
Univerzity Karlovy v Praze 

Filozofická fakulta 

Katedra psychologie 

 

 

Bakalářská práce 

Alžběta Krejčová 

Gender a pracovní pozice v ozbrojených silách z hlediska 

psychologie 

Gender and work in the armed forces from a psychological 

perspektive 

Praha, 2014                                                      Vedoucí práce: PhDr. Höschlová, Ph.D. 



 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala své vedoucí, doktorce Höschlové, za její 

neskonalou trpělivost, obětavost a množství podnětných připomínek. Také bych chtěla 

poděkovat všem svým blízkým, za jejich podporu a péči, zvláště J.N. 



 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala 

všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného 

vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.  

 

V Praze dne 31.7. 2014 ……………………… 

Alžběta Krejčová 



 

 

 

Abstrakt: 

Cílem bakalářské práce je přiblížit aktuální postavení žen v armádách a bojových rolích. 

V úvodu vymezujeme pojem ozbrojené síly a připojujeme krátké shrnutí problematiky 

genderu, genderových stereotypů a rolí. Tím navazujeme na teoretickou část, kde se 

nejprve věnujeme obecným genderovým rozdílům. Řešíme relevantní fyzické 

odlišnosti, motivaci mužů a žen, společenské vnímání mužské a ženské role, stereotyp 

ženy jako slabšího pracovníka a vliv přítomnosti ženy na tým. Poté srovnáváme 

genderové stereotypy, požadavky armády a výsledky studií.  

Následně se věnujeme velkým tématům, které ženy při práci v armádě řeší, jako 

sexuální zneužívání, manželství a mateřství vojaček. Zabýváme se problémy jako 

obtěžováním nadřízeným nebo dopadem dlouhé absence matky na dítě. Probíráme 

genderové role v armádě, jak vnímají vojačky jejich mužští kolegové a problém dvojího 

posuzování žen – jako žen a jako vojaček. 
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Abstract: 

 

The aim of this bachelor thesis is to explore current position of women in army and 

combat roles. In the exordium, we define the term armed forces and add a short 

summary of gender, gender stereotypes and roles. This leads us to the teoretical part, 

where we firstly address the common gender differences. We investigate relevant 

physical differences, motivation of men and women, social perception of gender roles, 

stereotype of woman as a weaker worker and influence of women on team. Then we 

confront gender stereotypes, army requirements and research data.  

 

Finally, we address big issues of women working in army, like sexual harrasment, 

motherhood and marriage of soldiers. Here we study problems like harrasement by a 

superior or effect of long period absence on a child. We inquire into how women in 

army are percieved by their male counterparts, gender roles in army and dilemma of 

double perception of female combatants – as women and as soldiers.  
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1. Úvod 

1.1 Ženy v armádě – politické, ale i psychologické téma 

Armáda je instituce, která vnímá vojáctví, jak implicitně, tak explicitně jako převážně 

mužské zaměstnání (Silva, 2008). Historicky se opravdu jednalo o mužskou instituci, 

ale doba se rapidně mění a ženy jsou stále častěji včleňovány do ozbrojených sil. Slouží 

sice v armádách už od počátku dvacátého století, ale nejprve jen ve zdravotních a 

lékařských jednotkách (Woodwart & Winter, 2006). Pečující role byla vnímána pro 

ženy jako vhodnější, než místo v boji na předních liniích. 

 

Jedná se o velmi aktuální téma – legislativa mnoha států se zejména v posledních 

letech zásadně proměňuje. Od roku 2011 začalo Ministerstvo obrany Spojených států 

amerických uvolňovat restrikce pro službu žen v přímém boji. V roce 2013 byl zrušen 

zákaz z roku 1994, což umožnilo ženám nasazení v první linii a v elitních jednotkách 

(Browder, 2010). Jak probíhá proces integrace do útvarů, které byly dlouhá staletí 

výlučně mužské a uznávaly jejich potřeby a hodnoty? Ženy se v nich často setkávají 

s odmítáním, diskriminací a předsudky. Podle Renzettiové a Currana jsou „válka a 

armáda genderově podmíněné a jejich gender je maskulinní. Věcem, které jsou 

femininní, se v armádě vysmívají a tyto věci vědomě eliminují.“ (2003, p. 406). 

Ženy v boji jsou odnepaměti politickým tématem. V dobách americké války za 

nezávislost politikové hlásali, že pro svou neschopnost bránit zemi v časech války, si 

ženy nezaslouží plná občanská práva (Browder, 2010). Populární anglický spisovatel 

osmnáctého století James Burgh, kterého obdivoval a doporučoval i Thomas Jefferson, 

napsal, že „rozdíl mezi svobodným mužem a otrokem, je vlastnění zbraně “ (Handlin & 

Handlin, 1996). 

 

Je to ale také důležité psychologické téma. Jak přijímají ženy svojí pozici v instituci, 

která byla dlouhá staletí vnímána jako mužská? Jak jsou posuzovány svými 

spolupracovníky? Jaké překážky, na rozdíl od svých mužských kolegů, musí při práci 

řešit? Těmto a jiným možným problémům se bude věnovat teoretická část práce. 

V úvodu řeší problematiku genderových rozdílů a samotné přítomnosti ženy v týmu.



 

 

 

 Krátce také srovná motivaci žen a mužů pro vstup do armády. Následně se zabývá 

specifickými problémy, s kterými se musí ženy v armádě potýkat - mateřstvím, 

sexuálním obtěžováním a psychickými dopady účasti na bojových misích a rovněž 

rozebírá vnímání žen jejich spolubojovníky a genderové role žen v armádě. V závěru 

pohlédneme na problém z druhé strany, tedy proč se doposud mužská instituce nyní 

otevírá ženám, a co jí to přináší. 

 

Cílem části „Genderová diferenciace“ je vymezit obecné relevantní rozdíly mezi 

pohlavími. Kapitola „Osobnostní diferenciace“ si klade za úkol porovnat požadavky 

armády, genderové stereotypy a výsledky studií osobnostních charakteristik mužů a žen. 

Část „Ženy v armádě“ má za úkol zaměřit se na konkrétní problémy, se kterými se 

vojačky potýkají.  

 

Je třeba rovněž zmínit rozdíl mezi zaměstnáním v armádě a v ozbrojených složkách. 

Armáda poskytuje mnoho pracovních pozic nebojového charakteru. V této práci  

klademe důraz na ozbrojené složky, kde se  možná genderová diferenciace projevuje 

nejvíce. Rozhodně to však neznamená, že každý voják nebo vojačka má a musí mít 

zkušenost z boje. 

1.2 Definice ozbrojených sil 

Ozbrojené síly České republiky slouží k zajištění bezpečnosti země. Jejich příslušníkem 

je pouze voják v činné službě. Vrchním velitelem ozbrojených sil je prezident 

republiky. Podle zákona o ozbrojených silách, číslo 219/1999 Sb., z roku 1999, jsou 

složkami ozbrojených sil: Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta 

republiky a Hradní stráž. Tato práce se bude zabývat pouze armádou, která je základem 

ozbrojených sil (Ministerstvo obrany, 2014). 

Pojem „ozbrojené síly“ jsme v případě vyhledávání zahraničních studií nahradili 

ekvivalentním anglickým termínem „armed forces“. Podle Oxfordského slovníku jsou 

„armed forces“ :„A country’s army, navy, and air force.“, tedy armáda, válečné loďstvo 

a letectvo dané země.  

Při psaní této práce jsme delší dobu řešili, zda v ná zmínit i policii. Nakonec jsme se 

rozhodli respektovat legální definici, podle které Policie ČR do ozbrojených sil nepatří. 



 

 

 

Policie je ozbrojený bezpečnostní sbor a místo pod ministerstvo obrany spadá pod 

ministerstvo vnitra (Policie ČR, 2014). 

 

1.3 Stručné představení pojmu gender 

Téma genderu a jeho vymezení je předmětem mnoha prací a publikací. Naším cílem je 

pouze definice několika klíčových pojmů. Pro další prohloubení tématu doporučujeme 

například knihu „Ženy, muži a společnost“ od amerických autorů Renzettiové a 

Currana, nebo jinou z mnoha dostupných, kvalitních publikací. 

 

„Lidé se definují mnoha různými způsoby – a jedním z těch nejzákladnějších je, když 

řeknou „jsem muž“ nebo „jsem žena“, když se vymezují z hlediska svého pohlaví.“ 

(Renzetti & Curran, 2003, st. 20). Udáním pohlaví předáváme nejen informaci o 

biologickém nastavení, ale rovněž aktivujeme specifický soubor představ (Renzetti & 

Curran, 2003). Ten pak ovlivňuje naše vnímání pohlaví - genderové role (Renzetti & 

Curran, 2003). Ta je pro nás tak zásadním určujícím faktorem, že mnohdy formuje celý 

pohled na osobnost jedince. Poukázat na možná zkreslení vnímání genderových rolí je i 

jedním z cílů této práce. Ačkoli jen ve vztahu k armádní službě, a nikoli v 

rovině obecné.  

Genderem se v této práci rozumí jak sociální, tak biologické pohlaví. Oproti termínu 

pohlaví má sociální nadstavbu, umožňující věnovat se rozdílům, které nemusí vycházet 

z fyzické podstaty, ale například z odlišné výchovy nebo jiného společenského vnímání 

žen a mužů.  

1.3.1 Genderové stereotypy 

Součástí studií genderu je zkoumání genderových stereotypů, tedy obecných představ 

jaká by měla být žena a jaký muž. „Nehraje zde roli osobní zkušenost, ale pouze 

reprodukovaná, rozšířená informace mezi příslušníky společnosti“ (Beranová, 2011, st. 

13). 

Genderové stereotypy jsou druhem stereotypů sociálních - praktických rámců, které 

nám zjednodušují orientaci ve společnosti a umožňují rychle vyhodnotit neznámého 

člověka či situaci (Beranová, 2011). Cenou je však nevyhnutelně přesnost. Stereotypy 

jsou jen obtížně měnitelné. Lidé se většinou drží svých zažitých představ, a to i poté, co 



 

 

 

jsou jim objektivně vyvráceny. Navíc jsou podle Atkinsona (2007, cit. dle Beranová, 

2011) sebepotvrzující a sebenaplňující. Vedou nás k jednání v souladu s obecným 

stereotypním imperativem dané kategorie (žena, muž, asiat, celebrita, puberťák). 

 

 

 

1.3.2 Genderové role 

Genderová role je celkový profil femininní nebo maskulinní osoby, do značné míry 

určený právě genderovými stereotypy. Podle Renzettiové a Currana (2003) tento 

koncept „odkazuje na způsob chování očekávaný od členů společnosti v souvislosti 

s jejich pohlavní příslušností“ (st. 24). Každá sociální role vyžaduje od svého nositele 

jednání v souladu s obecným očekáváním. Pokud se tak nechová, není společností 

příjimán. Genderová role se dělí na ženskou, femininní a mužskou, maskulinní. 

Feminita a maskulinita nejsou brány jako dva extrémy jedné vlastnosti, ale jako dvě 

zcela se vylučující kategorie. Jedinec s charakteristikami obou kategorií je označován 

jako androgenní. 

Femininita  

Ženská role byla po velkou část dějin lidstva definována jako role domácí. Žena by 

měla být doma s dětmi, starat se o rodinu a domácnost a mít k tomu odpovídající 

vlastnosti (Renzetti & Curran, 2003).  

Podle dotazníku BSRI, který je podrobněji popsán v kapitole 4.3.2 , tvoří femininní 

profil tyto vlastnosti: poddajný, veselý, plachý, něžný, ovlivnitelný lichotkami, oddaný, 

soucitný, citlivý k potřebám druhých, chápající, dojímavý, utěšující druhé, srdečný, 

starostlivý, důvěřivý, dětský, nepoužívající sprostá slova, milující děti, laskavý.  

