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Abstrakt 

Obsahem bakalářské práce je problematika zabývající se popisem stresových reakcí 

jako je akutní reakce na stres a posttraumatická stresová porucha. Práce je zaměřená 

především na problematiku posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů 

a vojáků v činné službě, kteří byli vystavení traumatickému zážitku při zahraniční misi. 

V teoretické části se práce zabývá charakteristikou stresu jako psychickou zátěží na 

člověka a tím spojenou analýzou mechanismu stresových reakcí. Pro zachování našeho 

života jsou reakce na určitý stres velmi důležité, a pokud by byl mechanismus 

nefunkční, lidé by zahynuli již při první nebezpečné příležitosti. 

Praktická část práce se zabývá výskytem posttraumatické stresové poruchy, kdy 

informace získáváme pomocí anonymního dotazníkového šetření. Získané informace 

jsou vyhodnoceny a v diskuzi je následně provedena komparace námi zjištěných 

výsledků s výsledky autorů, zabývajících se problematikou posttraumatické stresové 

poruchy u válečných veteránů.  

Klíčová slova: traumatizující zážitek, prevence, posttraumatická stresová 

porucha, zahraniční mise. 

  



 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the description of stress reactions such as an acute 

reaction to stress and posttraumatic stress disorder. The thesis is focused mainly on the 

issue of post-traumatic stress disorder of war veterans and soldiers in active duty, who 

were exposed to a traumatic experience in a foreign mission. 

In the theoretical part the work deals with the characteristics of the stress as 

a psychological burden on man and thus the analysis of the mechanism of stress 

reactions. To keep to stay alive, responses to a certain stress are very important, and if 

the mechanism was not working, people would die on the first dangerous occasion. 

The practical part deals with the occurrence of posttraumatic stress disorder, where 

information is obtained through the anonymous questionnaire survey. The obtained 

information is evaluated and in the discussion is then made a comparison of our results 

with the results of the authors who deal with the issue of war veterans posttraumatic 

stress disorder. 

Key words: traumatic experience, prevention, posttraumatic stress disorder, foreign 

mission. 
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1 ÚVOD 

„Bojové zkušenosti jsou jedinečným zdrojem poučení, cena za jejich získání je však 

nesmírně vysoká.“ (Kulíšek, 2011, s. 94) 

Vojákem z povolání jsem již více jak osm let a měla jsem možnost absolvovat 

vojenskou misi v Afghánistánu. I když mise, které jsem se zúčastnila, měla charakter 

logistické podpory pro všechny jednotky Armády České republiky (dále jen AČR) 

v Afghánistánu, tak pocity strachu, stesku po rodině a prožití traumatizujícího 

zážitku, byly spojeny i s mým působením na vojenské základně i mimo ní. Jelikož se 

jedná o tématiku, která se může dotýkat kolegů, rozhodla jsem se svoji bakalářskou 

práci směřovat k bližšímu poznání vztahu mezi vojákem a psychologem či 

kaplanem, chování jedince při zátěži a především na posttraumatickou stresovou 

poruchu. 

S každým životem jsou spojeny chvíle štěstí a spokojenosti avšak i nepříznivá 

událost je jeho součástí. Může to být nemoc, úraz, úmrtí, živelná pohroma, válka. Stres 

působí na každého z nás, i na vojáky, kteří jsou více vycvičeni na zvládání zátěže 

a musí plnit složité úkoly, které jim jejich profese nařizuje. 

Jedním z těchto úkolů je aktivní bojové zapojení k udržení bezpečnosti v rizikových 

oblastech. Vzhledem k tomu, že Česká republika se stala součástí Severoatlantické 

aliance 12. března 1999, vznikají pro ni určité závazky a spolupráce s ostatními 

členskými zeměmi NATO. V rámci plnění svých závazků jsou příslušníci AČR 

nasazovaní v zahraničních misích a vystaveni zvýšené míře působení stresu. Tím vzniká 

dlouhodobé a intenzivní působení zátěžových stresogenních faktorů, které můžou mít 

negativní důsledky na kvalitu života vojáka, tudíž i na jeho zdravotní stav. Hlavní cíle 

vojenských misí se v čase mění, zásadní posun je od misí mír 

udržujících, humanitárních, k misím mír vojensky prosazujícím, jednoznačně bojovým. 

Vzhledem k mezinárodním zkušenostem z nasazení vojáků v Iráku a především 

v Afghánistánu v současných podmínkách se obnovil zájem o poruchy spojené 

s působením stresu, zvláště pak o posttraumatickou stresovou poruchu (dále jen PTSD). 

Narůstající výskyt PTSD a další související psychické komplikace, především 

deprese, úzkostné choroby, závislosti na návykových látkách, sebevraždy, plynoucí 
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z účasti ve válečných bojích, vedou i k dalším praktickým problémům souvisejících 

s nasazením bojových jednotek do těchto oblastí. 

Dnešní doba plná konfliktů přivádí domů novou generaci veteránů, u kterých je velká 

pravděpodobnost výskytu PTSD. Zde nastávají otázky: Je AČR dostatečně připravena 

na návrat těchto veteránů? Je dostatečná informovanost o problémech, které mohou 

nastat po návratu z různých operací? Jsou rodiny vojáků informováni o tom, kam se 

obrátit o potřebnou pomoc? 

AČR je od roku 2005 plně profesionální armádou a hodnoty, které inspirují celé 

lidstvo, jsou čest, odvaha, zodpovědnost a obětavost. Podle vyjádření velvyslance USA 

pana Richarda W. Grubera patří 601. skupina speciálních sil mezi nejlepší na světě a na 

území Afghánistánu odvádí vynikající práci. (601.skss, 2007) 

Někteří vojáci se vracejí zpět do své vlasti vyznamenáni za bojový kontakt, ale 

vypořádali se s bojovou zátěží, kterou prožili? Netrpí některý z nich symptomy PTSD? 

I když se vracejí jako hrdinové, často se na vše zapomene a váleční veteráni tak 

zůstávají opuštěni s problémy, které často nedovedou sami řešit.  

Teoretická část práce se zaměřuje na vymezení pojmů akutní reakce na stres a na 

PTSD. Poskytuje charakteristiku o jejich příznacích a projevech a v neposlední řadě 

informuje o možnostech prevence a léčby. Praktická část zjišťuje důvěru k vojenským 

kaplanům a psychologům, výskyt symptomů PTSD po návratu ze zahraniční mise a zda 

symptomy respondentů setrvávají do současnosti. Pomocí dotazníkového šetření 

u 43. výsadkového praporu a 601. skupiny speciálních sil byly získané informace 

následně analyzovány a vyhodnoceny. 

Práce si klade za cíl získat odpověď, zda je poskytovaná odborná psychosociální 

pomoc válečným veteránům a vojákům dostačující. Důležité je také informovat 

o nebezpečí akutní reakcí na stres a na PTSD. Je nezbytné, aby trpící člověk měl tento 

závažný problém pod kontrolou, a ne aby ho stres ovládal a měl ho ve své moci. 

Víme,  že vojáci zažívají řadu obtíží v průběhu zahraniční mise i po návratu do svého 

domova. Neschopnost řešení těchto problémů se vyznačuje zhoršenou kvalitou 

života, problémy v rodině či partnerském vztahu a s rozvojem dalších obtíží dochází ke 

zhoršení zdravotního stavu. Je nutné si uvědomit, že ochota vojáků sdělovat své obtíže 

přináší důležité informace pro veškeré průzkumy této problematiky a tak vytvářet 

návrhy ke zlepšení poskytované pomoci. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

Zátěžovým situacím jsme v současnosti vystavováni každý den a na každém rohu 

číhají různé druhy problémů. Doma, v zaměstnání, v dopravní špičce ale i při učení, kde 

jsou na mysl kladeny určité požadavky. Překonávání těchto situací, napomáhá k rozvoji 

člověka a tím je spojena příležitost k sebepoznání, k rozkrývání vlastních možností 

a zocelování tak svého charakteru. Je tedy určitá úroveň stresové zátěže nutná? 

Rozhodně ano. Jak pro růst duševní i tělesné výkonnosti a odolnosti, tak paradoxně 

může nastartovat pozitivní změny a přivést člověka na novou cestu životem, kde již 

bude poučen. Pokud člověk přiměřeně bojuje se zátěží, zátěž slábne nebo zcela zmizí. 

Kvalitnější život nevznikne sám od sebe, člověk se k němu musí propracovat 

překonáváním zátěžových situací. 

2.1 Zátěžové situace 

Vágnerová definuje zátěžovou situaci jako „takovou, která udaného jedince vyvolává 

stav nadměrného zatížení nebo ohrožení, spojeného s úbytkem uspokojení, ohrožující 

jeho celkovou, tělesnou i duševní pohodu“ (2004, s. 256). 

Zátěžové situace mohou být různého charakteru, mezi ně patří například: závažná 

onemocnění, úraz, smrt, přírodní nebo jiné katastrofy, celosvětové konflikty. U profese 

vojáka z povolání je skutečnost taková, že voják je sám sobě stresorem. Na svá bedra si 

klade příliš mnoho starostí jako například obavy z budoucnosti, beznaděj, strach. Při 

kumulaci problémů, eventuálně pokud příliš dlouho trvá nezvládání zátěžové 

situace, vzniká riziko psychických i fyzických onemocnění jako je astma, alergie, kožní 

vyrážky, poruchy příjmu stravy, bolest hlavy, deprese, atd. (Dziaková, 2009). 

Schopnost vyrovnat se s náročnými životními situacemi bez nepřiměřených reakcí 

a vážnějších poškození, s níž se dokáže člověk bez větších problémů vyrovnat, se 

nazývá jako frustrační tolerance avšak tato schopnost se u každého člověka vyvíjí 

rozdílným způsobem (Soroková, 2008). Podle Hoška (2003) jsou ovlivňujícími faktory 

tolerance například dědičné vlivy, věk, životospráva, výchova a mentální defekty. 

Při vzniklé situaci mohou nastat různé překážky, které brání problém vyřešit. Prvním 

z problémů je tzv. mentální stav člověka. Ten může mít za následek fixace na takové 

způsoby řešení, které se sice v minulosti ukázaly jako dostačující, nyní ale brání 
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dalšímu nalezení nových, alternativních řešení. Dalším problémem nastává funkční 

fixace, což je neschopnost využití již známých informací a postupů pro nové způsoby 

řešení (Vágnerová, 2004). 

Řešení zátěžové situace dále závisí na její závažnosti a na postavení jedince, jakým 

způsobem ji bude řešit. Zde nastávají dvě možné strategie, buď zaujme efektivní, nebo 

neefektivní postavení. Pokud je jedinec aktivní a chce situaci řešit buď svými silami 

či hledá pomoc u jiných, lze tento přístup definovat jako efektivní. Za neefektivní 

přístup se považuje uzavřením se do sebe, odlehčováním či popíráním zátěžové situace 

a přístupem jedince ve smyslu „však ono se to nějak vyřeší“ (Kebza, 2015). 

„Pokud se neobjeví východisko a podpora, což je samozřejmě možné 

a pravděpodobné, stav se zdánlivě stabilizuje, ale ve skutečnosti se uvnitř něco 

zapouzdřilo, aby se to v určitou chvíli a za určitých podmínek znovu v pozměněné 

podobě objevilo“ (Vodáčková, 2012, s. 43). 

Nepředvídatelná událost obvykle zvyšuje intenzitu stresu, jelikož lidé na ni nejsou 

připraveni a nepřítomnost varovného signálu neumožňuje přípravný proces.  

Pokud zátěžová situace nevyvolaná člověkem působí zároveň na více 

obětí, například živelná katastrofa, je možnost sdílet traumatizující zážitek 

s ostatními, to napomáhá k jeho zvládnutí. Vzniká tu vzájemná opora a porozumění 

mezi členy této skupiny. Výhodou předvídatelné zátěžové situace je možnost přípravy 

a pomocí vlastních zkušeností nebo cizích je velká pravděpodobnost správného řešení. 

Zátěžové reakce různého charakteru mohou mít určitý význam pro vznik a rozvoj 

psychických poruch jedince. Vágnerová (2002) uvádí základní druhy zátěží: 

 Nadměrné úkoly - už z názvu je patrné, že se jedná o úkol, který je nadlimitní 

a k jeho zvládnutí brání faktory, které mohou být buď s nedostatečné organizace 

práce, nepříliš zkušeností, špatné pracovní podmínky ale i kritéria člověka jako 

je věk, váha, výška. Výsledkem nepřiměřených úkolů je únava, fyzické 

i psychické vyčerpání a nízký pracovní výkon. 

