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Anotace 

Tato rigorózní práce se zabývá transgeneračním přenosem a opakujícími se tématy 

rodinného příběhu z pohledu osob středního věku. Vychází z diplomové práce nazvané 

Posttraumatický stres a růst u přeživších holocaust a jejich rodin.  

V teoretické části jsou nejdříve definovány pojmy stres, trauma a posttraumatický růst. 

Dále je pozornost věnována historické perspektivě na traumatické události 20. století, jež 

výrazně ovlivnily život respondentů (2. světová válka, období komunismu) a tématu 

mezigeneračního přenosu v rodinném kontextu. 

Empirická část této práce vychází z kvantitativního a kvalitativního výzkumu. První část 

se věnuje mapování konkrétních aspektů posttraumatického stresu a růstu u přeživších 

holocaust a jejich potomků (N = 150, data sesbírána v CEITEC). Ve shodě s dalšími výzkumy 

se ukázalo, že se u přeživších holocaust a jejich potomků vyskytuje vyšší míra 

posttraumatického stresu i růstu a mezi oběma fenomény existuje lineární závislost. 

Kvalitativní výzkum (N = 21) se naopak zaměřil na mezigenerační přenos v rodinné paměti. 

Byly mapovány oblasti rodinných rolí, fungování i témat jako tradice, spiritualita a loajalita. 

U vybraných respondentů se mezigenerační opakování objevuje například v oblasti: 

partnerských obtíží, narušených vztahů rodič – dítě, osobnostních specifik, postojů 

a otevřenosti, rodinné loajality, tajemství a tradic. 

 

Klíčová slova:  

posttraumatický stres, posttraumatický růst, reakce na stres, trauma holocaustu, přeživší 

holocaust, mezigenerační přenos traumatu, rodinná paměť, rodinný příběh. 

  



Annotation 

This rigorous thesis focusses on transgenerational transmission and the repeated themes 

of family memory from the perspective of middle-aged individuals. It is based on the master’s 

thesis called Posttraumatic stress and growth in holocaust survivors and their families. 

Firstly, the theoretical part defines the terms ‘stress’, ‘trauma’ and ‘posttraumatic 

growth’. Afterwards, attention is brought to the historical perspective on traumatic events of 

the 20
th

 century which deeply affected the lives of respondents (the Second World War, the 

period of communism) and the topic of transgenerational transmission in the family narrative. 

The empirical component of the thesis is based on quantitative and qualitative research. 

The first part is dedicated to the mapping of specific aspects of posttraumatic stress and 

growth in Holocaust survivors and their offspring (N = 150, data collected by CEITEC). In 

accordance with other studies, the thesis concludes that Holocaust survivors and their 

offspring have higher levels of posttraumatic stress and growth and that linear dependence 

exists between these two phenomena. By contrast, the qualitative research (N = 21) was 

focused on the transgenerational transmission in the family memory: namely the topics of 

family roles and functioning as well as subjects such as traditions, spirituality and loyalty. The 

transgenerational transmission in the chosen respondents can be found for instance in the 

areas of: partnership problems, disturbed parent–child relationships, personality 

characteristics, attitudes and openness, family loyalty, secrets and traditions. 

 

Key words: 

posttraumatic stress, posttraumatic growth, reactions to stress, Holocaust survivors, 

transgenerational transmission of trauma, family memory, family relationships, family 

functioning.  
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Úvod 

Stres je fenomén, který se v životě jedince může objevit v různé intenzitě a četnosti, 

jedinec na něj reaguje individuálně. Silně stresující událost můžeme nazvat traumatickou, 

zraňující. Takové momenty nechají v jedinci stopu na psychické nebo fyzické rovině. Reakce 

na trauma je ovlivněna různými faktory – samotnou stresující událostí (její intenzitou, 

hloubkou, délkou, nepředvídatelností, přítomností lidského faktoru atd.) i charakteristikami 

jedince, který je takové situaci vystaven (osobnostní dispozice, psychické a fyzické zdraví, 

některé vlastnosti – např. odolnost atd.). 