 

Maskulinita 

Muž je naopak vnímán jako držitel moci, který má zabezpečit rodinu, ulovit pro ni jídlo 

a ochránit ji. V širším významu to pak znamenalo bránit nejen svoji rodinu, ale celý 

kmen případně zemi. Koncept bojovníka a vojáka se tedy vyvinul z mužské role, 

proto je možná tak problematické akceptovat ve vojenské roli ženy.  



 

 

 

Maskulinní vlastnosti jsou podle dotazníku BSRI: spoléhající sám na sebe, nezávislý, 

asertivní, analytický, ochotný jít do rizika, sportovně založený, osobnostně silný, 

energický, bojující za své přesvědčení, má vůdčí schopnosti, rozhodný, dominantní, 

soběstačný, ochotný zaujmout silné stanovisko, agresivní, ambiciózní, soutěživý. 

Praktické dopady se ukazují například v přístupu generála Josiashe Buntigtona III., 

ředitele Virginského vojenského institutu, který nechtěl přijímat ženy jako vojačky před 

tím, než to dostal nařízením Nejvyššího soudu USA. Podle jeho slov se ve vojenském 

institutu učí mužské ctnosti: odhodlanost, sebejistota, sebekontrola a odvaha (Renzetti & 

Curran, 2003). 

 

2 . Genderová diferenciace 

 

2.1 Fyzické rozdíly 

Simonsová (2001) vnímá ženy jako méně způsobilé pro výkon v bojových složkách na 

základě třech aspektů, ve kterých zaostávají za muži: rychlost, síla a vytrvalost. 

Vojenský výcvik, a někdy i samotný výkon povolání, je velmi fyzicky náročný. I když 

se tato práce zabývá převážně psychickými a sociálními rozdíly v pohlaví, fyzické nelze 

zcela opomenout. Mohly by ovlivňovat jak schopnost žen zvládat pracovní vytížení 

v armádě, tak ochotu veřejnosti je v této roli přijímat. 

Muži vykazují, na základě výsledků metaanalýz lepší výsledky v následujících 

faktorech: 

 míra aktivity (d = 0,49) 

 hod do dálky (d = 0,96) 

 síla stisku (d = 0,66) 

 krátkodobý rychlostní běh (d = 0,63 ) 

 skok do dálky (d = 0,54).  

Jsou také schopni více sedů-lehů, které jsou součástí fyzických norem v armádách. 

Průměrná fyzická zdatnost žen je nižší než mužská, což vede k větší zátěži pro 

vojačky v rámci bojové služby (Tarrash, 2011). 

Ženy zároveň ovlivňují následující fyzické rozdíly: 



 

 

 

 o 20 % nižší tělesná hmotnost 

 o 30 % více tělesného tuku  

 o 15 až 30 % nižší aerobní kapacita plic 

 o 30 % menší izometrická síla (statická síla, kde se nemění délka svalového 

vlákna, ale jen jeho napětí) 

 menší kosti   

(Lippa, 2009) 

Praktickým dopadem fyzických rozdílů mezi muži a ženami mohu být vyšší stresové 

hladiny žen během výcviku i mimo něj. Vojačky v ozbrojených i neozbrojených 

složkách projevily vyšší úroveň stresu než vojáci (Tarrash, 2011). Jedním z důvodů 

může být pocit studentek ROTC, že se musí snažit více než jejich mužští kolegové, aby 

„ospravedlnily“ své místo v této (vojenské, mužské) instituci. Podle Silvové se to 

ukazuje nejvýrazněji právě ve fyzických cvičeních. 68 % studentek v její studii uvedlo, 

že se cítí kompetentně pouze pokud dosáhne mužských fyzických standardů. Pokud 

jich nedosáhnou, cítí se méněcenně (Silva, 2008). Kapitánka Clarissa Scottová uvedla, 

že je na vojačky přísnější než na vojáky. Požaduje po nich aby na sobě víc pracovaly, 

protože musí neustále prokazovat, že do armády patří (Browder, 2010). Snahu 

dosáhnout na mužské fyzické standardy lze vnímat jako jeden z mechanismů obrany 

žen proti diskriminaci v armádě. Snaží se tak, aby je muži brali jako sobě rovné 

(Tarrash, 2011). 

Fyzické normy byly původně, po otevření armádních pozic ženám, přizpůsobené 

pohlaví a věku.  Například muž ve věku 22 – 26 let musí udělat 75 sedů-lehů, aby dosáhl 

100% výkonu,  zatímco žena jen 46; takto píše o normách v americké armádě ve svém 

blogu z roku 2009 Jessica W. Teď probíhá posun k zavedení stejných fyzických norem 

pro ženy i muže v armádě, aby se zamezilo stereotypizaci žen jako slabších a méně 

výkonných. Kvůli výše uvedeným fyzickým rozdílům však pro ně budou tyto normy 

subjektivně těžší než pro muže. V britské armádě, kde se upustilo od odlišných norem 

pro ženy, se významně zvýšil počet zranění svalů a kostí (Tarrash, 2011). 

V české armádě se už podle ředitelky odboru náboru Armády ČR nedělají ve výcviku 

mezi muži a ženami žádné rozdíly. Fyzické normy jsou  přizpůsobeny pouze věku, 



 

 

 

všichni musí splnit stejné podmínky. Armáda ČR stanovuje dva fyzické požadavky, 

které jsou následně každý rok přezkoumávány: 

1. silová disciplína: sedy-lehy nebo výdrž ve shybu  

2. vytrvalostní disciplína: dvanáctiminutový běh nebo plavání na 300 m (Havrdová, 

2011). 

Reidy (1975) ve své studii, obsahující statistickou analýzu výkonu studentů ROTC (v 

rámci „Army Physical Fitness Test“, tedy armádním testu fyzické zdatnosti) nenašel 

žádné signifikantní rozdíly mezi ženami a muži (cit. dle Larwood, Glasser & 

McDonald, 1980). Je možné, že cvičením jsou ženy schopné se mužským standartům 

přiblížit. Nesmíme však opomenout možnost, že do armády se hlásí obecně fyzicky 

zdatnější ženy. Každý kadet z ROTC přiznává, že zná alespoň jednu ženu, která 

překoná své mužské kolegy ve fyzických aktivitách (Tarrash, 2011).  

Na druhou stranu se ale nabízí otázka, zda je čistá fyzická zdatnost v armádě vůbec tak 

podstatná. Dnešní způsoby vedení boje značně diverzifikují požadavky na vojáka a 

přehnaný důraz na tělesnou kondici pak může být svým způsobem anachronismus. 

 

2.2 Motivační rozdíly 

Důvody mužů a žen proč jít do armády se v mnohém překrývají, a v něčem různí. 

V kompilaci Browderové „When Jane comes marching home“ uvádějí americké 

vojačky mimo jiné následující důvody pro vstup do armády:  

 touha po dobrodružství  

 silný patriotismus – touha pomáhat svojí zemi 

 potřeba pomáhat lidem 

Některé ženy však uvádějí i pragmatičtější motivace jako:  

 peníze („je to lepší než smažit hamburgery“) (Browder, 2010,  st. 22) 

 možnost získání stipendia na univerzitě (studentky ROTC, vojačky v rezervě 

a gardistky) 

 jistota, zázemí a v USA například i velmi ceněná hrazená zdravotní péče 

(hlavně pro matky samoživitelky - některé uváděly jako důvod pro vstup do 

armády dítě se zdravotním hendikepem)  



 

 

 

V neposlední řadě jsou potenciální vojačky ovlivněny svými blízkými: 

 jiný člen rodiny v armádě 

o otec seržantky Kennedyové - uvádí, že byla zvyklá na vojenský životní 

styl a její táta byl pro ni velkým vzorem 

o starší bratr seržantky Farmerové, kterého vždycky obdivovala, když se 

vrátil z Vietnamu ve své vojenské uniformě, se spoustou historek a 

vojenských vtipů 

 kladný postoj k armádě - Victoria Hagerová, letkyně u pobřežní hlídky, uvedla 

jako důvod nápad svojí matky (Browder, 2011). 

V české studii z roku 2003 zkoumající motivaci pro vstup do armády pak můžeme 

nalézt následující srovnání mezi odpověďmi žen a mužů: 

 Cca 26% žen uvedlo, že je motivovala přítomnost partnera či partnerky 

v armádě, v porovnání s pouhými 4% u mužů - zdaleka největší rozdíl 

 Naopak cca 25% žen (druhá nejméně častá odpověď) uvedlo „Chtěla jsem 

být vojačkou už od dětství“ v kontrastu s téměř 50% mužů 

 80% procent žen vstup do armády vysvětluje získáním sociálních jistot (asi o 

10% častěji než u mužů) 

 Nejčastější důvod pro obě pohlaví byl „dělat užitečnou a zajímavou práci“  

 Jako třetí nejčastější důvod udávali jak muži, tak ženy, že se jim líbí 

vojenská organizace a řád 

 Časté jsou také případy, kdy byl vojákem otec nebo dědeček (Havrdová, 

2011) 

(Hřebíček, 2006) 



 

 

 

 

Poznámka: Převzato z Hřebíček, (2006), st. 101 

 

2.3 Osobnostní diferenciace 

2.3.1 Sociální pohled 

 

Proč jsou ženy vnímány jako méně vhodné či kompetentní pro práci v armádě? Jednou 

z možností jsou již popsané genderové stereotypy. Podle nich ženy postrádají řadu 

psychických aspektů, důležitých pro výkon vojenské profese (Boldry, Wood & Kashy, 

2001). Uvádíme dvě studie, mapující  tyto stereotypy ve společnosti. 

 

Brovermanova studie   

- popisuje sociální představu typického muže a ženy 

 

typický muž:  

 schopný se rozhodovat 



 

 

 

 nezávislý 

 schopný vést ostatní 

 

typická žena: 

 laskavá 

 milá 

 projevuje své emoce  

 pomáhá druhým 

zároveň je však vůči mužům negativně vymezována jako: 

 nesamostatná 

 neschopná 

 iracionální 

 nesoutěživá 

 

(Broverman, Vogel, Broverman, Clarkson and Rosenkrantz, 1972 cit. dle Boldry, Wood 

& Kashy, 2001). 

 

Silvova studie 

- popisuje vlastnosti přisuzované typickým ženám a mužské kvality, které jsou jim 

stereotypně upírány 

 

typické vlastnosti: 

 starostlivost 

 napojení na druhé 

 ochota ke kompromisům 

 

chybějící mužské kvality: 

 sebkontrola 

 asertivita 

 odhodlanost 

 

Při pohledu na ženy v armádě může rovněž zafungovat stereotyp ženy jako slabšího 

pracovníka. To ilustruje zákon, platný v USA do roku 1964. Zakazoval ženám 



 

 

 

nadměrné přesčasy či směny a omezoval fyzické požadavky na ně kladené (McCormick, 

1974 cit. dle Adamse & Lawrence, 1982). Tato hyperprotektivita vytvořila obrázek 

slabé ženy, které musí s těžšími, špinavými nebo nebezpečnými aspekty práce 

přispěchat na pomoc mužští spolupracovníci (Adams & Lawrence, 1982).  

 

Další možný důvod, proč je práce v armádě vnímána jako silně maskulinní, předkládá 

Adachiho studie provedená v Japonsku. Odhaluje, že samotný převažující poměr 

mužů zpětně vytváří dojem mužské práce. V této studii se ukázalo, že poměr žen a 

mužů pracujících v daném povolání je silným indikátorem genderového stereotypování. 

