 23

31 Změna pracovních podmínek 20

32 Změna bydliště 20

33 Zkoušky 20

34 Změna navyklé rekreace 19

35 Změna ve společenské činnosti 18

36 Poruchy spánku 16

37 Změna v setkání s rodinnými příslušníky 15

38 Změna návyků při stravování 15

39 Dovolená, prázdniny 13

40 Vánoce 12

41 Drobné přestupky zákona 11

Součet bodů lze označit jako osobní skóre, míra osobní stresové reakce. Výsledek 

naznačuje stupeň odolnosti. Je-li skóre vyšší než 300 bodů, dostává se člověk do fáze 

vyčerpanosti a hrozí i onemocnění psychosomatického charakteru. 200 – 300 bodů 

představuje vážné ohrožení, skóre 150 – 200 bodů představuje ohrožení stresovými 

vlivy (Mayerová, 1997).

Každodenní frustrace - někdy stačí několik nelaskavých slov nebo přístroj 

v domácnosti, který se pokazí v okamžiku, kdy jej člověk nejvíce potřebuje. Často i 

třeba tyto každodenní drobné frustrace způsobují představu těžkého života. Pokud jich 
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člověka pronásleduje více a je jim umožněno ovlivnit ho, lze předpokládat blížící se 

nutnost vyrovnání se se stresem, který je stejně nebezpečný jako ten, který je vyvolán 

silným stresovým faktorem. Důležitou roli zde hrají osobní dispozice každého člověka.

Sociální podmínky - vliv okolností života a sociální podmínky mají ve větší či menší 

míře vliv na úroveň stresu, který člověk prožívá. Důležité je v tomto ohledu čisté a 

upravené prostředí, dostatek životního prostoru, nízká hladina hluku a přiměřená teplota 

(Pecha, 2007).

Nadměrný hluk bývá častou příčinou stresu. Jestliže se hluk kumuluje, může být 

příčinou únavy, podrážděnosti, nespavosti, bolestí hlavy a svalového napětí. Také

nedostatek životního prostoru způsobuje stres. Pro jednoho člověka – obyvatele naší 

planety stanovila Světová zdravotnická organizace jako minimální životní prostor 52 

čtverečních metrů (Melgosa, 1997).

Extrémní vlivy – mezi extrémní vlivy vnějšího prostředí, které mohou způsobit stres,

se řadí nedostatek kyslíku, změny tlaku, ionizující záření, chlad, horko, přetížení a 

beztíží (Pecha, 2007).

Po zhodnocení vnějších vlivů působících na stres lze popsat to, co přichází zevnitř tj. 

vlivy vnitřní. Pokaždé, kdy se člověk musí rozhodnout mezi dvěma nebo více 

možnostmi, vzniká stres. Stres však není bezprostředně důsledkem toho, že by možnosti 

byly přitažlivé, nebo naopak nezajímavé. Problémem je především jejich podobnost. 

Stres je tedy vyvolán tím, že už samotná volba mezi podobnými možnostmi je 

nesnadná. Co se týče negativních i pozitivních stresových faktorů, existují čtyři typy 

konfliktů souvisejících s procesem volby.

Jsou to konflikty:

 typu odmítnutí – odmítnutí,

 typu zájem – zájem,

 typu zájem – odmítnutí,

 typu dvojí zájem – odmítnutí (Pecha, 2007).



26

Konflikt typu odmítnutí – odmítnutí

Pokud je člověk postaven před volbu, kdy má zvolit jednu ze dvou negativních situací, 

snaží se vyhnout oběma, třebaže ve většině případů musí nakonec zvolit menší zlo. 

Každopádně však takové rozhodování vyvolá v člověku stres.

Konflikt typu zájem – zájem

V lidském životě se dají často pozorovat konflikty zájmů, které se těžko řeší. Například 

když si člověk má vybrat mezi stejně hodnotnými cenami nebo když se dívce dvoří dva 

chlapci a jí se líbí oba.

Konflikt typu zájem – odmítnutí

Tento typ konfliktů nastává v případech, kdy se situace jeví jako dobrá i jako špatná 

zároveň – a kdy tedy i podmínky i okolnosti mají dvojznačný charakter.

Konflikt typu zájem – odmítnutí

Tento typ konfliktu vzniká, existuje-li možnost volit mezi dvěma situacemi, z nichž 

každá má své pozitivní i negativní aspekty (Melgosa, 1997).

Prostředí, ve kterém člověk žije a způsob, jak toto prostředí vnímá, vytváří tzv.

„psychologické pole“. Uvnitř pole existují skutečnosti, po kterých člověk může a 

nemusí toužit. Konflikt nastává tehdy, je-li nucen vybrat si jednu z více možností bez 

ohledu na to, zda tuto možnost vidí jako pozitivní nebo jako negativní, anebo zda se 

jedná o kombinaci obou. Nerozhodnost, která je průvodním jevem procesu rozhodování, 

bývá často příčinou stresu. Mezi nejčastější tři příčiny stresu patří spěch, nejistota 

z budoucnosti a nekontrolovatelné události (Melgosa, 1997).

1.1.3.4     Reakce na stres

Lidé mají složitý a účinný bezpečnostní systém, který varuje organismus před vnějším 

nebezpečím. Dojde-li k aktivaci tohoto bezpečnostního systému a žlázy, orgány a svaly 

se připravují na „útok“ nebo „útěk“, objeví se stres. Déletrvající stres pak narušuje 

normální tělesné funkce, může dojít k oslabení imunitního systému a tělo podlehne 

nemoci (Melgosa, 1997).
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Podstatou fyziologické reakce, tedy reakce organismu člověka na stresové faktory, je 

blesková aktivace nervového systému včetně vegetativního nervstva a produkce tzv. 

stresových hormonů. Touto koordinovanou nervově-hormonální odpovědí se 

organismus uvede do stavu pohotovosti (viz. obrázek č. 2). Všechny podněty, varovné 

signály jsou zpracovávány v hypotalamu, který se nachází ve střední části mozku a 

přenáší signály do celého těla. Signály jsou přenášeny prostřednictvím nervového a 

krevního oběhového systému (Pecha, 2007).

Činnost nervového systému spočívá v šíření signálů sympatickým nervovým systémem 

a v řízení činnosti vnitřních orgánů a cév. Nervové signály působí na dřeň nadledvin a 

stimulují je ke zvýšené sekreci hormonů adrenalinu a neoadrenalinu, které se vyplavují 

do krve a způsobují změny v organismu. Dále nervová soustava působí na zvýšenou 

sekreci hormonů serotoninu a kortizolu.

Obr. č. 2: Fyziologie stresu (Pecha, 2007)
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Hypotalamus stimuluje činnost hypofýzy, která produkuje různé hormony. Když se tyto 

hormony dostanou do krevního oběhu, pak ovlivňují celé tělo. Nejdůležitější hormon, 

který za podpory hypotalamu, vytváří hypofýza, je adrenokortikotropní hormon (ACTH 

neboli stresový hormon). Pod vlivem ACTH vnější vrstva nadledvin uvolňuje skupinu 

hormonů, z nichž nejdůležitější je kortizol (Pecha, 2007).

Kortizol také slouží k (dlouhodobému) uvolňování energetických zásob pro stresové 

reakce a vyvolává změny v metabolismu živin umožňující dlouhodobý výdej energie.

Vyplavení kortizolu z kůry nadledvin podnícené hypofyzárním ACTH je podmínkou 

přežití stresu. Nemocní s porušenou funkcí kůry nadledvin nebo hypofýzy nejsou 

schopni vyplavit tyto hlavní stresové hormony (kortizol a ACTH) a tak mohou v šoku 

zemřít i po nevelkém stresu.  Podobně je tomu u nemocných, kteří jsou pro zánětlivé 

nebo imunitní poruchy dlouhodobě léčení kortizolem nebo jeho syntetickými deriváty 

(prednisonem, dexamenthasonem). Vysoké protizánětlivé dávky těchto léků zpětnou 

vazbou utlumí vlastní sekreci ACTH a kortizolu. A když se náhle tato léčba přeruší, 

jsou tito pacienti ohroženi nedostatečností funkce nadledvin a mohou zemřít v šoku, 

například po úrazech (Schreiber, 2000).

Hypofyzární ACTH vzniká v hypofýze z velké výchozí molekuly (prekurzoru) zvané 

proopiomelanokortin (POMC), ten se štěpí hlavně na ACTH, ale také na hormon 

stimulující melanocyty a na skupinu hormonů peptidové povahy, tzv. endorfiny a 

enkefaliny. Tyto látky účinkují stejně jako morfin, opojná droga používaná proti 

bolestem. Proto se endorfinům také říká opioidové peptidy. Endorfiny, podobně jako 

morfin, silně tlumí bolest a vyvolávají uklidnění a pocit libosti. Proto se mluví o 

stresovém znecitlivění (analgezii) – v silném stresu člověk méně cítí bolest, protože má 

v krvi své endogenní opiáty (Schreiber, 2000).

Vznik endorfinů je spojen s pozoruhodným jevem, hrajícím v lidském životě 

významnou roli. Zjistilo se, že běžci na dlouhé tratě pociťují po delším běhu libost a 

naopak mají depresi, když běhat nemůžou. To je fenomén návyku na stres, který 

v případě těchto běžců je nevinný a v podstatě zdravý, problémem však je když člověk 

navykne stresu hazardních her (gambling) nebo stresu z rizikového sexu (promiskuita, 

neznámí partneři – to hlavně pro nebezpečí nákazy virem HIV) (Schreiber, 2000).
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Vedle reakcí fyziologických, jak jsou popsány v předchozí části, vyvolává stres také 

řadu reakcí, jež se projevují v duševní oblasti. Takové reakce se nazývají reakce 

psychologické. Existují různé variace uvedených symptomů duševního stresu:

 ztráta intelektuální kapacity,

 popudlivost,

 nespavost,

 úzkost,

 frustrace,

 potlačení sexuální touhy,

 deprese,

 strach,

 vztek a agrese,

 apatie (Hošek, 1994).

Je málo pravděpodobné, že by jeden člověk trpěl všemi těmito projevy současně. Je 

spíše možné, že bude postižen jedním nebo dvěma dominantními symptomy, které 

budou doprovázeny několika dalšími, méně výraznými symptomy. Dále budou zmíněny 

ty nejběžnější, nebo ty, které si z určitých důvodů zaslouží více pozornosti (Kebza, 

1997).

Frustrace a agresivita 

Často se vyskytující psychologickou reakcí na stres je frustrace. Frustrovaný člověk je 

podrážděný, snadno se nechá vyprovokovat. Frustrace a podrážděnost bývají důsledkem 

neschopnosti řešit určitý problém. Mnozí odborníci spatřují úzkou souvislost mezi 

frustrací a agresivitou. Frustrace je určitě jednou z příčin agresivního chování. A tuto 

frustraci může zapříčinit stres (Melgosa, 1997).

Potlačení sexuální touhy 

Oslabení sexuální touhy nepochybně úzce souvisí se stresem a pro tuto skutečnost 

existuje celkem jednoduché vysvětlení. Kdykoli se totiž projeví stres, tělo „vypne“ řadu 

svých funkcí, aby maximum energie mohlo vynaložit na řešení krizového stavu. Právě 

v takových chvílích patří sex mezi zbytné, proto v přítomnosti stresu sexuální touha 

vyhasíná. Stres způsobuje zúžení cév, zásobujících orgány krví. Pohlavní funkce naopak 
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vyžaduje roztažení cév, aby byl přívod krve k pohlavním orgánům vyšší. Přemíra stresu 

může tedy pohlavní vzrušení úplně znemožnit.

Stres, který muž prožívá, může vést k jeho nedostatečné iniciativě v sexuálním životě a 

také problémům s erekcí. Když prožívá žena stres, také u ní se snižuje zájem o intimní 

život a může mít problémy s dosažením orgasmu. Stres může negativně ovlivnit také 

reprodukční schopnosti ženy, proto může dojít nejen ke změně ovulačního cyklu, ale 

dokonce k úplnému zastavení ovulace (Melgosa, 1997).

Úzkost (anxiozita) 

U člověka, který je pod vlivem velkého stresu, se dají často pozorovat známky úzkosti, 

ale také projevy nervozity, všelijaké obavy, starosti, případně strach z budoucnosti.

Zatímco strach by se mohl přirovnat k hoře, kterou člověk musí překonat, pocity úzkosti 

jsou výsledkem přemýšlení o různých důsledcích, které se dostaví, jestliže člověk úkol 

nezvládne. Je zřejmé, že stres a stavy úzkosti jsou ve vzájemně úzké souvislosti. Proto 

je důležité si uvědomit, že pocity úzkosti mohou být jedním z nejnebezpečnějších 

projevů stresu. Mnozí lidé, kteří trpí zničujícími důsledky takových pocitů, mohou 

počátek svého úzkostného chování vystopovat kdesi na počátku v době, kdy museli 

odolávat stresu. Jestliže je člověk vystaven nejistotě, pak je celkem přirozené, že 

prožívá určitou míru úzkosti. Přílišná úzkost je však již určitým typem neurózy, jíž trpí 

jak postižený, tak jeho rodina (Hošek, 1994).

Strach 

Strach se od úzkosti liší konkrétnější příčinou. Je to emoce, kterou je možno chápat jako 

ochranný mechanizmus, který brání člověka před poškozením. Rozeznává se mnoho 

druhů strachů - např. obava, tíseň, děs, bázeň, hrůza, úlek. Klasifikován bývá strach i 

z hlediska času (krátkodobý, dlouhodobý) a intenzity (slabý, střední, silný). Strach se 

počítá mezi emoce astenické – tj. oslabující výkon člověka. Hlavním znakem strachu je 

liknavost při rozhodování a váhání s pokusem (Hošek, 1994).

Deprese 

Deprese je jedním z psychologických důsledků stresu. Jestliže stres přetrvává, dostane 

se za počáteční varovnou fázi, případně přes fázi „odolávání“ až k fázi „vyčerpání“, 

stává se deprese skutečným nebezpečím. Člověk, který se dostane až do tohoto stadia, 
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začíná pociťovat těžké příznaky deprese. Pocit, že není schopen překonat stres, vede 

člověka k zoufalství, a tím se otvírá působení deprese. Proto je tak důležité zvládnout 

stres dříve, než dosáhne této krajní fáze (Melgosa, 1997).

Dochází k oslabení kognitivních funkcí – v zátěžové situaci se zhoršuje úroveň 

logického uvažování. Významnější změna emočního ladění může zatěžovat zpracování 

informací (např, úzkost zvyšuje celkové napětí a negativně ovlivňuje koncentraci 

pozornosti), rušivě mohou působit i různé asociace a vtíravé myšlenky, vyvolané 

zážitkem stresu (Vágnerová, 1999).

V oblasti poznávací dochází k obtížné koncentraci na práci, zhoršení paměti, častěji se 

chybuje, myšlení je nesouvislé a neuspořádané. Oblast citová se projevuje potížemi 

s odpočinkem, očekáváním nových nemocí, projevy netrpělivosti, ztrátou sebeovládání, 

pocity skleslosti a komplexy méněcennosti. Poslední oblastí je oblast sociální, kde se 

projevuje zejména problém řeči, nedostatek nadšení pro dříve oblíbené aktivity, absence 

v zaměstnání či škole, zvýšená konzumace povzbuzujících prostředků, nespavost, 

změny v chování a stále častěji se objevuje myšlenka na sebevraždu nebo dokonce i 

pokusy o sebevraždu (Pecha 2007).

Všechny reakce organismu na stres ovlivňují zdraví člověka. Prožívá-li člověk stres, 

pak srdce zvýší svoji aktivitu. Současně s tím se začíná zvyšovat krevní tlak. Pokud tato 

abnormálně vysoká zátěž trvá příliš dlouho, může dojít k oslabení činnosti srdce a 

celého oběhového systému. Jestliže je přítomen stres, pak také endokrinní žlázy vyloučí 

do krevního řečiště hormony, které začnou uvolňovat cholesterol a další tuky za účelem 

dodat svalům energii potřebnou k překonání krizového stavu. Pokud očekávaná situace 

nenastane, usadí se tuky a cholesterol na stěnách tepen. Jedním z důsledků tohoto 

procesu je arterioskleróza.  Spojení vysokého tlaku a cholesterolu může vést k angině 

pectoris nebo infarktu myokardu. Dalším zdravotním problémem, který souvisí se 

stresem jsou migrenózní bolesti hlavy, žaludeční vředy, zánět slinivky břišní a některé 

poruchy zažívacího traktu (Melgosa, 1997).

Uvědomění si zátěže aktivizuje psychické obranné mechanismy – obranné reakce

mohou být různé, individuálně specifické. Jejich smyslem je zachování psychické 

rovnováhy jedince (Vágnerová, 1999).
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1.1.3.5     Fáze reakce na stres

Rahe (1996) člení proces reakce na stres na několik po sobě následujících fází:

1. fáze uvědomění si zátěže, tj. prožívání a interpretace určité situace jako stresové. 

Způsob, jakým člověk nějakou, potencionálně stresovou situaci vnímá, závisí na 

jeho zkušenosti, jeho aktuálním stavu, schopnostech, ale i na sociální podpoře 

kterou má,

2. fáze aktivace psychických obranných reakcí. Může jít např. o popírání reality, 

tendenci k izolaci ze situace, která je hodnocena jako neúměrně zátěžová apod.,

3. fáze aktivace fyziologických reakcí. Fyziologické adaptační mechanismy jsou 

spuštěny psychickými podněty (mohou být stimulovány i jinak, somatickou 

cestou). Všechny tři fáze následují velice rychle po sobě,

4. fáze zvládání (copingu), tj. hledání strategií, které by mohly vést ke zmírnění 

účinků stresu,

5. fáze prvních chorobných příznaků, resp. uvědomění si, že jde o závažnější a 

trvalejší obtíže,

6. fáze diagnostikování stresem podmíněné poruchy. Nejčastěji jde o 

psychosomatické onemocnění.

Stresujícími situacemi, jež popsanou reakci vyvolávají, mohou být výjimečné zážitky, 

vymykající se běžné lidské zkušenosti (přírodní, industriální a společenské katastrofy –

záplavy, velké havárie či válka), ale i relativně běžné zátěže, které zažije každý člověk, 

jako smrt někoho blízkého, závažnější nemoc či ztráta zaměstnání (Vágnerová, 1999).

Častěji se však lze setkat s členěním na tři základní fáze reakcí na stres (viz. obrázek    

č. 3):

 varovná fáze (fáze aktivace) – fyziologové hovoří o tzv. poplachové reakci,

 fáze odolávání (fáze zvládání či pokusů o zvládání zátěže) – fyziologové ji 

označují jako fázi rezistence),

 fáze vyčerpání (fáze důsledková) (Čírtková, 1997).
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Varovná fáze

Varovná fáze upozorňuje na přítomnost stresového faktoru. Nejdříve se objeví tělesná 

reakce, která je výzvou k obezřetnosti. Pokud si člověk včas uvědomí možné riziko 

stresu, má možnost problém posoudit a najít případné řešení. V takovém případě se stres 

nikdy neprojeví. Pokud však stresová situace začne nabírat na síle a člověk zjistí, že 

nemá dostatek síly, dostaví se pocity skutečného stresu. Varovná fáze může být 

vyvolána jednotlivými podněty, tj. přítomností jednoho zdroje stresu nebo celou 

skupinou podnětů (Pecha, 2007).

Ve fázi aktivace dochází k mobilizaci psychických i fyzikálních možností jedince. 

Vzrůstá obecné napětí psychiky, které je vždy subjektivně prožíváno v podobě 

konkrétního emocionálního zabarvení, např. jako vzrůstající úzkost, nastupující pocit 

průbojnosti apod. Jednoduše řečeno jde o psychické koreláty Seyelova generálního 

adaptačního syndromu (GAS).

Tam, kde jedinec předvídal nástup náročné životní situace, jde o „nažhavování“ 

k výkonu. U náhlého, neočekávaného nástupu náročné situace jde spíše o orientaci 

v nepřehledné situaci. Objektivní fyziologické děje i subjektivní pochody prožívání jsou 

závislé na tom, jak jedinec vnímá a hodnotí význam požadavků a tlaků situace. 

Přisuzuje-li stimulaci situace malý subjektivní význam, je aktivace psychiky minimální, 

nedochází k dostatečnému „nažhavení“ k optimálnímu (maximálnímu) výkonu. Při 

značném subjektivním významu situační stimulace může míra aktivace duševního 

potenciálu přesáhnout optimální mez vyladění a nastupují dezintegrující účinky emocí 

na výkon.

Vzhledem k jednotě duševních (emocionálních) procesů a fyziologických pochodů 

organismu je obecná aktivace psychiky propojena s mobilizací energetických zdrojů 

organismu, které zajišťují připravenost na motorické svalové reakce. Optimální je, když 

ke svalové reakci skutečně dochází, tj, očekávána tělesná aktivita skutečně proběhne. 

Nenásleduje-li fyzický výkon a nedojde-li ani k náhradnímu odreagování, jde o 

energetickou mobilizaci „naprázdno“. Mnohá zjištění nasvědčují tomu, že energetická 

mobilizace naprázdno může mít pro jedince škodlivé důsledky (Čírtková, 1997).
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Fáze odolávání

Překročí-li stres počáteční fázi, dostává se jedinec do fáze odolávání (copingu). V této 

fázi se mohou dostavovat frustrující pocity, oběť začíná zjišťovat, že ztrácí mnoho 

energie a snižuje se její produktivita práce, vstupuje do bludného kruhu, neboť si 

uvědomuje, že by měl udělat něco pro svou záchranu, neví však co. Čím větší má obavy 

z neúspěchu, tím je úspěch méně pravděpodobný (Pecha, 2007).

Fáze zvládání psychické zátěže je plynulým pokračováním fáze aktivizace. Psychická 

aktivace a fyziologická energetizace pokračují a možnosti adaptace na stres dosahují 

bodu maxima. V této fázi se chování a prožívání jedince diferencuje do dvou základních 

podob. V případě orientace na zvládnutí psychické zátěže nastupuje postupné 

zklidňování, kognitivní procesy se uplatňují v plně rozvinuté, emocemi nenarušené 

podobě. Jedinec se soustřeďuje na volbu optimálního řešení či na podání optimálního 

výkonu. Psychická aktivace a fyziologická energetizace korespondují s požadavky 

situace a tím se odstraňuje původní rozpor mezi počáteční, výchozí připraveností situaci 

zvládnout.