 Frustrace - situace, definována jako ztráta subjektivní potřeby, která byla 

předem brána za uspokojenou. Obraná reakce na zklamání je omezení očekávání 

jako například „nebudu to radši plánovat, aby se to nepokazilo“. Na frustraci se 

zle dívat i zkladného pohledu, jelikož nutí jedince k hledání vhodnějších řešení 

a tím rozvíjí jeho schopnosti. 
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 Konflikt - do běžných životních potíží jako je frustrace, patří i vnitřní konflikty 

nazývané jako denní mrzutosti (daily hassles). Nepřiměřená doba jeho trvání je 

spouštěčem patogenních vlivů. Subjektivně významným, eventuálně patogenním 

činitelem se stává teprve tehdy, pokud je skutečně závažný, trvá příliš 

dlouho, zahrnuje osobně důležitou oblast a pokud jej člověk není schopen řešit. 

 Stres - jde o dlouhodobé zatížení či ohrožení jedince, který sám situaci 

nezvládá. Více se tomuto tématu budeme věnovat v další kapitole. 

2.1.1 Příčiny zátěže 

Příčiny zátěže mohou být různé, buď může jít o jistou poruchu vzájemného působení 

mezi člověkem a prostředím, nebo vyvoláním subjektivní zátěže člověkem samotným. 

Za těchto podmínek vzrůstá nátlak na člověka, který se nachází v psychicky či fyzicky 

náročné pozici. V dnešní hektické době se zvyšují nároky na práci, dochází ke změně od 

fyzické zátěže k duševní, složitější sociální vztahy, a jejich účinek může vést ke snížení 

pracovní schopnosti člověka, nebo vtom horším případě k různým onemocněním. 

Dziaková (2009) uvádí následující objektivní příčiny zátěže: 

 Vnější prostředí (klimatické podmínky, prašnost, hluk, bydlení, dojíždění). 

U vojáků můžeme dále uvést výcvik v terénu, náročné klimatické mise, málo místa 

v ubytovacích prostorách a v neposlední řadě horší zabezpečení teplou vodou 

v polních podmínkách. 

 Vlastní životospráva (nedostatečná relaxace a spánek, nepravidelné stravování 

a stravování ve spěchu, nedostatek pohybu, nemoc). 

 Meziosobní vztahy (problémy v partnerském či manželském vztahu, špatné vztahy 

na pracovišti, komplikované rodinné vztahy). Zde bych ráda uvedla fakt, že rodinné 

vztahy ve vojenské profesi jsou často vystavovány zkouškám 

trpělivosti, soudržnosti a důvěry z důvodu neustálé nepřítomnosti vojáka, který musí 

plnit své povinnosti mimo svůj domov jak na vojenských cvičeních, tak i na misích 

v zahraničí. 

 Práce a pracovní prostředí (stereotypní práce, velké množství úkolů 

a nedostatečný čas k jejich splnění, nedostatek informací k činnosti, zodpovědnost) 
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Subjektivní příčiny zátěže: 

V tomto případě je člověk pro sebe sám stresorem a výsledkem jsou pocity 

strachu, úzkosti, nejistoty beznaděj a obavy z budoucnosti. 

2.1.2 Osobnost vojenského profesionála v zátěži 

Jak už bylo dříve zmíněno, každý člověk se ve svém životě dostává do zátěžových 

situací, kdy musí čelit zvýšeným nárokům jak v soukromém tak i profesním životě. 

Vojenský profesionál je při plnění náročných úkolů vystavován extrémním 

zátěžím, tudíž je nezbytné zvyšovat jeho odolnost vůči zátěži a schopnost mít své 

chování pod kontrolou. To se uskutečňuje pomocí přípravy a intenzivním cvičením.  

Reakce na některé situace mohou být rozdílné. U ohrožení například použitím zbraní 

hromadného ničení nastává diametrální schopnost zvládnutí situace. V jednom případě 

nastává mobilizace síly, aktivita, organizátorské a řídící schopnosti. V druhém případě 

se objevuje ztráta rozvahy, začínající zmatkování, panika, nesoustředěnost 

a neschopnost vzniklou situaci řešit. To má za následek negativní ovlivnění okolí 

a nevědomé vyvolávání úzkosti, strachu popřípadě agresivitu. „Negativní kolektivní 

nálady a psychické stavy mají tísnivý, astenický vliv na jednotlivce i na celý kolektiv“ 

(Timko, 1986, s. 178). 

Z toho vyplývá, že určité osobnostní rysy, psychická odolnost nebo zranitelnost, mají 

vliv na způsobu reagování člověka - vojáka na zátěž. To, co může pro jednu osobu 

představovat nadlimitní zátěž, nemusí v žádném případě pro druhou osobu představovat 

zátěž nikterak velikou. Každá osobnost je originál, někdo může v extrémní zátěži 

zpanikařit a ztratit tak schopnost normálního uvažování a chování, jiný naopak zachová 

klid a je schopen na situaci vhodně reagovat. Nikdo v tu chvíli nemůže s přesnou 

jistotou říct, jak se při zátěži zachová, proto je zapotřebí věnovat náležitou pozornost 

těmto vlastnostem osobnosti. 

Význam poznávání osobnosti není určen jen pro samotného vojenského 

profesionála, ale také pro jeho velitele z důvodu usnadnění jeho práce při motivaci 

podřízených, vytvářeních pozitivních vztahů mezi vojáky a k plnění jejich úkolů. Dále 

to má pozitivní vliv na sociální a pracovní adaptaci, hodnocení a porozumění projevům 

chování vojáků kolem sebe. 
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Sebevzdělávání a porozumění svým subjektivním projevům chování je prvním 

krokem k rozpoznání vlastní osobnosti. Dalším krokem je porozumění reakcím svého 

podřízeného či nadřízeného pomocí pozorování a tím získat důležité informace o jejich 

pocitech, náladách, myšlenkách. 

Již při zařazení vojáka na určitou pracovní pozici se provádí psychodiagnostický 

výběr, který dává podklady k rozhodnutí, zda přijmout či nepřijmou daného vojáka. 

Hodnocení osobnosti vojenského profesionála je zaměřeno na tyto okruhy: 

 vědomosti (všeobecné a specifické); 

 obecná inteligence (myšlení, paměť apod.); 

 zájmy; 

 osobnostní charakter (osobnostní rysy); 

 fyzické charakteristiky. 

Další metody, které se využívají při výběru uchazeče, jsou například interview, testy 

a dotazníkové metody. (Dziaková, 2009) 

2.2 Stres 

Se stresem jako fenoménem dnešní „uspěchané“ doby se setkáváme v každodenních 

činnostech, při otevření novin, puštění televizních zpráv, všude nalezneme zmínku 

o určitém napětí, obvykle se o něm hovoří v negativním smyslu, tedy jako 

o tzv. distresu, avšak i ten má své protichůdné póly, který se dělí na kladně působící 

stres např. při návratu vojáka ze zahraniční mise zpět do domova, nebo na negativní 

stres při velmi nepříjemné situaci, který prožívá voják v boji.  

2.2.1 Definice stresu 

„Z psychologického hlediska lze stres chápat jako stav nadměrného zatížení 

či ohrožení“ (Vágnerová, 2002, s. 33). 

 „Obecně jde o tzv. nadlimitní – nadhraniční zátěž. Ta vede k vnitřnímu napětí 

(strain) a ke kritickému narušení rovnováhy (homeostázy) organismu“ 

(Křivohlavý, 2009, s. 171). 
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„Stres se tedy chápe v původním významu, jako působení vnější síly na nějaký fyzický 

objekt, v důsledku čeho vněm vznikají deformace, tj. dočasné nebo trvalé změny jeho 

struktury“ (Timko, 1986, s. 14). 

Tak jako samotné slovo „stres“, pocházející z angličtiny, které vyjadřuje několik 

významů například obtíž, tlak, zátěž, nátlak na osobu nebo věc ve 

fyzikálním, biologickém, psychologickém či sociologickém smyslu, tak ani jeho 

definice z vědeckého pohledu není jednoznačná. Vymezení tohoto pojmu prošlo 

určitým vývojem a definic je opravdu nespočet, ale obecně lze stres definovat jako 

soubor reakcí organismu a osobnosti na nepřiměřenou fyzickou nebo psychickou zátěž. 

Křivohlavý (2009b) hovoří o stresu v negativním smyslu, jako o tzv. distresu 

(špatném stresu), který má vážnější podobu stresu a výrazně převyšuje možnosti 

přetíženého člověka. Paradoxně profesionálům, kteří pomáhají klientům v těžké životní 

situaci, se nedoporučuje vyhýbat distresu, jelikož jeho prožití a osobní zkušenost může 

napomáhat k rozvoji osobnosti. Opačným vnímání stresu je tzv. eustres (dobrý stres) 

což je stres, který budí pozitivní odpověď organismu, žene nás kupředu, dodává nám 

motivaci a vytváří základní biologický koncept jako je „rovnováha“, při níž jsou 

všechny systémy v těle udržovány na určité optimální úrovni. Tomuto termínu 

se odborně říká homeostáza. 

2.2.2 Stresory 

Termín „stresor“ se používá nejčastěji u negativního působení vlivů na člověka, které 

vyvolávají stresovou zátěž. Každý vnímá tuto situaci individuálně, proto stresor působí 

různě podle jeho míry vnímání a emocionálního prožívání konkrétním jedincem. 

Společným výsledkem všech faktorů, které lze zahrnout mezi stresory, je silné ovlivnění 

fyziologické a psychologické funkce jedince. Mnozí badatelé rozdělují stresory podle 

nejrůznějších kritérií.  

Joshi (2007) hovoří o stresorech již v době našich předků. Pokud se podíváme na 

evoluci člověka a zvířat, zjistíme, že již v dávné době nejrůznější stresory ohrožovaly 

jejich existenci. Akutní fyzické stresory se týkaly například přežití, kdy člověk 

či kořist byla ohrožována na životě a přežití záviselo na okamžité psychické adaptaci. 

Stresory, které dlouhodoběji ovlivňují organismus, jsou chronické fyzické 

stresory, mezi které můžeme zahrnout například nedostatek základních potřeb jako je 



 

16 

 

voda a potrava. Z jeho analýzy však kriticky vychází psychologické a sociální stresory 

Vzhledem k evoluci zvířecí říše je příčinou tohoto problému schopnost vytvářet si různé 

druhy stresových situací a to jen ve svých představách, které přetrvávají dlouhé měsíce 

až roky.  

Dále do psychických stresorů můžeme zahrnout tlak společnosti, těžké životní 

události jako je úmrtí člena rodiny, rozvod, narození dítěte a v neposlední řadě hádky. 

Kanadský lékař Hans Selye rozlišuje stresory na fyzikální, mezi které řadí různé 

jedy, radiaci, působení ultrafialových a infračervených paprsků, přírodní 

katastrofy, zdravotní úrazy apod. Do druhé skupiny tzv. emocionálních stresorů řadí 

úzkost, zármutek, strach, nenávist, únavu apod. Podle Křivohlavého (2009a) lze dělit 

stresory z kvantitativního pohledu na ministresory (mikrostresory), označovány i jako 

malé stresory. Ty jsou přiřazovány k mírným okolnostem, které kumulují, až dosáhnou 

hranici stresu. Velké stresory jsou označovány jako makrostresory, které působí 

nadměrně intenzivně a překračují hranice zvladatelnosti. 

Veškeré výše uvedené klasifikace stresorů mají společný následek a tím je narušení 

duševního a tělesného zdraví jedince. Adaptabilita člověka na nepříznivé 

podmínky, která úzce souvisí s kvalitou a kvantitou zdravotních obtíží, napomáhá 

k biopsychosociální rovnováze a pohodě.  

Stresory působící na vojáka z povolání 

Služba vojáka z povolání sebou nese velké množství různých stresorů v závislosti na 

místě nasazení. Pokud se ohlédneme na výkon strážní služby v míru, která vyžaduje 

přísné dodržování veškerých ustanovení, vznikají zde řetězce faktorů (stresorů) 

vyvolávajících stav stresu. 

Některé stresory působící na osobnost strážného v noční službě: 

 Málo podnětné senzorické pole a zvýšené nároky na pozornost a percepci okolí. 

 Monotónnost činnosti po celou dobu výkonu služby. 

 Nároky na rychlost a adekvátnost rozhodnuti a následnou reakci. 

 Nároky na fyzickou a psychickou odolnost v důsledku povětrnostních vlivů. 