Je důležité si uvědomit, že v armádě, dlouho pro ženy znepřístupněné systémově, byl 

tento poměr ovlivněn uměle. Mimo to ženy vnímají povolání s vyšším poměrem mužů 

za více maskulinní než muži, kteří naopak jako více femininní popisují zaměstnání s 

vyšším poměrem žen (Adachi, 2013). Podle mnohých analytiků je vyloučení žen 

z bojových rolí určeno spíše otázkou sémantiky než reálnou náplní a nebezpečností dané 

práce (Renzetti & Curran, 2003). 

  
2.3.2 Pohled armády 

Profil  vojáka 

 

Jaké vlastnosti armáda opravdu požaduje? Předkládáme britský profesní profil, názor 

seržanta v aktivní službě, prezentované hodnoty americké a britské armády a důležité 

osobnostní vlastnosti podle Molosské námořní akademie. 

 

Podle britského Národního profesní poradenské služby (National career service) by měl 

voják mít tyto kvality:  

 Sebekázeň, sebejistotu a iniciativu 

 Umět dobře pracovat v týmu 

 Pohotově myslet a reagovat v rychle se měnících situacích 

 Dobré komunikační dovednosti 

 Tělesnou zdatnost 

 Ochotu účastnit se boje 

 Schopnost přijímat instrukce a plnit rozkazy 

 Relevantní praktické a technické dovednosti (podle útvaru a regimentu) 

 



 

 

 

(National Career Service, 2012) 

Podle seržanta Griffina jsou kvality, které potřebuje dobrý voják pro boj: 

 

 Mít vnitřní sílu jednat, když je potřeba akce 

 Nebýt unáhlený 

 Umět neohroženě bojovat – být naprosto determinovaný vyhrát 

 

(Griffin, 2011)  

 

Americká armáda uznává 7 základních hodnot, podle kterých by se měl voják nebo 

vojačka chovat: 

 Věrnost (ústavě, jednotce a ostatním vojákům) 

 Povinnost (Duty)  

 Respekt 

 Nesobecká služba 

 Čest 

 Integrita 

 Osobní odvaha 

 

   Britská armáda respektuje podobné základní hodnoty: 

 Nesobecká oddanost 

 Odvaha 

 Kázeň 

 Věrnost 

 Integrita 

 Respekt k ostatním 

 

Podle Molosské námořní akademie jsou čtyři osobní kvality, kterých by měl 

dosahovat každý voják: 

 Odvaha 

 Čest, přímost a otevřenost 

 Způsobilost 

 Oddadost 



 

 

 

 

Žena a její vliv na práci v jednotce 

Jaký je hlavní důvod omezení vstupu žen do bojových skupin? Mnozí velitelé 

argumentují faktorem týmové spolupráce. Podle Prohlášení o bojové efektivnosti a 

genderu, vydaného britskou armádou roku 2002, nejsou hlavní motivací zákazu 

fyzické nebo psychické nedostatky žen, ale obava, že by kvůli jejich ženskosti utrpěla 

soudržnost jednotky. Dokument však nedefinuje ženskost, ani v čem spočívá její 

nebezpečí. Neobává se ani specificky ženského jednání, ale rizika jejich pouhé 

přítomnosti. Reagoval by voják jinak na smrt člena opačného pohlaví? Prokazovali by si 

příslušníci smíšené jednotky stejnou vzájemnou podpory jako v  čistě mužských 

útvarech? Jelikož podmínky opravdového nasazení v boji jsou nesimulovatelné, je podle 

dokumentu lepší inkluzi žen do týmu vůbec neriskovat (Ministerstvo Obrany 

Spojeného království, 2002 cit. dle  Woodwart & Winter, 2006). 

Stejný argument byl britskou armádou použit i proti začlenění mužů s veřejně 

deklarovanou homosexuální orientací (omezení zrušeno roku 2000 nařízením 

Evropského soudu pro lidská práva) (Woodwart & Winter, 2006). Pro dobrou sociální 

integraci v armádě jsou podle Dandekera důležité tři vlastnosti: disciplína, autorita a 

konformita (Dandeker & Mason, 2003 cit. dle Woodwart & Winter, 2006). Jakákoli 

deviace od normy - tedy bílého, heterosexuálního muže - je brána jako potenciální 

ohrožení sociální integrace. Důstojnice ve  studii Woodwartové se cítila být v armádě 

vnímána jako deviace od mužské normy (Woodwart & Winter, 2006). 

Ve studii z roku 1994 se 20 až 30 procent vojáků, a ještě vyšší podíl důstojníků, 

domnívalo, že smíšení jednotek by mělo negativní efekt na její soudržnost. A to i když 

byla otázka formulována pozitivně („Mít obě pohlaví na pracovišti zlepšuje pracovní 

atmosféru“). Z vojaček nesouhlasilo pouze pět procent (Stihem, 1998).  

 
2.3.3 Výsledky studií 

 

Osobnostní vlastnosti můžeme definovat jako vnitřní faktory, částečně určené 

zkušeností a částečně dědičností a fyziologií, které u daného jedince způsobují 

charakteristické vzorce myšlení, chování a pocitů (Lippa, 2009, st. 35). Jsou jedněmi 

z nejstabilnějších prvků psychického obrazu člověka a je tedy velmi důležité určit, zda 

se v nich muži a ženy zásadně odlišují. Genderové stereotypy se často týkají právě 



 

 

 

osobnosti, proto mají takovou sílu. Vytvářejí pocit, že o určené osobě hodně vypovídají. 

Uvádíme metananalýzu osobnostních studií a jednu samostatnou studii. Metaanalýza se 

zabývá studiemi měřícími Velkou pětku, obecně uznávané nejzákladnější osobnostní 

faktory, tvořené množstvím podfaktorů a konkrétních vlastností. Studie byla provedena 

na velkém vzorku osmnáctiletých a předkládá výsledky Multidimenzionálního 

osobnostního dotazníku.  

 

Costaoava, Terraciaova a McCraeova metaanalýza 

 studuje genderové rozdíly ve faktorech Velké pětky 

 částečně upřesněné daty Feingoldovy metaanýzy 

 

Ženy mají vyšší: 

 Útlocitnost (f. příjemnost, d=0,50) 

 Úzkosnost (f. neuroticimus,  d = 0,28) 

Nižší: 

 Asertivitu (f.extraverze, d = 0,50) 

 Vyhledávání vzrušení (f. extraverze) 

 Šikovnost (f. svědomitost) 

 Fantazie (f. otevřenost) 

 Otevřenost novým myškenkám (f. otevřenost) 

(Lippa, 2009) 

 

 

Moffitova, Caspiho, Rutterova a Silviové studie 

- studuje osobnostní faktory 

- provedena na majoritě 18ti letých dívkách a chlapcích z Dunedinu,  Nového Zealandu 

 

Ženy mají vyšší: 

 

 Vyhýbaní se riziku (d = 0,72) 

 Tradicionalismus (potřebuje předvídatelné prostředí, má vysoké morální 

normy, je konzervativní) (d= 0,72) 

 Reakci na stres (je nervózní a zranitelný, obává se, je náchylný k přemrštěným 

reakcím) (d= 0,41) 



 

 

 

 Sociální otevřenost (d= 0,43)  

 Sebekontrolu (zamýšlí se nad sebou, je opatrný a pozorný) (d = 0,34) 

 

Nižší: 

 Agresi (je ochoten využívat ostatní a způsobovat jim nepříjemnosti) (d = - 0,87) 

 Odcizení (je podezřívavý, cítí se podvedený, pronásledovaný a ohrožený) (d = - 

0, 32) 

 Cílevědomost (d = -0, 22) 

 Sociální status (Dominance) (je silný a rozhodný, ovlivňuje ostatní, vyžívá se  

ve vůdčích pozicích) (d = -0, 19) 

(Lippa, 2009) 

 

Považovali jsem za důležité prozkoumat základy stanoviska britské armády, že ženy by 

narušily fungování týmu. Průzkum kvality zaměstnání z roku 1973 ukazuje, že muži, 

kteří pracují ve smíšeném pracovním prostředí mají signifikantně nižší 

sebevědomí, spokojenost s prací a častěji trpí depresemi (Wharton & Baron, 1987). 

Podle Bearové zase ze současných studií a meta-studií vyplývá, že genderová diverzita 

v pracovní skupině podporuje skupinové procesy, zatímco její vliv na výkonnost je 

nejasný. Přítomností žen je pozitivně ovlivněna skupinová inteligence (Bear & Woolley, 

2010). Woolleyová to vysvětluje jejich vyšší sociální senzitivitou, empatií a schopností 

vnímat neverbální podněty.  

Je tedy otázkou, zda přílišná stejnorodost týmu nevede spíše k omezenému a 

nekritickému jednání, zatímco diverzifikace umožňuje lepší zpětnou vazbu a snižuje 

šanci na identifikaci s chybným rozhodnutím. 

 

2.3.4 Srovnání  

V předchozích kapitolách jsme vymezili základní genderové stereotypy a prozkoumali 

hodnoty, které armáda od svých adeptů očekává. Pojďme je nyní porovnat s výsledky 

osobnostních studií mužů a žen. Cílem je určit, zda typické charakterové vlastnosti žen 

vojačky ve výkonu spíše bonifikují, či omezují. 

 

 .Sebekázeň, sebejistotu a iniciativu 



 

 

 

 Sebekázeň stereotypně považována za mužskou vlastnost. Podle výzkumů ji 

ale mají vyšší ženy (v určitém pojetí). 

 Sebejistota a iniciativa se spíš slučuje se stereotypem muže (má být: 

osobnostně silný, postarat se sám o sebe, asertivní, ochotný zaujmout silní 

stanovisko) než se stereotypem ženy (poddajná, plachá, důvěřivá).  

 Asertivita je u mužů prokazatelně vyšší.  

 Mohla by být negativně ovlivněna prokázaně vyšší úzkostností žen.  

 

 Umět dobře pracovat v týmu a dobré komunikační dovednosti 

 Stereotypně jsou ženy považovány za víc citlivé k potřebám druhých, ochotné 

ke kompromisu a starostlivé. To by je mohlo činit lepšími spolupracovnicemi a 

týmovými hráčkami, jelikož by pořád měly na mysli ty druhé. 

 Mají prokázaně vyšší faktor Velké pětky přivětivost, hlavně útlocitnost, nižší 

asertivitu a vyšší sociální sociální přívětivost, která souvisí s tím, jak má člověk 

rád lidi.  

 Muže by mohl ovlivňovat jejich vyšší pocit odcizení, který v sobě zahrnuje  

podezíravost  a pocit zrady. 

 

 Pohotově myslet a reagovat v rychle se měnících situacích 

◦ Podle genderových stereotypů jsou muži schopnější se rozhodovat. 

◦ Podle výzkumů mají vyšší fantazii a otevřenost novým myšlenkám.  

◦ Ženy by mohla brzdit prokázaná vyšší reakce na stres (ve stresu se člověk 

hůř rozhoduje) a tradicionalismus.  

 

 Ochotu účastnit se boje 

◦ Dle stereotypů jsou muži ochotnější jít do rizika, což odpovídá výsledkům 

osobnostních výzkumů.  

 

 Schopnost přijímat instrukce a plnit rozkazy 

◦ Ženy jsou stereotypně považovány za ochotnější ke kompromisům a muži za 

nezávislejší, asertivnější a dominantnější, což by mohlo ovlivňovat jejich 

ochotu přijímat rozkazy.  

◦ Mužská vyšší asertivita a dominance je prokázaná.  



 

 

 

 
Z analyzovaných osobnostních požadavků jednoznačně nevyplývá, že by ženy nebo 

muži měli lepší předpoklady pro armádní profesi. Dva faktory, které nejlépe vystihují 

představu vojáka – ochota účastnit se boje a sebekázeň, ale odpovídají stereotypu muže. 

