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CITOVÁ VAZBA A JEJÍ HIERARCHIE, SOCIÁLNÍ OPORA 

A SOMATIZAČNÍ TENDENCE DŘÍVE NASAZENÝCH 

KOMBATANTŮ
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Aneta Cvrčková & Lenka Lacinová 

 
Abstrakt 

V poslední době je zvýšen zájem o zkoumání citové vazby a její hierarchie u různých populačních 

skupin dospělých osob a souvisejících biopsychosociálních aspektech. Cílem této studie je zjistit, jak 

citová vazba, sociální opora po návratu a dále stresující události na misi predikují výskyt 

somatizačních tendencí u českých kombatantů. Dalším cílem studie je zjistit, zda se mezi vazbovými 

osobami kombatantů vyskytují kolegové ze zahraničních misí. Výzkum byl realizován na souboru 71 

českých kombatantů, kteří se zúčastnili alespoň jedné zahraniční vojenské mise. Pro sběr dat byly 

využity metody Experience in Close Relationship-Relationship Structures (ECR-RS), Post-

Deployment Support a The Combat Experience Scale z Deployment Risk and Resilience Inventory, 

zkrácená verze SCL-90 a metoda WHOTO. Výsledky ukazují, že vazbová úzkostnost a sociální opora 

po návratu jsou statisticky významnými prediktory somatizačních tendencí. Druhým zjištěním tohoto 

výzkumu je, že mezi vazbovými osobami kombatantů se dle předpokladu objevují kolegové z mise. 

Zjištění této studie mohou sloužit jako zdroj při tvorbě intervenčních programů pro tuto populaci.  

Klíčová slova: somatizační tendence, sociální opora po návratu z mise, citová vazba u dospělých, 

hierarchie citové vazby 

 

 

ATTACHMENT, ATTACHMENT HIERARCHY, POSTDEPLOYMENT SOCIAL 

SUPPORT AND SOMATIZATION AMONG CZECH COMBATANTS 
 
Abstract 

In the past few years there has been an increase in research interest of attachment and its hierarchy 

with related biopsychosocial phenomena through different population groups of adults. The first aim 

of this study is first to probe how the attachment, the post-deployment support and the combat 

experience influence somatization tendencies of the Czech combatants. The second aim of this study is 

to probe whether colleagues from deployment can be found among attachment figures of soldiers. The 

research was realized via questionnaire survey among 71 Czech combatants, who were at least once 

deployed. The applied methods were Experience in Close Relationship-Relationship Structures (ECR-

RS), Post-Deployment Support and The Combat Experience Scale from Deployment Risk and 

Resilience Inventory, a short form of SCL-90 and WHOTO. The results show that the attachment 

anxiety and the post-deployment support significantly predict the somatization tendencies. The second 

result of this study shows that colleagues from deployment appear among combatant´s attachment 

figures. The results could serve as the source for developing an intervention programme.  

Keywords: somatization tendencies, post-deployment social support, adult attachment, attachment 

hierarchy 
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ÚVOD 

S pobytem na zahraniční vojenské misi se pojí mnoho zatěžujících faktorů, které se mohou 

odrážet v fyzickém i psychickém zdraví (King, King, Vogt, Knight, & Samper, 2006), 

mezilidských vztazích (Marshall, Panuzio, & Taft, 2005) a v pociťování negativních emocí 

(Griffith & West, 2010). Po návratu může dělat vojákovi obtíže se adaptovat na domácí 

podmínky. Mnohdy je navyklý způsobům a jednání, které vyvolávají konflikty v domácím 

prostředí a mohou značně narušit snahu o oporu vojáka ze strany blízkých. Během mise může 

také docházet k narušení vazeb s rodinou a vytváření pevných vazeb s kolegy (Castro et al., 

2006). 

        

Sociální opora, citová vazba a její hierarchie 

Po návratu z mise je subjektivně vnímaná sociální opora vojáka od rodiny a přátel, případně 

kolegů v zaměstnání a veřejnosti, jedním z nejsilnějších faktorů (spolu s vnímanou hrozbou 

během mise), jež má souvislost s následným mentálním i fyzickým zdravím (Vogt et al., 

2011). Význam sociální opory po návratu může převážit i roli opory např. během mise. 