 Směnnost, negativní stereotyp a v jeho důsledku nutná kompenzace zvýšené únavy. 

 Pocity méněcennosti v porovnání s odbornými vojenskými činnostmi ostatních vojáků. 

 Výkon činnosti v jedné lokalitě bez možnosti změny prostředí. 
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 Pocity strachu z možnosti neočekávaného ataku agresora zvenku, zejména 

v současné době (narůstající tendence od počátku 70. Let). 

 Pocity osamělosti, které vyvolávají anxiozní a depresivní známky v chování strážného 

- ať již jednotlivě (pronikavý hlas zvířete v předchozím tichu, mimovolné uvolněni 

zdiva, blesk s hlukovým doprovodem při bouři…) nebo občasně či v cyklech. 

 Pocity nejistoty zejména v místech, která skýtají možnost napadeni střelnou 

zbrani, místa méně osvětlena, vyvýšena nebo naopak v úsecích s klesajícím terénem. 

(Dziaková, 2009, s. 87)   

Stresory plynoucí z plnění každodenních povinností a způsobu života 

v dlouhodobém nasazení mimo svůj domov, zahrnují nemalé změny, stesk po rodině 

a přátelích a nutnost žít v nezvyklém prostředí s odlišnou kulturou. Základními zdroji 

(stresory) chronického stresu spojeného s nasazením jsou:  

 nedostatek soukromí; 

 sexuální deprivace; 

 povinnosti v oblasti dodržování hygieny; 

 vystavení extrémním klimatickým podmínkám; 

 pracovní nároky (Ministerstvo Obrany, 2012). 

Dále jsou tu stresory, které se mění v závislosti na konkrétních operacích, misích 

a odbornostech. Například letecké posádky často létají z relativně bezpečné týlové 

oblasti do oblasti s vysokou intenzitou boje a zpět. Tento neustálý přechod z bezpečné 

oblasti do oblasti s vysokou hrozbou je pro tyto jedince typickým stresorem. Pozemní 

jednotky mohou vnímat působení stresorů, kterými jsou např. nutnost zvládat vzbouřené 

davy obyvatelstva, vyrovnávání se s pocity odmítání za strany místního obyvatelstva 

a činnost v prostředí zničeném regionálním konfliktem. Během operace se mohou 

vyskytnout speciální typy vnějších stresorů například: 

 kontakt s odstřelovači; 

 přestřelky; 

 improvizované nástražné výbušné nálože; 

 dopravní nehody; 

 hromadné hroby; 

 mrzačení (Ministerstvo Obrany, 2012). 
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2.2.3 Symptomy stresu 

Stres je zákeřný nepřítel každého z nás a jeho následky se projevují velmi pomalu 

a nenápadně, aby nakonec udeřily plnou silou. Odpovědí nemusí být jen emoční 

vyčerpání, duševní prázdnota, ale také viditelné projevy na těle. Jak už mnozí vědci 

objevili spojitost mysli s tělem, tak není již neznámým faktem uvolňování stresových 

hormonů, jako je kortizol, který brání správné funkci imunitního, gastrointestinálního 

a nervového systému. 

Tabulka 1- Symptomy stresu 

2.2.4 Prevence a řešení stresu ve vojenských jednotkách 

Při plnění úkolů jednotkami a útvary v mnohonárodnostních misích (ale i při polním 

výcviku v mírových posádkách nebo ve výcvikových zařízeních) není o traumatické 

situace nouze. Mohou být důsledkem souběhu nadměrné fyzické zátěže 

a skutečnosti, že se vojenský profesionál dostává do, pro něho mnohdy nových 

nestandardních situací. V průběhu vojenských operací se může dostávat do období, kdy 

bude vystaven situacím, které u něho mohou vyvolávat obavy ohrožení, či ztráty 

vlastního života či života svých kamarádů. Mezi psychicky náročné situace patří i účast 

vojenských profesionálů v různých záchranných, či vyprošťovacích operacích, kde se 

Chování Tělesné Emoční Mentální 

Přejídání se Bolesti hlavy Deprese Ztráta koncentrace 

Přílišné pití alkoholu Žaludeční potíže Napětí Častější zapomínání 

Nadměrné kouření Závratě Podráždění Častější chybování 

Zanedbávání osob, 

vzhledu 
Pocení a třes rukou Výčitky svědomí 

Častější zamyšlení během 

dne 

Nespavost Poruchy vidění 
Myšlenky na 

sebevraždu 
Chybné rozhodování 

Roztěkanost, nervozita Vyrážka na kůži Pláč Méně racionální uvažování 

Letargie Bušení srdce Agresivní chování Nerozhodnost, váhavost 

Změna sexuální aktivity Suchá ústa Pocit strachu, úzkosti - 

Neobvyklá neobratnost Vysoký krevní tlak - - 

Být netečný 
Bolesti zad nebo 

šíje 
- - 

Omezení komunikace Nechutenství - - 

Zdroj: www. forumzdravi.cz, vlastní zpracování  

http://www.forumzdravi.cz/
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může dostat do kontaktu s mrtvými lidmi, či jinak zohavenými těly. Rovněž výcvik 

s otravnými či radioaktivními látkami způsobuje vysoké psychické zatížení. To jsou 

situace, kdy se stresové stavy mohou vyskytnout u většího počtu jedinců a ve svém 

důsledku mohou způsobit snížení bojeschopnosti jednotky nebo může docházet ke 

skupinovým excesům. Pod nimi lze spatřovat například nestandardní, neetické a často 

až protiprávní jednání. 

Je zřejmé, že předpoklady a požadavky na psychickou připravenost vojenského 

profesionála (především ve velitelské funkci) na zátěžové situace, je mimo jiné jeho 

způsobilost vědomě usměrňovat skupinovou činnost, vzájemnou komunikaci mezi 

vojáky, emocionální vyladění a vztahy (jejich interakci) ve vojenské jednotce. 

(Timko, 1986) 

Vzniku stresu se dá účinně předcházet psychickou adaptací na nové situace. Jejím 

předpokladem jsou především znalosti o konkrétní situaci (o jejím vývoji), lidech, kteří 

se dané činnosti zúčastňují, či v jejichž prospěch je daná činnost organizována. Neméně 

důležité jsou i dokonalé znalosti o prostředcích, s nimiž je činnost prováděna. Nelze 

podceňovat různé vlivy působení doprovodných jevů jako je například krev, hrůzná 

zranění, zejména pak u dětí. Při nezvládnutí adaptace může docházet až k úniku 

z nepříjemných situací. Za zmínku stojí například alkohol, drogy, schování se před 

okolním světem, útěk do nemoci apod. Perfektní znalost situace je rovněž základním 

předpokladem pro dobré a efektivní rozhodování vojenského profesionála. Jeví se jako 

nutné, aby znal možnosti reakce zachraňovaných lidí na vzniklé krizové 

situace, možnosti speciální techniky a materiálu pro plnění specifických odborných 

úkolů a věřil v možnosti konkrétní jednotky. (Dziaková, 2009) 

Zajistit pro vojáky kvalitní psychologickou přípravu mají za úkol vojenští 

psychologové. Ti mají za úkol snížení psychické zranitelnosti ke stresovým událostem.  

Dziaková (2009) uvádí, že zvyšování odolnosti se realizuje jednorázovým či 

opakovaným vystavováním psychické zátěži tak, aby se docílilo překonávání stresorů. 

Jsou to předem naplánovaný a připravený stresory, kterými vojáci nezbytně podstupují. 

Dochází k přímému kontaktu například s mrtvými těly, kde je důležité i čichové 

vnímání zápachu rozkládajícího se těla. Zde je nutné postupovat pomalu, proto je tento 

způsob rozdělen do více fází. V prvotní fázi jsou vojákům předkládány autentické 
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fotografie mrtvých či zohavených těl, po té jsou jim přehrávány videonahrávky 

z dopravních zásahů a válečných akcí a v poslední fázi jsou přítomni při soudní pitvě. 

2.3 Akutní stresová porucha 

Švingalová (2006, s. 36) vysvětluje akutní reakci na stres jako „závažnou duševní 

poruchu, která vzniká jako okamžitá odpověď na mimořádně vážný stres. Symptomy 

jsou poměrně rozmanité a trvají pouze několik dní nebo hodin“. 

Vodáčková (2012, s. 360) označuje akutní reakce na stres jako „fyziologické změny 

a změny v chování a prožívání, které startují rychle poté, co se traumatizující podnět 

objevil nebo v následujících 2-3 dnech. Podstatou této reakce jsou obranné a ochranné 

reakce, které maximálně mobilizují rezervy postiženého jedince“. 

Akutní stresová porucha nazývaná laicky jako „šok“ je definována jako 

bezprostřední reakce na fyzický či duševní stres, který je organismus schopen 

zvládnout. Nastávají fyziologické změny u „nemocného“, změny v jeho chování 

a prožívání, které nastávají okamžitě po traumatu nebo v následných 2-3 dnů, přičemž 

navrácení psychických funkcí může trvat několik hodin až dní.  

Při reakci na stres se mobilizují obranné a ochranné reakce jedince, které mají za 

úkol obnovení, respektive uchování psychické pohody a rovnováhy. Ačkoliv mohou být 

příznaky reakce u každého rozlišné, projevují se zejména svalovým napětím 

až ztuhnutím anebo naopak hyperaktivitou, pocením, zrychleným 

dechem, zvracením, třesem končetin nebo celého těla, agresivitou apod. Často se rozvíjí 

i porucha paměti, kdy člověk není schopný vybavit si to, co přesně se stalo. 

 

V zátěžové situaci rozlišujeme dva typy reakcí 

1) obranná reakce typu A (útok nebo únik) 

2) obranná reakce typu B (reakce tzv. „mrtvý brouk“) 

Ad. 1) Typ A se označuje rychlým a aktivním využitím sil k ochraně jedince. 

„Znamená obecnou tendenci nějakým způsobem s ohrožující a nepřijatelnou situací 

bojovat.“ (Vágnerová, 2004, s. 37) 
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Další možná definice „Podstatou je rychlá mobilizace sil, aby se člověk mohl chránit 

aktivně.“ (Vodáčková, 2012, s. 361) 

Při situaci, kterou osoba není schopna zvládnout, zaujímá druhou možnost a tou je 

úniková reakce. Ta může být v podobě změny postoje k hrozbě, hledáním podpory 

až rezignace. 

Rozlišení únikových reakcí: 

Podle Vágnerové (2014) lze jednotlivé druhy obrany rozlišit podle rozsahu zkreslení 

skutečnosti a způsobu, jakým člověk zaujme postoj k takové situaci: 

 Popření: Jde o popírání nepříjemné reality, kdy si člověk nechce připustit její 

existenci a vnímá jen takové informace, které ho neohrožují. Například smrtelně 

nemocný člověk popírá svou diagnózu, nepřipouští si svá omezení a chová se 

tak, jako kdyby byl zdravý. Popírání skutečnosti může mít za následek špatný 

psychologický až patologický vývoj. 

 Potlačení a vytěsnění:  Způsob v oblasti subjektivního vědomí, kdy si člověk 

vytěsňuje bolestivé impulzy, emoce či vzpomínky z vlastního vědomí. Ty se nadále 

projevují, ale již v menší intenzitě, tudíž nepředstavují pro subjekt „nezvladatelné“ 

ohrožení. 

 Fantazie: Ta napomáhá nahradit nepříjemné zážitky za jiné, ačkoliv nejsou 

reálné, jsou uspokojivé pro daného člověka. Fantazie má význam i pro lež, kdy si 

člověk vymýšlí různé příběhy, kde si kompenzuje to, co ve skutečnosti není. 

 Racionalizace: Jde o zvládnutí zátěžové situace pomocí zdánlivě 

logických, či sociálně žádoucích motivů činností, které se můžou na první pohled 

zdát jako přijatelnější. Jsou to však jen výmluvy pro zastření skutečnosti. Například 

při nezískání potřebné pracovní pozice si člověk zmírňuje zklamání tím, když 

tvrdí, že to místo stejně nechtěl. 

 Regrese: Je únik na nižší vývojovou formu chování, která je v současné době již 

nevhodnou, spojenou s větší potřebou podpory okolí. Například dospělý člověk 

se začne pomočovat. 

 Identifikace: Jde o ztotožnění vlastních hodnot s někým jiným, koho jedinec 

obdivuje. Přisvojuje si cizí vlastnosti, gesta ale i vnější vzhled a tím získává pocit 

sebedůvěry, sebejistoty.  
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 Substituce: Znamená nahrazení (kompenzace) nedosažitelného uspokojení nebo 

společensky neschvalované chování za jiné. Pocit frustrace zcela 

neodstraní, ale zmírní intenzitu zklamání a tím se situace stává snesitelnější. 