Druhou podobu chování a prožívání jedince v této fázi je pokračující vzestup aktivace, 

který je příznačný pro případy, kdy se prosazuje orientace na selhání v zátěži. Jedinec je 

ochromen silně prožívanými emocemi (strachu, obav, odpovědnosti apod.), postupně se 

vytrácí schopnost seberegulace (poruchy záměrné pozornosti), v kognitivních procesech 

převládají bezděčné mimovolní průběhy, myšlenkové operace jsou narušeny a obecné 

rozumové schopnosti nejsou využity (Čírtková, 1997).

Fáze vyčerpání

Poslední fází stresu je fáze vyčerpání, která se projevuje únavou, stavy úzkosti a 

deprese. Tyto příznaky se mohou projevit postupně nebo současně. Únava v tomto 

pojetí není odstranitelná dobrým spánkem v noci, většinou jí provází nervozita, 

podrážděnost, napětí a zlost. Stresovaný jedinec může začít pociťovat úzkost, a to i 

v situacích, které by za normálních situací u něho úzkost nevyvolaly. Pokud se v této 

souvislosti hovoří o depresi, pak je na místě především ztráta motivace. Objevuje se 

nespavost, pesimistické myšlenky a prohlubující se negativní pocity (Melgosa, 1997).
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Fáze důsledková buď plynule navazuje na fázi zvládání zátěže, nebo přímo na fázi 

aktivace, a to v případě, když je jedinec vznikem náročné situace traumatizován natolik, 

že k fázi zvládání zátěže nedochází. V důsledkové fázi se stává zřetelným, zda jedinec 

náročnou situaci zvládl nebo zda jí podlehl. Nezvládl-li jedinec požadavky a tlak 

situace, hovoří se o jeho psychickém selhání. K obrazu důsledkové fáze patří vždy i 

procesy zotavování, které zabezpečují návrat jedince do psychicky rovnovážného stavu, 

ve kterém se duševní dění navrací do obvyklých, běžných podob průběhů. 

K subjektivním příznakům důsledkové fáze patří prožitky vyčerpanosti a únavy, které 

jsou v případě zvládnutí náročné situace kombinovány s pocity uspokojení a radosti 

z výkonu. Návrat do výchozího stavu předstresové psychické rovnováhy se ohlašuje 

opětovným subjektivním pocitem vnitřní duševní pohody a přítomné životní 

spokojenosti (Čírtková, 1997).

Obr č. 3: Fáze stresu (Pecha, 2007)

      

1.1.3.6     Charakteristické znaky stresových situací

Neovlivnitelnost situace

Člověk vnímá určitou situaci s větší pravděpodobností jako stresovou, když ji považuje 

za neovlivnitelnou. Příkladem může být nevyléčitelná nemoc. Přesvědčení, že můžeme 

průběh událostí nějak ovlivnit, snižuje prožitek stresu.
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Nepředvídatelnost vzniku zátěžové situace

Nemožnost předvídat určité události a připravit se na jejich zvládnutí zvyšuje pocit 

intenzity stresu. Člověk, který neví, jak se bude jeho nemoc dále vyvíjet, se cítí být více 

stresován než ten, kdo má již určité zkušenosti nebo byl srozumitelně informován.

Subjektivně nepříjemné, nadměrné nároky

Nároky určité situace mohou dosahovat až na hranici možností určitého člověka. 

Například stará žena, která se stará o těžce nemocného, dementního a zcela závislého 

manžela, může žít v dlouhodobém stresu. Výlučná péče a zodpovědnost za pacienta je 

pro jednoho člověka zcela neúnosná.

Životní změna, která vyžaduje značné uzpůsobení

Omezuje dosavadní zvyklosti a znehodnocuje dosud funkční strategie chování. Za 

stresovou situaci je např. považována nejen smrt manželského partnera, ale i rozvod 

nebo dokonce sňatek.

Subjektivně neřešitelné vnitřní konflikty

Například muž si vytvoří nový citový vztah, který jej plně uspokojuje, ale nemůže 

situaci řešit rozvodem, protože jeho manželka je těžce nemocná a je na něm v mnoha 

směrech závislá. V tomto případě jde o konflikt vlastního uspokojení proti morálnímu 

tlaku (Vágnerová, 1999).

1.1.3.7    Poruchy vyvolané stresem (Čírtková, 1998)

Snad každý člověk měl někdy v životě nepříjemný zážitek, který se mu nesmazatelně 

zapsal do paměti a provázel ho nějaký čas v myšlenkách a ve snech. Jsou lidé, kteří si 

své děsivé vzpomínky nesou v sobě mnoho let, někdy celý život. Události neobvykle 

hrozivého rázu, jež mohou způsobit duševní poruchy lze pro přehlednost rozdělit na dvě 

skupiny. Prvním se  říká přírodní katastrofy (natura disasters) a lze je chápat jako 

působení přírodních sil, např. zemětřesení, požáry, tajfuny, sopečné výbuchy či 

povodně. Druhou skupinu tvoří katastrofy způsobené člověkem (man made disasters),

mezi které se řadí různé havárie a všechny druhy násilí: znásilnění, zneužívání, týrání, 

politický teror, války, věznění, mučení a koncentrační tábory. Všechny zmíněné 

události jsou pro člověka traumatizující, tedy zraňující, nejvíce však ty, v nichž hraje 
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roli lidský úmysl. Setkání se s lidskou krutostí a brutalitou zasahuje často základní 

důvěru člověka v dobro a smysluplnost okolního světa, prožitá bezmocnost a násilné 

narušení integrity jsou hlubokým zásahem do jeho psychiky (Vizinová, Preiss 1999).

V našich podmínkách se vyskytují následky psychického traumatu (dále jen trauma)

nejčastěji v souvislosti s nehodou, železničním či důlním neštěstím, požárem, 

znásilněním, sexuálním zneužitím, týráním, přepadením, únosem, pokusem o vraždu 

nebo jinou násilnou trestnou činností. To se týká nejen obětí, ale i náhodných svědků 

takových činů. Novou rizikovou skupinu tvoří lidé cestující do nebezpečných oblastí 

světa nebo vojáci mezinárodních vojenských jednotek. 

Psychické trauma vzniká působením jednoho extrémně stresujícího zážitku nebo 

dlouhotrvající stresové situace, které mají následující charakteristiky:

1. příčina je pro jedince vnější,

2. je pro něj extrémně děsivá,

3. znamená bezprostřední ohrožení života nebo tělesné integrity,

4. vytváří v jedinci pocit bezmocnosti.

Podstatou traumatu je, že působením vnějšího činitele jsou poničeny psychické a 

biologické adaptační mechanismy jedince. K tomu dochází tehdy, když vnitřní a vnější 

zdroje již nejsou schopny vyrovnat se s ohrožením.

Existuje jasný rozdíl mezi stresem a traumatem a tento rozdíl zřetelně vnímá právě 

traumatizující člověk. Děsivé zážitky zaplavují a paralyzují systém sebeobrany, ničí 

pocit vnitřní kontroly a kompetence a ve svých důsledcích narušují i důvěru ve smysl, 

řád a kontinuitu lidského života (Vizinová, Preiss 1999).

Traumatická reakce vzniká v okamžiku, kdy je člověku tváří v tvář extrémní hrůze 

znemožněna smysluplná akce a on se ocitá ve stavu totální bezmoci. Je vlastně reakcí na 

bezmocnost. Není-li možný útok nebo útěk, dochází k dezorganizaci jednotlivých 

komponent obvyklé odpovědi organismu na nebezpečí a tyto komponenty ve své 

bezúčelnosti mají tendenci přetrvávat dlouho po skončení stavu skutečného ohrožení. 



38

Traumatické události tak vyvolávají hluboké a trvalé změny v oblasti fyziologické, 

emoční i kognitivní (Vizinová, Preiss 1999).

Je-li prvním zásadním rysem traumatizující zkušenosti neuniknutelnost, je druhým 

rysem její nepochopitelnost. Takovou zkušenost obvykle nelze zařadit mezi dosavadní 

obvyklé životní zkušenosti. Při orientaci ve světě slouží člověku vytvořená kognitivní 

schémata, která mu pomáhají chápat a účelně reagovat v různých situacích. Kognitivní 

schémata pro extrémní situace neexistují, či nejsou k dispozici z důvodu nadměrného 

fyziologického rozrušení. Neschopnost dát smysl zažívanému ničí možnosti adaptace a 

neúnosně zvyšuje vnitřní aktivaci organismu. Traumatická zkušenost nemůže být 

asimilována, protože ohrožuje základní představy, které má jedinec o světě a o svém 

místě v něm, tedy vnímání světa jako uspořádaného, smysluplného a bezpečného místa. 

Nepochopitelná zkušenost zůstává obvykle neasimilována a později je nutkavě 

znovuprožívána (Horowitz, 1993).

Rozpor, který vzniká mezi základními představami a vnímanou realitou, přivádí člověka 

do stavu vnitřního zmatku. Výsledkem může být tzv. disociace, tedy oddělení různých 

duševních procesů, které normálně fungují ve vzájemné integraci. Traumatizovaná 

osoba si do detailu vzpomíná na celou událost, ale bez jakéhokoliv emočního 

doprovodu, nebo zažívá intenzivní emoce bez jasné vzpomínky na to, s čím souvisí. 

Může se nacházet ve stavu konstantního neklidu a podrážděnosti, může mít různé 

psychosomatické obtíže, ale neví proč.

Další z hlavních rysů traumatu je narušení mezilidských vztahů. Potřeba vztahovat se 

k ostatním roste v situacích, kdy vnitřní zdroje jedince nestačí zvládnout ohrožení. 

Stabilní sociální vazby jsou jedním z faktorů, které mají vliv na míru následků traumatu 

(Basoglu, 1992).

Důsledkem traumatu v jakémkoliv věku je ztráta důvěry a sebe a ostatní, zranitelnost a 

stud z prožité bezmoci. Přetrvávající pocit viny za vlastní přežití bývá společným rysem 

lidí, kteří prošli válkou, přírodní katastrofou či hromadnou havárií. Pocit viny pak může 

zasahovat do všech jejich mezilidských vztahů (Vizinová, Preiss 1999).
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Psychickou traumatizaci lze obecně rozdělit na tři formy:

1. primární traumatizace: člověk je přímým cílem agrese (např. zabití, zranění, 

mučení, znásilnění, vyhoštění, nucené pasivní přihlížení vraždě.),

2. sekundární traumatizace: podnětem je blízká zkušenost s traumatizací jiné osoby 

(např. rodina zabitého, mučeného, pohřešovaného apod.),

3. terciální traumatizace: člověk není v přímém vztahu k oběti traumatizace, ale je 

v kontaktu s primárně či sekundárně traumatizovanými jako svědek, člen 

perzekuované skupiny, humanitární pracovník nebo terapeut (Arcel, 1994).

Racionální a emocionální vyrovnání se s krizovými situacemi je velmi obtížné. Veškeré 

osoby, které se ocitnou na místě krize, mohou prožívat krizovou situaci obdobně tíživě 

jako oběť. Dokonce i profesionálové, kteří jsou na takové situace odborně i mentálně 

připravováni, mohou strádat.

Mezi poruchy vyvolané stresem patří:

 akutní reakce na stres,

 posttraumatická stresová porucha (PTSD),

 poruchy přizpůsobení,

 „bojový stres“ (Pecha, 2007).

PTSD

Termínem PTSD se označuje soubor různých poruch chování a prožívání včetně 

fyziologických reakcí, které vznikají jako důsledek extrémního stresového prožitku 

přesahujícího běžnou lidskou zkušenost. Dlouhodobé účinky stresu postihují jak přímo 

ohrožené osoby, tak osoby které prožili extrémní situaci bez přímého ohrožení na 

životě, tedy v roli svědků. Záludnost PTSD spočívá v tom, že rozmanité příznaky 

mohou propuknout až po delším časovém úseku od prožité krize. Posttraumatická 

porucha vzniká jako zpožděná odezva na otřesné, katastrofické zážitky. Dlouhodobé 

neblahé účinky silně traumatizujících zážitků jsou všeobecně známy. 

První odborná pojednání pocházejí z roku 1898. Neuróza nastartovaná prožitými 

válečnými krutostmi je zřejmá u zúčastněných při první a druhé světové válce. Zvýšený 

zájem o problematiku patologických účinků extrémního stresu pak přinesla válka ve 
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Vietnamu, která také byla největším přínosem při zkoumání PTSD. Od roku 1979 je 

posttraumatická stresová porucha zařazena do oficiálního klasifikačního manuálu pro 

statistickou evidenci psychiatrických poruch a nemocí. 

Od poloviny 80. let je problematika extrémních stresorů a jejich důsledků na lidskou 

psychiku intenzivně zkoumána. Pozornost se soustřeďuje na rozpoznání takových 

situací, které zpravidla dají zabrat každému normálnímu, duševně odolnému a 

stabilnímu jedinci. Tím je také řečeno, že posttraumatické stresové potíže nejsou 

záležitostí změkčilých, křehkých či jinak labilních jedinců. Váží se k takovým 

okolnostem, jež otřesou i duševně zdravým a silným člověkem. V tomto smyslu jsou 

srozumitelnou a běžnou reakcí na situaci, kterou většina lidí vnímá jako trauma (Pecha, 

2007).

PTSD je uvozována traumatickou událostí plodící výjimečné a specifické poststresové 

reakce. Jejich specifičnost je vymezena momentem ohrožení fyzické integrity anebo 

života a překročením rámce obvyklé lidské zkušenosti. Za extrémně traumatické 

události jsou považovány přírodní katastrofy, velké nehody zaviněné lidmi a úmyslně 

způsobená neštěstí, kterými jsou např. teroristické útoky, únosy, bojové akce a masakry 

či mučení. Některé příznaky PTSD odeznějí časem samy, některé přetrvávají mnoho let, 

někdy i celý život. Vše je závislé na osobnosti daného jedince. Tato porucha bývá 

komplikována depresí, zneužíváním alkoholu a v poslední době i drog.

Mezi základní příznaky PTSD se řadí:

 obtíže se spánkem,

 podrážděnost, návaly hněvu,

 obtíže s koncentrací,

 přehnané úlekové reakce,

 neschopnost vybavit si některé důležité momenty z události,

 snaha vyhýbat se okolnostem připomínajícím událost (Pecha, 2007).
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Většinu symptomů - příznaků, které se objevují v důsledku traumatické zkušenosti, se 

dají rozčlenit do několika  následujících kategorií:

 nadměrné vzrušení,

 intruzivní příznaky (vtíravé příznaky),

 příznaky stažení, sevření (konstriktivní) - únikové příznaky,

 přidružené příznaky.

Nadměrné vzrušení

Je následkem stálého očekávání nebezpečí. Trvalým vzrušením se organismus udržuje 

ve stavu, kdy je schopný bojovat nebo uniknout z ohrožující situace. Člověk v takovém 

stavu se snadno poleká, reaguje podrážděně i na minimální podněty. Zvýšená 

fyziologická reaktivita bývá více patrná při působení podnětu, který připomene trauma, 

a projevuje se náhlou hyperventilací, tachykardií, třesem, pocením, pocitem nevolnosti 

či mdlobou. Fyziologické fenomény obvykle přetrvávají dlouhodobě a stávají se zásadní 

překážkou adaptace traumatizovaného člověka na život v normálních podmínkách. 

Příčinou překotných a zbrklých reakcí na všechny podněty je trvalé nadměrné vzrušení 

(hyperrousal). Trvalým vzrušením se organismus stále ujišťuje, že je schopný bojovat 

nebo uniknout z každé kritické situace. Mimo to trpí tito lidé poruchami spánku – buď, 

že špatně usínají, nebo spí lehce a několikrát za noc se při sebemenším zvuku budí. 

Často se připravují na to, že by se mohlo něco stát. Tito lidé stále očekávají, že je potká 

nějaké neštěstí (Porterfieldová, 1998).

Intruzivní příznaky (vtíravé příznaky)

Jsou vtíravé a neodbytné pocity opakovaného prožívání traumatické události. Ve dne 

pronikají do vědomí opakované vzpomínky, ve kterých se minulost stává přítomností a 

člověk se znovu a znovu propadá ke svým děsivým zážitkům. Vzpomínka může být 

vyvolána i zdánlivě nevýznamným podnětem, ale její život a emocionální náboj je 

stejný jako v původní situaci. Tyto tzv. flashbacky (doslova zpětné záblesky) může 

člověk vnímat jako skutečnou realitu a podle toho se i chovat. V noci se opakují děsivé 

sny a noční můry. Emoce a tělesné pocity úzkosti, strachu nebo studu se mohou objevit 

i bez konkrétní vzpomínky na prožitou událost.  Nelze se divit ani tomu, že také blízcí 

postižených začínají také po čase trpět příznaky PTSD (Vizinová, Preiss 1999).
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Příznaky stažení, sevření – (konstriktivní - únikové příznaky)

Jsou důsledkem situace, kdy byl člověk vystaven totální bezmocnosti, nemohl ani utéct, 

ani klást aktivní odpor, a ocitl se náhle ve stavu strnulosti, zkamenělosti, paralyzace. Ze 

své bezmocnosti mohl uniknout pouze vnitřně – změnou stavu vědomí. Úvahy o 

minulých událostech jsou velmi bolestné a vtíravé příznaky stresující, a tak se pacienti s 

PTSD pokoušejí vyhnout jakékoli vzpomínce na traumatickou událost. Potlačení 

vzpomínky na traumatickou událost se nazývá psychogenní neboli stresem navozená 

amnesie. Mnoho postižených PTSD se vyhýbá odborné pomoci z obavy, že budou 

muset o svém zážitku s terapeutem znovu hovořit, a vyvolají si tak vtíravé příznaky, 

děsivé noční sny a návrat traumatického prožitku. Časem se pacienti s PTSD začnou 

chovat tak, aby se vyhnuli činnostem a situacím, které by mohly vyprovokovat pocity, 

spojené s traumatem. Postižení se často přestávají věnovat dřívějším aktivitám ať už je 

to sport, koníčky nebo zaměstnání. Nejsou schopni plánovat svou budoucnost. Mají 

příliš mnoho starostí s prožíváním přítomnosti a stále čekají, kdy je postihne něco zlého.

Tak jako má tělo při těžkém poranění tendenci uzavřít se nebo reagovat šokem, 

odpovídá duše na mimořádné citové „poranění“ duševní otupělostí. Po těžkém traumatu 

se mnoho lidí natolik emociálně uzavře, že nejsou schopni cítit vůbec nic. Dříve milující 

partner nebo rodič se tak změní v chladného a nezúčastněného, protože ztratí i kladné 

emoce jako je láska a radost. Postižení se cítí jakoby odstřiženi od ostatních. Tento pocit 

se nazývá odcizení (Porterfieldová, 1998).

Přidružené příznaky

Vedle uvedených příznaků mají oběti traumatu někdy i přidružené příznaky: jsou to 

potíže, které nebyly přímo způsobeny traumatem, ale často se projevují po prožitém 

šoku. Nejsou součástí PTSD, ale působí pacientům ještě další trápení navíc. Postižení 

PTSD často v rámci „samoléčby“ začnou pít alkohol nebo brát drogy.

Proč vzniká PTSD

Duševní a tělesné reakce jako je pocení dlaní, rozbušené srdce, bolení žaludku, 

útržkovité a zmatené myšlení při traumatických situacích jsou normální odpovědí na 

kritickou situaci. Jsou jakýmsi automatismem, který pomáhá tělu vyrovnat se 

s traumatickým stresem. Pomáhají nám přežít a co nejlépe překonat kritickou situaci, 
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ale když krize skončí, stávají se pro nás přítěží a při dlouhodobém přetrvávání vedou 

nakonec ke vzniku PTSD (Porterfieldová, 1998).

Události, které mohou způsobit vznik PTSD

Traumatické události mohou být nejrůznějšího druhu. Některé z nich, jako jsou 

například dopravní nehody, patří mezi traumatické nehody. Traumatické události 

většího rozsahu někdy označujeme jako katastrofy. Ty je možné rozdělit do tří 

kategorií:

 katastrofy způsobené člověkem,

 přírodní katastrofy,

 kriminální nebo teroristické katastrofy (Praško, 2003).

Mezi katastrofy, vyvolané lidskými činiteli počítáme například zřícení budov nebo 

letadel a války. Dopravní nehody vyvolávají PTSD jak u přímých účastníků, tak i u 

pouhých svědků.

Přírodní pohromy a katastrofy jako jsou záplavy, požáry, zemětřesení, bouře a 

sopečné výbuchy mohou zcela zničit nebo od základu změnit lidské životy.

Fyzické násilí - trestné činy nejrůznějšího druhu včetně teroristických útoků, domácího 

násilí a zneužívání dětí.

Sexuální násilí - znásilnění dospělé osoby a také zneužití dítěte mívá stejné následky a 

může způsobit vznik PTSD.

Projevy krutosti - jak úmyslné, tak náhodné zabití či tělesné poškození může způsobit 

PTSD. Krutě se chová například řidič, který způsobil dopravní nehodu se smrtelným 

poraněním obětí, rozzuřený muž, který zastřelí přítele své bývalé ženy, nebo voják, 

který zabíjí nepřítele.

Přítomnost na místě tragédie - zabití nebo poranění přítele, příbuzného nebo 

spolužáka může způsobit rozvoj PTSD. Ta někdy vzniká i v tom případě, že jsme 

svědky podobné události u naprosto cizí osoby. Proto je i vyšší výskyt PTSD 
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v povoláních, která přicházejí každodenně do styku s nejrůznějšími tragediemi a 

trestnými činy.

Ztráta majetku - loupež, krádež, vloupání i pouhé poškození majetku.

Tělesné strádání - snížení vlastních schopností po těžkých úrazech, amputacích, 

operacích a nemocech.

Ztráta blízkého člověka - smrt partnera, dítěte, rodičů, nebo blízkého člověka i smrt 

oblíbeného zvířete.

Ztráta vztahů - náhle přerušené partnerské vztahy nebo zánik blízkého přátelství.

Ohrožení neštěstím nebo katastrofou - pocit vlastního ohrožení nebo někoho

blízkého.

Ohrožení ztrátou - smrtelné onemocnění přítele nebo příbuzného, únos dítěte.

Ztráta postavení - požár domu se ztrátou majetku, bankrot nebo veřejné ponížení 

(Porterfieldová, 1998).

Léčba PTSD

Pro přehlednost budou uvedeny možnosti léčby po jednotlivých bodech a zdůrazněny

především ty momenty, které jsou pro lékaře první linie důležité a proveditelné.

1. Bezprostředně po traumatické události se lze setkat s akutní reakcí na stres. Její 

symptomatologie byla popsána výše, léčba je jednorázová, krátkodobá – zklidňující 

pohovor a případně podání benzodiazepinu na omezenou dobu několika málo dnů.