Kombatantům, kteří vnímají po návratu nízkou širší sociální oporu, se zvyšují rizika výskytu 

PTSD
2
 po návratu z mise i v případě vysoké sociální opory jednotky během mise (Han et al., 

2014) a pociťované fyzické a technické připravenosti na misi (Goldmann et al., 2012). 

Sociální opora negativně souvisí i s neurokognitivním deficitem a fyzickými symptomy, které 

pociťují vojáci až po návratu z mise, např. bolesti hlavy (Vogt, Proctor, King, King, & 

Vasterling, 2008).   

Dalším faktorem, jež souvisí se zvládáním těžkých situací a následně i zdravím, je citová 

vazba. Partner, jakožto primární osoba, plní v dospělosti nejčastěji všechny funkce citové 

vazby (udržování blízkosti, bezpečný přístav, jistá základna, separační protest), přátelé plní 

především zdroje opory a komfortu (Doherty & Feeney, 2004). Funkce citové vazby 

nevystupují automaticky do popředí při všech interakcích s vazbovou osobou, ale v případě, 

kdy člověk vyhledává oporu a blízkost z důvodu např. ohrožující situace (Mikulincer, 2007). 

Během mise zažívá rodina či přátelé odlišné emocionální zážitky a problémy, které nelze 

sdílet na dálku a umožnit případnou oporu. V případě vojáka se jedná především o obavy 

o rodinnou situaci. Vystavení traumatickým zážitkům během mise může narušovat pocit 

bezpečnosti, což může ovlivňovat kapacitu citové vazby vojáka, a následně snadno vyústit 

v narušené vztahy (Basham, 2008). Pokud dojde k narušení funkcí vojákovy citové vazby, 

negativní efekt jako je např. neschopnost někomu důvěřovat, může přetrvávat dlouhodobě 

(Mikulincer, Solomon, Shaver, & Ein-Dor, 2014). Partner a členové rodiny si mohou v době 

vojákovy nepřítomnosti navyknout na externí zdroje opory, a stát se vzájemně nezávislými a 

odcizenými. Tato tendence se může projevovat i nadále po návratu, např. z důvodu vidiny 

dalších odjezdů na misi (Jordan, 2011). Po návratu by následně mohlo docházet 

k přestrukturování citové vazby u vojáka. Pokud se vytvoří ve vztahu určitá bariéra, může 

hledat oporu již tam, kde ji např. během bojů našel ve svém kolegovi, s kterým se vzájemně 

kryli a podporovali.  

Co se zdraví týče, vojáci a lidé pohybující se v život ohrožujícím prostředí s nízkými 

hodnotami úzkostné a vyhýbavé dimenze jsou méně náchylní k narušení mentálního zdraví 

(Mikulincer, Horesh, Eilati, & Kotler, 1999). U vojáků s vyššími hodnotami v úzkostné či 

vyhýbavé dimenzi se vyskytují častější symptomy deprese, úzkostnosti a somatizačních 

tendencí (Zakin, Solomon, & Neria, 2003) či PTSD (Currier, Holland, & Allen, 2012).  

                                                 
2
 PTSD = Posttraumatická stresová porucha 
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Somatizační tendence v kontextu vojenské mise 

Nutnost popírat emoce v prostředí mise a s ní související distres by mohl vyústit ve zvýšené 

somatizační tendence u kombatantů. Určitý vliv by zde mohlo mít intenzivně vnímané stigma 

týkající se vyhledávání odborné psychologické péče ve vojenském prostředí (Hoge et al., 

2004), kdy by mohl voják vyjadřovat distres skrze somatizační tendence právě kvůli jejich 

atribuování fyzickému původu a nikoli emocionálnímu, aby nebyl vnímán např. „jako slabý“ 

členy jednotky či velitelem. Vojáci, kteří se již zúčastnili zahraniční mise, vykazují vyšší 

somatizační tendence před odjezdem na další misi než vojáci, kteří odjíždějí poprvé, v případě 

emocionálních obav je to naopak (Killgore, Stetz, Castro, & Hoge, 2006). Možná zde může 

mít význam právě naučená nutnost během mise neprojevovat či potlačovat emoce. 