Možná i proto je vojáctví vnímané jako mužské povolání, i když podle výzkumů k tomu 

neexistují objektivní podklady.  

 

Přesvědčení, že by ženy měly v armádě podávat horší výsledky, se ale odráží na jejich 

sebevědomí. Jinak pak přistupují k vojenským úkolům a vnímají svůj přínos v armádě 

(Biernat at al., 1997 cit. dle Boldry, Wood & Kashy, 2001). Tento efekt přibližuje 

známý experiment s matematickými úlohami. Když si ženy před řešením úloh přečetli 

informaci, že skórují stejně úspěšně, jako muži, dosahovaly podobných výsledků. 

Pokud byly ale upozorněny, že bývají lepší muži, umisťovaly se podstatně hůře 

(Třešňák, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ŽENY V ARMÁDĚ 
 

 

V této kapitole nejdříve shrneme současnost a vývoj pozice ženy v armádách světa. 

Následně se budeme zabývat rozdílnými zkušenostmi žen a jejich specifickými 

problémy v tomto zaměstnání, například mateřstvím, nebo vyšším rizikem sexuálního 

obtěžování. 

3.1 Situace žen v armádě a na bojových pozicích 

Počty žen v armádách NATO se v posledních letech rapidně zvyšují. V roce 2007 

tvořily 14,3 procent americké a 9,1 procent britské armády ženy v aktivní vojenské 

službě (Shumer, 2007). Pouze některé země umožňují ženám v ozbrojených složkách 

aktivně se účastnit boje. Jsou to: Spojené státy Americké, Nový Zéland, Norsko, Finsko, 

Švédsko, Švýcarsko, Izrael, Srbsko a Německo (Browder, 2011).  

3.1.1 Armáda České republiky 

V roce 2014 tvoří resort ministerstva obrany 21 011 vojáků a vojaček z povolání a 

7 530 občanských zaměstnanců, celkem tedy 28 541 osob (Ministerstvo obrany, 2014). 

V roce  1997 sloužilo v české armádě jen 6,97 procent žen, v roce 2010 již 13,4 

(Hřebíček, 2006). Počet žen v české armádě i jejich procento tedy konstantně stoupá. 

Pro kompletní přehled je přiložen  Graf 1 – Vývoj počtu vojaček. 

Graf 1 – Vývoj počtu vojaček 

 

VZP =Vojáci/vojačky z povolání 

Poznámka: Převzato z Havrdová, (2011), st. 38 



 

 

 

Významněji se začala problematika integrace žen do české armády zpracovávat v roce 

1998, kdy byla ustanovena pracovní skupina k řešení problematiky rovnosti mužů a žen 

v AČR (Hřebíček, 2006). Ženy tvoří konstantně 10 až 15 procent uchazečů o práci 

v armádě ČR. V průměru jsou vojačky stejně staré jako vojáci. Doposud většinou 

neslouží na nejvyšších pozicích, nejčastěji jsou poddůstojnicemi, jedna třetina je 

v důstojnických funkcích. Nejvyšší hodnost na kterou u nás dosáhla žena (do roku 

2010) byla plukovnice, následovaná 21 podplukovnicemi (Havrdová, 2011). V roce 

2014  byly plukovnice už čtyři. Ženy české armády slouží častěji v logistice a ve 

vzdušných silách (stejně jako v armádě americké), méně často u pozemních sil. Podle 

studie z roku 2003 se ženy účastní zahraničních misí méně, než muži (asi 8 % žen ku 15 

% mužů) (Havrdová, 2011). 

Většina žen nastupuje do armády buď ze střední nebo vysoké vojenské školy (v roce 

2010 ženy tvořily 29 procent studentstva na vojenských vysokých školách). 

Vysokoškolské vzdělání má 25 procent vojaček, 70 procent má střední vzdělání 

zakončené maturitou. Každý, kdo chce pracovat v armádě, musí navíc projít 

tříměsíčním intenzivním výcvikem ve Vyškově (Havrdová, 2011).  

3.1.2 Armáda Spojených států amerických 

Procento žen v americké armádě značně variuje podle jednotlivých složek. V letectvu 

najdeme 19,6 procent žen, v námořnictvu 14,9 procent. Ovšem v námořní pěchotě jich 

slouží jen 6 procent. V rezervě je podíl žen mnohem vyšší - až 31,3 procent. Téměř 

polovina vojaček v aktivní vojenské službě byla vyslána buď do Iráku, nebo do 

Afghánistánu (Shumer, 2007). Do roku 2009 v těchto zemích padlo 121 žen, 

(Department of Defense, 2009 cit. dle Street, 2009) což tvoří přibližně 2,25 procent 

všech úmrtí v jednotkách (Fischer, 2009 cit. dle Street, 2009). Dalších 634 žen bylo 

zraněno (Department of Defense, 2009 dle Street, 2009). Podotýkáme, že tato data 

vychází ještě z dob, kdy ženy nemohly sloužit v bojových útvarech. Ženy působící 

v misích, ať už na  bojových či nebojových pozicích, jsou v současnosti přímými 

účastnicemi konfliktu. Zvláště v zemích, kde se nevede válka s jasně definovanou 

bojovou linií, ale probíhá partyzánský boj v městských válečných zónách (Street, 2009). 

Před tím, než mohou být adepti přijati, musí projít intenzivním přípravným kurzem - 

„boot campem“, což  je fyzicky velmi náročný vojenský tréninkový tábor. 

 



 

 

 

 

3.1.3.Krátký pohled do historie žen v armádě 

- na příkladu vývoje v armádě spojených států: 

1948 - Přijat zákon, činící z žen stálou složku amerických armádních služeb. 

1976 - Díky zákonu, podepsanému prezidentem Geraldem Fordem, nastoupila první 

skupina žen do amerických vojenských akademií.  

1994 - Nařízení ministerstva obrany USA zakazuje přiřazení žen do pozemních 

bojových jednotek menších než brigáda (mohou tedy působit u organizování boje a u 

zabezpečení nebo ve štábech, ale ne v bojových jednotkách). 

2008 - První žena, Ann E. Dunwoodiová, se stává generálkou. 

2012 - Armáda zpřístupňuje ženám kolem 14 000 pozic v menších jednotkách, blíž 

k přední linii.  

2013 – Byl podepsán příkaz, podle něhož ženy musí mít v bojových složkách stejné 

příležitosti jako muži. Vojenské služby začínají zvažovat, jak a kdy včleňovat ženy do 

jednotlivých útvarů, včetně jednotek zvláštního určení.  

2013 – Bylo rozhodnuto, že ženám budou zpřístupněny ty nejelitnější komanda 

americké armády - Army Rangers v roce 2015 a  Navy Seals v roce 2016  

(Norfolk Daily News, 2013). 

3.1.4 ROTC 

Respondenti mnoha amerických armádních studií, citovaných v této práci, jsou studenty 

a studentkami ROTC. Proto se nám zdá vhodné vysvětlit, co program ROTC obnáší. 

ROTC „Reserve Officers' Training Corps“ je vysokoškolský stipendijní program, 

který platí studentům v USA vysokoškolské stipendium za předpokladu, že budou po 

skončení studií sloužit minimálně čtyři roky jako důstojníci a důstojnice v americké 

armádě. Do tohoto stipendijního programu je zapojeno více než 1 000 univerzit a 

„colleges“ v USA. Studenti  ROTC chodí na normální vysoké školy a zároveň absolvují 

vojenské přednášky, fyzická cvičení a letní tréninkové tábory (Neiberg, 2000 cit. dle 

Silva, 2008). Program ROTC je největším zdrojem důstojníků v USA. Pochází z něj 75 

procent důstojníků armády celkově a 60 procent důstojníků pozemních vojsk (Silva, 

2008).  

Je třeba zmínit, že ve Spojených státech amerických jsou poplatky za studium na 

vysoké škole velmi vysoké. Studenti často zvažují, zda si studium budou moci dovolit a 



 

 

 

chtějí vyjít z vysoké školy s obrovským dluhem. Některé vojačky v publikaci 

Browderové přiznaly, že nastoupily k armádě proto, že jim program ROTC zaplatil 

vysokoškolské studium. Je otázkou, zda to pak neovlivnilo jejich motivaci a výkon 

služby.  

 

3.1.5 Izraelská armáda 

Izrael je jediná země s povinnou vojenskou službou pro ženy, uzákoněnou roku 1948. 

Roku 1951 proběhla změna tohoto zákona, uzavírající ženám bojové role, které původní 

zákon nijak neupravoval. Tato změna platila do poloviny devadesátých let, kdy 

Nejvyšší soud prohlásil, že je formou genderové diskriminace. V roce bylo 1976 pouze 

30 procent vojenských pozic přístupných ženám, zatímco roku 1997 už 78 procen 

(Tarrash, 2011).V Izraelské profesionální armádě nyní slouží asi dvacet procent žen 

(Jewish women archive). 

 

3.1.6 Zážitky z boje 

Pokud je voják či vojačka  jakékoli armády vyslán nebo vyslána do bojové mise,  

pravděpodobně zakusí některý z tzv. zážitků z boje, což znamená:  

 být napaden 

 být pod palbou nebo pálit na nepřítele 

 být svědkem zranění a úmrtí spolubojovníků, nepřátelských jednotek nebo 

civilního obyvatelstva.  

Podle studie, které se zúčastnilo přes 88 000 vojáků, vyslaných do Afganistanu či Iráku, 

67 až 70 procent prodělalo alespoň jeden bojový zážitek (Milliken, Auchterlonie, & 

Hoge, 2007 cit. dle Street, 2008). Právě tyto zkušenosti jsou častým spouštěčem rozvoje 

PSTD, kterému se věnuje kapitola 3.6.1 této práce. Ženy jsou obecně více 

konfrontovány s následky bitvy  (38 % žen ku 29 % mužů), přičemž muži se více 

podílejí na jejím průběhu. To může rozvoj PSTD u žen prohloubit, neboť na rozdíl od 

mužů postrádají pocit kontroly nad situací. Na druhou stranu může přímá účast v boji 

vyvolávat větší pocity viny a zodpovědnosti. 

 

 



 

 

 

3.1.7 Proč se armáda otevírá ženám 

Genderová liberalizace dvacátého století ženám otevřela zcela nové možnosti uplatnění 

v mnohých oborech, a tedy i v armádě. Je však třeba zvážit i jiné možné důvody, proč 

armáda pracovní pozice ženám uvolnila. Například v roce 2006 bylo 70 procent procent 

z jednotek americké armády vyslaných do Iráku už potřetí a podle ministerstva obrany 

byla americká armáda maximálně vytížená. To mohlo podnítit masovou náborovou 

kampaň žen do námořních sil v roce 2008. Stejný názor sdílí i ředitel Amerického 

muzea žen v armádě, podle kterého armáda nemění svůj pohled na příjímaní žen 

protože chce, ale protože musí (Browder, 2011). Podle Rustada (1982, cit. dle Renzetti 

& Curran, 2003) armáda vnímala ženy jako záložní sbor levné pracovní síly, která 

dostala výpověď v okamžiku, kdy ji mohli nahradit muži (Silva, 2008). To může 

vysvětlovat přetrvávající negativní postoj vojáků vůči vojačkám a  problémy, které 

budou rozebrány v dalších kapitolách.  

 

3.2 Genderové role žen v armádě 

Výzkumu Tarrashové na ženách v americké armádě zkoumal jejich identifikaci s 

jednotlivými genderovými rolemi. Jeho výsledky jsou prezentované v tabulce 1. 