2. S PTSD se nesetkává bezprostředně v prvních hodinách či dnech po traumatu. Tito 

nemocní se k lékaři dostanou (pokud se k němu vůbec dostanou) až po několika 

dnech i týdnech po události. Nebudou příliš sdílní, budou si stěžovat na polymorfní 

neurčité obtíže tělesné i psychické. Bude to bolest končetin, těla, hlavy, únava, 

nevýkonnost, strach, smutek, obavy, ztráta zájmů, selhávání v běžných činnostech. 

Jde o příznaky, které připomínají mírnější depresi, ale nemocný to jako depresi 
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nepociťuje. Pokud víme, že byl jedinec vystaven traumatické události, měli bychom 

pátrat po příznacích PTSD. V této situaci zvláště po oněch znovu prožívaných 

představách a myšlenkách, které nám mohou diagnosticky velmi pomoci. Je to 

důležité proto, že PTSD je prognosticky daleko závažnější stav než mírná deprese. 

U lehké deprese by měl lékař aplikovat nízkou dávku anxiolyticky působících 

antidepresiv. Při zjištění PTSD by měl okamžitě zahájit léčbu, aby zabránil 

akutnímu utrpení pacienta a nepřipustil chronifikaci poruchy. 

3. Při prvním kontaktu bychom v žádném případě neměli volit zlehčující, 

bagatelizující či přemrštěně racionalizující přístup („to potkalo kde koho…vzmuž 

se…může být ještě hůř…“). Postižený by v prvé řadě měl mít pocit, že mu 

rozumíme, chápeme jeho utrpení, znám problematiku PTSD a chceme mu pomoci.

Tři zásady prvního kontaktu s nemocným PTSD:

 účast a porozumění,

 vysvětlení poruchy – obrazu i četnosti,

 vysvětlení léčby – způsobu a očekávání.

V konkrétní léčbě PTSD mohou být použity dva přístupy:

 první je psychoterapie, z ní dnes zcela jednoznačně dominuje kognitivně-

behaviorální terapie (KBT). Její provádění předpokládá proškoleného 

psychoterapeuta. Vyžaduje 10 – 16 sezení, nejprve jednou týdně, později ve 

čtrnáctidenních intervalech. Pacientovi je třeba vysvětlit přímý vztah mezi jeho 

příznaky a traumatickou událostí, je třeba mu vysvětlit problematiku PTSD. V 

dalších krocích je nemocný vystaven spouštěcím momentům, nejčastěji formou 

rozhovoru. Díky tomu dochází následně k desenzibilizaci (snížení emočního 

náboje). Dále se problém probírá s nemocným, provádí se relaxace a terapie se 

ukončuje. Při ukončení je důležité, aby nemocný měl vypracovaný plán, jak bude 

čelit dalším stresovým situacím. Úspěšnost této léčby je vysoká (Pidrman, 2002).

 druhou možností je podání moderních psychofarmak. Výhodou je menší časová 

náročnost, do jisté míry rychlejší efekt a široké spektrum účinku. I zde je úspěšnost 

léčby dobrá, pokud pacient léky správně a trpělivě užívá. Nevýhodou může být 

pocit nemocného, že dostává „jenom“ léky, ale není při tom pochopen. Při 
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farmakoterapii PTSD bychom se měli vyhnout lékům, u nichž hrozí rozvoj 

závislosti.

Dnes jsou léky první volby v léčbě PTSD antidepresiva skupiny SSRI (serotonin 

selective reuptake inhibitors). K nim patří:

 Citalopram (Citalec, Seropram),

 Fluoxetin (Deprec, Prozac),

 Fluvoxamin (Fevarin),

 Paroxetin (Seroxat),

 Sertralin (Zoloft).

Bezpečnost medikace – receptorová a mediátorová čistota SSRI má i tu výhodu, že 

nehrozí celá řada nežádoucích vedlejších účinků, které sebou nese podání klasických 

antidepresiv (amitriptylin, imipramin) (Pidrman, 2002).

„Bojový stres“

Specifickou poruchou vyvolanou stresovými faktory, která se objevuje u vojenských 

profesionálů nazýváme „bojový stres“. Zkušenosti ukazují, že i vojáci trénovaní a 

otužilí po psychické stránce nejsou vždy imunní vůči válečným traumatům. Potvrdila se 

skutečnost, že situaci na bojišti voják vnímá všemi smysly a všechny vjemy jsou 

neobvyklé, nepodobají se ničemu, co kdy zažil v běžném životě. Skutečný zážitek 

z bojů překoná veškeré představy. Zejména pak u nových vojáků, kteří si boj 

představovali jako situaci po náhlé nehodě nebo přírodní katastrofě. Během prvních 

zážitků z bojového nasazení zjistili, že realita je mnohem horší. Jedním 

z nejvýraznějších stresorů z bojových situací a bojového nasazení je hrozba smrti. 

Setkání s nebezpečím smrti představuje silný stresor a je způsoben:

 neuvědomovanou touhou po nesmrtelnosti,

 strachem z bolesti a utrpení,

 strachem z neznáma, ze ztráty kontroly,

 strachem o další osud blízkých,

 bezradností co dělat.
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Specifický typ traumatické situace vznikající při výkonu bezpečnostních profesí 

představuje použití střelné zbraně proti člověku. V této souvislosti se ustálil anglický 

termín „post-shooting trauma“, což lze volně do češtiny přeložit jako stresovou reakci 

následující po použití střelné zbraně proti člověku. „Post-shooting trauma“ představuje 

jedno z relativně nových a současně velmi aktuálních témat aplikované psychologie. 

Poznatek o stresogenním, traumatizujícím dopadu použití střelné zbraně proti člověku 

byl vedlejším produktem výzkumu bojového stresu u vojáků a dále psychologických 

studií zabývajících se profesionálními záchranářskými týmy. Když například voják 

postřelí či zastřelí druhého člověka a nebo když přihlíží násilnému usmrcení svého 

kolegy, vždy jde o skutečnost, která přesahuje běžnou lidskou zkušenost, a proto 

představuje extrémní psychickou zátěž. Psychologické důsledky použití střelné zbraně 

proti člověku jsou individuálně odlišné a součastně nemusí být nutně závislé na právní 

kvalifikaci kritické události. I při oprávněném použití střelné zbraně se může rozvinout 

„post-shooting trauma“ (Pecha, 2007).

1.1.4     Deprivace

Deprivace je stav, kdy některá z objektivně významných potřeb, biologických i 

psychických, není upokojována v dostatečné míře, přiměřeným způsobem a po 

dostatečně dlouhou dobu. Deprivační zkušenost patří k nejzávažnějším zátěžovým 

vlivům, může nepříznivě ovlivnit psychiku jedince, resp. jeho vývoj vůbec. Patogenní 

význam deprivace je závislý na období, kdy k ní došlo. Ve vztahu k různým základním 

psychickým potřebám lze mluvit o období zvýšené citlivosti k určitému typu deprivace.

Například v raném věku jsou děti citlivější k citové deprivaci než v pozdějším období. 

Dlouhotrvající deprivace může vést k narušení psychického vývoje, k nerovnoměrnému 

rozvoji některých složek osobnosti či ke vzniku specifických psychických odchylek

(Vágnerová, 1999).

Deprivace je ochuzení člověka o podnětnou sféru, mající vztah k uspokojení některé 

z jeho potřeb. Znamená strádání v oblasti pomalu se aktualizujících potřeb. Není 

zvykem mluvit o deprivaci např. při dušení, nebo hladovění. Vzdorování deprivaci je 

závislé na motivaci, tréninku, kondici a osobnostních faktorech.
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Deprivace má tyto přívlastky:

 spánková,

 emoční,

 senzorická,

 sociální,

 pohybová.

Spánková deprivace

Spánková deprivace je dlouhodobé blokování spánku. Spánek je důležitou organickou 

potřebou. Prospíme třetinu života, což má regenerační význam. V průběhu ontogeneze 

se nutnost spánku poněkud snižuje. Spánek je důležitým projevem cirkadiánního

biorytmu. Nestřídá-li se den a noc viditelně, má člověk tendenci k prodlužování 

spánkového rytmu. Kratším intervalům spánku a bdění se člověk přizpůsobuje hůře, než 

v opačných případech.

Spánek je útlumový děj s velkým snížením aktivační úrovně organismu. Parametry 

aktivace jsou také objektivním ukazatelem spánku, který se dá dobře simulovat. Spánek 

není jednolitý děj. Pomocí EEG (elektrické potenciály z mozkové činnosti, mající 

odlišnou frekvenci při spánku a bdění) byly prokázány dvě spánkové fáze, které se 

pravidelně střídají. Člověk usíná klasickým spánkem (telencefalická fáze) a zhruba po 

devadesáti minutách se objevuje fáze paradoxní, asi dvacetiminutová 

(rhombencefalická, též fáze REM). V paradoxní fázi je člověk neklidný, v EEG se 

objevují „vřeténka“ bdělých frekvencí, po probuzení člověk zpravidla uvádí, že se mu 

zdál sen. V paradoxní spánkové fázi člověk může přijímat informace a zapamatovat si 

je (hypnopedie).

Obě fáze jsou biologicky důležité a byla prokázána i částečná spánková deprivace při 

opakovaném probouzení člověka po nástupu paradoxní fáze. Člověk se v takovém 

případě, i když v telencefalické fázi naspí obvyklý počet hodin, cítí nevyspalý, 

neodpočinutý, je podrážděný a jestliže by pokus pokračoval, může dojít k poškození 

člověka (neuróza).
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Při závažném důvodu může člověk spánek potlačit. Spontánně se nespí při silných 

emocích, při silně motivované aktivitě, při starostech a povinnostech. Spánek lze 

potlačit psychofarmaky, stejně jako je hypnotika navozují. 

Když člověk nespí, jak je zvyklý, vzniká spánkový dluh. Při opětném umožnění spánku 

se dluh doplňuje a člověk spí více. Dluh se ale nedoplňuje úplně, asi jen z padesáti 

procent.

Spánková deprivace má své charakteristické projevy. První noc bdění snáší člověk 

poměrně dobře. Pociťuje subjektivně ospalost, únavu, zvláště k ránu. Následující den 

není práceschopnost zřetelně snížena. Druhá noc bdění je horší. Člověka pálí oči, 

nemůže si sednout, aby neusnul, objevují se poruchy percepce, nejprve dvojité vidění. 

Další noc je zachována schopnost pouze manuální práce, při duševní by člověk usnul. 

Začíná být narušen výkon člověka, především ve své kvalitativní složce. Člověk se 

dopouští významně více chyb v pozornostních testech, nemůže se soustředit. Při třetí 

noci bdění už člověk není schopen dopsat větu, spočítat si tep a jiné jinak běžné úkony. 

Řeč ztrácí svou melodii, intonace je nevýrazná a bezbarvá. U 75% dobrovolníků se při 

pokusech se spánkovou deprivací po čtyřiceti hodinách bdění začaly objevovat 

halucinace. Objevují se „okénka“ ve vědomí, zprvu krátké intervaly, kdy člověk 

s otevřenýma očima přestává vnímat a reagovat. Když je rušen z tohoto stavu, je zlostný 

a tvrdí že nespal. Později se tyto stavy objevují i při pohybu a člověk s otevřenýma 

očima při chůzi vráží do předmětů a do zdi. Potom musí být pokusy přerušeny, hrozí 

poškození organizmu vyčerpáním. Tolerance vůči spánkové deprivaci je individuální. 

(Hošek, 1994).

Emoční deprivace

Emoční deprivace je problém vývojové psychologie. V širším smyslu se o deprivaci 

v dětském vývoji mluví při špatném ekonomickém, kulturním, nebo mravním stavu 

rodiny, který způsobuje, že dítě je „výchovně zanedbané“, tj. deprivované v oblasti 

žádoucích výchovných podnětů. V užším smyslu se za vlastní emoční deprivaci 

považuje vývoj dítěte, ochuzeného o citové podněty. Dochází k tomu, že když dítě 

nemůže navázat silný konstantní citový vztah k „mateřské osobě“, např. proto, že je 

umístěno v ústavu, kde se pečovatelky střídají.  Pečlivá všestranná péče (výživa, 

hygiena), nevyváží handicap nemožnosti citového přimknutí, bez kterého si dítě 

nevytvoří pocit bezpečí. Výsledkem emoční deprivace je později emoční karence, tj.
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citová chladnost, neschopnost navázat hodnotný citový vztah. Význačným rysem citové 

karence je nedůvěra vůči světu. Zpravidla dochází u dětí k fenomenu hospitalismu, tj. 

opoždění dětí v oblasti motoriky, pozdější opoždění ve vývoji řeči, ale daleko 

závažnější je pozdější pravděpodobnost poruch v sociálním chování. Citově chladný 

člověk s nedůvěrou vůči světu může snadno sklouznout k delikvenci. (Hošek, 1994).

Senzorická deprivace

Senzorická deprivace je ochuzení člověka o smyslové podněty, buď vyloučením 

podnětů, nebo jejich monotonií (Hošek, 1994).

Člověk může strádat v oblasti stimulace, to znamená, že mu chybí žádoucí množství a 

variabilita smyslových podnětů. Takovým typem deprivace trpí např. lidé se smyslovým 

postižením, zrakovým či sluchovým (Vágnerová, 1999).

Úplné vyloučení podnětů je v praxi i v laboratoři těžko realizovatelné. Zůstává 

interorecepce. Odolnost stoupá při vyšší motivaci, po tréninku a při povzbuzování 

(Hošek, 1994).

Sociální deprivace 

Sociální deprivace znamená odloučení člověka od lidské společnosti, ať už úplné, nebo 

při zavedení sociální monotonie (odloučení malé skupiny). Snášení této situace je velmi 

individuální. Introverti, nebo lidé se zvláštní motivací mohou tyto situace dokonce 

vyhledávat.

V reálné situaci se člověk osamocený asi 10 dnů přizpůsobuje, vytváří si pevný denní 

režim, který je významným činitelem vzdorování samotě. Nuda, neplodné trávení času, 

zanedbávání se a očekávání změny urychlují nástup příznaků izolačního syndromu. 

Závažným stresorem je stálé ticho. Člověk se brání rámusem, samomluvou, zpěvem. 

Zhruba po dvou měsících sociální deprivace o sebe člověk přestává dbát, což zpravidla 

dokazuje, že se mu nepodařila trvalá adaptace na sociální deprivaci.

K sociální deprivaci patří problematika skupin v izolaci. U dvojic se zkoumá 

kompatibilita, tj. schopnost spolupráce při delším odloučení dvojice. Řádově složitější 

je izolace vícečlenných skupin, kde mohou vznikat koalice, problematika vůdcovství, 
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polarizace seskupení, vzpoury, apod. Stav vzájemné averzívní protivnosti se nazývá 

„ponorková nemoc“. Zvláštním případem je ostrakismus, tj. stupňovaná sociální 

deprivace, kdy sociální skupina v izolaci vyloučí jedince ze svého středu, ignoruje ho a 

ten nemá kam jít (Hošek, 1994).

Pohybová deprivace

Pohybová deprivace je aktuální psychosomatický problém dnešní populace. 

S pokrokem civilizace, zvláště za posledních sto let, člověk rozvinul technosféru 

v zájmu minimalizace tělesné námahy lidí. Lidé se pohybují méně, než je biologická 

„údržbová potřeba“. Lidstvo slábne nedostatkem pohybu a celá řada civilizačních 

chorob jsou hypokineticky podmíněny. (Hošek, 1994).

1.2     Stres působící na vojenské profesionály

Dnes existují profese, které přivádí člověka do extremních situací a jsou spojeny 

s řešením otázek následků živelních katastrof, průmyslových havárií a zejména jeho 

nasazením ve válečných konfliktech. Vojáci, policisté a příslušníci jiných ozbrojených 

složek musí zvládat mimo jiného i stres bojový. Ten nevzniká pouze v důsledku 

válečných situací, ale i v důsledku ohrožení nevojenského, které v poslední době stále 

častěji vstupuje do armádního prostředí.

Nevojenské ohrožení vzniká při operacích na podporu míru, při záchranných pracích a 

při různých živelních katastrofách, které nás stále častěji sužují. Akce bojového i 

záchranného charakteru vyžadují obrovské fyzické i psychické vypětí všech účastníků.

Nové výzkumy v oblasti bojového stresu potvrzují, že ani vojenští profesionálové 

trénovaní a otužilí po psychické stránce nejsou vždy imunní vůči dopadům psychicky 

neobvyklých situací. Rovněž tak je i prokázáno, že skutečný zážitek z bojů překonal 

veškeré představy.

Vojenský profesionál, se dostává do situací, kdy musí čelit zvýšeným nárokům. Takový 

stav označujeme termínem zátěž. Mohou to být různé podmínky a situace zvyšující 

nároky na fyzické či duševní schopnosti. Jsou to určité nadhraniční situace, které 
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vyvolají v jedinci určitý vnitřní stav pociťovaný jako silné vnitřní napětí zasahující 

všechny oblasti psychiky, zejména pak citovou a emocionální složku.

Dlouhodobá nadhraniční zátěž pak způsobuje stresové reakce organizmu. Naproti tomu 

psychická odolnost je schopnost jedince reagovat na zátěžovou situaci mobilizací svých 

sil za účelem blížící se nebezpečí odvrátit a dostat se rychle do stavu duševní 

rovnováhy. U vojenského profesionála se předpokládá neustálé zvyšování jeho 

psychické odolnosti vůči zátěžím různého charakteru (Gottvaldová, Znojilová, 2006).

1.2.1     Rysy osobnosti vojenského profesionála pro odolnost vůči stresu

Vojenský profesionál je připravován a cvičen pro plnění náročných úkolů, při kterých 

dochází k extrémním zátěžím. Proto je velmi důležité věnovat pozornost těmto rysům 

osobnosti, které podporují odolnost vůči zátěži a schopnost ovládat své chování 

v zátěži.

Základními rysy osobnosti vojenského profesionála posilující odolnost vůči zátěži je 

odolnost (nezdolnost) a kontrola nad sebou.

Nezdolnost je schopnost ovládat a kontrolovat situace, které život přináší, dovednost 

přijímat vnější podněty jako smysluplné výzvy. Odolnost je pocit odpovědnosti k sobě a 

své práci.

Kontrola nad sebou sleduje dva pohledy:

 vnější kontrolu – vnější kontrola je chápání svého života a událostí vnějšího světa 

jako důsledek hry sil, které nelze ovlivnit s pocitem, že jedinec nemá kontrolu nad 

svým životem,

 vnitřní kontrolu – kontrola osobnosti je chápání svého života a událostí vnějšího 

světa jako důsledek svých vlastních aktivit s pocitem, že má nad svým životem 

kontrolu.

Dalšími rysy pro zvládání náročných a zátěžových situací vojenského profesionála jsou 

uvedené v Tabulce č. 1.
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Tab. č. 1: Rysy pro zvládání náročných a zátěžových situací vojenského profesionála 
(Gottvaldová, Znojilová, 2006)

Typ chování A Typ chování B

Pesimismus Optimismus

Nejistota Sebevědomí

Labilita, neuroticismus Stabilita

Pasivita Aktivita

Nespokojenost Seberealizace

Potřeba klidu Potřeba stimulace

Nepřizpůsobivost Přizpůsobivost

Záměrně je v tabulce uveden také opačný rys, který vede k nezvládání stresových 

situací.

Osoby s povahovými rysy vykazujícími nezdolnost (resp. odolnost) mají ve statistikách 

významně nižší nemocnost a nižší rizika různých psychosomatických (tělesných) 

poruch.

Charakteristika osobnostního typu odolnosti vůči zátěži pomůže naznačit jak se sebou 

dál pracovat (Gottvaldová, Znojilová, 2006).

Tab. č. 2: Charakteristika osobnostního typu odolnosti vůči zátěži (Gottvaldová, 
Znojilová, 2006)

Typ A Typ B

Celkové chování

Neustále v pohybu Mírný pohyb

Netrpělivost Klid

Napjatý výraz ve tváři Uvolněný výraz ve tváři

Hlučný smích Jemný smích

Nespokojnost s postavením v práci, snaha 

postoupit výš
Spokojenost se svým postavením

Soutěživý – v práci, při hře, při sportu Vyhýbá se situacím, při kterých se soutěží

Často si stěžuje Zřídka si stěžuje
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Řeč

Rychlá a hlasitá Pomalá a tichá

S kolísáním a důrazy Jednotvárná

Energický projev, výrazná gestikulace Klidný projev, gestikulace nevýrazná

Okamžitě odpovídá Odpovídá až po chvíli

Odpovídá přímo a stručně Odpovídá obsáhle

Řeč a vyjadřování druhých se snaží 

urychlit
Pozorně naslouchá

Řeč druhého část přerušuje S odpovědí čeká, něž druhý domluví

U jednotlivců, kteří jsou svým založením blíž typu A, je větší pravděpodobnost výskytu 

stresu a koronárních nemocí. Naproti tomu osobnosti typu B jsou méně náchylné 

k srdečnímu infarktu, ale může jim zase scházet energie potřebná k plnění každodenních 

úkolů.

1.2.2 Hlavní stresory v každodenním vojenském výcviku

1.2.2.1   Objektivní příčiny zátěže

 ve vnějším prostředí (obtěžující hluk, nedostatek světla, tepla, teplé vody – ve 

výcvikových prostorech, málo místa – zejména v ložnicích mužstva, nutnost 

dojíždění do práce, prašnost, vlhké místnosti apod.),

 v životosprávě (nedostatek spánku, spěch, nepořádek, nepravidelné stravování, 

tělesné bolesti, nemoc, lékařské zákroky),

 ve vojenské práci a vojenském prostředí (nadměrná zodpovědnost velitelů 

spojená s rizikem, náhlost úkolů krátkodobost jejich termínů, příval informací a 

nekoordinovaných příkazů, pokynů a výzev, nedostatek informací při nutnosti 

rozhodovat, přerušování činnosti a rychlé přepojování pozornosti, rizikové činnosti, 

zabírání volného času prací a pracovními povinnostmi, monotónní činnost a 

nedostatek smyslových podnětů, tj. izolace),

 v meziosobních vztazích (vyčerpávající erotické vztahy, hroutící se rodinné svazky, 

konflikty s nadřízenými a podřízenými, dlouhodobé konflikty, náročné vztahy 
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s rodiči, sourozenci, smrt blízkého přítele nebo příbuzného apod.) (Ministerstvo 

obrany České republiky, 1994).