King a kolektiv (2006) dokládají důležitost širší sociální opory pro mentální i fyzické zdraví 

vojáků vedle míry psychické zátěže plynoucí z účasti na misi. Zážitky z mise mohou mít také 

vliv na citovou vazbu vojáka k členům rodiny a blízkému okolí (Basham, 2008). Jak míra 

zátěže spojená s událostmi na misi, sociální opora, tak citová vazba pak mohou souviset 

s výskytem somatizačních tendencí, které navzdory vysoké prevalenci (např. Unwin et al., 

1999) nebývají tak častým zájmem výzkumů, jako bývá např. PTSD.  

Tento článek si klade za cíl postihnout vztahy mezi zmiňovanými faktory a zmapovat 

hierarchii citové vazby českých kombatantů, jež se zúčastnili zahraniční vojenské mise. 

Studie bude zjišťovat, zda existuje souvislost mezi citovou vazbou, vnímanou sociální oporou 

širšího okolí po návratu z mise, stresujícími událostmi na misi a somatizačními tendencemi 

u českých kombatantů (hypotéza H1: Vyšší míra úzkostnosti a vyhýbavosti citové vazby, 

vyšší vystavení stresujícím událostem na misi a nížší širší sociální opora predikují výskyt 

somatizačních tendencí u českých kombatantů). Druhou oblastí zájmu této studie je podoba 

hierarchie citové vazby kombatantů. V dospělosti bývají nejčastěji primární vazbovou osobou 

partneři (Doherty & Feeney, 2004). Nicméně vzhledem k blízkým vztahům, které si 

kombatanti během pobytu v život ohrožujícím a stresujícím prostředí mise mohou vytvořit 

s členy jednotky či velitelem, lze předpokládat, že se budou mezi vazbovými osobami 

objevovat spoluúčastníci mise (hypotéza H2: Mezi vazbovými osobami se vyskytují 

spoluúčastníci mise). 

 

 

METODA 

 

Výzkumný soubor 

Soubor zahrnoval 71 kombatantů ve věku 22-52 let (M = 33,25, SD = 4,93), působících  

v pozemních ozbrojených složkách, kteří se zúčastnili zahraniční vojenské mise. Nejčastěji 

v Afghánistánu - 66,2 % a v Kosovu - 16,9 %, délka poslední mise byla 1-9 měsíců, 69 % 

vojáků působilo na misi 6 měsíců. Počet měsíců od návratu z mise byl v rozmezí 0 až 168 

měsíců, 43,7 % vojáků se vrátilo z mise během posledních dvou let a pro 45,1 % se jednalo 

o misi první. V partnerském vztahu bylo 81,7 % vojáků. V době administrace se valná většina 

vojáků s ničím v důsledku onemocnění či zranění neléčila (91,5 %). 

 

Výzkumné metody  
Sociální opora – český překlad Post-Deployment Support z Deployment Risk and Resilience 

Inventory (DRRI) (King et al., 2006). Obsahuje patnáct otázek, které se táží na období po 

návratu z mise a vnímanou oporu, s interní konzistencí α = .86.     
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Citová vazba – Experience in Close Relationship-Relationship Structures (ECR-RS) (Fraley, 

Heffernan, Vicary, & Brumbaugh, 2011), český překlad využívaný v projektu Cesty do 

dospělosti. Reliabilita pro dimenzi úzkostnosti je α = .82 a pro dimenzi vyhýbavosti  

α = .88.  Respondent byl instruován, aby měl na paměti pouze jednu osobu, na kterou se 

v případě potřeby může obrátit.  

Stresující události – český překlad The Combat Experience Scale z DRRI (King et al., 2006). 

Dotazník se skládá z patnácti položek, které se zaměřují na vystavení faktorům na misi, jako 

jsou např. palba ze zbraně apod., s reliabilitou - α = .91. Respondent byl instruován, aby 

v případě účasti na vícero misí vztahoval své odpovědi k poslední absolvované misi.  

Somatizační tendence - zkrácená verze metody SCL-90 (Lipman, Derogatis, & Covi, 1973). 

Somatizační subškála s dvanácti položkami s reliabilitou - α = .74. Pro kontrolu byla dále 

zařazena otázka, zda se respondent léčí s danou oblastí těla (hlava, záda, hrudník, končetiny, 

jiné) v důsledku onemocnění či zranění. 