Například chlapec, který vyrůstá v dětském domově, má pocit že není sociálně 

akceptován ostatními, začne hledat uspokojení v pouliční partě, kde jsou dány 

pravidla, které mnohdy souvisí s kriminální činností avšak pro pocit, že někam 

patří, udělá chlapec cokoliv.  

 Rezignace: Je reakce na dlouhodobou zátěžovou situaci, kdy se člověk předem 

vzdává a nevěří, že by mohl situaci jakkoliv zvládnout. Sklon k rezignaci mají 

nejčastěji osoby s tělesným handicapem a vyznačuje se izolací od okolního 

světa, pasivitou a apatií. Zaujímá postavení, že když někdo nic pozitivního 

neočekává, nemůže být zklamán.  

Mezi další hlavní obranné mechanismy zahrnuje Aktinson (2003): 

 Reaktivní formace: Spočívá ve vyjádření opačného motivu z důvodu zakrytí 

skutečných pohnutek a chování. Například z pocitu viny přehnaná ochrana 

a rozmazlování dítěte matky, která ho dříve nechtěla. 

 Intelektualizace: Jde o úsilí k získání efektivního a emočního odstupu od stresové 

situace. Tato reakce je častá u lidí, kteří jsou ve své profesi často vystavováni 

lidskému utrpení. Například doktor nemůže soucítit s každým pacientem, proto 

si udržuje jistý emoční odstup. 

Ad. 2) Typ B se označuje jako pasivní reakce a jde tedy o absolutní neschopnost 

reagovat na situaci. Spouštěcím faktorem veškerých reakcí na akutní stres bývají silný 

zážitky, které jsou spojeny se subjektivním ohrožením (přepadení, živelná 

pohroma), ohrožením nebo ztráty blízké osoby či změny v sociálních vztazích 

(rozvod, ukončení služebního poměru). (Vodáčková, 2012) 

Ve vojenské profesi kde se často setkáváme s takto extrémními zážitky, sehrává 

důležitou roly schopnost, oddělit emoce od ostatních dispozic jedince. Tato schopnost 

se nazývá jako pozitivní výběr, který napomáhá ke zvládnutí stanovených úkolů 

a činností, kterým musí voják čelit. S tím je ale spojené riziko narušení psychické 

stability z důvodu právě neprojevené emoce, která zůstává ukryta. Doporučení 

je takové, že v akutní stresové situaci je vhodné nic neřešit a důležité rozhodování 
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odložit na pozdější dobu, kdy myšlení již není zastřeno silnými emocemi, city a pocity 

(Dziaková, 2009). 

2.4 Krizová intervence 

„Krizovou intervenci můžeme vymezit jako specializovanou pomoc osobám, které se 

ocitly v krizi. Tvoří ji různé formy pomoci, které mají za úkol vrátit jedince i jeho 

psychickou rovnováhu, narušenou kritickou životní událostí.“ (Špatenková, 2004, s. 15).  

„Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně 

prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit 

strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující i jiné kontraproduktivní tendence 

v jeho chování. Krizová intervence se zaměřuje jen na ty prvky klientovy minulosti 

i budoucnosti, které bezprostředně souvisejí s jeho krizovou situací. Krizový pracovník 

klienta podporuje v jeho kompetenci řešit problém tak, aby dokázal aktivně 

a konstruktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu přirozených 

vztahů. Krizová intervence se odehrává v rovině řešení klientova problému 

a překonávání konkrétních překážek“ (Vodáčková, 2012, s. 60). 

„Cílem krizové intervence je zastavit snižováni psychické výkonnosti 

postiženého, naučit se žit se vzpomínkami, stabilizovat osobnost tím, že nedovolíme 

rozvinout vyhýbavé chováni. V neposlední řadě je nezbytné dát dalšímu životu smysl 

a vybudovat nové, radostnější perspektivy do budoucna“ (Dziaková, 2009,s. 306). 

Z definic vyplývá, že jde o formu psychologické pomoci člověku, který se octl 

v krizové situaci, kterou sám nedokáže vdanou chvíli zvládnout. Jde o aktivní a rychlý 

přístup odborného pracovníka či laika ke stabilizaci osobnosti člověka a navrácení jeho 

psychické rovnováhy.  

Jelikož každá osobnost je „originál“ a krize má svůj individuální charakter, tak 

i řešení problému v krizové intervenci může být rozdílný, avšak společným výsledkem 

je snaha navrácení psychického klidu, s co možná největším přičiněním samotným 

klientem.  

Špatenková (2004) rozděluje specifické znaky krizové intervence následovně: 

 okamžitá pomoc; 

 redukce ohrožení; 
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 koncentrace na aktuální situaci a problém; 

 časové ohraničení (do 10 pravidelných setkání s krizovým pracovníkem, v případě 

krátkodobé hospitalizace do 10 dní); 

 intenzivní kontakt s klientem; 

 strukturovaný, aktivní až direktivní přístup krizového interventa; 

 individuální přístup (krize pro každého znamená něco jiného). 

2.4.1 Odborná psychologická pomoc 

Tak, aby pomoc klientovi byla co možná nejkvalitnější, jsou dány vysoké požadavky 

na krizové pracovníky. Obvykle to jsou psychologové, lékaři, psychiatři a další 

odborníci, kteří prošli výcvikem v krizové intervenci. Jejich aktivní přístup přináší 

přehlednost a kontrolu nad situací, dává bezpečný prostor klientovy vyjádřit své emoce 

a v neposlední řadě vytvářejí plán, jak vzniklou krizi řešit. 

Krizová intervence v AČR je prováděna pomocí různých odborníků 

na psychologickou podporu, jako jsou například psychologové, psychiatři, kaplani 

a lékaři. Po prožití traumatizujícího zážitku v zahraniční misi je krizová intervence vždy 

prováděna přímo a neodkladně u jednotky. Pokud by byl dopad traumatické události 

zvlášť rozsáhlý, je připraven v České republice celý krizový tým, který je neprodleně 

vyslán do místa nasazení. 

 

Formy odborné psychologické pomoci 

Špatenková (2011) dělí formy odborné psychologické pomoci následovně: 

a) Prezenční forma pomoci 

 Ambulantní pomoc - Má charakter osobního setkání tzv. „tváří v tvář“, kdy se 

klient dostaví do ambulance, poradny či krizového centra. Činnost a povinnost 

těchto pracovišť je poskytnutí sekundární krizové intervence v podobě 

např. psychiatrické ordinace, rodinné poradny apod.  

 Pobytové služby - Umožňuje klientovi krátkodobé vzdálení z domácího prostředí 

do specializovaného zařízení za účelem překonání vážné krizové situace s využitím 

všech zdrojů a možností krizového centra. Výhodou takového centra je eliminace 
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rizikových faktorů na klienta, bezpečná stabilizace klientova stavu s maximální 

koncentrací na řešení krize. 

 Terénní a mobilní služby - Jde o krizovou intervenci, která probíhá v místě krize. 

Například při události jako je povodeň, kde jsou obyvatelé natolik zasaženi, že 

je zapotřebí vyslání krizových pracovníků pro eliminaci počátečního 

šoku, usnadnění prožívání krize a v neposlední řadě zprostředkovávat odbornou péči 

těm, kteří ji potřebují. 

b) Distanční forma pomoci 

 Telefonická pomoc - Jde o nezávazný kontakt, kdy klient může svobodně rozhovor 

ukončit. Rozhovor není limitován časovým omezením a jeho trvání je na potřebě 

volajícího.  

 Internetová pomoc - Z důvodu stále rostoucího počtu uživatelů na internetu vznikla 

další možnost krizové intervence, která nabízí anonymní sdělení krizové 

situace, kterou často využívají klienti s komunikačními bariérami či sociální 

stigmatizací. 

2.4.2 Laická psychologická pomoc 

Každý z nás zažil ve svém životě krizovou situaci, kterou jsme řešili buď 

svépomoci, nebo pomocí zvenčí. Hlavní cíl laické pomoci se nijak zvlášť neliší od 

odborné, avšak aby se stal účinným, je zapotřebí využití všech faktorů a postupů 

z hlediska odborné psychoterapie. V této kapitole se podíváme blíže na principy 

a podmínky, které je nutné dodržovat a čeho se vyvarovat při laické první pomoci. 

 

Fáze laické pomoci 

 Příprava a zajištění podmínek k rozhovoru - Podle Vodáčkové (2012) je příprava 

myšlena jako naprostá soustředěnost na klienta bez rušivých elementů. Důležitým 

a prvotním krokem je přivítání klienta, který bývá často vzhledem k jeho duševnímu 

rozpoložení více náchylný i na ty nejmenší detaily. Tak, aby se usnadnila 

komunikace, je vhodné zajistit především klidné a tiché prostředí, dále zajistit 

občerstvení, vodu apod. Aby rozhovor přinesl potřebné informace, je nutností 

dostatek časového prostoru k jeho vyslechnutí.  
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Mezi další fáze laické pomoci zahrnuje Špatenková (2004): 

 Vyslechnutí - Nyní je řada dát klientovi prostor k vyprávění svého příběhu. V této 

fázi je důležité porozumět člověku a vyhnout se direktivním zásahům například 

(„rozhodně teď nesmíš…“) obviňování („za to si můžeš sám…“) a zlehčování 

problému („netvrď my, že to je tak špatné…“). Vhodnými otázkami se přesvědčit 

o úmyslech člověka („Co ti pomáhá to zvládnout?“). Nechat mluvit klienta 

o tématu, o kterém chce hovořit a v neposlední řadě nerozveselovat a nerozptylovat 

klienta v krizi. 

 Poskytnutí prostoru pro emoce - V této situaci je vhodné akceptovat chování 

člověka v tísni, dovolit mu ať se chová tak jak chce. „Budování emocionálního 

kontaktu jde ruku v ruce se shromažďováním informací“ (Špatenková, 2004, s. 19). 

Bránění emocí je časté pochybení při laické pomoci, které mají za následek bránění 

plnému vyjadřování závažných a bolestivých témat. 

 Snaha o vyřešení krize - Zde nastává riziko sdělení chybného výsledku od 

pomáhajícího z důvodu špatného vyhodnocení a přehnané snahy klientovi pomoct. 

Nedostatek psychologických znalostí a zkušeností má za následek nezvládání cílené 

změny, proto by se laická pomoc měla převážně omezovat pouze na vyslechnutí 

a povzbuzení.  

 Zajištění následné péče - V této fázi je nezbytné „prozkoumat“ sociální 

podporu, zda existují osoby, které daného klienta mohou podpořit. Ačkoliv je laická 

pomoc velmi cenná, má pochopitelně své hranice. Jde hlavně o snahu přimět klienta 

v krizi, vydat se za odbornou pomocí.  

2.5 Posttraumatická stresová porucha 

„Posttraumatická stresová porucha je duševní porucha (emocionální 

choroba, nemoc dle ICD – 10, F43.1), která se zpravidla vyvine jako následek 

hrůzné, děsivé a život bezprostředně ohrožující situace nebo v důsledku získání jinak 

vysoce nebezpečné osobní zkušenosti, prožitku.“ (Kulíšek, 2011 s. 94) 

Z medicínského pohledu se jedná podle Mareše (2012, s. 19) o: „klinickou 

jednotku, která se vyznačuje tím, že u člověka dochází k znovuprožívání traumatu 

v neodbytných vzpomínkách.“ 
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Mezi zátěžové situace, které vyvolávají tuto poruchu, patří např. přírodní 

katastrofa, válečný konflikt, dopravní nehoda, znásilnění, těžký úraz, apod., které 

prožije člověk sám, stává se bezprostředním svědkem nebo jsou následkem situace 

ohroženi blízcí postiženého. PTSD vzniká jako opožděná nebo protahovaná 

reakce, která se může objevovat měsíce i roky po prožité události. Tyto traumatizující 

události bývají různými způsoby znovu prožívány např. v podobě opakujících se 

myšlenkách, v děsivých snech či nočních můrách. (Vizinová, 1999) 

Jako typickou součást posttraumatické reakce uvádí Vodáčková (2012) 

somatizaci, z pohledu neprožité a nevyjádřené emoce s přetrvávajícím tělesným 

napětím, které se projevuje bolestí nebo tělesnými obtížemi jako jsou např. bolesti 

kosterního svalstva, bolesti hlavy, bolesti v hrudníku, obtíže s dechem apod. Zmíněné 

fyzické obtíže mohou být dále doprovázeny neadekvátní únavou, špatnými vztahy 

k blízkým osobám a narušením sexuálního života. 