1.2.2.2     Subjektivní příčiny zátěže

Připouštění si starostí, potíže se soustředěním, uvědomování si vlastních chyb a 

nedostatků, stavy beznaděje, strach a úzkost, obtížné rozhodování, vnitřní nekázeň, 

obavy z budoucnosti, potíže při realizaci rozhodnutí, lítostivost, vyčerpání duševními 

bolestmi, zlost, názorová nejistota, neschopnost uvolnit se, nevhodné charakterové 

vlastnosti, nesprávné osobní návyky, pocity závislosti, existenční nejistota (Ministerstvo 

obrany České republiky, 1994).

1.2.2.3     Příklady extrémních zátěží 

 napjaté časové normy při plnění úkolů,

 stálé vnitřní napjetí odrážející průběh bojové či záchranné činnosti,

 složité vztahy mezi příslušníky vojenských jednotek,

 konfliktní a frustrační prostředí,

 rychlé a časté změny situace,

 rychlé přepojování pozornosti,

 nedostatek spánku,

 extrémní klimatické podmínky,

 vliv počasí a látek škodlivých zdraví (Gottvaldová, Znojilová, 2006).

1.2.3 Hlavní stresory v bojové činnosti

1.2.3.1    Před bojem

 obavy o rodinu a blízké – zda se rodina dokáže o sebe postarat, co se stane 

s rodinou v případě, že bude zraněn, zmrzačen, zabit,

 fyzické nároky – zda dokáže zvládnout fyzické zatížení boje,

 strach z nadcházející činnosti – obavy o vlastní život, strach ze zmrzačení, smrti, 

zranění, z bolesti, smrt přátel, obava z pohledu na utrpení nepřítele,

 nejistota – co všechno bude muset udělat pro vítězství a pro přežití, umí všechno,

co potřebuje, dokáže se přizpůsobit, rychle a správně jednat,
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 horečné očekávání – čekání na rozkaz o zařazení do bojových jednotek, doba trvání 

a místo čekání na přesun, na bojové nasazení, vyčkávání v pozicích na útok 

protivníka. (Ministerstvo obrany České republiky, 1994).

1.2.3.2     V boji

 fyzické požadavky – stupeň zatížení, délka trvání fyzického vypětí v průběhu boje,

 nebezpečí osobního ohrožení – předpokládané nebo skutečné ohrožení vlastní 

existence,

 smrt (zranění) – zátěž způsobená smrtí přítele, jeho zmrzačení, zážitek násilné 

masové smrti obyvatelstva ve vyhlazovacích táborech odkrytí masových popravišť, 

zajatecké tábory, zasažení vlastních jednotek zbraněmi hromadného ničení nebo 

úspěšnou dělostřeleckou palbu apod.,

 osobní a skupinové ztráty – ztráty ideálů, přesvědčení a cílů, které představují 

životně významné hodnoty pro jedince nebo celou jednotku, ztráty osob, pozic, 

techniky,

 obavy o blízké doma,

 selhání dohodnutého příměří – obnova bojů po uzavřeném zastavení palby, 

deprimující pocit z neúspěšných jednání o ukončení bojů. (Ministerstvo obrany 

České republiky, 1994).

1.2.3.3    Po skončení boje

 válečné zážitky a zkušenosti – doznívající zážitky z bojů, stres, který se může 

projevit až po návratu domů,

 návrat do běžného života – těžkosti při zařazování se do každodenního života,

problémy a konflikty vyplývající z nového pohledu na život získaného ve válce 

apod. (Ministerstvo obrany České republiky, 1994).

1.2.4     Zátěžové vojenské situace a odolnost vůči nim

Náročnost výcviku, jeho dynamika i komplexnost se stupňují tak, aby se co nejvíce 

přiblížil bojovým podmínkám. Záměrně se vytvářejí podmínky náročných životních 

situací a psychofyzické zátěže pro jedince a jednotky. Přípravné procesy vyvolávají 

hraniční výkony v extrémních podmínkách, modelují skutečné situace.
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Jednotky Armády České republiky (AČR) jsou využívány v extrémních situacích při 

různých přírodních a technických katastrofách a neštěstích, v nichž jde o záchranu 

lidských životů, ochranu zdraví, životního prostředí a velkých materiálových hodnot. 

Tyto akce a zásahy vojsk jsou spojeny s krajním vypětím sil, ohrožením zdraví a života 

vojenských profesionálů.

AČR má také bohaté zkušenosti ze zahraničních misí, kde naše jednotky plnily a stále 

plní funkci dozorčí, kontrolní, humanitární a bojovou. Celá řada vojenských 

profesionálů byla nasazena při povodních v naší zemi, zemětřeseních v Turecku, 

v mírových misích v Bosně a Hercegovině, Kosovu, Iráku, bojových misích v Kuvajtu, 

Afghanistánu a řadě dalších zemí. Tato činnost s sebou nese určitá ohrožení a rizika, 

která přinášejí náročné situace, v nichž vojenští profesionálové působí. Příslušníci 

ozbrojených složek si musí zvykat na jinou zemi, jinou kulturu, odloučení od rodiny, na 

zvýšené nebezpečí, jiné klima, snížené soukromí a to vše spojené se strádáním, 

ohrožením zdraví a života přináší velkou fyzickou, psychickou i sociální zátěž

(Gottvaldová, Znojilová, 2006).

1.2.4.1    Psychická zátěž vojáka

Psychická zátěž představuje:

 proces vyrovnání s požadavky a vlivy životního a pracovního prostředí,

 vztah mezi požadavky okolí a vlastnostmi či zdroji jednotlivce,

 schopnost nervové soustavy odolávat různým situacím,

 reakce na vychýlení z naučeného systému zvládat situace.

Psychická zátěž vzniká:

 ze svízelných sociálních vztahů či situací a jejími ukazateli mohou být ztráta pocitu 

dobrého zdraví, pocity nedostačivosti v sociálních rolích a úkolech,

 z neschopnosti přizpůsobit se novým podmínkám,

 při ohrožení práce a života,

 při vytržení a trvalé izolaci od normálního způsobu života,

 při vychýlení z naučeného způsobu zvládání situací,
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 kdy nelze uvést psychiku do původní rovnováhy běžnými vnitřními mechanismy 

(servomechanismy).

Psychická zátěž způsobuje:

 zesilující pocity nejistoty,

 pocity vnitřního i vnějšího ohrožení (život, práce),

 chronickou únavu,

 vyčerpanost a nedostatek spánku,

 fyzické strádání z klimatických podmínek.

Ve vojenských podmínkách můžeme psychickou zátěž posuzovat z různých stránek:

1. podle velikosti psychické zátěže:

 optimální (běžná) která podporuje rozvoj osobnosti vojenského 

profesionála,

 hraniční, která aktivuje kompenzační mechanizmy,

 extrémní (nadlimitní) vyvolávající psychické selhání,

2. podle účinku psychické zátěže: jaké má účinky na vojenského profesionála, zda 

negativní, vedoucí k útlumu, nebo pozitivní, vedoucí ke zvýšení aktivity,

3. podle odolnosti vojenského profesionála vyrovnat se s náročnou psychickou zátěží,

což znamená jeho schopnost vyrovnávat se s náročnými podmínkami po stránce 

psychické, fyzické i emoční,

4. podle délky působení rozdělujeme psychickou zátěž na krátkodobou a 

dlouhodobou:

 krátkodobá psychická zátěž vzniká většinou z neuspokojování potřeb a 

nemusí ještě vyvolávat stres. Jedinec je schopen uvést svoji psychiku do 

původní rovnováhy běžnými mechanismy. Předpokladem je dostatek 

energie, dostatečná motivace a sociální zázemí,

 dlouhodobá psychická zátěž již vyvolává stresové reakce organismu. 

Vzniká při opakovaném vystavování jedince náročným situacím, kde 

dochází ke strádání v oblasti životních potřeb i v oblasti sociokulturní 

(zahraniční mise, dlouhodobé konflikty, nepřiměřené úkoly, jiný rytmus 

dne, stálé napjetí),
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5. podle klimatických vlivů:

 atmosférické vlivy – neklid, podrážděnost, neurotické prvky v chování,

 drobné změny tlaku – změna nálady zejména u citlivých a vnímavých 

jedinců,

 tepelné vlivy – přílišný chlad nebo teplo,

 adaptace na chlad – husí kůže, spontánní svalová aktivita. Následuje 

drkotání zubů (jaktace), posléze se dostavuje malátnost až apatie.

Na základě uvedených příčin psychické zátěže vznikají důsledky duševního a tělesného 

vypětí jako například:

 psychická vyčerpanost, skleslost, odevzdanost, apatie,

 snížená schopnost soustředit se,

 podrážděnost, panikářství, pokles pracovního tempa, snížení sebekontroly,

 zpomalení reakcí (Gottvaldová, Znojilová, 2006).

1.2.4.2     Psychická připravenost vojáka

Psychická připravenost zabezpečuje přiměřené regulování činnosti a chování vojáka 

v zátěžových situacích boje. Psychická připravenost tvoří s ostatními druhy všestranné 

připravenosti pro boj kompaktní celek. Nedostatky nebo nízký rozvoj byť jednoho 

druhu připravenosti oslabuje bojeschopnost jako celek (Ministerstvo obrany České 

republiky, 1994).

Základ psychické připravenosti spočívá ve vytvoření takových mechanismů, které:

 budou pohotově eliminovat poruchy ve fungování psychických procesů, potlačovat 

záporné psychické stavy a vlastnosti osobnosti,

 budou účinně mobilizovat žádoucí psychické procesy, stavy a vlastnosti osobnosti, 

nutné ke zvládnutí určité situace (Čírtková, 1998).

Psychická připravenost je tedy takový komplex substruktur psychiky, který svým 

regulujícím vlivem na jedné straně účinně potlačuje nežádoucí psychické stavy 

vznikající v důsledku působení zátěžových situací ve vojenských činnostech, na druhé 
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straně zajišťuje aktivní a přiměřené jednání v nich, a tím i úspěšné plnění funkčních 

povinností a bojových úkolů (Čírtková, 1998).

Složky psychické připravenosti:

a) psychická pohotovost,

b) funkční spolehlivost:

- kognitivních procesů,

- senzomotorických procesů,

- rozhodovacích procesů,

c) motivačně – aktivační procesy a dispozice,

d) psychická odolnost,

e) sociální kompatibilita (Ministerstvo obrany České republiky, 1994).

Psychická pohotovost – znamená pružné a rychlé nastavení psychiky vojáka do 

akceschopného stavu. Umožňuje aktualizaci všech složek psychické připravenosti.

Funkční spolehlivost

a) kognitivních procesů umožňuje správný průběh poznávacích procesů, tj. vytváření 

odpovídajících představ, rychlý a spolehlivý průběh myšlenkových procesů. 

Udržení pozornosti, věcnost, stručnost a logiku řeči,

b) senzomotorických procesů zabezpečuje přesnost, rychlost a koordinaci

motorických reakcí v závislosti na vnímání,

c) rozhodovacích procesů umožňuje na základě odpovídajících vstupních informací 

adekvátně zvážit jejich obsah a význam a přijmout správné závěry, nedeformované 

zátěžovou situací.

Motivačně - aktivační procesy a dispozice jednak zabezpečují mobilizaci energie 

vojáka, jednak dávají smysl situaci nebo činnosti. Patří mezi ně postoje, hodnotová 

orientace, společenská zaměřenost, cíle, ideály, zájmy, potřeby (Ministerstvo obrany 

České republiky, 1994).

Psychická odolnost - vojenský profesionál je připravován a má naučená schémata 

reakcí na určité situace, které musí rychle vyřešit a dostat se zpátky do duševní 



61

rovnováhy. Jeho způsoby reakcí na danou situaci a rychlost řešení jsou závislé na jeho 

zkušenostech, fyzické a psychické kondici, emoční vyrovnanosti a celkové 

připravenosti (Gottvaldová, Znojilová, 2006).

Psychická odolnost je substruktura osobnosti, která zajišťuje:

 optimální vyladění citů vojáka v zátěži,

 adjustaci na zátěž,

 akceschopnost psychiky (Ministerstvo obrany České republiky, 1994).

Psychickou odolnost tvoří dva mechanismy:

 motivační (přesvědčení, postoje ke společnosti, státu, vlastnosti charakteru, tj. 

vlastenectví, odpovědnost, ukázněnost aspirace, sebepovzbuzování),

 výkonné (vrozené předpoklady, tělesná konstituce, citová stabilita, a naučené a 

získané předpoklady, tj. pružnost myšlení, schopnost seberegulace, přizpůsobivost, 

návyky snášet zátěž a nebezpečí).

Předpoklad schopnosti odolávat náročným životním situacím je dán u vojenského 

profesionála:

 jeho vrozenou dispozicí,

 odolností centrální nervové soustavy,

 věkem, konstitucí,

 individuální mírou odolnosti,

 temperamentem,

 schopnosti více či méně pružně reagovat na změny a přizpůsobovat se různým 

situacím s rozdílným stupněm náročnosti,

 způsobem života, hodnotovým systémem, celkovou spokojeností v pracovním i 

osobním životě,

 kvalitou osobnosti a jejími motivy.

Předpokládaná schopnost odolávat náročným životním situacím je jedna věc, ale její 

využití záleží na míře odolnosti daného jedince.



62

Míra odolnosti vojenského profesionála vůči zátěži je dána:

 schopností odolávat těžké situaci v rámci naučených schémat,

 schopností hledat nová účinná schémata,

 schopností reagovat na vyčerpání organismu,

 momentálním duševním a fyzickým stavem,

 unavený vojenský profesionál může selhat i přes předchozí náročnou přípravu,

 dovedností v co nejkratším čase nabýt duševní rovnováhy (Gottvaldová, Znojilová,

2006).

Na obrázcích číslo 4, 5 a 6 je názorně ukázáno překonávání vnitřních i vnějších 

problémů a překážek u různě silných jedinců jak v běžném životě, tak i u vojenského 

profesionála.

Jedinci různě silní se stejnou zátěží

Pokud chce člověk předcházet stresu nebo jej zvládat, je nutné posilovat organismus po 

stránce fyzické i duševní tak, aby obstál v nečekaných životních situacích.

Obr. č. 4: Různě silní jedinci se stejnou zátěží (Gottvaldová, Znojilová, 2006)

Tentýž člověk s různou zátěží

Jiným způsobem, jak může člověk ovládnout stres, je zredukovat množství jeho 

osobních problémů tak, aby nepřesáhly jeho odolnost.
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Obr. č. 5: Tentýž člověk s různou zátěží (Gottvaldová, Znojilová, 2006)

Překonávání vnějších překážek

Pokud problémy a vnitřní rozpory pro člověka představují nadměrnou zátěž, pak i 

sebemenší překážka mu může způsobit úzkost a depresi, které jen těžko odolává.

Obr. č. 6: Překonávání vnějších překážek (Gottvaldová, Znojilová, 2006)

Pokud člověku citová labilita nedovoluje překonat ani ten nejmenší vnitřní konflikt, pak 

se může stát, že v docela běžných životních situacích selže a dostane se nejspíš do stavu 

hlubokého zoufalství a beznaděje.
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Sociální kompatibilita je složka sociální inteligence, která umožňuje bezporuchové 

fungování dlouhodobé, zátěžové společné činnosti vojáků v bojové jednotce. Ulehčuje 

osobní slučitelnost v jednotce, usnadňuje součinnost a napomáhá eliminovat konflikty a 

rozpory.

K tomu, aby si voják zvykl na zátěž či nebezpečnou situaci, potřebuje:

 získat motorickou zběhlost pro její řešení,

 eliminaci strachu, napětí, obav a jiných záporných prožitků, které zpočátku zátěž 

vyvolává.

Psychická připravenost má prvořadý význam pro uchování psychického zdraví vojáka, 

pro uchování jeho vysoké výkonnosti, bojeschopnosti a spolehlivosti v zátěžových 

situacích boje.

1.2.5     Prevence a řešení příznaků stresu ve vojenských jednotkách

Při plnění úkolů AČR v mnohonárodních misích a dokonce ani při polním výcviku 

v mírových posádkách nebo ve vojenských výcvikových prostorech není o traumatické 

situace nouze. Mohou být důsledkem souběhu nadměrné fyzické a psychické zátěže a 

skutečnosti, že se voják při plnění úkolů dostává do nestandardních situací. Ve vojenské 

operaci může být vystaven například situaci, která u něj vyvolá obavu z ohrožení nebo 

ztráty či ohrožení vlastního zdraví a života, nebo ztrátu blízkého člověka.

Mezi psychicky náročné situace patří i účast na různých vyprošťovacích a záchranných 

akcích, kde musí manipulovat s mrtvými těly. To jsou situace, kdy se stresové stavy 

mohou vyskytnout u většího počtu jedinců a ve svém důsledku mohou způsobovat 

snížení bojeschopnosti jednotky nebo může docházet ke skupinovým excesům.

Práci se skupinou vojáků působících ve společném týmu nebo jednotce říkáme regulace 

skupinové dynamiky v zátěži (RSD).

Jedním z nevyhnutelných předpokladů a požadavků na psychickou připravenost vojáka, 

příslušníka jednotky je mimo jiné schopnost vědomě regulovat skupinové dění, 

vzájemnou komunikaci, emocionální vyladění a vztahy ve vojenské jednotce. 
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K základnímu vybavení vojenského profesionála by měly patřit také informace o 

posttraumatické stresové poruše.

Jednou z účinných technik, které lze u jednotky k prevenci PTSD uplatnit je skupinové 

sezení (Debriefing) (Gottvaldová, Znojilová, 2006).

Debriefing

Debriefing je strukturovaný rozhovor, využívající potenciálu skupiny. Obecnou 

podstatou debriefingu je dát dohromady skupinu lidí, kteří prošli stejnou traumatickou 

událostí, a vést rozhovor tak, aby svou zkušenost sdíleli, mluvili o svých reakcích a aby 

přijali, že jsou to přirozené reakce na nenormální situaci.

Provádí se teprve tehdy, kdy člověk již není ve fázi šoku a je schopen prožité 

myšlenkově zpracovávat (mezi prvním dnem a čtyřmi týdny po ukončení události, 

zpravidla 6-10 dní po akci). Vede jej pouze psycholog/lékař s dostatečnou průpravou 

v technice. Počet účastníků je 4 – 20. Počet členů týmu je 3 – 4 (vedoucí, spoluvedoucí, 

kolegové). Prostorové rozmístění při debriefingu je sezení v kruhu. Skupiny bývají 

pokud možno profesně stejnorodé. Nikdy se neprovádí pod časovým tlakem. Na 

debriefing má navazovat neformální posezení s občerstvením.

Mezi pravidla debriefingu patří:

 účastníky sezení jsou pouze ti, kteří se přímo účastnili akce,

 důvěrnost – každý hovoří jen za sebe,

 nikdo nesmí být k tomu, aby hovořil, nucen,

 neprovádějí se žádné záznamy,

 nikdo nemá zbytečně opouštět místnost,

 hodnosti a funkce zde nemají význam,

 žádná kritika osob nebo činností,

 žádné přestávky,

 mobilní telefony musí být vypnuty.
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Sedm fází debriefingu:

1. úvod – představení týmu, uspořádání sezení, motivace účastníků, stanovení 

očekávání a pravidel, zdůraznění důvěrnosti informací,

2. fáze skutečností (myšlenková úroveň) – po řadě říká každý své jméno, funkci, kde 

a jak se dověděl o události, co viděl, slyšel, dělal, cítil,

3. fáze myšlenek (přechod z myšlenkové do pocitové úrovně) – po řadě každý říká, 

jaké myšlenky mu během nasazení šly hlavou, co bylo jeho první myšlenkou,

4. fáze reakcí (pocitová úroveň) – kdo chce, říká, co bylo pro něj nejhorší zkušeností, 

který úsek událostí by z paměti nejraději vymazal,

5. fáze příznaků (přechod z pocitové úrovně do myšlenkové) – kdo chce, říká, jaké 

reakce nebo změny během nasazení nebo po něm na sobě zjistil,

6. fáze informací (myšlenková úroveň) – zabývá se hlavními projevy zátěže a učí 

způsoby, jak s nimi zacházet a jak je zvládat,

7. fáze opětovného začlenění (angl. re-entry) – příprava na ukončení debriefingu, 

diskuse o následných službách, závěrečné shrnutí, cíle, plány, perspektivy 

(Baštecká, 2005).

1.3     Specifika při působení v zahraniční misi

Účast v zahraniční misi je pro zúčastněné osoby značně atraktivní, ale zároveň i značně 

komplikovaná. Úspěchem mise není pouze samotná účast, ale také mise se ctí zvládnutá 

a zároveň následně nepoškozené rodinné, partnerské a pracovní vztahy.

1.3.1     Výzkumy účastníků zahraničních misí

Prováděné výzkumy v souvislosti s působením v zahraničních misích se dají rozdělit do 

dvou skupin: 

 první tvoří výzkumy účastníků, kteří mají nějaké problémy související s akutní 

reakcí na stres nebo s PTSD. V takovém případě lze zpravidla hovořit o misích 

válečných,

 druhou skupinou jsou výzkumy mapující, které se snaží popsat strukturu zátěže 

působící na účastníky v průběhu mise mírové. Objasňují také, jaké konkrétní 

stresory působí na vojáky, jak a v jaké míře ovlivňují jejich prožívání a chování. 
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Cílem prováděných výzkumů je identifikovat konkrétní spouštěče poruch jak na 

straně zátěže, tak na straně zkoumaného subjektu. Mapující výzkumy vycházejí 

z faktu, že mírová mise se podstatně odlišuje od přímého bojového nasazení 

jednotek ve válečném konfliktu. K prvním výzkumům tohoto typu patří studie 

Harrise a Segala, kteří definovali velkou a silně působící skupinu stresorů. Popsali 

ji jako úplnou ztrátu kontroly nad vlastním soukromým, prostorem a časem. Na 

domácí scéně provedl a následně publikoval několik výzkumů Hendrych. Výzkum 

zahrnoval působení českých vojáků na území bývalé Jugoslávie. Podrobnější popis, 

který rozdělil působení zátěže na kognitivní a emoční stresory, použili například 

Lundin a Otto, když zkoumali reakce švédských vojáků při nasazení v mírových 

misích.

Mezi kognitivní stresory řadí autoři nedostatek informací, senzorické přetížení nebo 

naopak nepředvídatelnost situace či situace, ve kterých se nelze kvalifikovaně vojensky 

rozhodovat. 