Hierarchie citové vazby – metoda WHOTO (Fraley & Davis, 1997), český překlad využívaný 

v projektu Cesty do dospělosti. Dotazník se skládá z osmi otevřených otázek, které se ptají na 

osoby naplňující funkce citové vazby (udržování blízkosti, bezpečný přístav, jistá základna, 

separační protest), ke každé funkci náleží vždy dvě otázky. Respondent byl instruován, aby 

uvedl osobu, která plní danou funkci a v jakém vztahu k němu jsou, v případě uvedení přítele 

měl upřesnit, zda se jedná o kolegu ze zahraniční vojenské mise. Jako další zdroj pro 

hierarchii citové vazby sloužila doplňující otázka k ECR-RS, zda byla osoba, ke které své 

odpovědi respondent vztahoval, spoluúčastníkem mise. Odpovědi byly dichotomizovány 

„ano-ne“. 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

Prediktory somatizačních tendencí 

Pro zjištění přínosu úzkostnosti a vyhýbavosti  citové vazby, stresujících událostí na misi a 

sociální opory po návratu k somatizačním tendencím, byla provedena mnohonásobná lineární 

regrese. Deskriptivní charakteristiky proměnných jsou uvedeny v tabulce 1.  

 

Tabulka 1  

Deskriptivní charakteristiky proměnných  

Proměnná M SD Md Xmin Xmax 

Sociální opora 

po návratu 

54.73 7.62 54 27 74 

Vazbová úzkostnost 2.32 1.41 2 1 7 

Vazbová vyhýbavost 2.69 1.31 2.50 1 6.83 

Stresující události 

na misi 

23.80 9.31 22 15 63 

Somatizační tendence .23 .28 .17 0 1.50 

 

Korelace v rámci regresní analýzy jsou uvedeny v tabulce 2.
3
 

                                                 
3
Při kontrole předpokladů se objevil problém s možnou multikolinearitou. Byly nalezeny dva případy, kdy 

respondenti skórovali velmi vysoce v proměnných vazbová úzkostnost i vazbová vyhýbavost, tyto případy byly 

pro analýzu vyřazeny. 
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Tabulka 2 

Matice korelací prediktorů a závislé proměnné somatizační tendence  

pro regresní model 

 
Proměnná 1. 2. 3. 4. 5. 

Sociální opora  

po návratu 

1     

Vazbová úzkostnost - .39** 1    

Vazbová vyhýbavost - .42** .49** 1   

Stresující události  

na misi 

- .16° .28** .09 1  

Somatizační tendence - .41** .45** .35** .24* 1 

Poznámka: °p < .1; * p < .05; ** p < .01  

 

Tabulka 3 zobrazuje nestandardizované regresní koeficienty (B), průsečík a standardizované 

regresní koeficienty (β). Regresní analýza ukázala, že model signifikantně predikuje 

somatizační tendence, F(4; 64) = 6,37; p < .001; R
2
 = .29; adjusted R

2
 = .24. Model vysvětluje 

29 % rozptylu závislé proměnné somatizační tendence. Signifikantními prediktory jsou pouze 

proměnné vazbová úzkostnost (t = 2,09; p < .05) a sociální opora po návratu  

(t = - 2,02; p < .05), nesignifikantními prediktory vazbová vyhýbavost (t = 0,84; p > .05) a 

stresující události na misi (t = 1,06; p > .05). Hypotéza H1 byla podpořena daty pouze 

částečně.  

     

Tabulka 3 

Nestandardizované regresní koeficienty (B), průsečík a standardizované regresní koeficienty 

(β) 

 
 B SD β 

Průsečík .79 .66  

Vazbová úzkostnost .21 .10 .27* 

Sociální opora  

po návratu 

- .14 .07 - .24* 

Vazbová vyhýbavost .09 .11 .11 

Stresující události  

na misi 

.04 .04 .12 

Poznámka: *p < .05 

 

Pro upřesnění vztahů mezi proměnnými byly dále provedeny parciální korelace. Původně 

signifikantní vztah mezi stresujícími událostmi na misi a somatizačními tendencemi přestává 

být signifikantní v případě kontrolování efektu vazbové úzkostnosti (r = .13; p > .05) a 

sociální opory po návratu (r = .20; p > .05). Dále se ukázalo, že původně signifikantní 

souvislost mezi vazbovou vyhýbavostí a somatizačními tendencemi je při kontrole vazbové 

úzkostnosti nesignifikantní (r = .17; p > .05). Původně statisticky významný vztah vazbové 

úzkostnosti a somatizačních tendencí je pravděpodobně zapříčiněn kovariancí mezi vazbovou 

úzkostností a vyhýbavostí. Kontrola vlivu dalších proměnných na vztah mezi vazbovou 

vyhýbavostí a somatizačními tendencemi neukázala změnu v signifikanci vztahu.  
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Dále byla kontrolována souvislost mezi věkem, počtem misí a počtem měsíců od návratu 

z poslední mise a somatizačními tendencemi, kdy nebyl nalezen žádný signifikantní vztah. 