Prevalence PTSD 

Z pohledu míry výskytu dané poruchy je prevalence ovlivněná několika faktory 

určující charakter a podmínky samotného traumatu, prostředím a v neposlední řadě 

populací. 

Výskyt PTSD byl převážně prováděn v USA, kde extenzivní výzkum poukázal 

na fakt, že ženy trpí příčinou PTSD dvakrát častěji než muži v důsledku sexuálního 

zneužití, u mužů byla příčina v přímém vystavení válce. (Vizinová, 1999). 

2.5.1 Příznaky PTSD 

Mezi základní příznaky PTSD řadí Vizinová (1999) tyto: 

 Znovuprožívání traumatizující události 

Nejčastějším příznakem PTSD je znovuoživování traumatu v neodbytných 

vzpomínkách, tzn. „flashbacích“ nebo v opakujících se snech a nočních můrách. Někdy 

se vzpomínka vrací v živé podobě, která může mít trvání až několik dní a jedinec 

se chová tak, že ji znova prožívá. 

 Ztráta reaktivity 

Dochází ke ztrátě zájmu dříve konaných aktivit a zálib, do popředí se dostává jen 

vykonávání rutinních činností. Postižený jedinec není schopen prožívat jakékoliv 
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emoce, pociťuje jen nechuť, strnulost a ztrátu radosti ze života. Zhoršují se mezilidské 

vztahy jedince, intimita a sexuální život. 

 Pocit viny 

Jedinec postižený PTSD může trpět pocitem viny, aniž by dokázal jasně vysvětlit proč. 

Dalším druhem viny, jsou výčitky toho jedince, který přežil život ohrožující trauma, kde 

přišlo o život mnoho lidí. Váleční veteráni, kteří přišli v boji o mnoho svých 

kolegů, vnímají jakoukoliv negativní příhodu v jejich životě (ztráta zaměstnání, rozpad 

manželství, apod.) jako vinu za to, že byli osudem vybráni, aby přežili. 

 Vyhýbání se stimulům 

Příznaky PTSD se projevují vyhýbavostí k podmětům, aktivitám a situacím, které by 

mohly opět připomenout traumatickou událost. Vzniká sociální stažení, kde se člověk 

vyhýbá kontaktu s jinými lidmi. Toto jednání vede k nedůvěře k ostatním, k odcizení až 

izolací. Dále dochází k mentální vyhýbavosti, snahou o znecitlivění a zapomenutí 

na vzpomínky. 

 Trvala psychická a fyzická dráždivost 

Typickými příznaky je zvýšená podrážděnost, přehnané úlekové reakce, impulzivní 

až agresivní jednání, které se před traumatem neobjevovaly. Takto postižený jedinec má 

dále potíže s koncentrací, pamětí, sebeovládáním, snadno se dostává do konfliktu. Mezi 

fyzické projevy patří např. zvýšené pocení, bušení srdce, nekontrolovaný třes, bolesti 

hlavy, apod.  
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Obrázek 1 - Přehled poruch jednání a chování pod tlakem bojové činnosti – zátěže. 

Zdroj:(http://www.svv-msk.cz/aktuality/Kulisek_Studie_PTSD.pdf, strana 13) 

2.5.2 Posttraumatický rozvoj u účastníků vojenských konfliktů 

Termín posttraumatický růst (rozvoj) podle Mareše (2012, s. 21) jasně 

říká, že „osoby zažívající tento jev se rozvíjejí nad svoji předchozí adaptační 

úroveň, nad své dosavadní psychologické fungování; změnily svůj dosavadní pohled na 

svět, dospěly, dozrály.“ Posttraumatický rozvoj je dále definován podle Mareše 

(2012, s. 25) jako „významná pozitivní změna v jedincově kognitivním a emočním 

životě, která může mít své vnější projevy ve změně jedincova chování.“ 

Bylo provedeno mnoho zahraničních výzkumů, které pozorovaly pozitivní 

i negativní dopady válečných událostí. Jedna ze studií sledovala vysokoškoláky, kteří 

prožili vietnamskou válku a zažili bojové zkušenosti, které byly roztříděny na zážitky 

s odstřelováním nepřítelem, zabíjení svých spolubojovníků apod. Pouze u skupiny 

veteránů s minimálními zkušenostmi se dostavily pozitivní změny. Dalším výzkumným 

http://www.svv-msk.cz/aktuality/Kulisek_Studie_PTSD.pdf
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vzorkem byly izraelští váleční veteráni, kteří byly určeny do dvou skupin. Ti, kteří 

se jen zčásti účastnili konfliktu, neboť padli do zajetí nepřítele a na ty, kteří byli po 

celou dobu války v bojové operaci. Válečný zajatci vykazovali vyšší stupeň 

posttraumatického rozvoje i třicet let po válce (Mareš, 2012). 

VAČR se s traumatizujícím zážitkem nesetkávají pouze vojáci z bojových 

jednotek, těmto zážitkům čelí i vojáci – zdravotníci, kteří jsou nasazeni v zahraniční 

misi. Ti čelí mnohdy častěji smrti a zranění než ostatní příslušníci vojenských jednotek. 

U příslušníků AČR byl proveden výzkum na posttraumatický vývoj po návratu ze 

zahraniční mise. Výzkumnými respondenty byli vojáci bojových jednotek a vojenští 

zdravotníci. Závěr výzkumu zjistil, že hodnoty posttraumatického rozvoje jsou 

významně vyšší u zdravotníků než u vojáků bojových jednotek. Právě ti, kteří prošli 

výrazně těžšími traumatizujícími situacemi např. útoky na kolonu, výbuch 

vozidla, přestřelky, apod. vykazují nižší hodnoty posttraumatického rozvoje. 

(Mareš, 2012) 

Jak vysvětlit skutečnost, že u vojáků bojových jednotek je posttraumatický rozvoj 

nižší než u ostatních? Podle Dziakové (2009) zde hrají roli mnohé faktory, jako jsou: 

 pečlivý výběr osob, který jsou určeny pro bojové jednotky; 

 výcvik, fyzická a psychologická příprava na náročné situace. 

Mareš (2012) uvádí další faktory, které napomáhají k eliminaci posttraumatického 

rozvoje u vojenských jednotek: 

 sociální zázemí na vojenské základně; 

 nabízené poradenské služby (vojenští psychologové, vojenští kaplani) během mise; 

 psychologická péče po návratu z mise. 

2.5.3 Prevence PTSD 

O tom, zda je tato choroba léčitelná by se dalo dlouze polemizovat, avšak důležité 

je, naučit se rozpoznávat stimuly, které ji vyvolávají a vědět, co je třeba provést, aby ji 

měl člověk pod kontrolou. Cílem prevence je tedy především dosáhnout stavu zvýšení 

odolnosti vůči traumatickým situacím. 

Včasná detekce může zásadně omezit dopady PTSD a zmírnit tak další průběh 

vyrovnávání se s traumatizující situací. Raná intervence spočívá v podání informací 
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o příznacích PTSD prostřednictvím terapeutickým zásahem odborníka a zajištění 

bezpečnosti poškozeného jedince. 

Sociální opora jedince hraje velkou roli v prevenci v tísni. Zpravidla to bývají 

nejbližší lidé, jako je rodina, kterou událost zasahuje, nejenom jednoho člena. Člověk 

poskytující oporu se vyznačuje životními zkušenostmi, empatičností a odpovědností za 

příjemce opory. Dá se říct, že je vzorem pro jedince, který potřebuje pomoc. 

(Mareš, 2012) 

Mezi preventivní opatření, které zabraňují rozvinutí PTSD jsou metody Critical 

Incident Stress Management (CISM).  

Kritické krizové řízení stresu neboli CISM je označováno pro včasnou detekci 

a léčbu po traumatu a jiných psychických následků. Tato metoda obsahuje mnoho 

prvků, včetně předkrizové vzdělávání, hodnocení, zneškodňování stresu 

a psychologickou podporu. (Hobson, 2007) 

Mezi tyto metody, které integrují různorodé strategie pomoci osobám exponovanými 

mimořádnou událostí, patří především: 

 Defusing - Jedná se o intervenční techniku vedenou bezprostředně po malé 

události, nebo tam kde se později provede debriefing. Provádí se pro postižené 

jedince, zpravidla 5–10 lidí, kteří společně prožili traumatickou událost. Ideální 

doba po události jsou 3–8 hodin, maximálně 18 hodin. Tuto techniku provádějí 

proškolený členové týmu posttraumatické intervenční péče na klidném 

a bezpečném místě v trvání maximálně 45 minut. (Baštecká, 2005) 

 Debriefing - Na rozdíl od defusingu trvá tato metoda déle a doporučuje 

se provádět s určitým časovým odstupem po události, přibližně 48 hodin, avšak 

své výsledky přináší i po mnoha měsících či letech. Cílem debriefingu 

je poskytnou rozumový pohled nejenom na událost, ale i na emoční důsledky 

a hledá účinné způsoby, jak příznaky zvládnout. (Vodáčková, 2012) 

Organizování vojenských debriefingů je nejčastěji na společenské místnosti pod 

vedením velitele jednotky. Vojáci si sdělují své myšlenky, pocity a obavy 

kolegům, kteří byli součástí traumatizující události a tím tak společně čelí dehumanizaci 

a viktimizaci. (Dziaková, 2009) 

 Demobilizace - Využívá se při katastrofám velkého rozsahu s cílem získat 

informace o možných příznacích stresu a jeho zvládnutí. Zde je nutné, chovat se 
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plně automaticky bez emočního prožitku. Tato metoda trvá přibližně 10 

minut, poté následuje 20 minut relaxace a občerstvení. (Baštecká, 2005)  
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem teoretické části bakalářské práce je přinést ucelený náhled na problematiku 

stresové reakce, především na akutní stresovou reakci a posttraumatickou stresovou 

poruchu se zaměřením na příslušníky AČR po prožité zahraniční misi.  

V praktické části je cílem potvrzení či vyvrácení námi stanovených hypotéz. Při 

vyhodnocení hypotéz budeme vycházet z výsledků nestandardizovaného 

dotazníku, který byl předán vojákům z povolání sloužícím u 43. výsadkového praporu 

a vojákům 601. skupiny speciálních sil.  

Cíle práce: 

 Přinést ucelený náhled na problematiku stresové reakce; 

 vyhodnotit poskytovanou odbornou psychosociální pomoc novodobým válečným 

veteránům a vojákům v činné službě; 

 zjistit, jaké zahraniční mise se nejčastěji vojáci účastní; 

 zjistit výskyt posttraumatické stresové poruchy u vojáků, kteří působili v zahraniční 

misi; 

 potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz; 

 provést komparaci. 
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4 METODIKA 

4.1 Popis výzkumného šetření 

Pro vypracování praktické části bakalářské práce jsme zvolili metodu kvantitativního 

výzkumného šetření pomocí nestandardizovaného anonymního dotazníku (viz příloha 1). 

Uvedenou metodu jsme se rozhodli aplikovat z důvodu možného oslovení velkého 

počtu respondentů - vojáků z povolání, kteří se zúčastnili minimálně jedné zahraniční 

mise. Výzkumné šetření bylo zahájeno 7. 11. 2016 a ukončeno bylo 24. 2. 2017. 

4.2 Stanovení výzkumného vzorku 

Průzkumné šetření bylo zaměřeno na vojáky z povolání u 43. výsadkového praporu 

a 601. skupiny speciálních sil. Podmínkou pro výběr respondentů bylo absolvování 

minimálně jedné vojenské zahraniční mise. 

Respondenti nebyli limitováni věkem, pohlavím ani délkou služební praxe. 

Nestandardní anonymní dotazníky byly distribuovány vtištěné podobě velitelům 

jednotek uvedených vojenských útvarů. Vojenský útvar 43. výsadkového praporu byl 

vybrán z důvodu, že jsem již osm let jeho součástí a 601. skupinu speciálních sil pro 

jejich plnění náročných a velmi nebezpečných operací na různých místech v zahraničí. 

Od příslušníků 43. výsadkového praporu jsme získali 101 respondentů, což 

představovalo 90,99 %. Od příslušníků z řad 601. skupiny speciálních sil jsme získali 

k šetření 10 respondentů, což představovalo 9,01 %. Celkově tedy k výzkumnému 

šetření bylo získáno 111 respondentů z řad vojáků z povolání, kteří absolvovali 

minimálně jednu zahraniční misi. 