Mezi stresory emoční zařadili strach ze zranění a smrti, vztek, nudu a starosti o to, co 

se děje doma po dobu jejich nepřítomnosti. Pozornost k pocitům vlastní bezmocnosti a 

zbytečnosti v místě nasazení se obrátila studie Weisaetha a Sunda. Autory značně 

přehledného modelu stresu působícího na účastníky mírových misí jsou Bartol, Adler a 

Vaitkus. Tento model bude podrobněji přiblížen v následující kapitole.

Za zmínku stojí, že samotným zdrojem stresu nejsou objektivní okolnosti v místě 

nasazení, ale až jednotlivé pocity, které při něm voják prožívá. Budou-li se nacházet dva 

vojáci ve stejné situaci, mohou ji prožívat zcela odlišně. Výběr vojáků a jejich výcvik 

hraje velkou roli v prevenci stresu v mírových operacích (Hendrych, 1998).

1.3.2     Zdroje stresu působící na účastníky zahraničních misí

Bartolův, Adlerův a Vaitkusův model stresu působícího na účastníky zahraničních misí 

popisuje pět základních konkrétních zdrojů. Jsou jimi:

 izolovanost,

 nejistota,

 bezmoc,
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 nuda,

 nebezpečí.

Jejich pořadí odpovídá míře jejich pociťování účastníky mise. Značným paradoxem je, 

že prožívané nebezpečí je uvedeno jako poslední a nejslabší faktor. Model byl sestaven 

na základě šetření amerických vojáků (Nový, 2006).

Izolovanost

Pocity izolovanosti vyvolává skutečnost, že vojáci jsou nasazeni ve značné vzdálenosti 

od svého domova. Mnohdy se jedná o místo klimaticky a kulturně odlišné. Mnoho času 

tráví uvnitř základny, která sice poskytuje vybavenost na značné výši, ale nemůže 

poskytovat a ani neposkytuje dostatek soukromí. Pobyt na základně je srovnatelný 

v některých rysech s pobytem v nápravném zařízení. S pocitem izolace může souviset 

také problém v komunikaci s místním obyvatelstvem, ale také s příslušníky koaličních 

vojsk jiných národností. Pocity izolace zvyšuje i neznalost vojáků se navzájem. 

Obvykle se jedná o nově sestavené jednotky a vztahy se musí teprve vybudovat. Pocity 

izolace mohou zmírňovat týmově zaměřené sportovní akce a činnosti vykonávané vně 

základny. Velmi důležitým faktorem snižování pocitů izolace je co největší 

informovanost o tom, co se děje v místě, v zahraničí i doma.

Nejistota

Pro prevenci vzniku pocitů nejistoty je významné udržení formální komunikace během 

nasazení. Nedá se zanedbat ani jasné a transparentní oznámení smyslu a účelu, kvůli 

němuž jsou vojáci do oblasti vysláni. Dojde-li k porušení pravidel kázně a komunikace, 

klesá velmi rychle celková výkonnost a morálka každé jednotky.

Bezmoc

Pocit bezmoci pramení z různých právních omezení a zákonů, které přesně vymezují 

intenzitu použité síly vojáka. Souvislost s případnou kulturní a jazykovou bariérou také 

vede k pocitu bezmoci. Hlavním prostředkem prevence tohoto zdroje stresu je 

vzdělávání vojáků s poskytnutím dostatečného množství přesných a jasných informací. 

Čím větší je informovanost, tím menší je pravděpodobnost vzniku pocitů bezmoci.
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Nuda

Omezená možnost odreagování se, někdy i nedostatek smysluplné práce vede k pocitům 

nudy. Mohou však pramenit i z jednostranného pracovního přetížení. Prevencí nudy je 

organizování volnočasových aktivit. Lze využít i možnosti různého profesního 

vzdělávání a výměny zkušeností s příslušníky jiných armád.

Nebezpečí

Pocit nebezpečí pramení z prožívání případného ohrožení, kterému jsou vojáci 

vystavováni. Do této kategorie řadíme ohrožení fyzické integrity, možnost zasažení 

palbou, výbuchem či minové nebezpečí a ohrožení zdraví nemocemi, zejména 

v epidemiologicky problémových oblastech, popřípadě pobyt v místech, kde se používá 

munice vyrobená z ochuzeného uranu nebo kde dochází k hoření ropných zplodin. 

Pocity ohrožení zvyšuje i skutečnost, že vojáci jsou někdy svědky utrpení místních 

obyvatel. Devastačně působí na psychiku zejména utrpení dětí. Na místě jsou i obavy o 

vlastní rodinu a o to, jak situaci odloučení sám voják zvládne.

Takovýto model může sloužit k dalším výzkumům v podmínkách AČR (Pecha, 2007).
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2. VÝZKUMNÁ ČÁST

2.1   Vymezení cíle a úkolu práce, formulace pracovních hypotéz

Cílem práce je zjistit, které faktory významně ovlivňují subjektivně vnímanou 

psychickou zátěž v průběhu celodenní směny.

Úkolem této práce je získat informace, které by bylo možné využít při výběru zájemců o 

službu u Hradní stráže, pro přípravu vojenských profesionálů před nástupem do 

celodenní směny, nebo pro práci velitelů se svými podřízenými v průběhu celodenní 

směny.

Pro výzkum byly stanoveny tyto vědecké otázky:

1. Ovlivňuje věk probanda subjektivní vnímání psychické zátěže?

2. Ovlivňuje vzdělání probanda subjektivní vnímání psychické zátěže?

3. Ovlivňuje délka služby probanda u jednotky subjektivní vnímání psychické zátěže?

Pro výzkum byly stanoveny následující hypotézy:

H1  Faktor věku ovlivňuje subjektivní psychickou zátěž.

H2  Faktor vzdělání ovlivňuje subjektivní psychickou zátěž.

H3 Faktor délky služby u jednotky ovlivňuje subjektivní psychickou zátěž.

H4 Subjektivní psychická zátěž bude na konci celodenní směny vnímána jako větší než 

na začátku.

2.2 Charakteristika a popis vzorku

Výzkum byl prováděn na příslušnících jednotky Hradní stráže AČR, při plnění výkonu 

24 hodinové směny, jejímž úkolem je ochrana a strážní zabezpečení Pražského hradu, 

jež je sídlem prezidenta České republiky. Vzhledem k náročnosti výkonu této služby 

nastupují vojáci jedné jednotky k plnění tohoto úkolu pouze několikrát do měsíce. 

Příslušníci směny plní svůj úkol se zbraní, čímž se zvyšuje náročnost tohoto úkolu a to 

jak z hlediska bezpečnosti manipulace se zbraní, aby nedošlo ke zranění kolegů, 

obzvláště, když se přidává faktor např. únavy a nedostatku spánku, tak i z hlediska 
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skutečnosti, že může nastat situace, kdy budou muset, v případě nutnosti, použít zbraň i 

proti člověku. To vše přispívá k vysokému zatížení vojenských profesionálů.

Výzkumu se dobrovolně zúčastnilo 51 příslušníku této jednotky (roty). Jednotku tvoří 

pouze muži. Pro potřeby výzkumu a statistického zpracování byl tento soubor následně 

rozdělen do několika skupin. Kritériem byla příslušnost k jednotkám (četám), věk, 

vzdělání a délka služby u této jednotky.

2.2.1     Rozložení souboru dle příslušnosti k jednotkám

Soubor byl rozdělen na příslušníky 1. čety o počtu (N) 19 osob (37 %), příslušníky       

2. čety o počtu 18 osob (35 %) a četu palebné podpory o počtu 14 osob (28 %)             

(viz. tabulka č. 1).

Tab. č. 1: Rozdělení dle jednotek

N %

1. četa 19 37

2. četa 18 35

Četa palebné podpory 14 28

Celý soubor 51 100

2.2.2     Věkové rozložení souboru

Průměrný věk celého souboru byl 30 let. Dále byl určen průměrný věk v každé jednotce

(četě) roty (viz. tabulka č. 2).

Podle směrodatné odchylky (SO) byl soubor rozdělen do následujících věkových 

kategorií: 21 – 25 let o počtu (N) 8 osob (16 %), 26 – 30 let o počtu 26 osob (51 %),   

31 – 35 let o počtu 11 osob (21 %), 36 – 45 let o počtu 6 osob (12 %) (viz. tabulka č. 3).
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Tab. č. 2: Průměrný věk

průměrný věk SO

1. četa 27,63 3,60

2. četa 28,63 3,68

Četa palebné podpory 33,14 5,34

Celý soubor 29,68 4,76

Tab. č. 3: Věkové kategorie

N %

21 – 25 let 8 16

26 – 30 let 26 51

31 – 35 let 11 21

36 – 45 let 6 12

2.2.3     Rozložení souboru dle dosaženého vzdělání

Celý soubor byl rozložen podle dosaženého vzdělání do následujících kategorií: vyučen 

o počtu (N) 19 osob (37 %), vyučen s maturitní nástavbou o počtu 12 osob (24 %), 

střední škola o počtu 17 osob (33 %), vysoká škola o počtu 3 osob (6 %)                   

(viz. tabulka č. 4).

Dále byl soubor rozložen podle dosaženého vzdělání vzhledem k příslušnosti 

k jednotkám (viz. tabulka č. 5).

Tab. č. 4: Vzdělání

N %

Vyučen 19 37

Vyučen s maturitou 12 24

Střední škola 17 33

Vysoká škola 3 6

Celý soubor 51 100
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Tab. č. 5: Vzdělání dle příslušnosti k jednotkám

Vyučen Vyučen s mat. Střední škola Vysoká škola

1. četa 7 4 7 1

2. četa 7 4 6 1

Četa palebné 
podpory

5 4 4 1

Celý soubor 19 12 17 3

2.2.4     Rozložení souboru dle délky služby u jednotky

Celý soubor byl rozložen do třech kategorií podle délky služby u jednotky Hradní stráže 

(viz. tabulka č. 6). Dále podle délky služby vzhledem k příslušnosti k jednotlivým 

jednotkám (četám) (viz. tabulka č. 7).

Tab. č. 6: Délka služby u jednotky Hradní stráže

N %

1 – 3 roky 18 35

4 – 6 let 15 30

7 – 9 let 18 35

Celý soubor 51 100

Tab. č. 7: Délka služby dle příslušnosti k jednotkám (četám)

1 – 3 roky 4 – 6 let 7 – 9 let

1. četa 6 7 6

2. četa 6 5 7

Četa palebné 
podpory

6 3 5

Celý soubor 18 15 18

2.3    Popis užitých metod

Jako metoda výzkumu byl použit dotazník osmi stavů (8SQ), Curran, J. P., Cattel, R. 

B. (1986), Smékal, V. (1994).
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Dotazník osmi stavů byl záměrně sestaven pro diagnostiku osmi základních emočních 

stavů a nálad – anxieta (AN), stres (ST), deprese (DE), regrese (RE), únava (UN), 

pocit viny (PV), extravertovanost (EX) a (arousal) vysoká aktivace (AR). 

Teoretický význam diagnostiky emočních stavů je založen na skutečnosti, že každá 

predikce lidského chování a jednání je závislá stejně na jeho momentálním stavu jako 

na jeho trvalejších rysech. Odpočatý jedinec průměrně inteligentní může podat v úkolu 

zaměřeném na intelekt lepší výkon než unavený génius. Praktický význam dobrých 

měřítek pro zjišťování stavů je nepochybný v takových oblastech, jako je výzkum 

působení drog, sledování morálky v armádě a bezpečnostních složkách, hodnocení 

atmosféry ve třídě, vedení terapeutického kurzu atd. (Smékal, 1994).

Cílem 8SQ je prezentovat mnohostavovou baterii nejširšího spektra podle současného 

vědeckého bádání. V mnoha typech situací je žádoucí nejdříve prozkoumat reakce podle 

jejich závislosti na strukturách různých vzorků emočních stavů. Jednou z výhod je to, že 

mnohostavová baterie poskytuje uživatelům charakteristiky celé pestrosti emočních 

reakcí, jež jsou vyvolávány různými situacemi nebo jejich změnami. Pro některé 

případy může být důkladné poznání komplexnosti emočních reakcí jedince na situaci 

klíčovým zjištěním. Předčasné ohraničené pozorování jednotlivého stavu na základě 

toho, co se očekává jako relevantní, by však mohlo překrýt jiné důležité vztahy.

8SQ lze použít na zjišťování emočních reakcí na různé podmínky prostředí nebo na 

jejich změny u jednotlivců či u skupiny. Proto má dotazník mnohostranné použití 

ohraničené pouze uživatelovou představivostí.

Aby se předešlo falešným korelacím blízkosti a reaktivním inhibičním efektům, položky

jsou tzv. cyklované, což znamená, že položky týkající se téhož stavu se nemohou 

objevit těsně po sobě. Konstrukce testu také zajišťuje , že pólování položek (tedy ano 

versus ne) je vyvážené pro každý stav, aby se předešlo stereotypizaci při odpovědi.

Dalšími použitými principy jsou:

 užití čtyř alternativních odpovědí, aby se předešlo pohodlnému výběru, který hrozí 

při použití tří možností volby (volba středu),
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 aby se předešlo vyšší zdánlivé validitě, než je akceptovatelné, jsou použity takové 

položky, které dostatečně sytí jednotlivé faktory, ale nejsou běžné, a proto ani tak 

snadno nepravdivě zodpověditelné,

 užití takových položek, které především vyjadřují kvalitu stavu, nikoliv rysu.

Baterie otázek dotazníku osmi stavů 8SQ je rozdělena na dvě části – formu A a B, 

z nichž každá obsahuje 96 otázek (viz. příloha č. 1). Skór jednotlivce pro každou z osmi 

škál je založen na dvanácti položkách v každé formě. Každá otázka dává čtyři možnosti 

odpovědi a boduje se čísly: 0, 1, 2, 3. Skór každé položky se vztahuje vždy pouze na 

jeden faktor. Protože pro každý stav je 12 položek v každé formě, nejvyšší možný skór 

je 36 (Smékal, 1994).

2.4     Metody výzkumu

Výzkum byl prováděn formou dotazníkového šetření. Standardizovaný dotazník 8SQ 

byl zadán respondentům ve dvou časových etapách. Forma A  před nástupem do 

výkonu celodenní směny, forma B byla zadána po skončení celodenní směny. Důvodem 

bylo ověření hypotézy H4, zda  subjektivní psychická zátěž je na konci směny vnímána 

jako větší než na začátku a ověření hypotéz H1, H2 a H3, zda věk, vzdělání a délka 

služby u jednotky ovlivňuje subjektivní psychickou zátěž.

Odpovědní listy byly vyhodnoceny pomocí šablony 8SQ, zpracovány do tabulek      

(viz. příloha č. 2) a statisticky vyhodnoceny pomocí metody t – test (Havránek, 1993).
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2.5     Výsledky

Tab. č. 8: Srovnání I. a II. vyšetření - Celá jednotka

AN ST DE RE UN PV EX AR

Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO.

I. 
vyš.

10,72 3,52 11,00 4,10 13,05 4,36 8,64 4,08 11,94 5,78 7,54 4,55 20,45 4,00 20,47 3,79

II. 
vyš.

10,31 4,87 13,11 5,35 10,47 5,50 10,21 5,30 14,50 7,50 11,19 5,59 22,29 4,72 23,43 6,97

p ≤ 0,57 0,00 0,00 0,01 0,02 0,95 0,01 0,00

N = 51

Tab. č. 9: Srovnání I. a II. vyšetření dle věkových kategorií – Věková kat. 21 – 25 let

AN ST DE RE UN PV EX AR

Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO.

I. 
vyš.

12,75 1,39 12,87 2,47 12,25 3,30 10,50 3,24 11,50 4,09 9,37 3,60 20,25 3,15 21,00 2,59

II. 
vyš.

13,00 5,70 14,75 5,84 15,00 5,14 12,50 3,96 15,12 8,40 14,87 4,93 20,50 5,45 21,37 7,01

p ≤ 0,89 0,48 0,20 0,14 0,37 0,02 0,91 0,89

N = 8

Tab. č. 10: Srovnání I. a II. vyšetření dle věkových kategorií – Věková kat. 26 – 30 let

AN ST DE RE UN PV EX AR

Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO.

I. 
vyš.

10,34 4,10 10,76 4,35 13,19 4,54 7,84 3,90 12,50 6,15 6,92 4,85 21,03 3,41 20,73 3,94

II. 
vyš.

9,96 5,37 13,23 4,73 9,96 6,04 9,88 6,21 15,57 7,80 10,50 6,57 22,61 5,32 22,53 7,23

p ≤ 0,75 0,01 0,01 0,07 0,07 0,01 0,13 0,20

N = 26
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Tab. č. 11: Srovnání I. a II. vyšetření dle věkových kategorií – Věková kat. 31 – 35 let

AN ST DE RE UN PV EX AR

Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO.

I. 
vyš.

10,09 3,39 10,09 4,20 12,54 3,93 8,81 4,40 10,45 5,63 7,72 5,06 20,63 5,43 20,72 3,16

II. 
vyš.

9,90 2,35 12,18 6,67 9,27 3,16 9,72 4,24 12,81 6,07 10,90 2,77 21,90 2,53 26,36 4,65

p ≤ 0,82 0,14 0,01 0,37 0,24 0,07 0,43 0,00

N = 11

Tab. č. 12: Srovnání I. a II. vyšetření dle věkových kategorií – Věková kat. 36 – 45 let

AN ST DE RE UN PV EX AR

Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO.

I. 
vyš.

10,83 1,46 11,16 3,76 14,50 5,12 9,33 4,22 12,83 5,78 7,50 1,89 17,83 3,48 18,16 4,59

II. 
vyš.

9,00 3,31 12,16 3,67 8,83 3,43 9,50 3,09 12,16 6,09 9,83 3,18 24,00 2,70 24,66 7,40

p ≤ 0,31 0,61 0,16 0,89 0,48 0,21 0,01 0,01

N = 6

Tab. č. 13: Srovnání I. a II. vyšetření dle dosaženého vzdělání – Vyučen

AN ST DE RE UN PV EX AR

Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO.

I. 
vyš.

10,73 3,25 10,84 4,88 12,84 4,47 8,26 4,35 12,68 6,05 7,05 4,17 21,52 4,61 19,73 4,05

II. 
vyš.

10,47 5,52 12,15 5,84 9,63 5,56 8,78 4,39 12,52 7,95 10,84 5,68 23,26 4,37 24,84 7,34

p ≤ 0,83 0,33 0,06 0,60 0,91 0,01 0,16 0,00

N = 19
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Tab. č. 14: Srovnání I. a II. vyšetření dle dosaženého vzdělání – Vyučen s maturitou

AN ST DE RE UN PV EX AR

Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO.

I. 
vyš.

11,75 3,87 11,08 4,03 12,91 2,98 8,50 4,15 12,91 5,82 7,58 5,04 20,58 3,35 20,41 3,90

II. 
vyš.

9,50 3,94 13,50 6,25 11,25 5,95 11,08 6,65 14,33 6,84 10,66 5,16 21,41 3,98 24,00 6,96

p ≤ 0,10 0,18 0,34 0,07 0,60 0,17 0,58 0,12

N = 12

Tab. č. 15: Srovnání I. a II. vyšetření dle dosaženého vzdělání – Střední škola

AN ST DE RE UN PV EX AR

Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO.

I. 
vyš.

10,70 3,12 10,70 3,28 13,52 5,25 9,05 3,96 11,29 5,38 8,00 4,85 19,00 3,42 21,00 3,49

II. 
vyš.

10,64 5,42 13,52 4,06 10,94 5,44 11,23 5,23 17,11 7,29 12,05 6,11 21,82 5,66 21,58 6,44

p ≤ 0,96 0,00 0,11 0,08 0,00 0,01 0,08 0,67

N = 17

Tab. č. 16: Srovnání I. a II. vyšetření dle dosaženého vzdělání – Vysoká škola

AN ST DE RE UN PV EX AR

Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO.

I. 
vyš.

6,66 2,86 13,33 1,88 12,33 1,69 9,33 1,69 7,00 1,63 8,00 2,16 21,33 2,49 22,33 1,24

II. 
vyš.

10,66 3,09 15,33 3,09 10,00 0,81 10,00 1,63 13,00 1,41 10,66 1,69 22,33 1,24 22,66 4,78

p ≤ 0,43 0,62 0,19 0,78 0,10 0,43 0,67 0,94

N = 3
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Tab. č. 17: Srovnání I. a II. vyšetření dle délky služby – Kategorie 1 – 3 roky

AN ST DE RE UN PV EX AR

Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO.

I. 
vyš.

11,16 3,59 12,11 3,55 12,88 4,81 9,66 4,13 11,05 5,06 8,66 4,65 19,66 4,18 20,94 4,02

II. 
vyš.

12,50 5,48 14,83 5,13 13,61 5,68 11,94 3,85 15,88 7,69 13,83 5,16 21,00 4,34 21,61 7,04

p ≤ 0,37 0,06 0,68 0,01 0,02 0,00 0,29 0,72

N = 18

Tab. č. 18: Srovnání I. a II. vyšetření dle délky služby – Kategorie 4 – 6 let

AN ST DE RE UN PV EX AR

Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO.

I. 
vyš.

11,33 3,25 10,60 3,73 13,46 3,09 8,46 3,79 14,40 5,82 6,66 5,38 20,40 3,36 19,66 3,53

II. 
vyš.

8,53 3,70 12,00 4,48 9,53 4,37 9,40 6,36 13,40 4,90 8,93 3,56 24,20 4,57 25,06 4,21

p ≤ 0,03 0,22 0,01 0,50 0,48 0,23 0,01 0,30

N = 15

Tab. č. 19:  Srovnání I. a II. vyšetření dle délky služby – Kategorie 7 – 9 let

AN ST DE RE UN PV EX AR

Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO. Ø SO.

I. 
vyš.

9,77 3,47 10,22 4,63 12,88 4,75 7,77 4,03 11,77 5,80 7,16 3,30 21,27 4,14 20,66 3,65

II. 
vyš.

9,61 4,21 12,33 5,79 8,11 4,62 9,16 5,15 14,05 8,79 10,44 6,30 22,00 4,69 23,88 8,22

p ≤ 0,85 0,09 0,00 0,24 0,11 0,04 0,59 0,06

N = 18

U každého z osmi základních emočních stavů a nálad byl pomocí šablony 8SQ 

vyhodnocen průměrný hrubý skór I. a II. vyšetření (Ø) u jednotlivých pracovních 
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skupin a vypočítána směrodatná odchylka (SO.). Statistická významnost mezi výsledky 

I. a II. vyšetření byla zjišťována pomocí metody t – test (p).

Vzhledem k malému počtu účastníků výzkumu, považujeme za statisticky významné 

rozdíly mezi I. a II. vyšetřením ty rozdíly, kde p ≤ 0,01 (v tabulce zvýrazněno modrou 

barvou).

