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Zahraniční mise vojáků Armády České republiky jsou v souvislosti se současnou bezpečnostní 
situací ve světě velice aktuálním a zajímavým tématem. K úspěšnému zvládnutí mise, 
odvedení kvalitní práce a vyrovnání se s vysokými nároky na psychickou odolnost přispívá 
mimo jiné i kvalitní psychologická péče o vojáky. O psychologické péči o vojáky v misích však 
nemá širší veřejnost, ale ani uchazeči o profesi vojáka z povolání mnoho informací, což se 
autorka svým příspěvkem snaží změnit.  
 
Předností příspěvku je, že autorka má s péčí o vojáky bohaté zkušenosti – pracuje jako 
psycholožka v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde se na denní bázi setkává s vojáky, 
kteří vyjíždějí nebo se vracejí ze zahraničních operací. Článek tak čtenáři nabízí zasvěcený  
a kvalitní vhled nejen do současné podoby psychologické péče o vojáky Armády České 
republiky, ale také do běžných psychických prožitků vojáků a rizik, která jsou s působením 
v zahraničích misích spojená. Text je členěn do tří kapitol, které pojednávají o přípravě, 
průběhu a návratu z mise. Za pozornost stojí i přílohy práce, ukázka psychologických příruček 
pro vojáky vyjíždějící do zahraniční operace a jejich rodiny.  
 
Autorka dokládá, že psychologická péče o vojáky v Armádě České republiky sestává 
z diagnostické, výcvikové i terapeutické části a je poskytována kontinuálně, to znamená před, 
v průběhu i po ukončení mise. Psychologická péče začíná vlastně už při samotném vstupu 
do armády, jehož součástí je i psychologické a psychiatrické vyšetření, které slouží  
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k „odfiltrování“ uchazečů s duševním onemocněním či nedostatečnou úrovní osobnostních, 
intelektových a výkonových kvalit, které jsou pro náročnou profesi vojáka z povolání 
vyžadovány. Těžištěm psychologické péče před výjezdem do mise představuje komplexní 
a kvalitně vedený výcvik, který má vojáky po teoretické a zejména praktické stránce připravit 
na nároky, které s sebou nasazení v zahraniční misi přináší. Autorka zmiňuje, že vojáci se 
s využitím modelových situací (např. trenažérů, imitací boje) učí pracovat se svými emocemi 
a efektivně řešit krizové situace, které mohou v misi nastat. Konečně před samotným 
výjezdem musí voják absolvovat psychologické vyšetření, které je zaměřeno na motivaci 
k výjezdu, stabilitu rodinného zázemí a také ověření úrovně kognitivní kapacity, výkonu 
v zátěži a osobnostní integrity, teprve po jeho úspěšném absolvování může voják vyjet do 
mise. V samotné misi zajišťuje psychosociální podporu vojáků vojskový psycholog nebo 
kaplan. Ti pomáhají při vyrovnávání se s náročnými událostmi, kterým vojáci v misi čelí. Mezi 
ně patří například odloučení od rodiny, konflikty v kolektivu či problémy s adaptací, ale také 
mimořádné události a bezprostřední ohrožení života, při jejichž zvládání jsou používány 
ověřené postupu krizové intervence, groundingu, focusingu a debriefingu. Také 
bezprostředně po návratu musí vojáci absolvovat psychologické vyšetření, a to buď ve 
vojenské nemocnici nebo v Centru biologické ochrany v Těchoníně. Vyšetření je zaměřeno na 
průběh mise, zvládnutí nejrůznějších situací, které se udály v místě nasazení i doma ve 
vojákově rodině. Je zajímavé, že řada navrátilců vnímá pozitivní změny, které souvisejí 
s pocitem vyšší kompetentnosti, překonáním obtížných podmínek na misi, dále také 
s pozitivní změnou v životních hodnotách a v neposlední řadě také kariérním posunem. Po 
návratu nastává více či méně náročné období adaptace na domácí prostředí. Bezprostředně 
po návratu (do 6 měsíců po misi) však přicházejí i možná rizika. Vojákům se nedoporučuje 
dělat vážná či radikální rozhodnutí (např. nadměrné utrácení spojené s výdělkem z mise; 
zadlužení; svatba), autorka upozorňuje i na možný rozvoj post-traumatické stresové poruchy 
(PTSD) a dalších psychických obtíží. Vojenští veteráni mají v případě potřeby možnost využít 
péči operačních psychologů a vojenských kaplanů přímo na svých útvarech či ve vojenských 
nemocnicích. Příjemná a často využívaná je i nabídka rehabilitačních pobytů v rámci 
VOLAREZA, tedy vojenských a lázeňských rekreačních zařízení, kam mají vojáci možnost vyjet 
i s rodinnými příslušníky.    
 
Autorka závěrem konstatuje, že účast vojáků v zahraničních misích je spojena s řadou změn 
v profesním i osobním životě, které mohou být jak pozitivní, tak negativní. Přehledová práce 
dokládá, že úroveň psychologické péče o vojáky Armády České republiky je naštěstí poměrně 
vysoká a pravděpodobně přispívá k minimalizaci rizik, která jsou spojena s absolvováním 
mise. Přínosné by jistě bylo ilustrovat využití a efekt současné psychologické péče, ať už 
v podobě statistik nebo konkrétních případů z praxe (např. jak se vojáci učí v rámci výcviku 
„pracovat s emocemi“; kolik vojáků využívá psychologickou péči v případě obtíží po návratu 
z mise, jaká problematika je nejčastější, jaká je úspěšnost léčby atd.). Autorka se v textu 
diplomaticky vyhýbá sporným momentům v rámci psychologické péče o vojáky Armády 
České republiky. Je škoda, že nezazní vlastní názor na nedostatky aktuální podoby vyšetření 
vojáků bezprostředně po návratu z mise, za rozvedení by jistě stála i zmíněná rozrůstající se 
péče o válečné veterány, která zatím není optimálně nastavena. Z vlastní zkušenosti 
recenzenta je zásadním nedostatkem to, že ji zajišťují psychologové, kteří rovněž rozhodují 
o (ne)způsobilosti vojáků pro výjezd do zahraniční operace. Je proto pochopitelné, že vojáci 
k psychologům ve vojenských nemocnicích často necítí patřičnou důvěru a to i z toho 
důvodu, že mají strach ze stále ještě stigmatizujícího záznamu z návštěvy psychologie či 
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psychiatrie ve zdravotnické dokumentaci. Tyto úvahy jsou však spíše podnětem pro diskusi a 
snahu optimalizovat současný stav psychologické péče a překračují rámec autorčina 
krátkého, ale přínosného příspěvku.  
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