4.3 Výzkumný nástroj 

Pro zpracování bakalářské práce jsme jako průzkumný nástroj zvolili 

anonymní, nestandardizovaný dotazník vlastní konstrukce. V úvodu byli respondenti 

seznámeni s důvodem distribuce dotazníku, k jakému účelu budou data využita a rovněž 

s anonymitou dotazníku.  
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Dotazník má celkem pět částí. V první části jsou obsaženy obecné otázky, které 

zjišťují charakteristiku respondenta, místo působení a charakter zahraniční mise. Druhá 

část dotazníku obsahuje dvě otázky, které zjišťují názor na psychologickou přípravu 

před misí a rodinné zázemí před odjezdem do zahraniční mise. Třetí část je zaměřena na 

otázky, týkající se průběhu mise. V této části je zjišťována zkušenost s traumatizujícím 

zážitkem a komunikace s vojenským kaplanem nebo psychologem. Ve čtvrté části 

dotazníku jsou zjišťovány symptomy zhoršené adaptace po návratu ze zahraniční mise. 

Poslední část dotazníku je zaměřená na současnost. Pomocí čtyř otázek je 

zjišťováno, zda se respondent dokázal vyrovnat s dopady traumatizujícího zážitku nebo 

stresové situace prožité v misi. 

Dotazník byl zkonstruován tak, aby byly otázky jednoduché a jeho vyplnění 

nezabralo respondentům mnoho času. V dotazníku se respondenti setkali s uzavřenými 

a polozavřenými otázkami. Byly snaha, vyhnout se irelevantním otázkám tak, aby 

pomohly splnit stanovené cíle práce a ověřit stanovené hypotézy.  

Získaná data byla následně přenesena do programu MS Excel pro snadnější 

zpracování výsledků a vytvoření grafů. 

4.4 Stanovené hypotézy 

V bakalářské práci jsme si stanovili následující hypotézy: 

Hypotéza 1 Předpokládáme, že více než 50 % respondentů má zkušenost 

s traumatizujícím zážitkem ze zahraniční mise buď s přímým ohrožením 

vlastního života, nebo s vlastním fyzickým zraněním či jako svědek 

cizího zranění. 

Hypotéza 2 Předpokládáme, že více než 25 % respondentů pociťovalo symptomy 

zhoršené adaptace v čase návratu z mise. 

Hypotéza 3 Předpokládáme, že v současnosti trpí téměř 25 % respondentů 

symptomy zhoršené adaptace po traumatizující nebo stresující situaci 

zažitou v zahraniční misi.  
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5. VÝSLEDKY 

Vyhodnocení anamnestické části dotazníku 

Otázka č. 1: Označte své pohlaví. 

 

Obrázek 2 – Určení pohlaví 

 

Otázka č. 2: Označte svůj věk. 

 

Obrázek 3 – Věk respondentů 
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Otázka č. 3: Označte Váš rodinný vztah. 

 

Obrázek 4 – Rodinný vztah 

 

Otázka č. 4: Označte země, ve kterých jste v misi působil (a). 

 

Obrázek 5 – Stát zahraniční mise 

Respondenti měli u této otázky možnost označit více států. V kategorii jiné se 

objevily následující zastoupení: 4 respondenti uvedli Bosnu a Hercegovinu 

a 1 respondent uvedl Kuvajt. 
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Otázka č. 5: Jaký měla Vaše mise charakter? 

 

Obrázek 6 – Charakter mise 

V kategorii jiná se objevila tato odpověď: 4 respondenti uvedli výcvikový charakter 

mise. 

 

Otázka č. 6: Myslíte si, že je psychologická příprava před misí dostačující? 

 

Obrázek 7 – Psychologická příprava před misí 

U této otázky mohli respondenti napsat důvod, proč se domnívají, že je 

psychologická příprava před misí nedostačující. 2 respondenti uvedli, že chybělo více 

praktické části, 1 respondent uvedl, že tématu odloučení od rodiny se nevěnovala 

dostatečná pozornost a 4 respondenti uvedli, že by bylo nutné více informací o PTSD. 
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Otázka č. 7: Bylo Vaše rodinné zázemí před odjezdem do mise bezproblémové? 

 

Obrázek 8 – Rodinné zázemí před odjezdem do mise 

V otázce číslo 7 mohli respondenti zodpovědět, s jakými problémy se potýkali před 

odjezdem do mise. Respondenti nebyli limitováni počtem uvedených odpovědí. 

Objevily se následující skutečnosti: 8 respondentů uvedlo problémy 

s partnerem, 1 respondent uvedl problém s dětmi, 1 respondent uvedl problém s rodiči 

a 13 respondentů se potýkalo s finančními problémy. 

 

Otázka č. 8: Zažil (a) jste v misi nějaký traumatizující zážitek? 

 

Obrázek 9 – Zkušenost s traumatizujícím zážitkem v misi 
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V otázce na zkušenost s traumatizujícím zážitkem mohli respondenti zaškrtnout více 

možností u druhu zážitku, který prožili, objevily tyto odpovědi: 62 respondentů 

uvedlo, že zažili přímé ohrožení vlastního života a 27 respondentů uvedlo, že se setkali 

s vlastním fyzickým zraněním nebo jako svědek zranění v misi. V oblasti jiné se 

objevila u 1 respondenta odpověď, že musel volit mezi zabitím protivníka nebo ho 

nechat žít. 

 

Otázka č. 9: Měl (a) jste během mise možnost komunikace s vojenským kaplanem 

nebo psychologem? 

 

Obrázek 10 – Komunikace s vojenským kaplanem nebo psychologem 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda mají vojáci v misi možnost komunikace 

s vojenským kaplanem nebo psychologem a pokud ano, zda tuto možnost využili. 

Možnost komunikace s vojenským kaplanem nebo psychologem během mise mělo 103 

respondentů (93 %) z nichž 89 respondentů možnost nevyužilo a pouze 14 respondentů 

možnost vyžilo. 8 respondentů nemělo během mise možnost komunikace s uvedeným 

vojenským personálem. 
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Otázka č. 10: Pokud byste vnímal (a) negativní působení stresu během mise, 

využil (a) byste pomoc od vojenského kaplana či psychologa? 

 

Obrázek 11 – Využití pomoci od vojenského kaplana či psychologa  

U odpovědi, proč by dotazovaní nevyužili pomoc od vojenského kaplana či 

psychologa, nebyli respondenti limitováni počtem odpovědí. Respondenti uvedli 

odpovědi takto: 23 respondentů uvedlo, že pomoc by nevyužili z důvodu nedůvěry 

k těmto osobám a 30 respondentů uvedlo, že z důvodu ohrožení své vojenské kariéry by 

pomoc nevyužili. 

 

Otázka č. 11: Zaznamenal (a) jste po návratu z mise zvýšenou spotřebu těchto 

návykových látek? 

 

Obrázek 12 – Návykové látky 
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Otázka č. 12: Změnil se Váš rodinný či partnerský život po návratu z mise? 

 

Obrázek 13 – Rodinný či partnerský život po návratu z mise 

U odpovědi ano se objevily tyto varianty: 22 respondentů uvedlo, že jejich rodinný či 

partnerský vztah se po návratu z mise upevnil, 9 respondentů uvedlo, že nastalo více 

konfliktů a 23 respondentů uvedlo, že po návratu nastal rozvod nebo rozchod. 

 

Otázka č. 13: Zažíval (a) jste zhoršený spánek nebo noční můry po návratu 

z mise? 

 

Obrázek 14 – Zhoršený spánek nebo noční můry po návratu z mise 
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Otázka č. 14: Zažíval (a) jste větší úlekové reakce při nečekaných zvucích či 

pohybech po návratu z mise? 

 

Obrázek 15 – Úlekové reakce po návratu z mise 

 

Otázka č. 15: Měl (a) jste po misi pocit úzkosti či agrese při běžných situacích? 

(v rodině, v práci, na úřadech) 

 

Obrázek 16 – Pocit úzkosti či agrese po misi 
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Otázka č. 16: Zažíval (a) jste po návratu z mise vzpomínky na traumatizující 

zážitek? 

 

Obrázek 17 – Vzpomínky na traumatizující zážitek po návratu z mise 

 

Otázka č. 17: Míváte v současnosti zhoršený spánek nebo noční můry? 

 

Obrázek 18 – Zhoršený spánek nebo noční můry v současnosti 
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Otázka č. 18: Míváte v současnosti úlekové reakce při nečekaných zvucích či 

pohybech? 

 

Obrázek 19 – Úlekové reakce v současnosti 

 

Otázka č. 19: Míváte v současnosti pocit úzkosti či agrese při běžných situacích?  

 

Obrázek 20 – Pocit úzkosti či agrese v současnosti 
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Otázka č. 20: Míváte v současnosti vzpomínky na traumatizující zážitek? 

 

Obrázek 21 – Vzpomínky na traumatizující zážitek v současnosti 

5.1  Vyhodnocení cílů práce 

V bakalářské práci jsme si stanovili několik cílů. Prvním cílem bylo přinést ucelený 

náhled na problematiku stresové reakce, především na akutní stresovou reakci 

a posttraumatickou stresovou poruchu. V teoretické části se tento zadaný cíl podařilo 

kompaktně obsáhnout popsáním nejdůležitějších pojmů. 

Druhým cílem bylo zmapovat poskytovanou odbornou psychosociální pomoc 

vojákům v činné službě (respondentů), kteří se účastnili našeho dotazníkového šetření. 

Tento cíl se podařil naplnit díky vyhodnocení odpovědí na otázky číslo 6 (strana 38), 9 

a 10 (strana 40 – 41), které se týkaly zhodnocení psychologické přípravy před 

misí, možnosti komunikace a využití pomoci od psychologického kaplana či psychologa 

a důvěry k těmto osobám. 

Třetím cílem jsme zjišťovali nejčastější charakter zahraniční mise, kde respondenti 

působili. Z výsledku dotazníkového šetření vyplynulo, že nejčastější zahraniční operace 

se týkala operace bojové a s tím byl spojen i vyšší výskyt traumatizujícího zážitku. 

Čtvrtý cíl se týkal zmapování výskytu posttraumatické stresové poruchy 

u vojáků, kteří působili v zahraniční misi. Respondentům byla položena otázka týkající 
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se zkušeností s traumatizujícím zážitkem a dále jsme se zajímali o výskyt symptomů 

zhoršené adaptace po návratu ze zahraniční mise. Výsledky jsme zpracovali do 

podkladů k vyvrácení nebo potvrzení hypotéz. 

Pátý cíl pojednával o potvrzení či vyvrácení naformulovaných hypotéz. V práci jsme 

vytvořili 4 hypotézy, které jsme na základě vyhodnocení anonymního dotazníku 

zpracovali. Dané hypotézy se nám potvrdily či vyvrátily. 

4.5 Vyhodnocení hypotéz 

HYPOTÉZA 1: Předpokládáme, že více než 50 % respondentů má zkušenost 

s traumatizujícím zážitkem ze zahraniční mise buď s přímým ohrožením vlastního 

života, nebo s vlastním fyzickým zraněním či jako svědek cizího zranění. 

S hypotézou 1 souvisela otázka číslo 8. 

V otázce číslo 8 jsme zjišťovali, zda měli respondenti zkušenosti s traumatizujícím 

zážitkem v misi, pokud ano, v jakém smyslu. S traumatizujícím zážitkem nemělo 

zkušenost 47 respondentů (42 %), naopak 64 respondentů (58 %) zažili traumatizující 

zážitek v zahraniční misi. Nejvíce zkušeností bylo s přímým ohrožením vlastního života 

a to u 62 respondentů. 

Na základě vyhodnocení výsledků lze konstatovat, že se nám Hypotéza 1 

potvrdila. 

 

HYPOTÉZA 2: Předpokládáme, že více než 25 % respondentů pociťovalo symptomy 

zhoršené adaptace v čase návratu z mise. 

S hypotézou 2 souvisely otázky číslo 13, 14, 15 a 16. 

V otázce číslo 13 jsme zjišťovali, zda respondenti pociťovali zhoršený spánek nebo 

noční můry po návratu z mise. Kladnou odpověď označilo pouze 7 respondentů, což 

tvořilo 6 %. Naopak 80 respondentů (72 %) tyto symptomy nepociťovali. S občasnými 

potížemi se potýká 24 respondentů (22 %). 

Otázka číslo 14 se týkala větších úlekových reakcí při nečekaných zvucích 

či pohybech. Odpověď ano označilo 13 respondentů, což tvořilo 12 %, odpověď ne 

označilo 84 respondentů (76 %) a odpověď občas označilo 14 respondentů (14 %). 
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Otázka číslo 15 byla zaměřená na pocit úzkosti či agrese při běžných situací. 

