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Bakalářská práce je zachycením individuální zkušenosti přeživší holocaustu paní Zdeňky 

Fantlové. Cílem práce není pouze popsat biografii této výjimečné ženy, ale  lépe porozumět tomu, jak 

lidé zvládají a prožívají extrémní situace, jak zapracovávají (integrují)  hrůzné životní zkušenost tak, aby 

jim život dával smysl a připadal smysluplný. Autorka se pokouší zodpovědět otázku,  jak a zdali lze zlo, 

strádání a hrůzy 20.  století integrovat do života, zda a jak je vůbec možné silně negativní životní 

zkušenost integrovat do života při současném zachování jeho smysluplnosti.  

V teoretické části práce se autorka nejprve uvádí pojem integrita ega z koncepce životního 

cyklu E. H. Eriksona a rovněž pojem gerotranscendence z  doplněné koncepce Joan Eriksonovou a 

svébytně zpracovanou koncepci gerotranscendence Tornstama. Teoretická část práce je velmi kvalitně 

zpracovaná, reflektuje nejenom relevantní teoretické konstrukty a terminologii, ale nabízí i v našem 

prostředí málo známá zjištění a empirické studie. 

Výzkumná část práce analyzuje několik rozhovorů, které autorka realizovala s paní Fantlovou 

s ohledem na výzkumný záměr, ale i mnohem dříve v souvislosti se svým zájmem vedení archivu paní 

Fantlové. Rozhovory jsou spontánní, narativní i polostrukturované. Při analýze rozhovorů autorka 

postupuje s cílem zodpovědět otázky: Jakým způsobem Zdenka Fantlová integrovala své životní 

zkušenosti do svého celkového života či životního příběhu? / Jak se Zdenka Fantlová vztahuje k 

minulým životním zkušenostem? Jaké fenomény dnes, když se nachází v posledním životním stádiu, 

vystupují jako pro ni významné, když zhodnocuje svůj prožitý život? Jaká vynořující se témata jsou z 

hlediska ego integrity pro Zdenku Fantlovou subjektivně významná?   

V metodologii autorka poněkud zbytečně popisuje příliš do detailu, proč volí ten a oný přístup 

analýzy, výběru vzorku ad., místy plete časy, ale přesto se domnívám, že je metodologie pro čtenáře 

transparentní a postup sběru dat srozumitelný. Nemohu souhlasit s tím, že vzorek je „malý“, protože 

není: je zcela dostačující a vyčerpávající vzhledem k výzkumným otázkám.   

Analýza je provedená pečlivě a vím, jak pro autorku bylo obtížné vybrat do své práce „jen“  

některá klíčová témata paní Zdenky z obrovského množství materiálu, které za léta nasbírala. Autorka 

propojuje vybraná témata v diskusi a napojuje vlastní analýzy na teoretické studie popsané v úvodu. 

Práci považuji za zajímavý a přínosný vhled do jednoho života, zároveň je ale i ukázkou jak vypadá 

gerotranscencendence a jak se integrita skrze gerotranscendenci uplatňuje v životě člověka.  

Celkově práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. Komisi navrhuji 

hodnotit ji známkou výborně. 

  

V Praze, 1.9.2019                                                                                                             Iva Poláčková Šolcová 

 