Trauma s sebou obvykle nese negativní konotaci, přesto může být podnětem či 

podkladem pro něco pozitivního, jak je například vyjádřeno v lidovém rčení „Co tě nezabije, 

to tě posílí.“. Této pozitivní změně, která následuje po prožití něčeho těžkého, se věnuje 

několik vědeckých konceptů. V této rigorózní práci budu vycházet z teorie posttraumatického 

růstu R. G. Tedeschiho a L. G. Calhouna (2004).  

Jedním z největších a nejkomplexnějších traumat, kterým mohl být jedinec vystaven, je 

holocaust. Tato událost z první poloviny 20. století nemá v evropských dějinách obdoby 

v rozsahu, délce, systematičnosti a důslednosti likvidování určitých skupin obyvatelstva 

a v přeživších musela zanechat stopy traumatizace. Původní diplomová práce si kladla za cíl 

zmapovat hladinu stresu a možného následného růstu u přeživších holocaust, jejich potomků 

a prapotomků. 

Silně traumatizující situace jako například holocaust ovlivňují život nejen přeživších, 

ale i následných generací. To, jak se tato zkušenost otiskne do potomků, je ovlivněno nejen 

vlastnostmi jedince, ale i rodinným kontextem a fungováním. Zmapování mezigeneračního 

přenosu dopadů velkých dějinných událostí (2. světová válka a období komunismu), ale 

i dalších náročných událostí, si klade za cíl tato rigorózní práce, jejíž kvalitativní část se opírá 

o postřehy a názory jedinců středního věku. Důkladně je prozkoumáno rodinné prostředí 

respondentů – role v rodině, rodinné fungování a otevřenost, spiritualita, tradice a hodnoty 

v rodině. Detailnější pozornost je věnována opakujícím se mezigeneračním tématům 

a přesahům. Vícegenerační perspektiva je zachycena u tématu náročných životních situací 

a možných způsobů vyrovnávání se s nimi.  
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Teoretická část 

1 Stres a reakce na stres 

1.1 Stres 

Stres byl poprvé popsán roku 1949 kanadským lékařem Hansem Selyem. Od té doby 

vzniklo mnoho výzkumů s tematikou stresu a mnoho definic tohoto termínu. Mareš (2012) 

uvádí tři hlavní teoretické přístupy, které definují stres: stres jako vnitřní reakce organismu, 

stres jako vnější podnět pro organismus a stres jako vzájemné působení (transakce) mezi 

organismem a prostředím. Například R. S. Lazarus, představitel třetího proudu, definuje stres 

jako „ohrožení organismu v důsledku nadměrných požadavků na fyziologické a psychické 

adaptační rezervy“ (in Vizinová, Preiss, 1999, str. 15).  

Selye rozlišil stres na dva typy: distres a eustres. Distres je zvláštní druh stresu, který je 

provázen pocity ztráty kontroly nad situací a nezvládáním nároků, které jsou na jedince 

kladeny, distres vyvolává v jedinci pocity úzkostné, depresivní či hněvivé a má škodlivý 

dopad na zdraví. Naopak eustres (tzv. „dobrý stres“) je konstruktivní druh stresu, kdy jedinec 

vnímá stresor jako žádoucí a vhodný. Reakcí na eustres je potom pozitivní úsilí, které 

prospívá společnosti a které je spojováno s dobrým zdravím. Tato hypotéza však dosud 

nebyla konstruktivně podpořena, ani vyvrácena empirickým výzkumem. Lazarus vyčlenil tři 

typy psychologického stresu: újma/ztráta, ohrožení a výzva. Újma/ztráta (harm/loss) se týká 

škody nebo ztráty, které se již staly. Ohrožení (threat) představuje újmu nebo ztrátu, která se 

ještě nestala, ale je pravděpodobná v blízké budoucnosti. Výzva (challenge) je označením pro 

představu, že přestože před dosažením cíle stojí překážky, mohu je překonat vytrvalostí 

a sebedůvěrou. S každým druhem stresu je třeba se vypořádat různě a každý má jiné 

psychofyziologické projevy (Hartl, Hartlová, 2000; Lazarus, 1999). 