Pouhých 6 respondentů (5 %) uvedlo, že trpěli těmito symptomy. 96 respondentů 

(87 %) se neztotožnili se zmíněnými symptomy zhoršené adaptace po návratu z mise 

a 9 (8 %) dotazovaných uvedlo, že pocity úzkosti či agrese vnímali občas. 

V otázce číslo 16 jsme se ptali na přítomnost vzpomínek z traumatizujícího 

zážitku, prožitého v misi. Z odpovědí vyplynulo, že 18 respondentů (16 %) trpělo 

vzpomínkami na trauma, 81 respondentů (73 %) odpovědělo, že nikoli a 12 respondentů 

(12 %) odpovědělo, že vzpomínkami trpěli jen občas. 

Na základě vyhodnocení výsledků lze konstatovat, že se nám Hypotéza 

2 nepotvrdila. 

 

HYPOTÉZA 3: Předpokládáme, že v současnosti trpí téměř 25 % respondentů 

symptomy zhoršené adaptace po traumatizující nebo stresující situaci zažitou 

v zahraniční misi.  

S hypotézou 3 souvisely otázky číslo 17, 18, 19 a 20. 

V těchto otázkách jsme zjišťovali, stejné symptomy jako u předchozí hypotézy s tím 

rozdílem, že časové období bylo zaměřeno na současnost.  Zjišťovali jsme, jestli 

symptomy zhoršené adaptace přetrvávají s odstupem času po návratu ze zahraniční 

mise. 

V otázce číslo 17 uvedli pouze 2 respondenti (2 %) problém s přetrvávajícím 

zhoršeným spánkem nebo nočními můrami. 97 respondentů (87 %) odpovědělo, že 

tento problém v současnosti nemají a 12 respondentů (11 %) odpovědělo, symptomy 

pociťují jen občas. 

Otázka číslo 18 byla zaměřená na další příznak zhoršené adaptace, která se týkala 

úlekové reakce. Větší citlivost na nečekané zvuky či pohyby mají 3 respondenti 

(3 %), dalších 102 dotazovaných (92 %) tyto problémy nepociťují a zbylých 6 

respondentů (5 %) vnímají své úlekové reakce jako občasné. 

V otázce číslo 19 jsme zjišťovali přítomnost úzkosti či agrese v současnosti. Na 

odpověď ano, reagovalo 7 respondentů, což tvořilo 6 %, 94 respondentů (85 %) 

odpovědělo, že při běžných situacích nemívají tyto symptomy a dalších 10 

dotazovaných (9 %) odpovědělo, že úzkost či agresi pociťují jen občas. 
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Otázka číslo 20 byla zaměřená na přítomnost nepříjemných vzpomínek ze zahraniční 

mise. Pouhých 5 respondentů, tvořících 5 % odpovědělo, že trpí v současnosti těmito 

vzpomínkami, 88 respondentů (79 %) uvedlo, že nikoli a dalších 18 dotazovaných 

(16 %) mají občasné vzpomínky na trauma.  

Na základě vyhodnocení výsledků lze konstatovat, že se nám Hypotéza 3 

potvrdila. 
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6. DISKUZE 

V empirické části bakalářské práce jsme se zaměřili na projevy zhoršené adaptace po 

návratu z mise a výskyt posttraumatické stresové poruchy. Zajímalo nás, zda 

respondenti zažili traumatizující zážitek na zahraniční misi a jejich pohled na 

komunikaci s vojenským kaplanem či psychologem. Zároveň jsme se dotazovali, zda 

respondenti vnímali změny ve svém chování jak po návratu z mise, tak i v současnosti. 

Metodou zvolenou pro tento výzkum byla analýza získaných informací z anonymních 

dotazníků. 

Základním kritériem pro výběr respondentů, byla minimálně jedna účast v zahraniční 

misi ať už bojové, mírové či jiné. Údaje o pohlaví, věku a rodinném vtahu byly 

v dotazníku uvedené především pro charakteristiku zkoumaných respondentů. Mezi 

dotazovanými respondenty byly pouze tři ženy, avšak průzkum byl zaměřený na bojové 

jednotky a to může být právě tím důvodem. Jak uvádí Dackerová, (2017) sice není 

žádnou výjimkou, že ženy jsou též součástí bojových jednotek, nemůžeme ale přehlížet 

biologický a psychologický fakt, fyzické předpoklady a horší snášení krátkodobé 

zátěže. 

Pravděpodobný a podstatný vliv na výsledky výzkumu měl fakt, že 105 respondentů 

z celkových 111 dotazovaných působilo v Afghánistánu, kde byla situace méně stabilní 

a klidná oproti Kosovu, které označilo 23 respondentů. Z výzkumu dále vyplynulo, že 

99 respondentů, kteří působili v Afghánistánu, zároveň plnili misi bojovou. Je ale nutné 

zmínit, že mírová mise nemusí hned znamenat, že se nejedná o bojový charakter a do 

přímého ohrožení se tak respondent nemohl dostat. Pomocí našeho výzkumu jsme 

dokázali, že 9 respondentů, kteří se účastnili mírové mise, zažili přímé ohrožení 

vlastního života. Nejčastější charakter zahraniční mise u českých vojáků však zůstává 

bojový (86 %). 

Co lze považovat za důležitý ukazatel nebezpečnosti zahraničních misí je 

skutečnost, že 89 respondentů (80 %) uvedlo prožití traumatizujícího zážitku, spojený 

buď s přímým ohrožením jejich životů, nebo se setkali s vlastním fyzickým zraněním či 

jako svědci zranění. To může být právě tím zasazeným semínkem k začínajícím 

problémům a pozdějšího výskytu PTSD.  
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Výsledky průzkumu mezi vojáky stažených z německé divizní základny v roce 

1991, kteří operovali v operaci „Pouštní bouře“ uvádí, že expozice smrti či vážné 

zranění patřila k nejtraumatičtějším typům bojového zážitku. Až 82 % respondentů 

z celkového počtu 1400 uvedlo, že měli zkušenosti se zraněním či zabitím 

nepřátelského vojáka nebo civilisty. 

Sociální opora jedince hraje velkou roli ve zvládání a vyrovnání se traumatizujícím 

zážitkem. Na rodinné zázemí před odjezdem navazuje otázka číslo 7. Zde 94 

respondentů uvedlo, že jejich rodinné zázemí bylo bezproblémové avšak 17 

respondentů (15,3 %) problémy pociťovali. Podle armádního sociologického výzkumu 

Ballové et al z roku 2009 bylo zjištěno, že rodinné problémy vnímalo před odjezdem do 

mise 3 % ze zkoumaných respondentů. Uniknout od rodinných problémů není jistě tím 

hlavním důvodem k odjezdu ze své vlasti a tím problém vyřešit, což rozhodně situaci 

nepřispívá. Dalšími důvody mohou být nové zkušenosti, potřeba pomoci lidem v místě 

operace ale i potřeba peněz. Finanční problém před odjezdem do mise uvedlo v našem 

průzkumu 13 respondentů (11,7 %). 

Podle Dziakové (2009) je nejčastějším problémem vojáků v misi odloučení od 

blízkých a tím spojené partnerské otázky, nevěra, sexuální abstinence apod. I když mise 

sama o sobě nemusí být vyvolávající příčinou rozvodového či vážného manželského 

nebo partnerského konfliktu, komunikační bariéry a nenaplněná očekávání po návratu 

z mise též nepřispívají k bezproblémovému soužití. Zajímalo nás, zda se život 

respondentů v tomto směru změnil. Ballová et al (2009) uvádějí, že 15,6 % respondentů 

z celkového počtu 348 uvedlo, že jejich manželský (partnerský) vztah se po návratu 

rozpadl. Z našeho průzkumu vyšlo 20,7 %. Z porovnání výsledků lze tedy 

konstatovat, že ačkoliv rozpady vztahů opravdu nastávají, z většiny ale 

zůstávají, některé se dokonce upevňují, což se nám potvrdilo u 22 respondentů 

(19,8 %). 

Pokud se podíváme na průzkumu z pohledu důvěry a komunikace s vojenským 

psychologem nebo kaplanem, kteří jsou dlouhodobě připravováni po odborné 

i psychické stránce tak, aby byly co nejlepší psychickou oporou při výskytu náročných 

životních situací, jako je právě prožití traumatizujícího zážitku či pomocí při řešení 

rodinných krizí, výsledky prokázaly negativní postoj k těmto osobám, ačkoliv 93 

respondentů (83,7 %) v našem dotazníku uvedlo, že s psychologickou přípravou před 

misí jsou spokojeni.  
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Podle Dziakové (2009) je vojenský psycholog u vojenské jednotky ve dvou 

postaveních, jako poradce pro velitele a jako důvěrná osoba pro ostatní vojáky. 

Psycholog má za úkol v určité míře informovat velitele o sociálně nežádoucích jevech 

a rizicích u jednotky, což si vojáci plně uvědomují. Tak, jako mají vojáci vrozenou 

nedůvěru ke svým nadřízeným, tak stejné postavení mají k psychosociální službě 

v armádě, což se nám potvrdilo. Na otázku, zda respondenti využili možnost 

komunikace s vojenským kaplanem nebo psychologem během mise, odpovědělo 

negativně 89 respondentů (80 %). Otázka číslo 10 navazovala na využití pomoci od 

kaplana či psychologa, pokud by respondent vnímal negativní působení stresu během 

mise. 23 respondentů odpovědělo, že pomoc by nevyužili z důvodu nedůvěry k těmto 

osobám a 30 respondentů by též pomoc nevyužili a to z důvodu ohrožení své kariéry. 

Neochota vojáků sdělovat své obtíže v rámci psychosociální služby je způsobena 

z pochopitelné obavy o další kariéru vojenského profesionála, z obavy, že pokud si bude 

voják stěžovat na obtíže spojené s misí, ohrozí tak svou vojenskou profesi. 

Jak uvádějí Hoge et al. (2004) ve výsledcích svého výzkumu, téměř polovina 

zkoumaných vojáků, kteří vykazovali pozitivní výsledky pro PTSD, považovali 

vyhledání odborné pomoci za ponižující, dále se obávali pozdější důvěry od svých 

velitelů, negativního nahlížení na jejich osobu a ohrožení dalšího působení u jednotky. 

Dále jsme v práci zjišťovali výskyt příznaků posttraumatické stresové poruchy po 

návratu z mise až po současnost. Do této skupiny spadá výlučně psychopatologická 

symptomatika, okruh potíží, které tvoří základní diagnostická kritéria PTSD.  

Pokud se podíváme na výskyt PTSD v souvislosti s válečným konfliktem např. na 

bojišti jihovýchodní Asie, kde bylo více než 2 500 000 Američanů, výzkumy 

zjistily, že 25 % z nich trpí syndromem PTSD. Po návratu zboje bylo běžné časté 

střídání zaměstnání, nárůst sebevražd, alkoholismus, rozpady manželství, emocionální 

a behaviorální problémy. (Kudrna, 2013) 

Wittchen et al. (2012), ve výsledcích studie, která se zabývala vztahem mezi 

zahraniční misí a psychopatologickými poruchami, uvádějí, že se potvrdila jejich úzká 

spojitost a dále poukázala na to, že největší riziko propuknutí PTSD zažívají vojáci 

z bojových jednotek. 

VČR byl proveden v roce 2010 výzkum na PTSD u 242 vojáků s odstupem dvanácti 

měsíců od návratu ze zahraniční mise. Závěrem byla zjištěna plně rozvinutá PTSD 
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v rozmezí do 1 % avšak s ohledem na získaná data, lze konstatovat, že v podmínkách 

AČR se spíše jedná o parciální PTSD. (Klose, 2011) Je důležité vzít na vědomí tu 

skutečnost, že v české populaci je mnohem menší procento vojáků, kteří mají přímé 

zkušenosti s válkou.  

V našem výzkumu kladná odpověď (ano, občas) zaznamenala možný výskyt 

příznaků PTSD v otázkách, položených na vnímání symptomů PTSD po 

misi, v rozmezí od 5 % do 22 %. Kladná odpověď (ano, občas) v otázkách týkajících se 

stejných symptomů ale s tím rozdílem, že byly kladeny na současnost, zaznamenala 

rozmezí od 2 % do 16 %. U všech symptomů uvedených v dotazníku v otázkách 13 až 

20, můžeme tedy sledovat rozdíl vnímání příznaků v časovém vývoji, od intenzivnější 

úrovně vnímání, až po ustupující příznaky. 