 

Tabulka 1-  Distribuce účastníků na základě jejich pohlavní role 

 Femininní 

(%) 

Maskulinní 

(%) 

Nevyhranění (Non-

sexed typed)  (%) 

Androgení (%) 

Ženy nasazené v boji 22,4 22,4 26,7 28,4 

Muži nasazení v boji 3,9 31,2 31,2 33,8 

Kontrolní skupina - 

ženy 

37,8 10,1 23,5 28,6 

(Tarrash, 2011) 

 Této studie se účastnilo 232 žen a 77 mužů nasazených v boji a 119 kontrolních žen. 

Ve skupině žen nasazených v boji byl podíl žen s maskulinní genderovou rolí 

výrazně vyšší než u kontrolních žen. Tyto výsledky lze interpretovat minimálně dvojím 

způsobem. Buď v rámci výkonu armádní služby ženy přijimají maskulinní roli, jinými 

slovy za práci v armádě a postup v ní musí platit svou femininitou. Nebo přirozeně 

maskulinní ženy více inklinují ke vstupu do armády. Přičemž obě tyto hypotetické 



 

 

 

korelace se nevylučují, takže je možné, že se v reálu uplatňují obě. Podle Tarrashové 

(2011) byly vojačky bojových jednotek v některých mentálních aspektech podobnější 

svým mužským spolubojovníkům, než vojačky jednotek nebojových. 

Kompilace Browderové 

- soubor rozhovorů s příslušnicemi armády, sledující jejich postoje a zkušenosti 

 některé vojačky uvedly, že se cítily v jistém směru svobodněji při nasazeních, 

protože na rozdíl od civilního života nikoho nezajímá jestli máte zavázané boty 

nebo dobrý sestřih vlasů  

 jiné byly otázkou „Jak si myslíte, že vaše pohlaví ovlivňovalo vaši službu a 

zážitky z armády“ uražené. Tvrdily, že jejich pohlaví nemá co dělat s jejich 

službou v armádě 

(Browder, 2010) 

Výzkum Silvové  

sledoval postoj žen ke studiu na ROTC, který zajímavě reflektuje jejich vnímání vlastní 

role 

 všechny ženy ve vzorku souhlasily s tvrzením, že vidí kulturu ROTC jako 

příležitost být silná, asertivní a zručná  

 většina účastnic uvedla, že považují studium na ROTC za možnost oprostit se 

od některých stereotypů tradiční feminity 

 18 ze 25 studentek uvedlo, že ROTC jim umožnila se méně stresovat dosažením 

ideálu ženského těla. Jedním z důvodu je zcela odlišný kontextový rámec  

ROTC, ve kterém je tělo bráno spíše jako aktivní nástroj než pasivní ozdoba  

(Silva, 2008) 

Je tu jistá dichotomie, kterou cítí i mužští studenti z ROTC -  tlak na to být silná 

v armádní službě a mimo to si zachovat svoji ženskost. Brittany, jedna z účastnic studie 

Silvové, to popsala takto: „Mimo (ROTC) se chci cítit více ženská, ale když jsem v práci, 

nechci být femininní“ (Silva, 2008, st. 944). Podle Herberta (cit. dle Silvové, 2008) ženy 

v armádě čelí dvojí výzvě: jsou posuzovány jako vojačky a zároveň jako ženy. Musí 

prokázat kulturně definované mužské kvality jako sebekontrolu a stoicizmus a zároveň 

si ponechat stabilní ženskou identitu. Otázkou je, do jaké míry můžou ženy upevnit a 



 

 

 

šířit své působení v armádě a zároveň si ponechat svojí ženskost (Silva, 2008). Podle 

Shaffera a Weglera (1974) navíc zaměstnavatelé obecně považují ženy za 

kompetentnější, pokud se chovají maskulinně, což je ale odcizuje jejich 

spolupracovníkům (cit. dle Adams & Lawrence, 1982). 

 

3.3 Vnímání vojaček vojáky 

Některým vojákům připadá, že jejich elitní profese snížila své nároky a zpronevěřila se 

tradicím tím, že se otevřela ženám (Tarrash, 2011). 

Hřebíčková studie 

zkoumá otázky týkající se pocitů vojáků a vojaček ohledně probíhající integrace žen do 

armády a bojových složek.  

Na otázku „Myslíte si, že by v AČR mělo sloužit více žen než dosud?“ odpovědělo:  

 v roce 2000 kladně  58 % vojáků  

 v  roce 2002 70 %  

 ale v roce 2003 už jen 50% 

Autor dodává, že pokles v roce 2003 může souviset se zmenšováním stavů v armádě. 

Vojáci mohli tedy vnímat negativně jakýkoliv přírůstek dalších spolupracovníků, 

nehledě na pohlaví. Ve sběru dat roku 2003 se Hřebíček rovněž zabýval konkrétními 

názory na službu žen v armádě. 

 59 % vojáků se domnívá, že ženy by sice v armádě sloužit měly, ale jen na 

vybraných postech 

 28 % tvrdí, že ženy by měly sloužit na všech pozicích bez omezení 

 6 % si myslí, že tam nepatří, ale nijak to neřeší  

 4 % jsou zásadně proti službě žen v armádě  

Ženy sloužící v armádě se k této otázce vyjadřovaly pozitivněji:  

 50 % vojaček se domnívá, že ženy by sice v armádě sloužit měly, ale jen na 

vybraných postech 

 47 % tvrdí, že ženy by měly sloužit na všech pozicích bez omezení 



 

 

 

 1 % si myslí, že tam nepatří, ale nijak to neřeší  

 1 % jsou zásadně proti službě žen v armádě  

(Hřebíček, 2006) 

Studie, provedená v roce 2013 ve Spojených státech amerických, popisuje, že mladší 

muži a ti, kteří za poslední dva roky sloužili s ženami, souhlasí více s jejich s dalším 

náborem. Vojáci, působící déle zejména v čistě mužských jednotkách, jsou 

k postupující integraci skeptičtější (Guardian, 2014). 

Jiná studie, pracující s vojáky a vojačkami, nasazenými ve válce v Zálivu ukázala, že 

Ženy cítily menší podporu ze strany svých kolegů a nadřízených než muži (Rosen et 

al., 1999; Vogt et al., 2005 cit. dle Street, 2009). Přitom zvláště při nasazení je sociální 

podpora velmi důležitá. Sociálně podporující vztahy mezi vojenským personálem byly 

identifikovány jako významný faktor odolnosti pro mnoho stresorů souvisejících 

s armádou a  bojem. Jejich absence neomezuje jen pracovní výkon, ale rovněž činní 

ženy náchylnější v rozvoji PSTD (Bliese, 2006; Griffith & Vaitkus, 1999 cit. dle Street, 

2009). 

Roku 1994 byla ve Spojených státech přijata legislativní změna, nově umožňující 

ženám sloužit na bojových lodích a letadlech, ne však v přímém boji. Bezprostředně 

provedená studie ukázala, že dvacet až třicet procent vojáků se nedomnívalo, že by 

ženy byly schopny vykonávat jejich práci. Vojačky si naopak myslely, že by ji 

zvládly. 13 až 27 procent vojáků si myslelo, že ženám chybí potřebná síla a odolnost, 

s čímž ženy také většinou nesouhlasily. Až polovina důstojníků se domnívala, že ženy 

by nebyly efektivní. S tím, že by z žen byli stejně dobří vojáci v přední linii souhlasila 

skoro čtvrtina řadových vojáků, ale mnohem menší množství důstojníků. Polovina 

vojáků a dvě třetiny důstojníků s tím vyloženě nesouhlasilo. 20 procent až 30 procent 

procent mužů se domnívalo, že smíšení jednotek by mělo negativní efekt na soudržnost 

jednotky. To, že by efektivita jednotky šla dolů kdyby jít velela žena si myslelo 20 

procent vojáků (Stihem, 1998). Vojáci mají tedy na výkon vojaček ve všech bodech 

horší názor. A to tím horší, čím vyšší je jejich funkce. 

 

Většina studentů ROTC, účastnících se studie Silvové, vnímá pozitivně, pokud se žena 

v armádě nevzdá své ženskosti. Je si vědoma své ženské role, i když si oblékne 

uniformu. Zároveň se ale 69 % nedomnívá, že by to vojačky zvládali. Jeden 



 

 

 

z respondentů studie vysvětluje, že vnímá jako nejženštější atribut mateřství. Studentky 

ROTC se podle něj projevují méně mateřsky než ženy v civilu (Silva, 2008). Rotná 

Shawntel Lotsonová zase popisuje, že pro vojáky byla  „Seržantka Lotsonová“ a 

„Máma Lotsonová“. Vojáci ji respektovali, ale zároveň jim poskytovala bezpečné a 

přátelské prostředí. Podle Lotsonové vojáci tak vzdálení svým rodinnám, potřebovali 

citovou podporu (Browder, 2010).  Soucitné, citlivé a pečující vojačky tak mohou jejich 

spolubojovníci logicky vnímat jako mateřské figury. 

 

3.4 Sexuální zneužívání v armádě 

Streetová (2009) vymezuje sexuální zneužití jako kontinuum stresujících zážitků 

sexuálního typu nebo se sexuálním podtextem. Nejvážnějším činem na škále 

sexuálního zneužívání je sexuální útok a zážitek nechtěného sexuálního kontaktu, od 

doteku, po dokonané znásilnění. Streetová dále rozeznává sexuální obtěžování („sexual 

harrasement“), čili podmiňování benefitů sexuálními službami, nebo jakékoli sexuální 

chování, které vytváří nepříjemné, zastrašující nebo nepřátelské pracovní prostředí 

(Street, 2009).  

Pracovní prostředí, která jsou tradičně více dominovaná muži a charakterizovaná 

relativně vysokými rozdíly v moci mezi organizačními úrovněmi, vykazují větší výskyt 

těchto sexuálních stresorů (Ilies et al., 2003; Lafontaine & Tredeau, 1986 cit. dle Street, 

2009).  Oba atributy armádu významně reprezentují. Navíc při zahraničních misích jsou 

vojáci dlouhé měsíce daleko od domova, pryč od svých stálých i nestálých partnerek. 

Mají omezené možnosti přístupu k jiným ženám, ovlivněné například dlouhou pracovní 

dobou, malým množstvím volného času a pobytem na základně.  

Podle Fennera a de Youngové (2001) je naopak představa zvýšené sexuální apetence „v 

zákopech“ (celkově vypjaté bojové situaci) spíše záležitostí populárních zobrazení než 

reality. Podle svědectví veteránů smíšených jednotek z druhé světové války je v tak 

vypjaté situaci sexuální aktivita mezi spolubojovníky spíše snížená, a to ze tří 

důvodů:  

1) Člověk bojuje o přežití a vypořádává se s vyčerpáním špínou, nedostatkem 

soukromí a hrozbou útoku a odsouvá sexuální apetenci do pozadí. Jak podle 



 

 

 

historických, tak i novodobých svědectví mají lidé v krizových situacích spíše 

potřebu bezpečí a přátelství než sexu. 

2) Vojáci a vojačky mají tendenci se vnímat spíše jako bratři a sestry. 

3) I když existují případy lidí, kteří se po návratu do civilního života vzali, během 

bojů mezi nimi k pohlavnímu styku nedošlo. 

(Fenner & deYoung, 2001)  

Podle studie Pentagonu z roku 2006 i přes to třetina vojaček uvádí, že byla sexuálně 

obtěžována (Browder, 2010). Z osmnácti žen, které po nasazení v Iráku využily 

psychologických služeb ve veteránském zdravotnickém centru, deset (56 %) zažilo 

sexuální trauma a tři (17 %) znásilnění (Katz, Bloor, Cojucar, & Draper, 2007). Řada 

vojaček uvádí „soldier-on-soldier rape“, tedy znásilnění jiným vojákem, jako hlavní 

rozdíl ve zkušenosti mužů a žen v armádě. Většina ovšem postrádá přímou zkušenost. 