Velmi silný stres můžeme nazvat traumatem. Toto slovo pochází z řečtiny a znamená 

zranění. 

1.2 Traumatická událost 

Trauma nás může zasáhnout nejen na rovině fyzické, ale i na té psychické. Takové rány 

se hojí obtížněji a trvá to déle. Zároveň by situace velkého stresu neměla být vždy vnímána 

jako něco pouze negativního, zraňujícího, ale jako moment, který u mnoha lidí vede ke změně 

pohledu nejen na sebe, nýbrž i na svět kolem. S traumatickou zkušeností je dobré dále 
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pracovat, aby se minulé zážitky nestaly pro člověka přítomnými a nebyly tak zahlcujícími 

(Praško a kol., 2003).  

Calhoun a Tedeschi (1999) popisují traumatické události především jako ty situace, 

které jedince zaskočí, šokují, mohou to však být i situace, které jsou nějak očekávané 

a pomalu se vyvíjí, přesto na jedince působí velmi stresově. Jedinec pociťuje nemožnost 

kontrolovat traumatické události, bez možnosti ovlivnit jejich výskyt a průběh, připadá si 

bezmocný. Tento pocit bezmoci je silnější, když člověk viní ze svého neštěstí ostatní lidi. 

Ukázalo se, že traumatické události provázené fyzickou újmou (např. znásilnění, přírodní 

katastrofy) či neobvyklá traumata jsou více zraňující. 

Traumatická zkušenost má potenciál narušit náš základní pohled na svět, což může vést 

ke zrelativizování základních hodnot a víry ve smysluplnost a spravedlivost světa. Trauma 

může otřást jedincovým pohledem na svět a emočním fungováním podobně, jako zemětřesení 

otřásá zemí (Calhoun, Tedeschi, 1999; Wusik a kol., 2015).  

Trauma může ovlivnit životní příběh a identitu jedince a také vést ke změně odpovědí 

na základní otázky „Kdo jsem?“ a „Co je mým životním příběhem?“. Trauma je často 

vnímáno jako zlom – život před traumatem a život po traumatu, já před traumatem a já po 

traumatu (Calhoun, Tedeschi, 1999). 

Praško a kol. (2003) mezi typické traumatické situace řadí např. přírodní katastrofy 

(záplavy, zemětřesení, sopečné výbuchy, vichřice, požáry, …), dále katastrofy způsobené 

člověkem (např. boj a válku, týrání, znásilnění, dlouhodobé věznění nebo mučení, loupeže 

a přepadení), nehody, ztrátu násilnou smrtí (přítomnost při sebevraždě, zabití, …), dramatické 

změny zdravotního stavu (mozková mrtvice, infarkt atd.), ohrožující nezvyklé události (např. 

děsivý halucinatorní zážitek při otravě nebo po požití drogy).  

Darvez-Bronoz a kol. (2008) ve své studii uvádí šest nejčastějších příčin traumatizace: 

znásilnění, bití ze strany partnera/partnerky, zážitek nesdílené privátní události (undisclosed 

private event), narození dítěte s vážnou nemocí, bití ze strany pečující osoby či stalking. 

Traumatizace se může objevit jak u osob, které byly samy oběťmi dané situace  

– primární traumatizace, tak u náhodných svědků přítomných některé z těchto událostí – 

sekundární traumatizace (Vizinová, Preiss, 1999). Symptomy, které se vyskytují u obětí 

sekundární traumatizace, se velmi podobají symptomům primárních obětí, liší se však ve 

svém původu. Oběť primárního traumatu zažívá symptomy vyvolané samotnou traumatizující 

událostí, zatímco příznaky oběti sekundárního traumatu jsou asociovány s obětí primární 

traumatizace. Sekundární traumatizace je tak vyvolána ne samotným traumatem, ale 

přenášením jeho následků z primární oběti na další jedince. Hlavním mechanismem, který 
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vytváří sekundární traumatizaci, je přetrvávající pocit zodpovědnosti za utrpení primární 

oběti, který se vyskytuje u nejbližších lidí (Tóthová, 2011). 