Z výsledků ze závěrečné zprávy Klose et al. (2011), projektu výzkumu na dopady 

bojového stresu na příslušníky AČR v podmínkách zahraničních misí se zjistilo, že 

příznaky PTSD u zkoumaných respondentů ztrácejí na intenzitě s přibývajícím časovým 

odstupem po misi, či zcela vymizí. Lze tedy konstatovat, že výsledek se potvrdil 

s naším výzkumem. Zde je nutné zdůraznit, že aktuální prožitky podléhají aktuálnímu 

psychickému stavu a osobnímu vývoji respondenta, na druhou stranu jak už bylo výše 

zmíněno, výsledky dosud provedených výzkumů nemusí poskytovat validní informaci 

o skutečném psychickém stavu respondentů z důvodu obavy ohrožení vojenské kariéry.  

Witchen et al. (2012) uvádějí, že vojáci, kteří odjíždějí do misí, jsou ohroženi PTSD 

až čtyřikrát více, než ti, co se mise neúčastnili. Z toho vyplývá větší pravděpodobnost 

výskytu problémů, jako je např. deprese, porucha spánku, větší spotřeba návykových 

látek až sebevražda. 

Walshová (2008) provedla komparaci poruch spánku u válečných veteránů 

působících v operaci Irácká svoboda a pacienty trpících nespavostí, kteří byli 

z psychiatrického hlediska zdrávy. U vojáků zjistila mnohem horší spánkové 

chování, jako jsou noční děsy a pohyby těla při spánku, které vykazují bezpochyby 

výraznou negativní korelaci se stupněm PTSD. 

Studie na insomnie (nespavost) od Germaina (2013) poukazuje na skutečnost, že tato 

porucha je nejčastějším příznakem u služby vojáků v USA, vracejících se z bojových 

zóna zvyšujícím rizikem nespavosti je zhoršení psychického i fyzického stavu vojáka. 

Nicméně nespavost může propuknout již před misí, v průběhu mise či při návratu do 
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vlasti, tudíž nelze prokazatelně říct, zda existuje korelace mezi nespavostí a zahraniční 

misí. 

Dziaková (2009) uvádí, že „Podceňování nebo odbývání obtíží by mohlo vést 

k druhotné traumatizaci a k zhoršování stavu, k problémům s alkoholem a jinými 

návykovými látkami, ke změnám osobnosti“. (Dziaková, 2009, s. 232) 

Unikátním aspektem války ve Vietnamu bylo množství drogově závislých 

a alkoholiků, přičemž nadužívání těchto látek vedlo k pomalé a bolestivé smrti, která 

prohlubovala všechny ostatní symptomy PTSD. (Kulíšek, 2011) 

Výzkumy v posledních letech se jednoznačně shodují v názoru, že nejčastější 

duševní obtíže u vojáků je již zmíněné užívání alkoholu, symptomy PTSD a deprese. 

Nadužívání alkoholu nemusí být pouze u vojáků, kteří byli vystaveni stresorům, jako je 

např. střelba, ale vystavení chronickým stresorům jako je izolace, bezmoc, nuda, též 

vede k alkoholové závislosti. (Nový, 2012) 

Autor Meca (2011) ve svém dotazníkovém šetření u 700 válečných veteránů uvádí 

míru psychického dopadu mise. 16 % respondentů projevilo zájem o psychologickou 

pomoc, z nichž 80 % uvedlo jako důvod závislost na alkoholu či jiné návykové látce.  

Na problematiku zvýšené spotřeby návykových látek se v našem dotazníku vázala 

otázka číslo 11. Nejvyšší skóre zvýšené spotřeby se ukázalo u žvýkacího tabáku (13,5 

%). Druhou nejpočetnější návykovou látkou byl alkohol (12,6 %) a na posledním místě 

se umístily cigarety (4 %).  Je nutné zmínit, že 21 respondentů (19,9 %) uvedlo, že 

nechtějí uvést odpověď. Zde se nabízí otázka proč? Ačkoliv byl dotazník 

anonymní, domnívám se, že jeden z důvodů může být zakrytí existujícího problému. 

Z příčiny již zmíněné neochoty vojáků sdělovat své problémy, zůstává snaha 

o pochopení situace a pokusy o zlepšení „na půli cesty“. 

Na získaná data se můžeme podívat z pohledu prvotního výběru uchazeče do AČR. 

Již kvalitní výběr vojáků nese předpoklad psychicky i fyzicky zdravých jedinců, proto 

jsou na uchazeče kladeny vyšší nároky než v civilním sektoru. Z toho vyplývá, že 

pokud jsou respondenti psychicky zdatní, získaná data mohou být dopředu již 

očekávatelná, ale i při takto nelehké selekci uchazečů, může proniknout jedinec, který 

není pro tuto profesi vhodný.  
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7. ZÁVĚR 

Vojáci vyjíždějící do zahraničních misí zažívají v jejím průběhu i po návratu domů 

řadu specifických obtíží, se kterými se musí vyrovnat buď svými silami, nebo s pomocí 

odborníků. Cílem bakalářské práce bylo získání odpovědi, zda je poskytovaná odborná 

psychosociální pomoc válečným veteránům a vojákům v činné službě dostačující. 

V empirické části jsme se zaměřili na důvěru k vojenskému kaplanovi 

či psychologovi ze strany vojáků a dále na výskyt symptomů posttraumatické stresové 

poruchy, jako důsledek prožitků vojáků v zahraničních misích. Za pozitivní zjištění 

považujeme to, že příznaky PTSD se s přibývajícím časovým odstupem od návratu 

z mise zmírňují, některé zcela vymizí. Negativní zjištění se ukázalo v nedůvěře 

v psychologa a vojenského kaplana.  

AČR nabízí různé možnosti odborné péče, kam patří i přímý kontakt s kaplanem 

či psychologem. Za svého působení u AČR vím, že psychické problémy přizná jen 

minimum vojáků a šance vyhledání odborné pomoci je tudíž mizivá. Zde vidím nutnost 

prohlubování důvěry k těmto osobám, poskytování více informací o jejich funkci 

a realizaci pomoci. Odstranit mylné názory, že vojenský psycholog není potřeba 

a poučit velitele jednotek, jak využít schopnosti a možnosti těchto odborníků. 

Vojenský psycholog má na svých bedrech mnoho povinností a úkolů. Jedním z nich 

je provádění psychologické přípravy vojáků. Není tajemstvím, že psychologická 

příprava se u útvarů provádí často jen sporadicky a neodborně.  

Mezi doporučení pro zvýšení odolnosti proti stresu a lepšímu zvládání stresových 

situací lze zařadit nutnost zkvalitnění přípravy a výcviku příslušníků AČR. Provádět 

psychologický trénink na akce (nácviky dovedností nutných pro zvládání 

traumatizujících situací) a psychoedukaci ohledně psychotraumat. 

S vytížeností vojenských psychologů je spojen další problém a to je jejich malý počet 

u útvarů. Často se stává, že vyslaný psycholog do zahraniční mise chybí na jeho 

mateřském útvaru po celou jeho dobu působení v operaci. Jeho činnost je důležitá 

nejenom v zahraničí ale i u útvaru, proto je zapotřebí tuto systémovou chybu odstranit. 

Jelikož je Česká republika oproti jiným zemím působících na zahraničních 

misích, zemí s krátkodobější účastí, zkušenosti s psychosociálního hlediska jsou 

výrazně menší. Proto zvýšení mezinárodní spolupráce vojenských týmů by vedla 
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k získávání více zkušeností a tím dostatečně zpracovat a poskytnout kvalitní následnou 

péči vojákům po návratu ze zahraniční mise ve všech oblastech. 

Z výsledku průzkumu se nám podařilo vyvrátit mýtus, že v misích, kde operuje 

Česká republika, se „nic neděje“. Převážná část respondentů uvedla, že mají zkušenost 

s traumatizujícím zážitkem spojeným buď s přímým ohrožením či fyzickým zraněním. 

Poznatky z výzkumu vidíme jako přínos pro výcvik vojáků, přípravu programů pro 

prevenci působení bojového stresu a realizaci dalších studií zaměřených na duševní 

a fyzické zdraví člověka. 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AČR  Armáda České republiky 

atd.  a tak dále 

CISM  Critical Incident Stress Management 

např.  například 

PTSD Posttraumatická stresová porucha 

tzv.  takzvaný  

USA  United States of Amerika 
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12.   SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 Dotazník  

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

mé jméno je Kateřina Schejbalová a pracuji v AČR u 43. výsadkového praporu. 

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění anonymního dotazníku, který je pouze pro 

účely mé bakalářské práce. Dotazník je určen těm, kteří se zúčastnili alespoň jedné 

zahraniční mise. 

 

1. Označte své pohlaví. Muž 

Žena 

 

2. Označte svůj věk. 18 – 30 let 

31 – 40 let 

41 a více 

 

3. Označte Váš rodinný vztah. Svobodný(á) 

Ženatý, vdaná 

Rozvedený(á) 

 

4. Označte země, ve kterých jste v misi působil (a).            Afghánistán 

Irák 

Makedonie 

Kosovo 

Mali 

Jiné……………………… 

 

5. Jaký měla Vaše mise charakter? Bojová  

Mírová 

Jiná……………………… 
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6. Myslíte si, že je psychologická příprava před misí dostačující?  

     Ano 

     Ne – Proč?………………………………………………………………….…………. 

     Nevím  

 

7. Bylo Vaše rodinné zázemí před odjezdem do mise bezproblémové? 

     Ano 

     Ne – Jaké problémy jste pociťoval (a)? S financemi 

     Nevím S rodiči 

S dětmi 

S partnerem 

 

 

8. Zažil (a) jste v misi nějaký traumatizující zážitek? 

Ne  

Ano – Jaký?            Přímé ohrožení vlastního života (přestřelky, raketový útok,…) 

                                 Vlastní fyzické zranění nebo jako svědek fyzického zranění 

          Jiné ………………………………………………………… 

 

9. Měl (a) jste během mise možnost komunikace s vojenským kaplanem nebo 

psychologem? 

  Ano – Využil (a) jste tuto možnost?                   Možnost jsem nevyužil (a) 

       Ne Možnost jsem využil (a) 

 

10. Pokud byste vnímal (a) negativní působení stresu během mise, využil (a) byste 

pomoc od vojenského kaplana či psychologa? 

       Ano 

       Ne – Proč?               Z důvodu nedůvěry k těmto osobám. 

       Nevím Z důvodu ohrožení své vojenské kariéry. 

 Z jiného důvodu…………………………………………… 
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11. Zaznamenal (a) jste po návratu z mise zvýšenou spotřebu těchto návykových látek? 

 Ano   Ne 

Léky 

Alkohol 

Žvýkací tabák 

Cigarety 

Ne 

Nechci uvést odpověď 

 

 

12. Změnil se Váš rodinný či partnerský život po návratu z mise? 

         Ano – Jak? Upevnil se 

         Ne Nastalo více konfliktů 

 Nastal rozvod či rozchod 

 Jiné……………………………………………………………. 

 

13. Zažíval (a) jste zhoršený spánek nebo noční můry po návratu z mise? 

⃞ Ano 

⃞ Ne 

⃞ Občas 

 

14. Zažíval (a) jste větší úlekové reakce při nečekaných zvucích či pohybech po návratu 

z mise? 

⃞ Ano 

⃞ Ne 

⃞ Občas 

 

15. Měl (a) jste po misi pocit úzkosti či agrese při běžných situacích? (v rodině, v práci, 

na úřadech) 

⃞ Ano 

⃞ Ne 

⃞ Občas 
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16. Zažíval (a) jste po návratu z mise vzpomínky na traumatizující zážitek? 

⃞ Ano 

⃞ Ne 

⃞ Občas 

 

17. Míváte v současnosti zhoršený spánek nebo noční můry? 

⃞ Ano 

⃞ Ne 

⃞ Občas 

 

18. Míváte v současnosti úlekové reakce při nečekaných zvucích či pohybech? 

⃞ Ano 

⃞ Ne 

⃞ Občas 

 

19. Míváte v současnosti pocit úzkosti či agrese při běžných situacích? 

⃞ Ano 

⃞ Ne 

⃞ Občas 

20. Míváte v současnosti vzpomínky na traumatizující zážitek? 

⃞ Ano 

⃞ Ne 

⃞ Občas 

 

Děkuji za Váš čas a především za upřímné vyplnění dotazníku. 

rotmistryně Kateřina Schejbalová 

 