Podle četařky Baptistové: „Bylo to prostě špatné pro ženy, které musely jít v noci na 

záchod. Člověk nechtěl jít dvě až pět minut sám potmě, protože znásilnění se prostě 

stávala. Takže jsme používaly nočníky.“ (Browder, 2010, st. 143). I v odborných 

článcích, týkajících se žen v armádě se často objevuje téma sexuálního zneužívání. Na 

jedné ze základen, kterým velela generálka, se rozdaly všem vojačkám píšťalky. Kvůli 

stížnostem na diskriminaci následně i všem vojákům. Objevily se vývěsky na 

záchodech „Pokud jste byla obětí sexuálního útoku nebo obtěžování nahlaste to, 

prosím.“ Probíhaly různé edukační programy, ale ke znásilněním docházelo nadále 

(Browder, 2010). 

Sexuální zneužívání je samozřejmě zraňující zkušeností v jakémkoli kontextu, ale u žen 

v armádě má ještě další specifika. Oběť musí často fungovat na plný výkon a pod 

stresem ve vypjaté, ohrožující situaci s velkou pravděpodobností zážitků z boje. Data 

z civilního obyvatelstva naznačují, že vystavení více typům traumatických zážitků 

zvyšuje riziko negativního narušení psychického stavu (Breslau, Chilcoat, Kessler, & 

Davis, 1999). Trauma ze sexuálního útoku tak může prohloubit už vzniklý stres ze 

zážitku z boje  (Street, 2009). Oběti se při napadení svými spolubojovníky cítí zrazeny a 

domnívají se, že pokud čin nahlásí, budou jen trestány (Street, Kimerling, Bell, & 

Pavao, v tisku, cit. dle Streetové, 2009). Rotná Lotsonová popsala případ, kdy vojačka 

nahlásila obtěžování ze strany podplukovníka – nevhodně se jí dotýkal. Rotná 

Lotsonová ho požádala aby přestal, ale on v tomto chování pokračoval. Jelikož vedení 



 

 

 

bylo na straně podplukovníka, základnu musela opustit vojačka a nadřízenému se 

omluvit. I přesto že jeho chovaní dosvědčilo několik jiných vojáků (Browder, 2010). 

Podle studie Pentagonu v roce 1996, 50 % reportujících vojaček hlásilo sexuální 

obtěžování nadřízeným důstojníkem (Renzetti & Curran, 2003). Často se tak dostávají 

do konfliktu zájmů a musí volit mezi smířením se s obtěžováním a  nerovným bojem o 

jeho uznání. 

Specifický přístup k sexuálnímu obtěžování v armádě ukazuje obrázek 1. Stojí na něm 

mimo jiné: „Vyhni se tomu, stát se obětí“, „Stýkej se s lidmi, kteří mají stejné hodnoty 

jako ty“, „Neopouštěj skupinu s někým, koho dobře neznáš“, „Nepřijímej pozvání na 

skleničku od někoho, koho neznáš“.  

 

Obrázek 1 – Plakát „Vyhni se tomu, stát se obětí“ 

 

Poznámka: Obrázek vyňat z Jones ,(2013), st. 1 

Plakát vyhotovený koordinátorem reakcí na sexuální násilí v letecké základně Wright-
Patterson.  
 



 

 

 

Zajímavá je i myšlenka souvislosti mezi percepcí ženy v armádě a sexuálním 

zneužíváním. Podle Browderové (2010) se například v knize „Woman in battle“ (Žena 

v boji) od Lorety Velasquezové, objevuje častá miskoncepce vojačky jako sexuálně 

povolné a  agresivní, která v armádě soutěží s muži „jak na bojišti, tak v posteli“. Jak 

píše bývalá seržantka Kayla Williams ve svých memoárech ze služby v Iráku, vojačky 

si musí vybrat, jestli budou „sluts or bitches“, tedy volně přeloženo „děvky nebo 

mrchy“. Jiné vojačky popisují případy příslušnic, přivydělávajích si na mezinárodních 

misích prostitucí (Browder, 2010). Bratr člena námořní pěchoty řekl Browderové, že se 

zde ženám stále říká „walking mattresses“ čili „chodící matrace“ (2010). Někteří vojáci 

se tedy domnívají, že ženy v armádě jsou sexuálně povolné až agresivní. S těmito 

miskoncepcemi a fámami možná souvisí i relativně vysoký počet nahlášených 

znásilnění v armádě. 

Ve Spojených státech však pojem sexuální obtěžování zahrnuje podsatně širší 

oblast, než v České republice. Pro představu předkládám výsledky studie z roku 2008. 9 

procent žen v ní během posledního roku popsalo zkušenost se sexuálním nátlakem. 

Například represi za sexuální zdrženlivost nebo naopak lepší mise a zacházení, pokud 

budou sexuálně povolné. Celkem 13ti procentům vojaček se dostalo nechtěné sexuální 

pozornosti, do které počítají pokusy o navázání romantického sexuálního vztahu přes 

snahu ženy jej odmítnout nebo to, že se jich někdo nepříjemně dotýkal. Přes polovina 

žen, přesně 52 procent, jak je uvedeno v této studii, vypovědělo, že měly zkušenost 

s jiným sexuálně urážlivým chováním, jako například s tím, že jim byly několikrát 

povězeny sexuálně urážlivé historky nebo vtipy nebo že se je někdo snažil vtáhnout 

proti jejich vůli do diskuze o sexuálních tématech (Lipari, Cook, Rock, & Matos, 2008). 

Velkou citlivost vůči verbálnímu sexuálnímu obtěžování popisuje například studie 

Woefela a Savella (1981). Ukazuje negativní korelaci mezi pracovním sebehodnocením 

žen a frekvencí vulgárního a obscénního jazyka, který vnímaly jako namířený na sebe 

(cit. dle Yoder, 1983).  

Sexuální obtěžování bylo identifikováno u civilního obyvatelstva jako stresor 

s negativními dopady na mentální zdraví. Se sexuálním útokem často přímo souvisí i 

rozvoj PTSD (Barling et al., 1996; Dansky and Kilpatrick, 1996; Magley et al., 1999 cit. 

dle Street, 2009).  Veteránky z Iráku a Afganistanu, postižené sexuálním traumatem, 

byly tři a půlkrát častěji diagnostikované s narušením psychického zdraví (Kimerling et 

al.,  cit. dle Streeové, 2009).  



 

 

 

3.5 Armáda, manželství, mateřství 

3.41 Mateřství 

„Matka“ a „voják“ jsou role tradičně vnímány jako vzájemně se vylučující. Obrázky a 

příběhy o ženách v armádě nesou vždy sexuální náboj a zobrazují svobodné ženy 

(Browder, 2010). Přitom přibližně 38 procent žen v aktivní službě americké armády 

má děti (pro srovnání 44 procent vojáků) a hruba 11% z nich vychovává děti samo 

(oproti čtyřem procentům mužů).  

Deset procent vojaček má za manžela vojáka v aktivní službě (Shumer, 2007). To může 

vést ke komplikovaným situacím. Jednu popisuje seržantka McFaddenová, vyslaná se 

svým manželem na misi, když jejich dceři bylo teprve šest měsíců. Po návratu je jejich 

dítě nepoznávalo a po návratu domů stále plakalo. V jiných jednotkách  je žena 

považována za způsobilou k vyslání, už když má dítě čtyři měsíce. Mnoho vojaček je 

přitom vysláno několikrát. Například rotná Blashová, matka čtyř dětí, byla třikrát 

vyslána na rok do Perského zálivu. K tomu je často přihlíženo při rozhodnutí o svěření 

dítěte do péče u rozvodů vojaček. Formálně je argument stavěn jako „menší stabilita 

rodinného prostředí“ (Browder, 2010). Podle údajů amerického ministerstva obrany 

mělo nasazené rodiče v Iráku, Afganistanu nebo na Somálském poloostrově do roku 

2006 až 230 000 dětí (Shumer, 2007).  

Ženy často popisovaly, že musely vždy nově sladit svůj rodinný a vojenský život po 

návratu z každé mise. Četařka Proanová popisuje, jak se nejprve děsila povolání kvůli 

své roční dceři. V momentě, kdy dostala příkazy, se jí však vypnula „maminkovská 

mentalita“ a zapnula „mariňácká mentalita“, kterou popsala jako:  „Tak fajn, máme 

bojový výcvik. Půjdeme tam a začneme střílet.“ Mnoho žen popisovalo, jak moc jim 

chyběly jejich děti, ale zároveň jak silné cítily pouto ke své jednotce. Rozpor 

odpovědností mezi aspektem mateřství, péčí o dítě a vojenskými povinnostmi je pro 

ženy přirozeně silnějším stresorem. Jedna desátnice popisuje své pocity, když zjistila, že 

je těhotná. Nejdříve se domnívala, že zvrací ze stresu a ztratila menstruaci kvůli fyzické 

zátěži při nasazení. To je u vojaček relativně běžné. Když zjistila, že se musí vrátit 

domů, měla pocit že svou jednotku opouští, zrazuje. Je to přece její práce být tam s nimi 

a pro ně (Browder, 2010). 

Častá nasazení a výjezdy mohou negativně ovlivnit pouto matky s dítětem. Paradoxně 

je ale mateřství častou motivací žen pro vstup do armády, jak uvedené v kap. 2.2. 



 

 

 

Kapitánka Scottová uvedla, že její dcera je spíš tátova holčička, protože byl její 

konstantou, zatímco maminka působila na misích (Browder, 2010). Už Bowlbyho 

výzkumy ukázaly, že ranné odloučení dítěte od rodiče, zvláště matky, může vést 

k narušení attachementu (Bowlby, 1973). Výzkumy jsou zatím ambivalentní ve 

vyhodnocení dopadu nepřítomnosti matky. Některé studie ukazují, že děti matek, 

vyslaných na misi, mívají problémy s chováním. Častěji než děti civilních matek, ale i 

matek v aktivní vojenské službě, které však vyslány nebyly (Kelley et al., 2001; Pierce 

et al., 1998 cit. dle Street, 2009). Matky řešily po návratu z mise emocionální problémy 

častěji (64 %), než ženy bezdětné (34 %). Matky vojačky jsou obvykle mladší 25ti let 

socioekonomicky slabé (Shumer, 2007). To může představovat ještě vyšší riziko zátěže.  

Pokud se voják nebo vojačka stará sám o dítě, musí si v USA vytvořit „family care 

plan“, určující, kdo zaopatří jeho/její rodinu v průběhu jeho/její nepřítomnosti. Ženy 

často předpokládají, že se jim o dítě postará matka (Browder, 2010).  

Vojačky  české armády mají oproti vojákům jen zřídka kdy dvě a více dětí.  Častěji než 

muži by byly ochotné se i s celou rodinou za prací přestěhovat (39 % ku 27 %), ale 

nestačil by jim jeden den týdně doma při trvalém pobytu na posádce (30 % ku 45 %). 

Raději by denně dojížděli (Hřebíček, 2006).  

Služba těhotných žen v armádě je v České republice upravena zákonem č. 221/1999 

Sb. V něm je například vymezeno, že „těhotná vojákyně nesmí být určována do služeb, 

kde výkon na základě posudku lékaře ohrožuje její těhotenství“. Žena, která se stará o 

dítě mladší jednoho roku může být určena do noční služby pouze s vlastním souhlasem, 

stejně jako nemůže být odvedena do jiného místa služebního zařazení (Havrdová, 

2011). Podle Simonové (2001) jsou děti jednou ze tří specificky ženských věcí, 

snižujích jejich přínos v bojových složkách.  