1.3 Osobnost a traumatická událost 

Každý se vyrovnává s traumatem odlišně, což může být dáno např. různými 

charakteristikami osobnosti (temperament, emoční ladění), či psychosomatickým vývojovým 

stádiem, fyzickým a mentálním zdravím jedince, ale i vlastnostmi jako je odolnost 

(resilience), nezdolnost/otužilost organismu (hardiness), optimismus (optimism) či smysl pro 

soudržnost (sense of coherence). Jedincovo vyrovnání se s traumatem také ovlivňují 

charakteristiky jedincova self/já jako např. sebepojetí, sebedůvěra, self-efficacy (tedy jakási 

důvěra ve vlastní schopnosti), sebekritičnost, sebekontrola, autoregulace atd. Všechny tyto 

vlastnosti pomáhají jedinci překonat životní těžkosti (Mareš, 2012; Tedeschi, Calhoun, 2004). 

Resilience, tedy odolnost, houževnatost či nezlomnost je jedna z nejdůležitějších 

vlastností, které ovlivňují pozdější posttraumatický růst. Odolnost je obvykle 

charakterizovaná jako schopnost pokračovat ve smysluplném životě po prožití obtížných 

situací. Výzkumy byly často realizovány na dětech, které zůstaly psychicky zdravé navzdory 

velmi obtížné situaci – odolnost se u nich posuzuje zvládnutím vývojových úkolů. Nezdolnost 

je projev adaptace, tedy schopnosti vyrovnávat se s těžkostmi tváří v tvář. Mareš (2012) 

odkazuje na nedávné výzkumy, kde jsou rozlišeny tři podoby odolnosti: recovery – tedy 

zotavení nebo návrat k normálnímu fungování či do předstresového stavu; resistence – tedy 

rezistence, odpor, kdy jedinec funguje normálně během stresové události i po ní; 

reconfiguration – rekonfigurace či změna jedince po prožití nějaké silně stresové situace, tato 

změna však nemusí být jen pozitivní, avšak jedinec může být traumatem poznamenán 

i negativně. Resilience organismu je výsledek dynamických procesů mezi jedincem a jeho 

okolím, rodinou a prostředím (Křivohlavý, 2004; Mareš, 2012; Tedeschi, Calhoun, 2004).  

Vztah mezi odolností a posttraumatickým růstem je spíše nejasný, podle některých 

autorů je posttraumatický růst nadřazen konceptu resilience, jsou to však spíše dva rozdílné 

koncepty. Většina jedinců je odolných a studie ukazují, že mnoho lidí, kteří si projdou 

nějakou silně stresující událostí, si zachová zdravé fungování. Odolní jedinci se vyrovnávají 

s traumatem jinak než ti méně odolní. Lidé s vysokou mírou resilience prožijí vlivem 

traumatu krátké období dysregulace, emočního a somatického vychýlení a nepohody, ale 

relativně rychle se vrátí k normálnímu fungování. Malá míra distresu je nenutí k dalšímu 

zaměření se na vlastní emoce, přerámování situace atd. Zatímco méně odolné jedince zasáhne 

trauma hlouběji a zotavování jim trvá déle. Tito jedinci musí vynaložit větší úsilí na 
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kognitivní zpracování prožitých událostí, které je často vede ke změně vztahu k lidem či ke 

změně některých osobnostních charakteristik. Lze tedy říci, že resilience poskytuje jen malou 

příležitost pro posttraumatický růst (Westphal, Bonanno, 2007).  

Dalšími charakteristikami a predispozicemi, které pomáhají jedinci se vyrovnat 

s traumatem je např. otužilost organismu (ve smyslu hardiness), která vychází z tendence být 

angažovaný, aktivní a mít kontrolu i ve stresujících situacích. Optimismus zahrnuje očekávání 

pozitivních dopadů událostí. Smysl pro soudržnost se vyskytuje u těch, kteří dobře zvládají 

stres díky tomu, že porozumí událostem a umí s nimi zacházet a najít v nich smysl. Oproti 

tomu posttraumatický růst je více než jen schopnost odolat a nebýt poškozen během stresující 

události, zahrnuje transformaci či kvalitativní změnu ve fungování (Tedeschi, Calhoun, 2004). 