Roli nehrála ani případná diagnostikovaná onemocnění. 

 

Hierarchie citové vazby 

Analyzovány byly první uvedené osoby. Tento postup vychází z předpokladu, že na osoby, 

které plní nejvíce danou vazbovou funkci, si respondent vzpomene jako první (Fraley 

& Davis, 2007).   

Prvním krokem byla kategorizace osob, které se v odpovědích vyskytly. Obdobné odpovědi 

byly sloučeny do kategorií, příp. subkategorií (popis četností je uveden v tabulce 4). 

Do kategorie nezařaditelné byly sloučeny odpovědi velmi konkrétní (jméno), příliš obecné 

(např. „ona“), odpovědi „nevím“ a přeškrtnuté otázky.  

 

TABULKA 4 
Četnosti výskytu jednotlivých kategorií blízkých osob v hierarchii citové vazby českých 

kombatantů 
Kategorie Četnost Relativní 

četnost 

Subkategorie Četnost Relativní 

četnost 

Partnerka 225 39,6 %  

Žádná druhá 

osoba 

93 16,4 % Nikdo 67 11,8 % 

 Sám 26 4,6 %  

Rodina 79 13,9 %    

Děti 40 7 % Obě 19 3,3 % 

 Syn 16 2,8 % 

Dcera 5 0,9 % 

Rodiče 40 7 % Oba 17 3  % 

 Otec 15 2,6 % 

Matka 8 1,4 % 

Kamarád 25 4,4 %    

Kolegové  

z mise 

15 2,6 % Kolega 12 2,1 % 

   Velitel 3 0,5 % 

Sourozenci 14 2,5 % Bratr 12 2,1 % 

 Sestra 2 0,4 % 

Pes 13 2,3 %    

Všichni 5 0,9 %    

Strýc 1 0,2 %    

Exmanželka 1 0,2 %    

Nezařaditelné 17 3 %    

 

Dalším krokem byla analýza odpovědí z hlediska vazbových funkcí (četnosti kategorií jsou 

uvedeny v tabulce 5). 
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TABULKA 5 

 

Četnosti výskytu jednotlivých kategorií blízkých osob v rámci funkcí hierarchie citové 

vazby českých kombatantů 

 
Kategorie Udržování blízkosti Bezpečný přístav Jistá základna Separační protest 

 Četnost Relativní 

četnost   

Četnost Relativní 

četnost 

Četnost Relativní 

četnost 

Četnost Relativní 

četnost 

Partnerka 53 37,3 % 46 32,4 % 64 45,1 % 62 43,7 % 

Žádná druhá 

osoba 

13 9,2 % 31 21,8 % 21 14,8 % 28 19,7 % 

Rodina 34 23,9 % 13 9,2 % 20 14,1 % 12 8,5 % 

Děti 20 14,1 % 5 3,5 % 0 0 % 15 10,6 % 

Rodiče 3 2,1 % 15 10,6 % 16 11,3 % 6 4,2 % 

Kamarád 5 3,5 % 12 8,5 % 3 2,1 % 5 3,5 % 

Kolega z mise 1 0,7 % 7 4,9 % 2 1,4 % 5 3,3 % 

Sourozenci 0 0 % 5 3,5 % 6 4,2 % 3 2,1 % 

Pes 6 4,2 % 2 1,4 % 3 2,1 % 2 1,4 % 

Všichni 0 0 % 1 0,7 % 4 2,8 % 0 0 % 

Strýc 0 0 % 1 0,7 % 0 0 % 0 0 % 

Exmanželka 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 0,7 % 

Nezařaditelné 7 4,9 % 4 2,8 % 3 2,1 % 3 2,1 % 

 

Jednu stejnou osobu, která plní všechny vazbové funkce, uvedlo 18,3 % vojáků, ve všech 

případech uvedlo 12,7 % z celkového počtu partnerku a 2,8 % explicitně „nikdo“. Dále má 

dalších 16,9 % kombatantů osobu, která je v každé funkci zmíněna alespoň jednou. V rámci 

metody ECR-RS vztahovalo své odpovědi 18,3 % vojáků k spoluúčastníkům mise, jež spadali 

do kategorií kolega, kamarád, pes a partnerka. Hypotéza H2 byla daty podpořena. Kolegové 

z mise se vyskytují ve všech funkcích citové vazby. Nejčastěji plní funkci bezpečného 

přístavu.  