3.42 Manželství 

Vojačkám se rozpadá manželství daleko častěji než vojákům nebo ženám v civilu 

(Adler-Baeder, Pittman, & Taylor, 2005 cit. dle Street, 2009). Nezřídkakdy končí krátce 

po návratu z mise. Zážitek nasazení je tak intenzivní a těžce přenositelný, že může 

vytvořit mezi partnery propast. To bylo i důvodem výjezdu rotné Nolteové, která o této 

zkušenosti říká „Když se (manžel) vrátil, moc mi toho neřekl, ale věděla jsem, že je pro 

mě důležité tam být taky, abych mohla porozumět, k čemu se vztahuje a prožít si to taky. 

Řekl mi, že jsem se zbláznila, že netuším, jaké to tam je…Vždycky, když se vrátí, tak se 



 

 

 

musíme zase znovu poznat.“(Browder, 2010, st. 129) Za jejich sedmileté manželství 

spolu doopravdy byli jen tři roky. Rotmistryni Lawrencové se kvůli oboustrannému 

výjezdu rozpadlo manželství. Když se vrátila, manžel jí oznámil, že chce rozvod. Je 

unavený z toho, že jsou jako „dvě lodě, co se míjejí“. Chce ji mít doma, bez uniformy. 

Ať se prý rozhodne, jestli manželství nebo armáda. Rozhodla se pro armádu (Browder, 

2010). 

Manžel rotné Fulkové se musel vyrovnat z její zvýšenou aktivitou po návratu z mise. Po 

opuštění intenzivního režimu, už nedokázala doma odpočívat. Nebyla schopná 

sledovat televizi. Každý den přestavovala nábytek. Nebyla již tak sociální a nechtěla 

chodit ven (Browder, 2010). 

Vojačky mají pětkrát větší pravděpodobnost, že si vezmou vojáka  (Shumer & Maloney, 

2007). V Armádě České republiky bylo v roce 2003 celkem 20 procent žen 

rozvedených. Dvě třetiny z nich žily samy. Často si pak jako partnera našly vojáka. 

Z rozvedených vojáků žije samotná jen jedna třetina. 42 procent žen v armádě je 

vdaných a 51 procent mužů ženatých (Hřebíček, 2006). 



 

 

 

3.6 Návrat z mise 

Po návratu domů musí ženy čelit mnoha obtížím. Jak ukázala data, musí se často 

vyrovnat alespoň s jedním „zážitkem z boje“, komplikujícím jejich zpětné začlenění do 

civilního života. Nejtěžší může být pro ženu znovu se sžít se svými blízkými, kteří si 

mezitím zvykli na její nepřítomnost.  

Zvlášť stresující období je to pro matky samoživitelky, které častěji popisují depresi a 

nefunkčnost rodiny po návratu z nasazení (Kelley et al., 1994). Jak uvádíme v kapitole o 

mateřství, některé studie ukazují vyšší míru problémového chování u dětí nepřítomných 

matek. Na druhou stranu se ukazuje, že stres navrátivších se žen a jejich rodinných 

příslušníků se postupem času rozptýlí (Pierce et al., 1998; Faber, Willerton, Clymer, 

MacDermid, & Weiss, 2008 cit. dle Street, 2009). 

Stále větší skupina veteránek má rovněž finanční potíže. Data ukazují, že veteránky v 

Americe jsou bez domova dvakrát až čtyřikrát častěji než ekvivalentní skupina civilních 

žen  (Gamache, Rosenheck, & Tessler, 2003) 

 

3.6.1 PTSD a jiné psychické problémy po návratu 

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je reakce na extrémní traumatickou 

událost, charakteristická dlouhodobým znovuprožíváním traumatické události, častými 

flashbacky, odcizením a přetrvávajícím nabuzením s vegetativním doprovodem. Rozvoj 

a průběh této poruchy je u každého člověka individuální, s množstvím různých 

symptomů. 

 

Zkušenosti se smrtí jsou často asociované s rozvinutím mentálních poruch jako je 

deprese nebo PTSD (Hoglund, Swartz, 2014). Jak bylo uvedeno v kapitole 3.3.6, 

prochází si takovými zážitky 67 % až 70 % všech vojáků, kteří byli vysláni. Mnoho žen 

v rozhovorech  Browderové, určovaly jako důvod svých PTSD projevů právě bojové 

trauma. Symptomy variovaly od anorexie a kompulsivního přejídání po noční můry a 

problémy s kontrolou zlosti (Browder, 2010). 



 

 

 

Procento amerických žen a mužů, kteří se po návratu z boje léčí s  PTSD je podle 

některých studií stejné, tedy cca 12 procent. Tyto studie však vycházejí z období, kdy 

ženy ještě neměly přístup do bojových rolí (MHAT-IV, 2006 in Street, 2009). Jiný 

článek indikuje, že ženy mají dvakrát větší šanci, že se u nich rozvine PTSD (Tolin & 

Foa, 2006 in Street, 2009). Ve studii z roku 2014 se ukázalo, že větší riziko rozvoje 

PTSD mají naopak muži a u žen se častěji rozvine deprese (Hoglund, Swartz, 2014). 

Pokud jsou na misi vysláni oba partneři s PTSD, společné zvládání symptomů může 

být těžší, než při výjezdu jen jednoho z nich. Specialistka (hodnost mezi svobodníkem a 

desátníkem) Sartainová to popisuje takto: „Měl PTSD, takže máte doma dva lidi, kteří 

prochází spoustou emocí od deprese po panické záchvaty, noční můry a nespavost.“ 

(Browder, 2010). 

Na rozvoj PTSD u žen v armádě má rovněž vliv vyšší riziko sexuálního obtěžování a 

útoků.  Sexuální útok je identifikován jako jeden z traumatických zážitků s největším 

rizikem vyvolání PTSD (Kessler et al., 1995 ; Tolin & Foa, 2006 cit. dle Street, 2009).  

Veteránky trpío 75 % větší frekvencí „špatných dnů“ (po stránce psychického zdraví) 

než ženy v civilu (Shen, Sambamoorthi', 2012 cit. dle Hoglund, 2014). Jiná studia 

ukázala, že mentální zdraví bylo lepší u žen v aktivní službě než v civilu, ale horší u 

těch, které vojenskou službu opustily (Lehavot, 2012  cit.  dle Hoglund, 2014). 

3.7 Přínos žen pro armádu – argumenty proti 

Tato práce zkoumá zejména přínosy a nevýhody práce v armádě pro ženy. Někteří 

autoři, například Anna Simons (2001), se však domnívají, že otázka by měla znít „Co 

mohou ženy přinést armádě?“ a „Jak zlepší integrace žen do armády obranyschopnost 

země?“. Správně podotýká, že to není téma, o kterém by se v souvislosti s ženami 

v armádě příliš psalo. Podle jejího názoru aktivisti, prosazující zrušení zákazu působení 

žen v bojových rolích (článek napsaný ještě před zrušením) nemyslí dostatečně na 

dobro jednotek. To bude podle Simonsové ovlivněno převažujícím vnímáním inkluze 

žen jako favoritismu. Například do čety SEALs by pak přinesly jen rozpor, hádky a 

nedůvěru.  



 

 

 

Ženy jsou prodle odpůrců integrace omezeny třemi okolnostmi: dětmi (jak ve smyslu 

těhotenství, tak ve smyslu péče o dítě), menstruací a kojením. Zároveň postrádají tři 

atributy v armádě velmi potřebé: sílu, rychlost a vytrvalost. Žena bude mít větší 

problém odnést zraněného muže-vojáka do bezpečí a nebude tak snadno operovat s 

těžšími zbraněmi a vybavením (Simons, 2001).  

Vojáci námořní pěchoty někdy maskují chronickou bolest, aby nebyli odveleni ze 

služby, ale  těhotenství nelze tak snadno zamaskovat. V určité fázi je již neutajitelné a 

znamená nutný odchod z bojové jednotky. Sehraný bojový tým pak náhlé vyřazení 

jednoho z členů může zcela paralyzovat (Simons, 2001). 

Relevantní pro tým může být i kulturní nastavení mužů, jako ochranitelů. Přes polovina 

vojáků ve studii z roku 1994 se domnívala, že by muži ohrozily bojovou efektivnost 

jednotky snahou bránit vojačky v bojových situacích. Souhlasila s tím i třetina 

vojaček, ale jen patnáct procent důstojnic. Válku přirozeně nerozhoduje jen početní 

převaha, ale rovněž vnímaná síla nepřítele a co je ochotný pro výtězství udělat. Více než 

40 % vojáků si ale myslelo, že by přítomnost ženy na bojových pozicích byla brána 

nepřítelem i spojenci jako slabost (Stihem, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. NÁVRH VÝZKUMNÉHO PROJEKTU 

4.1 Úvod 

Ženy v armádě jsou stále kontroverzní téma. Lidé je často vnímají jako zvláštní, 

vybočující z normálu - povolání vojáka se zdánlivě neslučuje s ženským genderovým 

stereotypem, musejí být tedy mužnější než průměr. Z  kapitoly 2.2 přitom vyplývá, že 

pro ženy je zaměstnání v ozbrojených složkách práce jako každá jiná. Armáda sice 

zadává psychotesty všem zájemcům o zaměstnání, ale postrádáme studii, která by na 

jejich základě zkoumala osobnostní profil vojáka. Podobnou studii přitom považujeme 

za zásadní pro odhalení možných specifik uchazečů o zaměstnání v armádě. 

Výzkum pohlavní role žen v armádě byl již proveden Tarrashovou ve Spojených 

státech. Dotazník byl zadán ženám v bojových týmech a prokázal vyšší poměr žen 

s maskulinní rolí (tabulka a diskuze v kapitole 3.2).  

Pro provedený výzkum se nám zdá nejvhodnější kvantitativní typ, zadávaný pomocí 

dotazníků. Rozhodli jsme se operacionalizovat proměnné na výsledky v dotaznících. 

Osobností rozumíme soubor povahových rysů. Genderovou rolí soubor vlastností, 

považovaných za maskuliní či femininí. Osobností charakteristiky tedy 

operacionalizujeme jako výsledek v osobnostím dotazníku a genderovou roli jako 

výsledek v dotazníku pohlavních/sexuálních rolí.  Vojačkám z povolání se elektronicky 

zadají oba dotazníky. Kontrolní skupině se zadá pouze dotazník pohlavní/sexuální role. 

 

4.2 Výzkumné otázky a cíle 

 

Cíl 1: Zjistit, zda se vojačky liší v osobnostních charakteristikách od běžné populace 

žen. 

Cíl 2: Zjistit, zda se vojačky liší v genderové roli od běžné populace žen. 

 

Hypotéza Ha 1: Vojačky se v osobnostních charakteristikách liší od obecné populace. 



 

 

 

Hypotéza H0 1: Vojačky se v osobnostních charakteristikách od obecné populace nijak 

neliší. 

 

Na základě výzkumu Tarrashové předpokládáme, že vojačky budou mít častěji 

maskulinní genderovou roli než obecná populace žen.  

Hypotéza Ha 2: Ženy, které si zvolí práci v armádě, budou častěji vyhovovat 

maskulinní genderové roli.  

Hypotéza H0 2: Ženy, které si zvolí práci v armádě budou mít stejné profily 

genderových rolí, jako ženy obecné populace.  

 

4.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor: Vojačky z povolání, zaměstnané v Armádě České republiky. 

Výsledky se srovnají s normami Cattelova šestnáctifaktorového testu a dotazníku 

dotazníku pohlavní/sexuální role. 

Kontrolní skupina: České ženy stejné věkové kategorie, odlišných povolání. Pro 

nedostatečný objem  testovaného souboru třeba zadat dotazník pohlavní/sexuální role i 

kontrolní skupině.  