Obtížné životní situace bývají spojovány s negativními emocemi. V poslední době se 

však ukazuje, že vhodná práce s emocemi může pomoci zvládat těžkosti (coping) a doplnit 

kognitivní zvládací strategie. Efektivním přístupem se ukázalo být aktivní přijetí dané emoce 

– nepotlačit negativní emoce, ale naopak je vědomě přijmout, akceptovat. Dále emoce slovně 

vyjádřit a sdělit je druhým lidem (případně zapsat, co člověk prožívá) nebo pozitivně 

přehodnotit emoce, vidět událost z vyšší perspektivy v celé její pestrosti a použít humor 

(Křivohlavý, 2004). 

1.4 Reakce na traumatickou událost 

Reakce na prožité trauma se u každého jedince liší jak typem konkrétních projevů, tak 

jejich intenzitou. Odolnost vůči silnému stresu či traumatu, nebo naopak citlivost vůči takové 

zkušenosti je ovlivněna různými faktory. Roli hraje například kognitivní úroveň jedince, 

schopnost odolávat psychické zátěži, kvalita mezilidských vztahů, míra sociální podpory, 

předchozí zkušenosti s traumatem atd. Faktory, které zmírňují dopad traumatu a podporují 

nezdolnost a houževnatost organismu, jsou např. pocit kulturní či rasové identity, víra ve 

smysluplnost života a podpora rodiny. Naopak rizikovými faktory jsou nedostatečná sociální 

podpora okolí, duševní onemocnění, ženský rod a zkušenost s traumatem v dětství. Každý 

lidský zážitek můžeme označit za relativní, tedy i extrémně stresující situace je jedinci 

vnímána různě a má na ně různý dopad. Hranice, co traumatem je a co už není, je dána 

především kulturním prostředím, v němž jedinec žije (Preiss 2009; Vizinová, Preiss, 1999). 

Traumatická reakce vzniká jako odezva na stav totální bezmoci, kdy není možný útok 

nebo útěk a dochází ke stavu zmatení a narušení oblasti kognitivní, emoční i fyziologické. 

Kromě ochromujícího pocitu, že traumatizující zkušenosti nelze uniknout, se celá událost jeví 
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jako nepochopitelná a nezařaditelná do žádného z kognitivních schémat, díky nimž se 

orientujeme v každodenním životě (Vizinová, Preiss, 1999). 

Projevy vyvolané traumatem můžeme zařadit do několika následujících kategorií.  

1) Emoční tíseň – během samotného stresu se často objevuje úzkost a strach, po 

traumatické události často přetrvávají obavy a tíseň, dále se mohou vyskytnout 

depresivní symptomy, smutek, pocity viny, hněv a podráždění.  

2) Tísnivé myšlenky – traumatická událost má vliv i na kognici člověka, kdy se objevují 

ruminace a vtíravé myšlenky, které neustále trauma připomínají a opakují.  

3) Problematické chování – traumatizovaní lidé často potřebují psychiatrickou péči 

a medikaci, někteří lidé začnou užívat drogy či alkohol, u někoho se může 

vyskytnout agresivita.  

4) Tělesná reakce – některá traumata zasahují především fyzickou úroveň organizmu 

(dopravní nehoda, sexuální zneužití,…), lidé také mohou být častěji nemocní, může 

se objevovat velká únava, svalové napětí, různé bolesti, obtíže zhluboka se 

nadechnout (Calhoun, Tedeschi, 1999).  

U některých jedinců se po prožití traumatické události objeví akutní reakce na stres, 

u jiných se až po několika týdnech či měsících projeví posttraumatická stresová porucha.  