 

Diskuze 

Bylo zjištěno, že mezi  citovou vazbou, vnímanou širší sociální oporou po návratu z mise, 

vystavením stresujícím událostem na misi a somatizačními tendencemi existují převážně 

středně silné vztahy. Predikční hypotéza H1 byla však daty podpořena pouze částečně. 

Ukázalo se, že výskyt somatizačních tendencí v současnosti predikuje pouze úzkostná 

dimenze citové vazby a vnímaná sociální opora po návratu. Pokud tedy voják vnímá 

po návratu z mise nízkou sociální oporu ze strany širšího okolí, zvýšuje se u něj míra 

pociťovaných tělesných obtíží. Dále pak čím více voják pociťuje touhu být na blízku své 

vazbové osobě a čím více se obává o její dostupnost, tím více se u něj vyskytují somatizační 

tendence. Dále vyšší míra vazbové úzkostnosti a nižší míra vnímané sociální opory po návratu 

zprostředkovávají pozitivní vztah mezi stresujícícmi událostmi na misi a mírou somatizačních 

tendencí. Výsledky jsou konzistentní s předchozími výzkumy v případě vztahu somatizačních 

tendencí a sociální opory po návratu (např. King et al., 2006) a korelace s dimenzemi citové 

vazby (např. Zakin et al., 2003). Nicméně tato studie ukázala, že pouze vazbová úzkostnost 

predikuje výskyt somatizačních tendencí a zároveň zprostředkovává vztah mezi vazbovou 

vyhýbavostí a výskytem pociťovaných tělesných obtíží. Skutečnost, že prediktorem 
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somatizačních tendencí byla v tomto výzkumu, využívajícím dimenzionální přístup, pouze 

vazbová úzkostnost, může být způsobena tím, že v některých studiích je rozlišováno pouze 

mezi jistou a nejistou citovou vazbou, která zahrnuje obě dimenze (např. Zakin et al., 2003), 

či byla použita typologie rozlišující jistou, úzkostnou a vyhýbavou citovou vazbu (např. 

Mikulincer et al., 1999). Je možné, že  lidé s vysokou vyhýbavostí mohou pociťovat takovou 

míru distresu, že se začnou velmi podobat lidem s vysokou úzkostností (Mikulincer et al., 

1999), a že se tento proces projevuje i u kombatantů vzhledem k zjištěné silné korelaci mezi 

dimenzemi. Budoucí výzkumy by se měly zaměřit na vzájemné ovlivňování dimenzí citové 

vazby u této populace. Stresující události na misi neslouží jako prediktor somatizačních 

tendencí. Toto zjištění je v rozporu se studií Stratton, Hawn, Amstadter, Cifu a Walker 

(2014), kteří našli vztah mezi traumatizující událostí na misi a následným pociťováním 

chronických bolestí. V této studii se objevovali i vojáci bez zážitku traumatické události. Je 

možné, že by se události na misi prosadily jako významný prediktor až při vyšším stupni 

ohrožení, které z nich plyne. Další analýza ukázala, že vztah mezi vystavením stresujícím 

událostem na misi a výskytem somatizačních tendencí zprostředkovává sociální opora 

po návratu a vazbová úzkostnost. Vzhledem k problematice přizpůsobení se domácímu 

prostředí se nabízí vysvětlení, že voják, který zažil více život ohrožujících zážitků, může mít 

větší problémy s adaptací doma, být „nepřístupný“ okolí, a nevnímat tak ani případnou 

poskytovanou oporu. Vzhledem k tomu, že na tuto problematiku se dosavadní studie u této 

populace nezaměřovaly, je žádoucí, aby tyto vztahy byly předmětem dalších studií. Je nutné 

také zdůraznit, že hypotéza byla stanovována na základě zahraničních výzkumů, které se 

týkaly především populace amerických vojáků, kteří mohou zažívat na misi jiné boje, být 

jinak připravováni na misi apod.  