2.6     Diskuse

Potvrzení či vyvrácení hypotézy bylo provedeno statistickou metodou t-test na hladině 

významnosti 1%. T – test (p) je tedy relevantní s 1% rizikem chyby, tzn. za statisticky 

významné považujeme rozdíly ve výsledcích, kde p ≤ 0,01.

Zadání a statistické zpracování dat získaných dotazníkovým šetřením v průběhu 

celodenní směny bylo provedeno autorem diplomové práce samostatně, interpretace 

výsledků byla provedena ve spolupráci s vojenským psychologem.

U první testované hypotézy H1, zkoumající vliv faktoru věku na subjektivní 

psychickou zátěž, bylo při druhém vyšetření zjištěno, že u věkové kategorie 26 – 30 let 

došlo ke zvýšení stresu (ST) a pocitu viny (PV) a ke snížení deprese (DE). U věkové 

kategorie 31 – 35 let došlo ke zvýšení aktivace (AR) a snížení deprese (DE). U věkové 

kategorie 36 – 45 let došlo ke zvýšení extrovertovanosti (EX) a aktivace (AR). U 

věkové kategorie 21 – 25 let nebyla zjištěna statistická významnost mezi I. a II.

vyšetřením. Hypotéza H1 má tedy platnost ve třech ze čtyř případů a to v případě 

věkové kategorie 26 – 30 let, 31 – 35 let a 36 – 45 let.

Na vědeckou otázku č. 1, zda věk probanda ovlivňuje subjektivní vnímání psychické 

zátěže, lze odpovědět, že věk skutečně subjektivní vnímání psychické zátěže ovlivňuje.

U druhé testované hypotézy H2, zkoumající vliv faktoru vzdělání na subjektivní 

psychickou zátěž, bylo při druhém vyšetření zjištěno, že u skupiny vyučených došlo ke 

zvýšení pocitu viny (PV) a aktivace (AR). U skupiny mající středoškolské vzdělání 

došlo ke zvýšení stresu (ST), únavy (UN) a pocitu viny (PV). U skupiny vyučených 

s maturitní nástavbou a u skupiny mající vysokoškolské vzdělání nebyla zjištěna 
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statistická významnost mezi I. a II. vyšetřením. Hypotéza H2 má tedy platnost ve dvou 

ze čtyřech případů a to v případě skupiny vyučených a skupiny mající středoškolské 

vzdělání.

Na vědeckou otázku č. 2, zda vzdělání probanda ovlivňuje subjektivní vnímání 

psychické zátěže, lze odpovědět, že vzdělání částečně ovlivňuje subjektivní vnímání 

psychické zátěže.

U třetí testované hypotézy H3, zkoumající vliv faktoru délky služby u jednotky na 

subjektivní psychickou zátěž, bylo při druhém vyšetření zjištěno, že u skupiny sloužící 

u jednotky 1 až 3 roky došlo ke zvýšení regrese (RE) a pocitu viny (PV). U skupiny 

sloužící 4 – 6 let došlo ke zvýšení extrovertovanosti (EX) a snížení deprese (DE). U 

skupiny sloužící 7 – 9 let došlo ke snížení deprese (DE). Hypotéza H3 je tedy platná 

v plném rozsahu.

Na vědeckou otázku č. 3, zda délka služby probanda u jednotky ovlivňuje subjektivní 

vnímání psychické zátěže, lze odpovědět, že délka služby u jednotky skutečně ovlivňuje 

subjektivní vnímání zátěže.

Při srovnání I. a II. vyšetření celé jednotky Hradní stráže došlo ke konci celodenní 

směny ke zvýšení stresu (ST), regrese (RE), extrovertovanosti (EX) a aktivace (AR).

U čtvrté testované hypotézy H4, zkoumající, zda bude psychická zátěž na konci 

celodenní směny vnímána jako větší než na začátku, bylo zjištěno, že z celkového počtu 

12 různých pracovních skupin došlo ke konci celodenní směny sice v 5 případech ke 

snížení deprese (DE), ale ve 3 případech ke zvýšení stresu (ST), ve 2 případech ke 

zvýšení regrese (RE), v jednom případě ke zvýšení únavy (UN), ve 4 případech ke 

zvýšení pocitu viny (PV), ve třech případech ke zvýšení extrovertovanosti (EX) a ve 

čtyřech případech ke zvýšení aktivace (AR). Lze tedy konstatovat, že psychická zátěž se 

ke konci celodenní směny zvyšuje. Hypotéza H4 je tedy platná.
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ZÁVĚR

Diplomová práce měla za cíl vymezit základní pojmy v oblasti zátěže, základní typy 

zátěžových situací, se kterými se může setkat každý člověk, ale seznámit čtenáře též se 

specifiky zátěžových situací, které působí na příslušníky ozbrojených složek - vojenské 

profesionály - po dobu působení v zahraničních misích, ale i při běžné službě na území 

České republiky a zjistit, jakým způsobem se mění jejich subjektivně vnímaná 

psychická zátěž.

Cílem výzkumné části bylo zjistit, které faktory významně ovlivňují subjektivní 

vnímání psychické zátěže. Výzkum byl prováděn na příslušnících jednotky Hradní 

stráže při 24 hodinové službě, jejichž úkolem je ochrana a strážní zabezpečení 

Pražského hradu, jež je sídlem prezidenta České republiky. Příslušníci plní svůj úkol se 

zbraní čímž se zvyšuje náročnost tohoto úkolu a to jak z hlediska bezpečnosti 

manipulace se zbraní, aby nedošlo ke zranění kolegů, obzvláště, když se přidává faktor 

např. únavy a nedostatku spánku, tak i z hlediska skutečnosti, že může nastat situace, 

kdy budou muset, v případě nutnosti, použít zbraň i proti člověku.

Jako metoda výzkumu byl použit dotazník osmi stavů (8SQ). Dotazník osmi stavů byl 

záměrně sestaven pro diagnostiku osmi základních emočních stavů a nálad – anxieta, 

stres, deprese, regrese, únava, pocit viny, extravertovanost a vysoká aktivace. Dotazník 

8SQ byl zadán respondentům ve dvou časových etapách. Forma A  před nástupem do 

výkonu celodenní směny, forma B byla zadána po skončení celodenní směny. Důvodem 

bylo ověření hypotézy H4, zda subjektivní psychická zátěž je na konci směny vnímána 

jako větší než na začátku. Soubor byl též rozdělen do různých skupin dle věku, vzdělání 

a délky služby u jednotky. Důvodem bylo ověření hypotéz H1, H2 a H3, zda faktor 

věku, vzdělání a délky služby u jednotky ovlivňuje subjektivní psychickou zátěž.

Vyhodnocením obou forem dotazníku pomocí šablony 8SQ a následným statistickým 

vyhodnocením pomocí metody t – test, bylo zjištěno, že z výše uvedených faktorů má 

největší vliv na subjektivní vnímání psychické zátěže faktor délky služby u jednotky a 

to ve všech případech a faktor věku, ve třech ze čtyř případů. Jako nejmenší se ukázal 

vliv vzdělání, neboť ke změnám došlo pouze ve dvou ze čtyř případů.
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U celého souboru pak došlo ke konci služby k celkovému zvýšení subjektivního 

vnímání psychické zátěže, což potvrzuje náročnost služby příslušníků jednotky Hradní 

stráže.

Možnost dalšího využití získaných výsledků výzkumu v praxi spatřuje autor ve dvou 

základních oblastech. První oblastí je získání informací, které by bylo možné využít při 

výběru zájemců o službu u jednotky Hradní stráže. Do druhé oblasti lze zařadit 

psychologickou přípravu vojenských profesionálů před nástupem do celodenní směny, 

či pro práci velitelů se svými podřízenými v průběhu celodenní směny.

Regulace psychické odolnosti by se měla stát běžnou vybaveností vojenských 

profesionálů vzhledem k tomu, že mohou být kdykoli vystaveni nečekaným intenzivním 

zátěžím. Různorodost situací, do kterých se člověk, příslušník ozbrojených sil dostává, 

je nepřeberná. Prakticky jej nelze připravit tak, aby se s každou z nich dokázal vnitřně 

vyrovnat. Chce-li člověk úspěšně čelit krizovým situacím a zmírnit tak dopady na svou

psychiku i fyzické zdraví, měl by se seznámit se všemi jejich průvodními jevy.

Zkušenosti z akcí záchranného a bojového charakteru vedou k tomu, aby byla věnována

zvýšená pozornost prevenci před důsledky stresu. Je důležité, aby v rámci 

psychologické přípravy vojáků Armády České republiky se vojenští profesionálové 

naučili mimo jiné i způsobům jak poznat sama sebe, své psychické a fyzické limity. 

Právě emocionální hranice únosnosti může být hlavním problémem vojenského 

profesionála v průběhu různých bojových akcí či zahraničních misí.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Dotazník 8SQ

Forma A (Smékal, 1994).

1. V této chvíli nemám žádné 

starosti nebo problémy.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

2. Právě teď jsem pod 

a) velkým tlakem

b) určitým tlakem

c) těžko pod nějakým tlakem

d) žádným tlakem

3. Mám radostnou náladu.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

4. Pro mé momentální rozpoložení 

by byl složitý problém

a) velkou výzvou

b) spíše výzvou

c) otravou

d) těžko zvládnutelný

5. V této chvíli se cítím velmi 

líný(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

6. Jsem tak unavený(á) a 

utrápený(á), že se mi třesou ruce.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

7. Když se dnes s někým bavím, 

napadá mě, jestli ho vůbec zajímá 

to, co říkám.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

8. Dnes mě napadají samé skvělé 

nápady.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

9. Jsem napjatý(á) a nesvůj/nesvá.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

10.  Dnes dělám všechno, tak jak to 

nejlépe dokážu.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne
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11. Cítím se teď nezávislý(á) na 

něčí laskavosti.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

12. V současném svém rozpoložení 

jednám

a) velmi opatrně a rozvážně

b) spíše opatrně

c) spíše impulzivně

d) velmi impulzivně, bez uvážení

13. Cítím se

a) úplně svěží

b) docela svěží

c) trochu ospale

d) velmi ospale

14. V této chvíli nemám žádné 

nezvyklé bolesti, které bych si 

neuměl(a) vysvětlit.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

15. Momentálně jsem

a) velmi povídavý(á)

b) dost upovídaný(á)

c) dost tichý(á)

d) velmi tichý(á)

16. Cítím, že se potřebuji vyspat, 

ale jsem velmi rozrušený(á) na 

to, abych šel(šla) do postele, i 

kdybych mohl(a).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

17. Kdyby se teď stala nehoda, 

vůbec by mě to nerozrušilo.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

18. Právě v této chvíli mi okolnosti 

nedovolují být klidný(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

19. Momentálně nejsem takový(á) 

optimista(ka) jako obyčejně.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

20. Kdybych se teď měl(a) 

zúčastnit skupinové činnosti, 

byl(a) bych

a) velmi vstřícná a zapálená

b) dost vstřícná

c) dost mimo

d) úplně mimo

21. Dnes jsem velmi unavený(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

22. Momentálně se cítím tak, že 

přemýšlím o tom, jestli jsem ve 

svém životě byl(a) někomu 

užitečný(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne
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23. Kdybych teď byl(a) v davu lidí, 

cítil(a) bych se 

a) velmi dobře

b) celkem dobře

c) dost špatně

d) velmi špatně

24. Právě teď bych raději 

poslouchal(a) spíše jemnou, 

snovou hudbu, než hlasitou 

dynamickou.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

25. Momentálně nepociťuji žádné 

projevy nervozity (jako svírání 

žaludku, bušení srdce atd.).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

26. Můj život dnes je možné popsat 

jako

a) velmi hektický a vyčerpávající

b) dost hektický a mírně 

vyčerpávající

c) většinou klidný

d) absolutně klidný

27. Mám chuť pobavit se s přáteli 

při sportu.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

28. Hlavou mi znějí melodie, 

navzdory, že nechci, aby se mi 

pletly do myšlenek.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

29. Cítím se být rázný(á) a 

průbojný(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

30. V této chvíli mám jistý pocit 

viny.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

31. Právě teď bych chtěl(a) být na 

hlučném večírku.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

32. Dnes musím vynaložit velké 

úsilí k tomu, abych byla čilý(á) a 

svěží.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne
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33. Mám teď takovou náladu, že se 

obávám toho, že se neudržím a 

budu někoho pomlouvat.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

34. Řekl(a) bych, že jsem právě

a) velmi klidný(á)

b) dost klidný(á)

c) trochu neklidný(á) a 

podrážděný(á)

d) velmi neklidný(á)

35. Mám velkou radost z toho, co 

jsem dnes pro sebe udělal(a).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

36. V této chvíli se cítím ve skvělé 

duševní a tělesné formě.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

37. I kdybych dnes těžce

pracoval(a), necítil(a) bych se 

vyčerpaný(á) a unavený(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

38. Cítím, že své povinnosti plním

tak, že by to každý schválil.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

39. Momentálně se cítím 

odvážný(á) a smělý(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

40. Mám pocit, že momentálně

nejsem schopen(na) myslet jasně.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

41. Tak, jak se cítím právě teď,

bych většinu věcí nezvládl(a).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

42. Momentálně nepociťuji velký

stres nebo napětí.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

43. Hlasité zvuky a hlasy jsou dnes 

pro mě nepříjemné a 

nesnesitelné.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

44. I když myslím na něco jiného, 

vtírají se mi do mysli zážitky 

z minulosti.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne
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45. Mám pocit že mohu jen těžko 

hýbat rukama a nohama.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

46. Jsem dost náročný(á) a přísný(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

47. Momentálně bych nějaký příběh 

četl(a) než ho vyprávěl(a).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

48. Momentálně slyším lépe než 

obyčejně.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

49. Ve své současné náladě soudím, 

že pláču vždy, když se mi něco 

nevydaří.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

50. Vypadá to tak, že mám stále 

pocit, že musím udělat tisíc věcí.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

51. Momentálně nejsem tak 

šťastný(á) jako lidé kolem mě.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

52. Ve své současné náladě se 

dokážu lehce rozhodovat.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

53. Teď bych si nejraději

a) lehl(a) a odpočíval(a)

b) odpočíval(a)

c) dělal(a) něco ne příliš

náročného

d) dělal(a) něco náročného a 

vzrušujícího

54. Pravděpodobně tuto noc neusnu a 

budu přemýšlet o tom, co se stane, 

protože jsem něco neudělal(a) správně.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

55. Kdybych měl(a) právě teď mluvit 

s jinými lidmi, měl(a) bych

a) problémy s tím, co říct

b) trochu problémy s tím, co říct

c) vůbec žádné problémy, co říct

d) potřebu říct daleko víc, než na 

co mám čas

56. Momentálně mám hodně 

nápadů.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne
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57. Jsem nespokojený(á), jako 

kdybych chtěl(a) něco udělat, ale 

nevím co.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

58. Můj společenský život je

a) žádný

b) nic moc

c) dost aktivní

d) velmi aktivní, hektický

59. V momentálním stavu mám 

problémy pořádně se na něco 

soustředit.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

60. Dnes si těžko uspořádám 

myšlenky, když chci něco říct.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

61. Dynamické a živé cvičení by mě

a) skutečně povzbudilo

b) trochu povzbudilo

c) trochu unavilo

d) vyčerpalo

62. Momentálně jsem spokojený(á)

s tím, jak se obyčejně chovám.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

63. Kdyby teď měla proběhnout 

nějaká společenská akce, asi 

bych zůstal(a) sedět a 

pozoroval(a) ostatní.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

64. Moje mysl je aktivnější než 

před chvílí.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

65. V této chvíli se cítím být velmi 

klidný(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

66. V mém momentálním 

rozpoložení by mě hra bavila 

pouze v případě, že vyhraji.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

67. Momentálně mám pocit, že 

všechno v životě jde tak, jak chci.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne
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68. Kdybych měl(a) teď podstoupit 

nějakou fyzickou námahu, měl(a)

bych pocit nevolnosti a slabosti.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

69. Momentálně mám chuť do 

práce jako obyčejně.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

70. Cítím se těžko a smutně při 

pomyšlení na špatné věci, které 

jsem udělal(a).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

71. Kdybych byl(a) teď nečekaně 

vyzván(a), abych promluvila před 

větším publikem, byl(a) bych

a) velmi nervózní a nejistý(á)

b) trochu nervózní

c) dost klidný(á) a jistý(á)

d) úplně klidný(á) a jistý(á)

72. Moje myšlenky se dnes 

pohybují pomalu.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

73. Mám příjemnou náladu.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

74. Cokoliv bych dnes měl(a) dělat, 

myslím si, že bych to udělal(a)

lépe, než jindy.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

75. Cokoliv bych dnes měl(a) dělat, 

myslím si, že bych to udělal(a)

lépe, než jindy.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

76. Přál(a) bych si, aby právě teď 

nebyl můj život tak 

komplikovaný a zmatený.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

77. Mám pocit, že trpím únavou a 

vyčerpáním.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

78. V této chvíli jsem sám(a) se 

sebou spokojený(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne
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79. Ve srovnání s mým běžným 

vystupováním mě dnes většina 

známých považovala za

a) daleko tišší(ho)

b) tišší(ho)

c) o něco živější(ho)

d) daleko živější(ho)

80. Dnes mi plyne čas velmi 

pomalu.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

81. Cítím se podrážděný(á) a 

mrzutý(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

82. Momentálně podávám výkony

a) vysoké

b) průměrné

c) podprůměrné

d) velmi nízké

83. Cítím se tak mizerně, že uvažuji 

o tom, zda to dnes zvládnu.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

84. Cítím, že jsem připraven(á) pro 

každou situaci.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

85. Právě teď mám dostatek 

energie, abych šel(šla) na 

náročný výlet.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

86. Cítím, že až dnes půjdu spát, 

mě nebude nic trápit.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

87. Momentálně jsem se svým 

tělesným výkonem spokojený(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

88. Tak, jak se teď cítím, by mě 

nadchlo skoro všechno.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

89. Momentálně jsem bázlivý(á) a 

ustrašený(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

90. Dnes se cítím

a) vůbec ne rozzlobený(á)

b) trochu rozzlobený(á)

c) hodně rozzlobený(á)

d) velice rozzlobený(á)
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91. Mám hravou a radostnou 

náladu.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

92. Teď by bylo pro mě těžké 

přesně vyprávět někomu o svých 

nejnovějších snech.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

93. Tělesně se cítím

a) úplně unavený(á)

b) unavený(á)

c) dost silný(á)

d) plný(á) energie

94. V této chvíli jsem spokojený(á) 

s průběhem dne.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíš ne

d) rozhodně ne

95. Když dnes vyprávím o různých 

věcech, daří se mi, aby lidé 

sdíleli moje nadšení.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

96. Vypadá to, že se děje příliš 

mnoho věcí najednou.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne
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Forma B (Smékal, 1994).

1. Kdyby mě teď něco rozrušilo, 

myslím, že bych se lehko a 

rychle uklidnil(a).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

2. Momentálně jsem pod velkým 

tlakem.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

3. právě teď cítím, že jsou lidé na 

mě hodní.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

4. Kdybych měl(a) právě teď hodně 

práce, vůbec by mi to nevadilo. 