4.21 Metody  

Rozhodli jsme se pro metodu kvantitaitvní, která je vhodnější pro získání větší souboru 

dat. Administrace bude probíhat pomocí dotazníku. 

4.31 Cattel 16 PF 

Jako osobností dotazník byl vybrán Cattel 16 PF: „Dotazník se používá ve všech 

oblastech psychologie při zjišťování osobnostních charakteristik normálních lidí. V 

oblasti tzv. lidských zdrojů se 16 PF osvědčil zejména k přesnému stanovení 

osobnostního profilu pro nejrůznější typy povolání“ (Vaněk, st.1). Budeme pracovat 

s jeho nejnovější verzí z roku 1993 v překladu a odborné úpravě Ivany Koplíkové. Tato 

verze je vhodná pro respondenty od 16 let. Test obsahuje celkem 185 položek a jeho 

fyzické vyplnění trvá kolem 30ti až 50ti minut,   elektronické mezi 25ti až 35ti 

minutami. Měří 16 primárních osobnostích rysů:  emocionální stabilita, inteligence 

nebo uzavřenost, ty tvoří 5 globálních osobnostních rysů  extroverzi, anxietu. Všechny 

škály jsou bipolární, například „Konkrétně uvažující“ – „Abstraktně uvažující“. 



 

 

 

Respondent odpovídá na otázky typu: „Když je potřeba trocha taktu a přesvědčování, 

aby se ostatní někam pohnuli, tak jsem to většinou já, kdo to dělá.“ Následně vybere ze 

dvou možností – platí/neplatí. Jedná se tedy o otázky behaviorálního typu. Zkoumají 

konkrétní situace, nikoli recenzentovu osobnostní sebereflexi. 

4.32 BSRI 

Jako dotazník zabývající se genderovými rolemi se nám zdá nejlepší BSRI – Ben Sex 

Role Inventory, jeden ze dvou dotazníků, nejčastěji užívaných na měření maskulinity a 

femininity. (druhý je PAQ - Personality Attributes Questionnaire, Fernándeze a 

Coelleho, 2010). BRSI je rovněž dotazníkem, použitým Tarrashovou v její studii 

psychologických aspektů integrace žen do bojových pozic (výsledky prezentovány 

v kap. 3.2). Tento dotazník byl vytvořený v roce 1971 Bemovou. Má šedesát položek, 

které tvoří různé vlastnosti. 20 vlastností, považovaných za stereotypně ženské, 20 

„mužských“ vlastností a dvacet „neutrálních“.  Příklady mužských jsou „asertivní“, 

„nezávislý“ nebo „analytický“. Jako ženské jsou označeny vlastnosti jako „oddaný“, 

„vřelý“ a „plachý“, jako neutrální  pak  „ohleduplný“ nebo „žárlivý“ (plný výčet 

v kapitole 1.3.2).  

Neutrální adjektiva: nápomocný, náladový, svědomitý, teatrální, šťastný, 

nepředvídatelný, spolehlivý, žárlivý, pravdomluvný, tajnůstkářský, upřímný, ješitný, 

příjemný, vážný, přátelský, nevýkonný, přizpůsobivý, systematický, taktní, zakládající 

si na tradicích. 

 

Pokud má respondent podobné skore u maskulinních a fenininích vlastností, je označen 

jako „androgenní“. Dotazník má sedmi-bodovou likertovu škálu, na které respondent 

označí, jak sám hodnotí vlastní osobnostní atributy. Zadání zní „Před vámi se nachází 

seznam osobnostních charakteristik.  Vaším úkolem je ke každé přiřadit hodnotu na 

sedmi-bodové škále podle toho, nakolik vás daná charakteristika vystihuje.“  Vyplnění 

testu trvá kolem sedmi až patnácti minut.  

Dotazník BSRI byl přeložen do češtiny Fajmonovou a Osuským. Vytvořili normy pro 

českou populaci na základě odpovědí 387 respondentů. Dotazník použil americké 

charakteristiky, které nijak neupravoval pro českou populaci. A to ze dvou důvodů:  

1) výzkum Williamse a Betsa prokázal velký mezikulturní přesah tohoto dotazníku 

2) dotazník lze takto srovnávat s americkými normami   



 

 

 

 (Fajmanová, Osuský, 2004) 

 

4.33 Procedura sběru dat 

Oba dotazníky budou zadány elektronicky, respondentky je tedy budou vyplňovat v 

době, kdy se jim to bude hodit, v domácím prostředí.  

 

4.4 Vyhodnocení dat  

Data budou vyhodnocena statistickými metodami, programem SPSS.  

BSRI dotazník se vyhodnocuje součtem skore maskulinních kvalit, děleným dvaceti. 

Stejný proces se opakuje pro femininní vlastnosti. Pokud má respondent vysoké skóre 

feminity a nízké maskulinity, je mu přiřazena femininní pohlavní roli. Pokud má nízkou 

feminitu a vysokou maskulinitu, obdrží maskulinní pohlavní roli. Pokud respondent 

skóruje výše než 4.9 v obou kategoriích, je označen jako androgenní. Pokud získá nízké 

skóre v obou, je označen jako indiferentní.  

Cattell 16 PF se dá vyplňovat ručně, pomocí přiložených šablon nebo jednoho z mnoha 

vyhodnocovacích softwarů. Má 16 primárních škál, které pak tvoří 5 globálních šlál. 

Každá primární škála obsahuje 10 až 15 otázek. Používá stenovou škálu v rozpětí od 1 

do 10, jako průměr stanovuje 5,5 a standardní deviaci 2. Obecně jsou hodnoty od 8 -10 

(16  

%) brány jako vysoké a 1-3 (rovněž 16 %) jako nízké. Průměrné skory jsou 5 a 6. Každá 

škála má jako své označení písmeno. Pokud má respondent vysoké skore na této škále, 

tak se k němu přidá + (A+), pokud nízké tak – (A-). Výstupem je graf, který obsahuje 

všech 16 škál, a na kterém jsou zaneseny výsledky každé jednotlivé škály od 1 do 10, 

propojené do jedné křivky.  

 

 

 

 



 

 

 

4.5 Diskuze  

Nejprve se budeme zabývat pozitivy a negativy použitých metod návrhu výzkumu. 

Dotazníky mají výhodu možnosti zadání velkému počtu respondentů v krátkém čase a 

standardizace. Jsou vhodným nástrojem pro srovnání dvou skupin. Jejich nevýhoda 

spočívá v opomíjení jemných rozdílů, neboť výzkumník se nemůže doptat na doplňující 

informace. Proto by bylo vhodné provést navazující kvalitativní výzkum - sérii 

polostrukturovaných rozhovorů s ženami pracujícími v armádě.  

 

Elektronický sběr dat má výhodu menšího zásahu do časového harmonogramu 

respondentek.  Je jednoduší ve zpracování dat, která budou již zadaná do počítače. 

Výzkumník ale nemůže sledovat, jak konkrétní osoba dotazník vyplňuje, v jakém je 

stavu a jestli se vůbec jedná o požadovanou osobu. Toto riziko bude sníženo posláním 

dotazníků přímo na osobní nebo pracovní e-mail vojaček. Bylo by také vhodné 

informovat jejich  nadřízené.   

Riziko každé metody, kde respondent poskytuje data sám, je možnost sebestylizace. 

Ženy v armádě by se mohly domnívat, je vojačka by měla dosahovat maskulinnějších 

kvalit, nebo naopak, že jako žena by neměla odpovídat příliš „maskulinně“.  

U výzkumného souboru není podstatné, jak dlouho ženy v armádě působí. Snažíme se  

zkoumat možné rozdíly v osobnosti či gendrové roli, které by existovaly již před 

vstupem do armády. Možnost, že armáda svým nastavením tlačí ženy k maskulinnímu 

chování, jak to probírá kapitola 3.2 , by už musel prostudovat jiný výzkum. Například 

podáním dotazníku pohlavních rolí před vstupem do armády a po dvou letech jejich 

působení v ní. 

 

U dotazníku BSRI je třeba zmínit dvě věci. Zaprvé důvod, proč ho chceme zadávat 

kontrolní skupině, když existují české normy. Zadruhé nekonzistentnost při používání 

pohlavní nebo genderové role. Co se týče norem, považujeme soubor 387 respondentů, 

tedy cca 200 žen, za nedostatečný. Dotazník se jmenuje „sex role“ inventory, což 

odpovídá popisu pohlavní role. Dle našeho názoru však meří spíše genderovou roli, tedy 

vlastnosti, považované za mužské či ženské zejména v rámci genderových stereotypů. 

Jak jsme již popsali v teoretické části této práce, právě genderové stereotypy jsou velmi 

důležitým faktorem při vnímání vojaček. Proto se domníváme, že by se dotazník BRSI 



 

 

 

osvědčil jako užitečný při zkoumání jejich osobnostního profilu a mohl by tak potvrdit 

či vyvrátit zažité stereotypní představy. 

 

Rádi bychom rovněž poukázali na pár zajímavých oblastí možného dalšího výzkumu. 

Jednou je prozkoumání vlivu kombinace různých stresorů a traumatizací, kterým ženy 

v armádě čelí. Například sexuálního obtěžování během nasazení a mateřské role po 

návratu z mise. Významný by mohl být i výzkum dětí vojaček, a jak na ně působí 

absence matky, působící na zahraniční misi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo přiblížit aktuální problematiku žen v armádách a 

bojových rolích. V úvodní části jsme vymezili pojem ozbrojené síly. Poté jsme se krátce 

věnovali problematice genderu, genderových stereotypů a rolí. Teoretické část se 

nejprve věnovala obecným genderovým rozdílům. Srovnala motivace žen a mužů pro 

vstup do armády. Probrala relevantní fyzické rozdíly, společenské vnímáná mužské a 

ženské rolie, stereotyp ženy jako slabšího pracovníka a vliv přítomnosti ženy na tým. 

V poslední kapitole jsme srovnali požadavky armády, genderové stereotypy a 

osobnostních studie.  

 

Druhá polovina teoretické části se věnuje velkým tématům, jako sexuálnímu zneužívání 

v armádě, manželství a mateřství vojaček. Začíná shrnutím informací o armádách, ze 

kterých vycházely studie, použité v této práci. Zabýváme se  problematikou obtěžování 

nadřízeným nebo dopadem dlouhé absence matky při nasazení na dítě. Probíráme 

genderové role žen v armádě, jak vnímají vojačky jejich mužští kolegové a problém 

dvojího posuzování žen v armádě – jako žen a jako vojaček.  

 

Role žen v armádě se rapidně mění, což sebou přináší nové příležitosti, ale také mnoho 

problémů. Věříme že se nám podařilo osvětlit alespoň některé aspekty tohoto 

fascinujícího tématu.  

 

Původně jsem zastávala názor, že muži a ženy se liší natolik, že většinu žen práce 

v armádě ani neláká. S pochopením jejich zřetelných motivací, se mi tento stereotyp 

vyvrátil. Domnívala jsem se, že menší fyzická síla žen bude zásadně snižovat jejich 

efektivitu. Ukázalo se,  že se mýlím. Byla jsem si jistá, že nedostatek agrese bude 

omezovat vojačky v bitvě. Poznala jsem, že je tomu právě naopak. Soustavně mi bylo 

prokazováno, že názory mé a obecné populace se zakládají více na genderových 

stereotypech než relevantních faktech. Tato práce si klade za cíl tento rozpor 

prozkoumat. Bohužel není v její moci ho zcela vyvrátit. Snad nám ale pomůže pochopit 

smysl další integrace žen do armády. A ony nás pak budou moci přesvědčit, že sem 

opravdu patří. 
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