Druhá hypotéza, že se mezi vazbovými osobami vojáka vyskytují kolegové z mise, byla daty 

podpořena. Zjištění ohledně hierarchie citové vazby jsou částečně v souladu se zjištěním 

jiných autorů. Nejčastěji stojí i u vojáků na vrcholu hierarchie citové vazby partnerka 

(např. Doherty & Feeney, 2004). Zajímavým zjištěním však je, že v pořadí druhé nejčastěji 

udávané odpovědi celkově a ve funkcích bezpečný přístav, jistá základna a separační protest 

spadaly do kategorie „žádná druhá osoba“. Tato odpověď se v jiných výzkumech téměř 

nevyskytuje (např. Fraley & Davis, 1997). Je možné, že chronické vystavení stresujícím 

událostem na misi a slabý kontakt s lidmi doma mají za následek narušení funkcí citové 

vazby, s čímž souvisí např. neschopnost důvěry (Mikulincer et al., 2014), což se 

pravděpodobně projevilo i u zkoumaného souboru.   

Tento výzkum byl primárně zaměřen na spoluúčastníky mise v hierarchii citové vazby. Přímo 

na tuto problematiku se dosavadní výzkumy nezaměřovaly. Kolegové z mise se objevují 

v rámci všech vazbových funkcí. Nejčastěji plní funkci bezpečného přístavu, což může býti 

dáno díky zážitkům z mise a nutnosti si vzájemně pomáhat v tamním prostředí. Nabízí se 

možné vysvětlení, že nemožnost vyhledávat po misi svého kolegu (např. pochází z jiné 

jednotky) má za následek častou odpověď „žádná druhá osoba“ v případě, že nedošlo 

k obnovení vztahů s lidmi v domácím prostředí. Dalším vysvětlením může být, že je voják 

z mise zvyklý na vyšší ohrožení, a tak snížení těchto situací po návratu může dovolovat 

zvládání případných problémů vlastními silami. Tato možná vysvětlení by měla být 

předmětem dalších výzkumů. V rámci metody ECR-RS vztahovala své odpovědi 

k spoluúčastníkům mise téměř pětina vojáků. Vojáci tedy považují spoluúčastníky mise 

za osoby, na které se mohou v případě potřeby vždy obrátit. Dle Mikulincera (2007) vystupují 

funkce citové vazby do popředí, kdy člověk vyhledává oporu a blízkost z důvodu 

např. ohrožující situace. Vysvětlení je logické právě díky nutnosti se obracet na své kolegy 
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během mise, vědomí, že vojáka jeho kolega jistí během bojů, a zažití si důvěry na misi. Jako 

limit lze vnímat zřetelný rozdíl v procentu uvádění kolegů z mise u WHOTO a ECR-RS, které 

souvisí s formátem dotazování.  

Studie byla limitována svým průřezovým a retrospektivním designem, hodnocení stresujících 

událostí na misi tak mohlo, podobně jako u jiných studií na toto téma, odrážet spíše současný 

psychický stav vojáků. Dále nelze s jistotou stanovovat kauzální závěry (např. je možné, že 

naopak vyšší míra somatizačních tendencí snižuje míru vnímané sociální opory). Zároveň 

nelze vyloučit, že vojáci, kteří vykazovali vyšší somatizační tendence po návratu z mise, je 

vykazovali např. ve vyšší míře již před misí. Je žádoucí, aby se budoucí studie zaměřily na 

sledované proměnné v této studii před misí i po návratu z mise. Dalším limitem může být 

riziko např. sociální žádoucnosti v odpovědích, jež by mohla nadhodnocovat míru zjištěných 

vztahů. Výsledky studie lze vztáhnout na příslušníky pozemních ozbrojených jednotek, kteří 

se zúčastnili mise, nikoli celou armádu. 

 

ZÁVĚR 

Výzkum přinesl důležité poznatky o protektivní funkci sociální opory a jisté citové vazby 

v podmínkách zátěže, kterou čeští vojáci zažívají, a rozšířil tak dosavadní zjištění 

zahraničních studií. Poprvé byla u této specifické populace popsána hierarchie citové vazby. 

Zjištění mohou sloužit jako zdroj při tvorbě intervenčních programů.  
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