Zvládl(a) bych ji.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ano

5. Nevím co se se mnou děje, dnes 

jsem hrozně unavený(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

6. Kdybych měl(a) teď hodně práce, 

asi bych se své momentální 

náladě ani nebyl(a) schopen(na) 

s prací začít.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

7. Dnes jsem žil(a) sám/sama pro 

sebe.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

8. Cítím se živý(á) a pružný(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

9. Cítím se citově rozrušený(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

10.  Dnes mám hodně času na 

odpočinek.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne
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11. Cítím se nešťastný(á) kvůli 

jistým chybám, které jsem asi 

udělal(a).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

12. Momentálně se mi zdá, že si 

hodně věřím.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

13. Lidé by moji současnou náladu 

považovali za

a) radostnou a šťastnou

b) spíše hravou

c) spíše vážnou

d) úplně vážnou

14. Dnes bych se učil(a) lehčeji než 

obvykle.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

15. Dnes jsem velmi 

společenský(á).

a)rozhodně ano

b)spíše ano

c)spíše ne

d)rozhodně ne

16. Myslím, že dnes bych 

vydržel(a) pracovat bez velkých 

přestávek.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

17. Mám přátelskou náladu a jsem 

ochotný(á) spolupracovat.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

18. Cítím, že když mě někdo o něco 

požádá, tak se zhroutím.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

19. Momentálně se mi nelíbí, jak 

vycházím s přáteli a ostatními 

lidmi.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

20. Mám svůj život dobře 

uspořádaný.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

21. Cítím se teď strašně 

vyčerpaný(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

22. Dnes jsem sám/sama ze sebe 

zklamaný(á), ale nevím, co s tím 

dělat.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne
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23. Momentálně se mi zdá jít za 

cizími lidmi a představit se jako

a) velmi lehké

b) celkem lehké

c) spíše těžké

d) velice těžké

24. Právě teď bych se nejraději 

nehýbal(a) a vůbec nic nedělal(a).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

25. Momentálně jsou mi lhostejné 

takové maličkosti, jako jsou 

vrzavé zvuky nebo třeba 

rozvázané tkaničky na botách.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

26. Celý den jsem se cítil(a) být 

podrážděný(á) a hádavý(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

27. Cítím se bezstarostný(á) jako 

pták.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

28. Trápím se některými věcmi, i 

když vím, že se stávají jen zřídka.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

29. Zdá se mi, že právě teď mám 

víc energie a síly než obvykle.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

30. Rád bych si na chvíli zdříml(a) 

a zapomněl(a) na své problémy.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

31. Momentálně si o sobě myslím, 

že jsem

a) hodně společenský(á)

b) celkem společenský(á)

c) méně společenský než ostatní

d) velmi osamělý

32. Myslím, že moje reflexy by 

byly v této chvíli zpomalené.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

33. Cítím se být nervózní a 

rozrušený(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

34. V této chvíli si myslím, že bych 

mohl(a) udělat

a) velmi mnoho

b) celkem mnoho

c) trochu

d) skoro nic
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35. Budoucnost mi momentálně 

připadá velmi nadějná a slibující 

zajímavé možnosti.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

36. Kdyby se mi teď popletla jména 

dvou lidí, lehce bych si 

vzpomněl(a), jak je to správně.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

37. Kdybych si teď mohl(a)

lehnout, pravděpodobně bych

usnul(a).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

38. Dnes je den, kdy je krásné žít.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

39. Momentálně bych nejraději

prožil(a) něco vzrušujícího, než

bych měl(a) klid a ticho.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

40. Cítím, že bych se vyhýbal(a)

hlasitým zvukům.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

41. Mám příjemnou, klidnou

náladu.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

42. Dokáži myslet v této chvíli na

sto věcí, které bych rád(a) 

dělal(a).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

43. Momentálně se cítím být 

frustrován otázkami, které jsou 

skutečně bezvýznamné.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

44. Dnes jsem nechal(a) svou práci být.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

45. Moje unavené kosti mě bolí a 

celé tělo je těžké.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

46. V této chvíli cítím, že jsem byl(a)

neslušný(á) ke svým blízkým.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne
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47. Život mi teď připadá všední a 

nudný.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

48. Dnes velmi dobře vidím.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

49. Kdybych se měl(a) dnes 

přestěhovat i s celou rodinou, dělalo 

by mi to větší potíže než obvykle.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

50. Dnes jsem projevil(a) velké úsilí.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

51. Právě teď bych řekl(a), že mi 

lidé nerozumějí.

a) často

b) někdy

c) málokdy

d) zřídkakdy

52. Momentálně bych se dokázal(a) na

jeden úkol soustředit velice dlouho.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

53. TV této chvíli raději o nějaké 

společenské události četl(a), než 

abych se jí osobně účastnil.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

54. Dnes si o sobě myslím, že jsem 

svůj největší nepřítel.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

55. Právě teď mi vůbec není do řeči.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

56. Ve své současné náladě bych 

složitý problém pokládal(a) za 

podnětný a zajímavý.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

57. Právě teď si přeji, aby můj život 

nebyl tak náročný a složitý.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

58. Času na lenošení teď mám

a) hodně

b) trochu

c) málo

d) žádný
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59. Dnešní den jsem zvládl(a) jen 

s obtížemi.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

60. Bez ohledu na to, jak rychle 

bych se snažil(a) pracovat, dnes 

bych nebyl(a) schopen(na) toho 

hodně udělat.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

61. Momentálně jsem úplně svěží a 

odpočatý(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

62. Kdybych měl(a) teď udělat 

nějakou práci, pravděpodobně bych

a) byl velmi přesný(á) a 

odvedl(a) prvotřídní výkon

b) odvedl(a) dost dobrou práci

c) asi nebyl(a) úplně šikovný(á) a 

starostlivý(á)

d) se nestaral(a) o to, jaký je 

výsledek

63. Tak, jak se teď cítím, bych 

chtěl(a) poustevníkem, abych 

mohl(a) být úplně sám/sama.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

64. Moje mysl je momentálně 

velmi jasná.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

65. V této chvíli si myslím, že bych 

mohl(a) čelit jakékoliv krizi, aniž 

by mě to rozrušilo.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

66. Právě teď se cítím tak, že bych 

potřeboval(a), aby den měl o 10 

hodin víc, abych stihl(a) všechno, 

co se ode mě vyžaduje.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

67. Mohu upřímně říct, že mám 

radost ze života.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

68. Cítím se

a) hrozně unavený(á)

b) dost unavený(á)

c) skoro odpočinutý(á)

d) výborně odpočinutý(á)
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69. V momentální náladě pokládám 

za jednoduché a příjemné nechat 

se vzrušit různými věcmi.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

70. Momentálně lituji některých 

věcí, které jsem udělal.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

71. Myslím si, že lidé příliš mnoho 

mluví.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

72. V této chvíli mi to myslí velmi pomalu.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

73. Kdyby mě teď někdo kritizoval, 

nevyvedlo by mě to vůbec z míry.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

74. Dnes je den, kdy se cítím být 

vysloveně unavený(á) a 

vyčerpaný(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

75. Myslím si, že mám hodně 

dobrých přátel.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

76. Moje pocity a prožitky byly 

dnes skoro nad mé síly.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

77. Právě teď se necítím být schopný(á) 

vykonávat nějakou těžkou práci, ani 

tělesnou, ani duševní.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

78. Momentálně jsem sám/sama se 

sebou velice spokojený(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

79. Chtěl(a) bych jít sám/sama na 

dlouhou procházku.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ano

80. V tomto okamžiku je má 

schopnost řešit problémy

e) slabá

f) dostatečná

g) dobrá

h) vynikající
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81. Dnes jsem zmatený(á) a 

popletený(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

82. Svoje schopnosti právě teď 

pokládám za vysoké.

e) rozhodně ano

f) spíše ano

g) spíše ne

h) rozhodně ne

83. Rád/ráda bych si vyměnil(a) 

místo s někým, kdo je šťastnější 

než já.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

84. Momentálně si myslím, že bych 

se nedal(a) lehce odradit.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

85. Ve své současné náladě bych 

dokázal(a) vykonat hodně práce.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

86. Dnes se mi dostalo hodně 

chvály.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

87. V této chvíli je pro mě 

potěšením bavit se s lidmi.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

88. Jsem velmi aktivní a živý(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

89. Kdyby mi teď někdo říkal, co 

mám dělat, obávám se, že bych 

asi vybuchl(a).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

90. V tomto okamžiku by mě 

zajímalo skoro všechno.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

91. V této chvíli jsem se svým 

životem.

a) velice spokojený(á)

b) celkem spokojený(á)

c) dost nespokojený(á)

d) hodně nespokojený(á)

92. Dnes mám pocit, že jsem 

udělal(a) něco hodně špatného, 

ale nevím co.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne



105

93. Cítím se být unavený(á)

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíče ne

d) rozhodně ne

94. Právě teď jsem si sám/sama 

sebou velmi jistý(á).

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíš ne

d) rozhodně ne

95. Potěšilo by mě, kdybych byl(a) 

dnes pohromadě s mnoha lidmi.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne

96. Momentálně nevidím věci úplně 

zřetelně.

a) rozhodně ano

b) spíše ano

c) spíše ne

d) rozhodně ne
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Příloha č. 2: Hrubé skóry

Tab. č. 1: Hrubé skóry - Celá jednotka – I. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

1 Ki 23 1 1,5 V 15 18 16 16 19 17 17 19

2 Ji 28 1 5 V+M 9 5 9 1 17 3 25 28

3 XY 34 1 7 V 13 12 9 7 11 3 26 17

4 Jo 24 1 2 SŠ 12 12 8 6 11 10 18 24

5 Z.D. 32 1 6 V+M 11 8 11 7 10 8 25 20

6 Ka 28 1 5 SŠ 11 8 8 8 20 3 22 20

7 Tw 27 1 7,5 V 15 22 19 13 16 13 18 17

8 Šma 27 1 8 V 10 8 11 10 19 7 26 20

9 Ča 25 1 2 V+M 12 14 15 10 16 7 21 16

10 Ro 33 1 5 V 10 8 16 12 11 4 16 18

11 Kl 28 1 7,5 SŠ 4 3 5 3 3 2 25 29

12 J.CH. 28 1 6 SŠ 12 13 17 7 12 12 21 20

13 Šmo 26 1 5 V 7 7 14 11 20 0 24 18

14 De 27 1 6 VŠ 10 16 14 10 9 10 22 21

15 Vr 23 1 2 SŠ 10 13 8 9 12 8 18 23

16 Is 29 1 9 V 16 15 18 13 19 15 16 19

17 Ad 35 1 9 SŠ 10 8 11 12 9 7 21 21

18 Za 22 1 2 V+M 14 9 11 14 6 6 24 22

19 Ku 26 1 2 SŠ 6 14 10 14 9 5 20 23

20 Ja 32 2 7 V 7 2 8 2 8 4 28 28

21 Lu 26 2 3 V 7 9 8 5 3 4 27 21

22 Gu 34 2 7 V 3 7 6 0 1 3 29 24

23 XX 29 2 8 V+M 5 6 8 3 6 5 21 21

24 Avas 31 2 6 V+M 16 19 19 12 22 22 19 21

25 Avat 24 2 2 V 13 14 13 8 12 8 21 20

26 Kv 28 2 6 V+M 11 14 14 4 23 6 19 14

27 Ma 27 2 4 V+M 11 14 11 8 14 9 23 21

28 Šv 28 2 4 SŠ 10 9 17 11 21 5 15 14

29 1982 29 2 7 V 11 12 16 7 18 8 20 17

30 Fo 22 2 1,5 SŠ 13 12 17 13 7 13 17 20

31 X 30 2 3 SŠ 19 18 23 15 9 23 15 21

32 Ci 28 2 7 SŠ 10 12 24 10 19 5 20 15

33 Tr 27 2 1 VŠ 3 12 10 7 5 5 24 24

34 Cu 27 2 3 V 7 5 10 3 9 6 23 26

35 Du 39 2 7,5 V 11 17 16 10 18 10 19 17

36 Ko 26 2 4 SŠ 9 9 10 2 4 2 21 24

37 YY 28 2 7 SŠ 12 9 13 7 10 7 26 23

38 Ry 28 PP 6 V+M 21 8 15 13 17 0 22 15

39 Bl 25 PP 2 V 13 11 10 8 9 6 26 24

40 Ne 27 PP 8 SŠ 11 9 13 5 7 7 18 21

41 Pe 30 PP 7,5 SŠ 13 8 11 5 8 9 18 21

42 Bc 39 PP 2 V 12 5 22 15 22 5 12 9

43 AB 31 PP 4 V+M 9 12 15 14 9 9 18 20

44 Sa 39 PP 8 SŠ 8 11 17 14 11 9 15 22

45 Cy 34 PP 1 SŠ 12 14 18 13 20 9 13 16

46 Em 34 PP 7 VŠ 7 12 13 11 7 9 18 22
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47 Ac 45 PP 9 V 10 11 14 8 4 6 19 18

48 Ja 36 PP 2 V 12 14 5 6 12 6 23 23

49 Sv 32 PP 5 V+M 13 9 12 7 7 7 14 21

50 Da 36 PP 1 V 12 9 13 3 10 9 19 20

51 123 28 PP 1 V+M 9 15 15 9 8 9 16 26

Tab. č. 2: Hrubé skóry - Celá jednotka – II. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

1 Ki 23 1 1,5 V 22 19 19 17 21 20 18 17

2 Ji 28 1 5 V+M 4 6 4 2 8 6 25 32

3 XY 34 1 7 V 12 16 6 10 7 11 23 26

4 Jo 24 1 2 SŠ 16 11 18 9 13 13 12 24

5 Z.D. 32 1 6 V+M 11 8 10 9 17 10 25 23

6 Ka 28 1 5 SŠ 13 12 13 12 14 10 24 23

7 Tw 27 1 7,5 V 3 10 4 4 7 3 30 28

8 Šma 27 1 8 V 7 9 5 4 3 3 31 33

9 Ča 25 1 2 V+M 6 8 12 8 4 7 26 27

10 Ro 33 1 5 V 8 7 7 6 9 7 25 29

11 Kl 28 1 7,5 SŠ 3 8 3 1 7 3 24 31

12 J.CH. 28 1 6 SŠ 0 9 6 0 3 0 33 30

13 Šmo 26 1 5 V 10 18 7 7 20 12 28 18

14 De 27 1 6 VŠ 8 11 11 8 12 9 24 27

15 Vr 23 1 2 SŠ 7 15 10 17 22 13 26 22

16 Is 29 1 9 V 17 23 21 18 24 24 13 12

17 Ad 35 1 9 SŠ 14 18 11 14 24 14 17 19

18 Za 22 1 2 V+M 19 27 23 18 30 24 13 5

19 Ku 26 1 2 SŠ 19 20 17 21 30 11 19 16

20 Ja 32 2 7 V 7 0 7 6 3 9 23 35

21 Lu 26 2 3 V 7 8 7 9 7 8 25 30

22 Gu 34 2 7 V 6 2 3 0 9 6 23 33

23 XX 29 2 8 V+M 5 8 2 4 8 4 25 30

24 Avas 31 2 6 V+M 12 20 12 16 16 11 24 25

25 Avat 24 2 2 V 16 15 12 12 12 12 21 24

26 Kv 28 2 6 V+M 5 18 6 9 21 9 22 18

27 Ma 27 2 4 V+M 10 10 8 4 12 5 22 30

28 Šv 28 2 4 SŠ 12 8 8 12 15 8 24 22

29 1982 29 2 7 V 14 16 10 9 31 8 17 19

30 Fo 22 2 1,5 SŠ 11 15 19 11 15 17 21 23

31 X 30 2 3 SŠ 21 22 22 11 19 23 16 23

32 Ci 28 2 7 SŠ 9 18 14 15 31 26 14 0

33 Tr 27 2 1 VŠ 15 17 10 12 15 13 21 16

34 Cu 27 2 3 V 18 16 22 11 17 21 21 16

35 Du 39 2 7,5 V 16 18 13 12 16 14 23 20

36 Ko 26 2 4 SŠ 3 13 4 4 11 7 33 23

37 YY 28 2 7 SŠ 9 15 11 15 19 14 22 19

38 Ry 28 PP 6 V+M 10 9 21 27 21 12 15 21

39 Bl 25 PP 2 V 7 8 7 8 4 13 27 29

40 Ne 27 PP 8 SŠ 13 12 8 13 18 12 19 23

41 Pe 30 PP 7,5 SŠ 14 11 4 14 19 10 20 24
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42 Bc 39 PP 2 V 7 15 5 14 24 14 20 11

43 AB 31 PP 4 V+M 11 19 11 13 12 13 21 28

44 Sa 39 PP 8 SŠ 9 9 7 11 9 10 27 25

45 Cy 34 PP 1 SŠ 8 14 11 11 22 14 20 20

46 Em 34 PP 7 VŠ 9 18 9 10 12 10 22 25

47 Ac 45 PP 9 V 6 11 8 5 6 7 23 28

48 Ja 36 PP 2 V 9 13 14 8 9 8 23 31

49 Sv 32 PP 5 V+M 11 12 15 12 10 15 18 27

50 Da 36 PP 1 V 7 7 6 7 9 6 28 33

51 123 28 PP 1 V+M 10 17 11 11 13 12 21 22

Tab. č. 3: Hrubé skóry – Věková kategorie 21 – 25 let – I. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

1 Ki 23 1 1,5 V 15 18 16 16 19 17 17 19

4 Jo 24 1 2 SŠ 12 12 8 6 11 10 18 24

9 Ča 25 1 2 V+M 12 14 15 10 16 7 21 16

15 Vr 23 1 2 SŠ 10 13 8 9 12 8 18 23

18 Za 22 1 2 V+M 14 9 11 14 6 6 24 22

25 Avat 24 2 2 V 13 14 13 8 12 8 21 20

30 Fo 22 2 1,5 SŠ 13 12 17 13 7 13 17 20

39 Bl 25 PP 2 V 13 11 10 8 9 6 26 24

Tab. č. 4: Hrubé skóry – Věková kategorie 21 – 25 let – II. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

1 Ki 23 1 1,5 V 22 19 19 17 21 20 18 17

4 Jo 24 1 2 SŠ 16 11 18 9 13 13 12 24

9 Ča 25 1 2 V+M 6 8 12 8 4 7 26 27

15 Vr 23 1 2 SŠ 7 15 10 17 22 13 26 22

18 Za 22 1 2 V+M 19 27 23 18 30 24 13 5

25 Avat 24 2 2 V 16 15 12 12 12 12 21 24

30 Fo 22 2 1,5 SŠ 11 15 19 11 15 17 21 23

39 Bl 25 PP 2 V 7 8 7 8 4 13 27 29

Tab. č. 5: Hrubé skóry – Věková kategorie 26 – 30 let – I. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

2 Ji 28 1 5 V+M 9 5 9 1 17 3 25 28

6 Ka 28 1 5 SŠ 11 8 8 8 20 3 22 20

7 Tw 27 1 7,5 V 15 22 19 13 16 13 18 17

8 Šma 27 1 8 V 10 8 11 10 19 7 26 20

11 Kl 28 1 7,5 SŠ 4 3 5 3 3 2 25 29

12 J.CH. 28 1 6 SŠ 12 13 17 7 12 12 21 20

13 Šmo 26 1 5 V 7 7 14 11 20 0 24 18

14 De 27 1 6 VŠ 10 16 14 10 9 10 22 21

16 Is 29 1 9 V 16 15 18 13 19 15 16 19
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19 Ku 26 1 2 SŠ 6 14 10 14 9 5 20 23

21 Lu 26 2 3 V 7 9 8 5 3 4 27 21

23 XX 29 2 8 V+M 5 6 8 3 6 5 21 21

26 Kv 28 2 6 V+M 11 14 14 4 23 6 19 14

27 Ma 27 2 4 V+M 11 14 11 8 14 9 23 21

28 Šv 28 2 4 SŠ 10 9 17 11 21 5 15 14

29 1982 29 2 7 V 11 12 16 7 18 8 20 17

31 X 30 2 3 SŠ 19 18 23 15 9 23 15 21

32 Ci 28 2 7 SŠ 10 12 24 10 19 5 20 15

33 Tr 27 2 1 VŠ 3 12 10 7 5 5 24 24

34 Cu 27 2 3 V 7 5 10 3 9 6 23 26

36 Ko 26 2 4 SŠ 9 9 10 2 4 2 21 24

37 YY 28 2 7 SŠ 12 9 13 7 10 7 26 23

38 Ry 28 PP 6 V+M 21 8 15 13 17 0 22 15

40 Ne 27 PP 8 SŠ 11 9 13 5 7 7 18 21

41 Pe 30 PP 7,5 SŠ 13 8 11 5 8 9 18 21

51 123 28 PP 1 V+M 9 15 15 9 8 9 16 26

Tab. č. 6: Hrubé skóry – Věková kategorie 26 – 30 let – II. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

2 Ji 28 1 5 V+M 4 6 4 2 8 6 25 32

6 Ka 28 1 5 SŠ 13 12 13 12 14 10 24 23

7 Tw 27 1 7,5 V 3 10 4 4 7 3 30 28

8 Šma 27 1 8 V 7 9 5 4 3 3 31 33

11 Kl 28 1 7,5 SŠ 3 8 3 1 7 3 24 31

12 J.CH. 28 1 6 SŠ 0 9 6 0 3 0 33 30

13 Šmo 26 1 5 V 10 18 7 7 20 12 28 18

14 De 27 1 6 VŠ 8 11 11 8 12 9 24 27

16 Is 29 1 9 V 17 23 21 18 24 24 13 12

19 Ku 26 1 2 SŠ 19 20 17 21 30 11 19 16

21 Lu 26 2 3 V 7 8 7 9 7 8 25 30

23 XX 29 2 8 V+M 5 8 2 4 8 4 25 30

26 Kv 28 2 6 V+M 5 18 6 9 21 9 22 18

27 Ma 27 2 4 V+M 10 10 8 4 12 5 22 30

28 Šv 28 2 4 SŠ 12 8 8 12 15 8 24 22

29 1982 29 2 7 V 14 16 10 9 31 8 17 19

31 X 30 2 3 SŠ 21 22 22 11 19 23 16 23

32 Ci 28 2 7 SŠ 9 18 14 15 31 26 14 0

33 Tr 27 2 1 VŠ 15 17 10 12 15 13 21 16

34 Cu 27 2 3 V 18 16 22 11 17 21 21 16

36 Ko 26 2 4 SŠ 3 13 4 4 11 7 33 23

37 YY 28 2 7 SŠ 9 15 11 15 19 14 22 19

38 Ry 28 PP 6 V+M 10 9 21 27 21 12 15 21

40 Ne 27 PP 8 SŠ 13 12 8 13 18 12 19 23

41 Pe 30 PP 7,5 SŠ 14 11 4 14 19 10 20 24

51 123 28 PP 1 V+M 10 17 11 11 13 12 21 22
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Tab. č. 7: Hrubé skóry – Věková kategorie 31 – 35 let – I. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

3 XY 34 1 7 V 13 12 9 7 11 3 26 17

5 Z.D. 32 1 6 V+M 11 8 11 7 10 8 25 20

10 Ro 33 1 5 V 10 8 16 12 11 4 16 18

17 Ad 35 1 9 SŠ 10 8 11 12 9 7 21 21

20 Ja 32 2 7 V 7 2 8 2 8 4 28 28

22 Gu 34 2 7 V 3 7 6 0 1 3 29 24

24 Avas 31 2 6 V+M 16 19 19 12 22 22 19 21

43 AB 31 PP 4 V+M 9 12 15 14 9 9 18 20

45 Cy 34 PP 1 SŠ 12 14 18 13 20 9 13 16

46 Em 34 PP 7 VŠ 7 12 13 11 7 9 18 22

49 Sv 32 PP 5 V+M 13 9 12 7 7 7 14 21

Tab. č. 8: Hrubé skóry – Věková kategorie 31 – 35 let – II. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

3 XY 34 1 7 V 12 16 6 10 7 11 23 26

5 Z.D. 32 1 6 V+M 11 8 10 9 17 10 25 23

10 Ro 33 1 5 V 8 7 7 6 9 7 25 29

17 Ad 35 1 9 SŠ 14 18 11 14 24 14 17 19

20 Ja 32 2 7 V 7 0 7 6 3 9 23 35

22 Gu 34 2 7 V 6 2 3 0 9 6 23 33

24 Avas 31 2 6 V+M 12 20 12 16 16 11 24 25

43 AB 31 PP 4 V+M 11 19 11 13 12 13 21 28

45 Cy 34 PP 1 SŠ 8 14 11 11 22 14 20 20

46 Em 34 PP 7 VŠ 9 18 9 10 12 10 22 25

49 Sv 32 PP 5 V+M 11 12 15 12 10 15 18 27

Tab. č. 9: Hrubé skóry – Věková kategorie 36 – 45 let – I. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

35 Du 39 2 7,5 V 11 17 16 10 18 10 19 17

42 Bc 39 PP 2 V 12 5 22 15 22 5 12 9

44 Sa 39 PP 8 SŠ 8 11 17 14 11 9 15 22

47 Ac 45 PP 9 V 10 11 14 8 4 6 19 18

48 Ja 36 PP 2 V 12 14 5 6 12 6 23 23

50 Da 36 PP 1 V 12 9 13 3 10 9 19 20

Tab. č. 10: Hrubé skóry – Věková kategorie 36 – 45 let – II. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

35 Du 39 2 7,5 V 16 18 13 12 16 14 23 20

42 Bc 39 PP 2 V 7 15 5 14 24 14 20 11

44 Sa 39 PP 8 SŠ 9 9 7 11 9 10 27 25
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47 Ac 45 PP 9 V 6 11 8 5 6 7 23 28

