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 Předložená práce na téma „Čeští vojáci v zahraničních misích z pohledu rodinných a 

partnerských vazeb“ se svým zaměřením poněkud liší od běžných témat bakalářských a 

magisterských prací na katedře sociální práce. Obrací totiž svou pozornost na skupinu občanů, 

u kterých bychom na první pohled neočekávali potřebu sociální intervence. Profesionální 

voják se jeví běžnému občanovi jako osobnost, která si jednak s rozvahou a pravděpodobně 

dobrovolně volí své povolání, jednak je na počátku své profesní kariery testována v rámci 

zkoušek přijímacího procesu. Zdálo by se tedy, že profesionální voják je připraven čelit celé 

řadě obtížných životních situací, že si s nimi dovede poradit i bez vnější intervence. Práce 

studentky nás z tohoto naivního předpokladu kvalifikovaně vyvádí. 

 Situace vojáka v zahraniční misi často výrazně překračuje běžné zátěže, které zažívá 

voják v podmínkách míru na vlastním domácím teritoriu. Studentka rozebírá jednotlivé 

stresory vojáků zahraničních misí, všímá si různých motivací vojáků, kteří se rozhodnou pro 

účast v těchto – nejednou život ohrožujících – akcích (situace ve škále od touhy bránit 

spravedlnost, pořádek a lidská práva, přes touhu „být veden“, až po snahu získat účastí na 

zahraniční misi výrazný finanční profit), poukazuje na běžný život deformující podmínky 

pobytu ve vojenských základnách a při plnění rozličných úkolů ve vyhrazených teritoriích 

(různá etická dilemata, různá omezení časová, prostorová, sociální, kulturní, vztahová či 

oblastí intimity a genderové nevyrovnanosti apod.), až po obtížně zacelitelné rány v rodinném 

předivu vztahů, které dostaly nejednou závažné trhliny v době nepřítomnosti vojáka. To vše je 

umocňováno zejména tím, že vojáci zahraničních misí jsou většinou mladí lidé, kteří své 

rodinné zázemí teprve budují a nejednou o ně během zahraniční mise bolestivě přicházejí. 

 To vše studentka rozebírá v dobře zpracované teoretické části práce a následně 

kazuisticky dokládá v části empirické. Všechna zjištění pak vedou k poznání, že problematika 



vojenských veteránů by zasluhovala výraznější pozornost, a to včetně rozvíjení specificky 

zaměřené sociální práce na tuto skupinu občanů, a to zejména na ty jedince, kteří v důsledku 

účasti v zahraniční misi došli k nějaké fyzické, psychické či sociální újmě. V předložené práci 

najdeme v tomto smyslu zahraniční inspirace. 

 Obecně lze tedy říci, že studentka svou usilovnou výzkumnou prací vytvořila – 

v rámci možností bakalářské práce - plastický obraz problémů vojenských veteránů (a 

zprostředkovaně i jejich rodin). Lze doporučit, aby výsledky této práce byly ve vhodné formě 

zveřejněny. 

Závěr: Předložená bakalářská práce je zpracována na dobré úrovni a je ji možno 

hodnotit – po úspěšné obhajobě – známkou „výborně“.  

   

 

       23.8.2017                                                               PhDr. Kazimír Večerka, CSc. 

 


