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Neumím si představit klasický studentský život. Mám ráda, když se kolem mě děje stále něco nového.
Proto mi přijde studium na vojenské Univerzitě obrany a zároveň práce vojáka české armády velice
zajímavé, vysvětluje v rekrutační kanceláři v pražských Dejvicích pohledná devatenáctiletá dívka.
Jmenuje se Petra Tošovská a v budoucnu by chtěla ve vojsku pracovat v logistice.
Je jednou ze stovek Čechů, kteří se poslední měsíce armádě hlásí. „Bohužel asi polovina jich
nesplní vstupní požadavky. Kromě klasických fyzických zdravotních obtíží mnoho zájemců neprojde
psychotesty,“ upozorňuje plukovnice Lenka Šmerdová, která má nábory na starosti.
Přitom armádou nastavené podmínky musí splnit všichni zájemci a je jedno, zdali budou
pracovat jako právníci, kuchaři, řidiči, či bojovníci.
Češi psychiku netrénují
Psychologové se nelichotivému číslu moc nediví.
„Stačí se podívat, jak probíhá tělesná výchova ve školách. Jakým způsobem jsou dnešní děti
připravované, aby překonávaly překážky. Jedna z příčin je, že mnozí rodiče děti rozmazlují a až příliš
jim zametají cestičku. Proto se děti nenaučí optimálně zvládat zátěž. Druhým extrémem jsou nefunkční
rodiny, kde často bývá naopak stresující prostředí a děti mohou být pak labilnější,“ míní psycholog
Otakar Fleischmann.
Obdobně hovoří i psycholožka Lenka Čadová, která potvrzuje, že Češi obecně nejsou trénovaní
na to, aby zvládali stres. V některých státech se to děti naopak učí už na základní škole.
Čadová však nabízí ještě jednu možnou příčinu tak vysokého selhávání mladých lidí u náborů:
armáda nemá metody, jak psychickou odolnost objektivně změřit.
„Obecně se u nás používají dotazníkové metody. Ale jak pomocí dotazníku zjistíte, zdali je člověk
psychicky odolný?“ ptá se Čadová. „V zahraničí jsou technologie učící lidi pracovat se stresem a také
jej objektivně měřit. Nepracují-li lidé na odolnosti proti stresu, nelze jej zvládat. Chce to trénink,“ dodává.
Podle mluvčího generálního štábu Jana Šulce armáda testuje osobnostní profil zájemce a
jeho psychickou odolnost. Zkrátka, zda je schopen zvládat stres či práci v zátěžových podmínkách. A
podle psychologa Fleischmanna je dobře, že jsou psychotesty náročné a že vojsko si pečlivě vybírá.
Vojsko chce řidiče a mechaniky
Do armády se za poslední rok hlásili nejčastěji lidé dělnických profesí, automechanici, zaměstnanci
bezpečnostních složek a živnostníci. Hlásí se však i absolventi středních odborných škol a gymnázií
a rovněž vysokoškoláci. Překvapivě většinou z humanitních oborů.
Česká armáda po letech, kdy vojáky z povolání přijímala spíše sporadicky, nyní mohutně
posiluje. Potřebuje tisíce lidí.
„Nabíráme lidi do základních pozic, což jsou střelci, kulometníci nebo řidiči, ale i na velitelské
funkce či pozice specialistů. Doplňujeme v podstatě všechny jednotky po celém Česku,“ vysvětluje
Lenka Šmerdová.
Aktuálně armáda nejvíce stojí o řidiče náklaďáků, kuchaře, elektromechaniky, techniky,
spojaře, letecké mechaniky a v neposlední řadě lékaře nebo „ajťáky“.
Vojsko akutně potřebuje doplnit dělostřelecké jednotky, 25. pluk protiletadlové raketové
obrany ve Strakonicích, logistické jednotky v Lipníku a Pardubicích, ale třeba i Hradní stráž.
Většina chce bojovat
Nicméně z dotazníků, které uchazeči vyplňují, vyplývá, že chtějí hlavně k bojovým jednotkám.
Populární je proto 4. brigáda rychlého nasazení, 7. mechanizovaná brigáda a i výsadkáři nebo
průzkumníci.
„Samozřejmě ne každý to může dělat. Těm, kteří se nedostanou k těmto prestižním útvarům,
však nabízíme jiné zajímavé pozice. V armádě není méně či více důležitá jednotka, všechny jsou
klíčové. Bojovníci nemohou existovat bez podpory,“ dodává Šmerdová.
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1 566 Čechů a Češek se v roce 2015 stalo vojáky z povolání
12 523 celkový počet uchazečů
34 % uchazečů nepřošlo při lékařských vyšetřeních
17,7 % nesplnilo normy fyzického přezkoušení
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