48 Ja 36 PP 2 V 9 13 14 8 9 8 23 31

50 Da 36 PP 1 V 7 7 6 7 9 6 28 33

Tab. č. 11: Hrubé skóry – Vyučen – I. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

1 Ki 23 1 1,5 V 15 18 16 16 19 17 17 19

3 XY 34 1 7 V 13 12 9 7 11 3 26 17

7 Tw 27 1 7,5 V 15 22 19 13 16 13 18 17

8 Šma 27 1 8 V 10 8 11 10 19 7 26 20

10 Ro 33 1 5 V 10 8 16 12 11 4 16 18

13 Šmo 26 1 5 V 7 7 14 11 20 0 24 18

16 Is 29 1 9 V 16 15 18 13 19 15 16 19

20 Ja 32 2 7 V 7 2 8 2 8 4 28 28

21 Lu 26 2 3 V 7 9 8 5 3 4 27 21

22 Gu 34 2 7 V 3 7 6 0 1 3 29 24

25 Avat 24 2 2 V 13 14 13 8 12 8 21 20

29 1982 29 2 7 V 11 12 16 7 18 8 20 17

34 Cu 27 2 3 V 7 5 10 3 9 6 23 26

35 Du 39 2 7,5 V 11 17 16 10 18 10 19 17

39 Bl 25 PP 2 V 13 11 10 8 9 6 26 24

42 Bc 39 PP 2 V 12 5 22 15 22 5 12 9

47 Ac 45 PP 9 V 10 11 14 8 4 6 19 18

48 Ja 36 PP 2 V 12 14 5 6 12 6 23 23

50 Da 36 PP 1 V 12 9 13 3 10 9 19 20

Tab. č. 12: Hrubé skóry – Vyučen – II. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

1 Ki 23 1 1,5 V 22 19 19 17 21 20 18 17

3 XY 34 1 7 V 12 16 6 10 7 11 23 26

7 Tw 27 1 7,5 V 3 10 4 4 7 3 30 28

8 Šma 27 1 8 V 7 9 5 4 3 3 31 33

10 Ro 33 1 5 V 8 7 7 6 9 7 25 29

13 Šmo 26 1 5 V 10 18 7 7 20 12 28 18

16 Is 29 1 9 V 17 23 21 18 24 24 13 12

20 Ja 32 2 7 V 7 0 7 6 3 9 23 35

21 Lu 26 2 3 V 7 8 7 9 7 8 25 30

22 Gu 34 2 7 V 6 2 3 0 9 6 23 33

25 Avat 24 2 2 V 16 15 12 12 12 12 21 24

29 1982 29 2 7 V 14 16 10 9 31 8 17 19

34 Cu 27 2 3 V 18 16 22 11 17 21 21 16

35 Du 39 2 7,5 V 16 18 13 12 16 14 23 20

39 Bl 25 PP 2 V 7 8 7 8 4 13 27 29

42 Bc 39 PP 2 V 7 15 5 14 24 14 20 11

47 Ac 45 PP 9 V 6 11 8 5 6 7 23 28

48 Ja 36 PP 2 V 9 13 14 8 9 8 23 31

50 Da 36 PP 1 V 7 7 6 7 9 6 28 33
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Tab. č. 13: Hrubé skóry – Vyučen s maturitou – I. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

2 Ji 28 1 5 V+M 9 5 9 1 17 3 25 28

5 Z.D. 32 1 6 V+M 11 8 11 7 10 8 25 20

9 Ča 25 1 2 V+M 12 14 15 10 16 7 21 16

18 Za 22 1 2 V+M 14 9 11 14 6 6 24 22

23 XX 29 2 8 V+M 5 6 8 3 6 5 21 21

24 Avas 31 2 6 V+M 16 19 19 12 22 22 19 21

26 Kv 28 2 6 V+M 11 14 14 4 23 6 19 14

27 Ma 27 2 4 V+M 11 14 11 8 14 9 23 21

38 Ry 28 PP 6 V+M 21 8 15 13 17 0 22 15

43 AB 31 PP 4 V+M 9 12 15 14 9 9 18 20

49 Sv 32 PP 5 V+M 13 9 12 7 7 7 14 21

51 123 28 PP 1 V+M 9 15 15 9 8 9 16 26

Tab. č. 14: Hrubé skóry – Vyučen s maturitou – II. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

2 Ji 28 1 5 V+M 4 6 4 2 8 6 25 32

5 Z.D. 32 1 6 V+M 11 8 10 9 17 10 25 23

9 Ča 25 1 2 V+M 6 8 12 8 4 7 26 27

18 Za 22 1 2 V+M 19 27 23 18 30 24 13 5

23 XX 29 2 8 V+M 5 8 2 4 8 4 25 30

24 Avas 31 2 6 V+M 12 20 12 16 16 11 24 25

26 Kv 28 2 6 V+M 5 18 6 9 21 9 22 18

27 Ma 27 2 4 V+M 10 10 8 4 12 5 22 30

38 Ry 28 PP 6 V+M 10 9 21 27 21 12 15 21

43 AB 31 PP 4 V+M 11 19 11 13 12 13 21 28

49 Sv 32 PP 5 V+M 11 12 15 12 10 15 18 27

51 123 28 PP 1 V+M 10 17 11 11 13 12 21 22

Tab. č. 15: Hrubé skóry – Střední škola – I. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

4 Jo 24 1 2 SŠ 12 12 8 6 11 10 18 24

6 Ka 28 1 5 SŠ 11 8 8 8 20 3 22 20

11 Kl 28 1 7,5 SŠ 4 3 5 3 3 2 25 29

12 J.CH. 28 1 6 SŠ 12 13 17 7 12 12 21 20

15 Vr 23 1 2 SŠ 10 13 8 9 12 8 18 23

17 Ad 35 1 9 SŠ 10 8 11 12 9 7 21 21

19 Ku 26 1 2 SŠ 6 14 10 14 9 5 20 23

28 Šv 28 2 4 SŠ 10 9 17 11 21 5 15 14

30 Fo 22 2 1,5 SŠ 13 12 17 13 7 13 17 20

31 X 30 2 3 SŠ 19 18 23 15 9 23 15 21

32 Ci 28 2 7 SŠ 10 12 24 10 19 5 20 15

36 Ko 26 2 4 SŠ 9 9 10 2 4 2 21 24

37 YY 28 2 7 SŠ 12 9 13 7 10 7 26 23
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40 Ne 27 PP 8 SŠ 11 9 13 5 7 7 18 21

41 Pe 30 PP 7,5 SŠ 13 8 11 5 8 9 18 21

44 Sa 39 PP 8 SŠ 8 11 17 14 11 9 15 22

45 Cy 34 PP 1 SŠ 12 14 18 13 20 9 13 16

Tab. č. 16: Hrubé skóry – Střední škola – II. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

4 Jo 24 1 2 SŠ 16 11 18 9 13 13 12 24

6 Ka 28 1 5 SŠ 13 12 13 12 14 10 24 23

11 Kl 28 1 7,5 SŠ 3 8 3 1 7 3 24 31

12 J.CH. 28 1 6 SŠ 0 9 6 0 3 0 33 30

15 Vr 23 1 2 SŠ 7 15 10 17 22 13 26 22

17 Ad 35 1 9 SŠ 14 18 11 14 24 14 17 19

19 Ku 26 1 2 SŠ 19 20 17 21 30 11 19 16

28 Šv 28 2 4 SŠ 12 8 8 12 15 8 24 22

30 Fo 22 2 1,5 SŠ 11 15 19 11 15 17 21 23

31 X 30 2 3 SŠ 21 22 22 11 19 23 16 23

32 Ci 28 2 7 SŠ 9 18 14 15 31 26 14 0

36 Ko 26 2 4 SŠ 3 13 4 4 11 7 33 23

37 YY 28 2 7 SŠ 9 15 11 15 19 14 22 19

40 Ne 27 PP 8 SŠ 13 12 8 13 18 12 19 23

41 Pe 30 PP 7,5 SŠ 14 11 4 14 19 10 20 24

44 Sa 39 PP 8 SŠ 9 9 7 11 9 10 27 25

45 Cy 34 PP 1 SŠ 8 14 11 11 22 14 20 20

Tab. č. 17: Hrubé skóry – Vysoká škola – I. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

14 De 27 1 6 VŠ 10 16 14 10 9 10 22 21

33 Tr 27 2 1 VŠ 3 12 10 7 5 5 24 24

46 Em 34 PP 7 VŠ 7 12 13 11 7 9 18 22

Tab. č. 18: Hrubé skóry – Vysoká škola – II. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

14 De 27 1 6 VŠ 8 11 11 8 12 9 24 27

33 Tr 27 2 1 VŠ 15 17 10 12 15 13 21 16

46 Em 34 PP 7 VŠ 9 18 9 10 12 10 22 25

Tab. č. 19: Hrubé skóry – Délka služby 1 – 3 roky – I. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

1 Ki 23 1 1,5 V 15 18 16 16 19 17 17 19

4 Jo 24 1 2 SŠ 12 12 8 6 11 10 18 24
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9 Ča 25 1 2 V+M 12 14 15 10 16 7 21 16

15 Vr 23 1 2 SŠ 10 13 8 9 12 8 18 23

18 Za 22 1 2 V+M 14 9 11 14 6 6 24 22

19 Ku 26 1 2 SŠ 6 14 10 14 9 5 20 23

21 Lu 26 2 3 V 7 9 8 5 3 4 27 21

25 Avat 24 2 2 V 13 14 13 8 12 8 21 20

30 Fo 22 2 1,5 SŠ 13 12 17 13 7 13 17 20

31 X 30 2 3 SŠ 19 18 23 15 9 23 15 21

33 Tr 27 2 1 VŠ 3 12 10 7 5 5 24 24

34 Cu 27 2 3 V 7 5 10 3 9 6 23 26

39 Bl 25 PP 2 V 13 11 10 8 9 6 26 24

42 Bc 39 PP 2 V 12 5 22 15 22 5 12 9

45 Cy 34 PP 1 SŠ 12 14 18 13 20 9 13 16

48 Ja 36 PP 2 V 12 14 5 6 12 6 23 23

50 Da 36 PP 1 V 12 9 13 3 10 9 19 20

51 123 28 PP 1 V+M 9 15 15 9 8 9 16 26

Tab. č. 20: Hrubé skóry – Délka služby 1 – 3 roky – II. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

1 Ki 23 1 1,5 V 22 19 19 17 21 20 18 17

4 Jo 24 1 2 SŠ 16 11 18 9 13 13 12 24

9 Ča 25 1 2 V+M 6 8 12 8 4 7 26 27

15 Vr 23 1 2 SŠ 7 15 10 17 22 13 26 22

18 Za 22 1 2 V+M 19 27 23 18 30 24 13 5

19 Ku 26 1 2 SŠ 19 20 17 21 30 11 19 16

21 Lu 26 2 3 V 7 8 7 9 7 8 25 30

25 Avat 24 2 2 V 16 15 12 12 12 12 21 24

30 Fo 22 2 1,5 SŠ 11 15 19 11 15 17 21 23

31 X 30 2 3 SŠ 21 22 22 11 19 23 16 23

33 Tr 27 2 1 VŠ 15 17 10 12 15 13 21 16

34 Cu 27 2 3 V 18 16 22 11 17 21 21 16

39 Bl 25 PP 2 V 7 8 7 8 4 13 27 29

42 Bc 39 PP 2 V 7 15 5 14 24 14 20 11

45 Cy 34 PP 1 SŠ 8 14 11 11 22 14 20 20

48 Ja 36 PP 2 V 9 13 14 8 9 8 23 31

50 Da 36 PP 1 V 7 7 6 7 9 6 28 33

51 123 28 PP 1 V+M 10 17 11 11 13 12 21 22

Tab. č. 21: Hrubé skóry – Délka služby 4 – 6 let – I. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

2 Ji 28 1 5 V+M 9 5 9 1 17 3 25 28

5 Z.D. 32 1 6 V+M 11 8 11 7 10 8 25 20

6 Ka 28 1 5 SŠ 11 8 8 8 20 3 22 20

10 Ro 33 1 5 V 10 8 16 12 11 4 16 18

12 J.CH. 28 1 6 SŠ 12 13 17 7 12 12 21 20

13 Šmo 26 1 5 V 7 7 14 11 20 0 24 18
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14 De 27 1 6 VŠ 10 16 14 10 9 10 22 21

24 Avas 31 2 6 V+M 16 19 19 12 22 22 19 21

26 Kv 28 2 6 V+M 11 14 14 4 23 6 19 14

27 Ma 27 2 4 V+M 11 14 11 8 14 9 23 21

28 Šv 28 2 4 SŠ 10 9 17 11 21 5 15 14

36 Ko 26 2 4 SŠ 9 9 10 2 4 2 21 24

38 Ry 28 PP 6 V+M 21 8 15 13 17 0 22 15

43 AB 31 PP 4 V+M 9 12 15 14 9 9 18 20

49 Sv 32 PP 5 V+M 13 9 12 7 7 7 14 21

Tab. č. 22: Hrubé skóry – Délka služby 4 – 6 let – II. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

2 Ji 28 1 5 V+M 4 6 4 2 8 6 25 32

5 Z.D. 32 1 6 V+M 11 8 10 9 17 10 25 23

6 Ka 28 1 5 SŠ 13 12 13 12 14 10 24 23

10 Ro 33 1 5 V 8 7 7 6 9 7 25 29

12 J.CH. 28 1 6 SŠ 0 9 6 0 3 0 33 30

13 Šmo 26 1 5 V 10 18 7 7 20 12 28 18

14 De 27 1 6 VŠ 8 11 11 8 12 9 24 27

24 Avas 31 2 6 V+M 12 20 12 16 16 11 24 25

26 Kv 28 2 6 V+M 5 18 6 9 21 9 22 18

27 Ma 27 2 4 V+M 10 10 8 4 12 5 22 30

28 Šv 28 2 4 SŠ 12 8 8 12 15 8 24 22

36 Ko 26 2 4 SŠ 3 13 4 4 11 7 33 23

38 Ry 28 PP 6 V+M 10 9 21 27 21 12 15 21

43 AB 31 PP 4 V+M 11 19 11 13 12 13 21 28

49 Sv 32 PP 5 V+M 11 12 15 12 10 15 18 27

Tab. č. 23: Hrubé skóry – Délka služby 7 – 9 let – I. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

3 XY 34 1 7 V 13 12 9 7 11 3 26 17

7 Tw 27 1 7,5 V 15 22 19 13 16 13 18 17

8 Šma 27 1 8 V 10 8 11 10 19 7 26 20

11 Kl 28 1 7,5 SŠ 4 3 5 3 3 2 25 29

16 Is 29 1 9 V 16 15 18 13 19 15 16 19

17 Ad 35 1 9 SŠ 10 8 11 12 9 7 21 21

20 Ja 32 2 7 V 7 2 8 2 8 4 28 28

22 Gu 34 2 7 V 3 7 6 0 1 3 29 24

23 XX 29 2 8 V+M 5 6 8 3 6 5 21 21

29 1982 29 2 7 V 11 12 16 7 18 8 20 17

32 Ci 28 2 7 SŠ 10 12 24 10 19 5 20 15

35 Du 39 2 7,5 V 11 17 16 10 18 10 19 17

37 YY 28 2 7 SŠ 12 9 13 7 10 7 26 23

40 Ne 27 PP 8 SŠ 11 9 13 5 7 7 18 21

41 Pe 30 PP 7,5 SŠ 13 8 11 5 8 9 18 21

44 Sa 39 PP 8 SŠ 8 11 17 14 11 9 15 22

46 Em 34 PP 7 VŠ 7 12 13 11 7 9 18 22
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47 Ac 45 PP 9 V 10 11 14 8 4 6 19 18

Tab. č. 24: Hrubé skóry – Délka služby 7 – 9 let – II. vyšetření

P. č. Jméno Věk Četa
Délka 
služby

Vzdělání AN ST DE RE UN PV EX AR

3 XY 34 1 7 V 12 16 6 10 7 11 23 26

7 Tw 27 1 7,5 V 3 10 4 4 7 3 30 28

8 Šma 27 1 8 V 7 9 5 4 3 3 31 33

11 Kl 28 1 7,5 SŠ 3 8 3 1 7 3 24 31

16 Is 29 1 9 V 17 23 21 18 24 24 13 12

17 Ad 35 1 9 SŠ 14 18 11 14 24 14 17 19

20 Ja 32 2 7 V 7 0 7 6 3 9 23 35

22 Gu 34 2 7 V 6 2 3 0 9 6 23 33

23 XX 29 2 8 V+M 5 8 2 4 8 4 25 30

29 1982 29 2 7 V 14 16 10 9 31 8 17 19

32 Ci 28 2 7 SŠ 9 18 14 15 31 26 14 0

35 Du 39 2 7,5 V 16 18 13 12 16 14 23 20

37 YY 28 2 7 SŠ 9 15 11 15 19 14 22 19

40 Ne 27 PP 8 SŠ 13 12 8 13 18 12 19 23

41 Pe 30 PP 7,5 SŠ 14 11 4 14 19 10 20 24

44 Sa 39 PP 8 SŠ 9 9 7 11 9 10 27 25

46 Em 34 PP 7 VŠ 9 18 9 10 12 10 22 25

47 Ac 45 PP 9 V 6 11 8 5 6 7 23 28
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Příloha č. 3: Přehled odborných pojmů

Adrenalin – hormon

Agrese - reakce postiženého člověka proti původci frustrace

Amnesie - potlačení vzpomínky na traumatickou událost 

Analgezie – citové znecitlivění

Angina pectoris - bolest na hrudníku, která vzniká na základě přechodné nedokrevnosti 

srdečního svalu

Anxiozita – úzkost

Apatie – lhostejnost, kompletní nedostatek citu a motivace

Arterioskleróza – onemocnění cév

Astenické emoce – emoce oslabující výkon člověka

Coping – fáze zvládání stresu

Debriefing – skupinový rozbor mimořádně důležité události

Deprese – psychologický důsledek stresu

Deprivace - stav, kdy některá z objektivně významných potřeb, biologických i 

psychických, není upokojována v dostatečné míře

Disociace - oddělení různých duševních procesů

Distres – neuspokojení vitálních potřeb

http://www.ordinace.cz/clanek/bolest-a-jeji-lecba/
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Emoční karence - citová chladnost, neschopnost navázat hodnotný citový vztah

Endorfiny – mozkové peptidy s účinky podobnými morfinu 

Enkefaliny – opioidy přirozeně se vyskytující v nervové soustavě obratlovců

Eustres – uspokojení vitálních potřeb

Fenomen hospitalismu -  opoždění dětí v oblasti motoriky

Flashbacky - zpětné záblesky

Frustrace – reakce na stres

Frustrační tolerance – míra schopnosti odolávat určitým překážkám

Hypnopedie - výuka probíhající ve stavu hypnotického spánku

Cholesterol – látka tukové povahy

Infarkt myokardu - náhlé přerušení krevního zásobování části srdce

Katastrofa - traumatické události většího rozsahu 

Kortizol – hormon vykazující tzv. glukokortikoidní účinnost

Man made disasters – katastrofy způsobené člověkem

Natura disastres – přírodní katastrofy

Neoadrenalin – hormon

Opioidové peptidy – endorfiny

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nervov%C3%A1_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opioid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obratlovci
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Ostrakismus - sociální deprivace, kdy sociální skupina v izolaci vyloučí jedince ze 

svého středu, ignoruje ho

Post-shooting trauma - stresová reakce následující po použití střelné zbraně proti 

člověku

Posttraumatická stresová porucha – důsledek neočekávané události, jejíž průběh 

nemůže oběť ovlivnit 

Psychofarmaka - farmaka, která ovlivňují pozitivně pochody myšlení a používají se při 

léčbě psychotických stavů

Regrese – primitivní forma překonávání zátěže

Rezignace – překonávání zátěže útěkem

Rezistence – pasivní překonávání zátěže

Serotonin – hormon

Stres – psychická zátěž

Stresor -  podnět, vyvolávající stres

Syndrom – soubor příznaků 

Trauma - úraz; duševní otřes; závažná stresující událost
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Příloha č. 4: Seznam zkratek

ACTH – stresový hormon

AČR - Armáda České republiky

AN - anxieta

AR – arousal, vysoká aktivace

DE - deprese

EEG – electroencephalogram

EX - extrovertovanost

FTVS UK – Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

GAS – generální adaptační syndrom

HIV – (Human Immunodeficiency Virus) – virus

KBT - kognitivně-behaviorální terapie

MO ČR – Ministerstvo obrany České republiky

POMV – proopiomelanokortin

PTSD (post-traumatic stress disorder) – posttraumatická stresová porucha

PV – pocit viny

RE - regrese
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REM – fáze spánku

RSD – regulace skupinové dynamiky v zátěži

SSRI – skupina antidepresiv

ST - stres

UN – únava

8SQ – dotazník osmi stavů
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	Cílem výzkumné části bylo zjistit, které faktory významně ovlivňují subjektivní vnímání psychické zátěže. Výzkum byl prováděn na příslušnících jednotky Hradní stráže při 24 hodinové službě, jejichž úkolem je ochrana a strážní zabezpečení Pražského hradu, jež je sídlem prezidenta České republiky. Příslušníci plní svůj úkol se zbraní čímž se zvyšuje náročnost tohoto úkolu a to jak z hlediska bezpečnosti manipulace se zbraní, aby nedošlo ke zranění kolegů, obzvláště, když se přidává faktor např. únavy a nedostatku spánku, tak i z hlediska skutečnosti, že může nastat situace, kdy budou muset, v případě nutnosti, použít zbraň i proti člověku.
	Regulace psychické odolnosti by se měla stát běžnou vybaveností vojenských profesionálů vzhledem k tomu, že mohou být kdykoli vystaveni nečekaným intenzivním zátěžím. Různorodost situací, do kterých se člověk, příslušník ozbrojených sil dostává, je nepřeberná. Prakticky jej nelze připravit tak, aby se s každou z nich dokázal vnitřně vyrovnat. Chce-li člověk úspěšně čelit krizovým situacím a zmírnit tak dopady na svou psychiku i fyzické zdraví, měl by se seznámit se všemi jejich průvodními jevy.
	Zkušenosti z akcí záchranného a bojového charakteru vedou k tomu, aby byla věnována zvýšená pozornost prevenci před důsledky stresu. Je důležité, aby v rámci psychologické přípravy vojáků Armády České republiky se vojenští profesionálové naučili mimo jiné i způsobům jak poznat sama sebe, své psychické a fyzické limity. Právě emocionální hranice únosnosti může být hlavním problémem vojenského profesionála v průběhu různých bojových akcí či zahraničních misí.



