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Posttraumatický stres a růst u přeživších holokaust a jejich rodin 

(Vypracovala Bc. Adéla Tanzerová) 

 

Bc. Adéla Tanzerová si vybrala zdánlivě snadné téma – analýzu výsledků dotazníku 

posttraumatického růstu, které ale obsahovalo nejednoduchou část – rozhovory s přeživšími 

holokaust a vedle toho také jejich doprovázení v NÚDZ v rámci širšího psychologického a 

neurobiologického šetření. Šlo o osoby staré, někdy s komunikačními potížemi, jindy 

s potížemi kognitivními. Zvládnout celý průběh vyšetření a zároveň vytvářet příjemnou 

atmosféru nebylo jednoduché a domnívám se, že to Adéla Tanzerová dokázala. Cestovala také 

do Brna, kde byl výzkum z CEITEC řízen.  

Vyšetření přeživších obsahuje i etické otázky,  zda  má smysl staré lidi vystavovat traumatickým 

vzpomínkám, některé rozhovory byly podstatně delší, než jsme očekávali, někdy bylo obtížné 

si vzájemně rozumět a pochopit, co od sebe strany očekávají. Samostatné vyšetření pacientů 

bylo náročné a nutilo studentku zvládnout obsahovou i formální stránku rozhovoru a testových 

metod, což je pro nezkušeného člověka, neklinika,  náročné. Na sběru dat pracovala dlouhodobě 

a systematicky, navíc zvládla i další, více do hloubky jdoucí rozhovory s přeživšími.  

Práce měla i další smysl. V průběhu projektu vznikla myšlenka na monografii s pracovním 

názvem „Transgenerační přenos traumatu“. Hlavní myšlenkou knihy je, že prožitky a 

zkušenosti jedné generace, především výrazné (např. násilné či obecněji traumatické) se 

přenášejí na generace další. Chceme tak podpořit porozumění traumatu u běžné populace, u 

frekventantů komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii Rafael Institutu, chceme 

shrnout dlouhodobé zkušenosti Rafael Centra - terapeutické složky Rafael Institutu, navázat na 

předchozí publikace spolku IRENE, dále na monografii Jany Tóthové (2011), od jejíhož vydání 

bylo mnohé nové publikováno, chceme rozšířit záběr o epigenetiku.  

Výsledná práce Bc. Adéla Tanzerové je z mého pohledu povedená a to jak literárně přehledová, 

tak empirická. Domnívám se, že autorka prokázala schopnost samostatné práce a že má 

předpoklady pro abstraktní myšlení a pro vědeckou práci.  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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