1.5 Akutní reakce na stres 

Základním předpokladem vzniku akutní reakce na stres, jež má v Mezinárodní 

klasifikaci nemocí MKN-10 označení F43.0, stejné označení uvádí i Diagnostický 

a statistický manuál mentálních poruch (dále jako DSM-V, české vydání Raboch a kol., 

2015), je výskyt výjimečně zatěžující životní události nebo významné životní změny. Každý 

na takové situace reaguje individuálně, každý je jinak zranitelný či citlivý, proto tyto životní 

události nejsou nezbytným, ani dostatečným faktorem, který by vedl k vysvětlení vzniku 

stresové reakce. O akutní reakci na stres mluvíme tehdy, pokud se objeví hned nebo do 

několika minut po traumatické události a její symptomy odezní během několika hodin. Je to 

tedy přechodná porucha s variabilními symptomy. Na počátku je obvykle stav ustrnutí se 

zúženým vědomím a pozorností, dezorientace. Dále může navazovat stav stažení se, odklon 

od situace v rozsahu až disociativního stuporu, nebo naopak hyperaktivita, zlost, zoufalství. 

Tyto symptomy bývají provázeny vegetativními příznaky panické úzkosti – zrychlený tep, 

pocení, červenání se (Vizinová, Preiss, 1999).  
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Typickými projevy akutní reakce na stres jsou disociativní projevy (depersonalizace, 

derealizace, amnézie, ochromení, snížení vnímavosti), vyhýbavé chování a rozrušení 

(Rachman, 2004). 

 

Mareš (2012, str. 18) uvádí pět fází vyrovnávání se s traumatem dle M. Kořána: 

 

1) fáze omráčení a šoku (začíná bezprostředně po traumatické události a trvá 24–36 hodin) 

2) fáze výkřiku „co se stalo?“ s pocity přítomnosti mimo realitu, ochromení aktivity či naopak puzení 

k nadměrné aktivitě (trvá do 3 dnů od začátku traumatické události) 

3) fáze hledání smyslu události – „proč mě to potkalo?“ (přibližně 3–14 dnů po traumatu) 

4) fáze popření a zase znovuprožívání události (přibližně 2–8 týdnů po traumatické události) 

5) posttraumatická fáze (přibližně 1–3 měsíce po traumatické události) 

 

Ne u všech jedinců se vyskytne tato porucha vlivem individuální odolnosti, riziko je 

však vyšší, pokud je přítomno fyzické vyčerpání či organické faktory jako např. stáří 

(Vizinová, Preiss, 1999). 

1.6 Posttraumatická stresová porucha 

Koncept posttraumatické stresové poruchy (dále jako PTSD z anglického posttraumatic 

stress disorder) se rozvinul na základě symptomů veteránů z války ve Vietnamu a nahradil 

původní termíny bojová únava a válečná neuróza (Hunt, 2010; Nkyi, 2015; Rachman, 2004; 

Vizinová, Preiss, 1999). 

Oba hlavní klasifikační systémy nemocí – Mezinárodní klasifikace nemocí (dále jako 

MKN-10) a DSM-V – zařadily diagnózu PTSD na své seznamy přibližně před více než třiceti 

lety (Hunt, 2010). MKN-10 uvádí PTSD pod označením F43.1. PTSD je zde charakterizována 

jako opožděná nebo protrahovaná odpověď na stresovou událost nebo situaci, která má 

mimořádně ohrožující nebo katastrofickou povahu a která by vedla k silnému rozrušení téměř 

u každého. Medicínské pojetí zohledňuje především objektivní faktory, jako je válka, přírodní 

katastrofy, znásilnění atd., ale trauma může mít příčiny i subjektivní, např. přechodové fáze 

mezi životními etapami atp. 

Jako predisponující faktory jsou v MKN-10 uvedeny osobnostní rysy jako například 

nutkavost či astenie nebo neurotické obtíže v anamnéze. Tyto faktory mohou snižovat práh 

vzniku PTSD nebo zhoršovat její průběh. V MKN-10 je dále uvedeno, že:  
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Typické jsou epizody znovuoživování traumatu v neodbytných vzpomínkách („flashbacks”)‚ snech nebo 

nočních můrách‚ které se objevují na přetrvávajícím pozadí pocitu tuposti a emoční oploštělosti‚ stranění 

se od lidí‚ netečnosti vůči okolí‚ anhedonie a vyhýbání se činnostem a situacím‚ upomínajícím na 

traumatický zážitek. Obvykle se objevuje vegetativní hyperreaktivita a zvýšená bdělost‚ zesílené úlekové 

reakce a nespavost. S uvedenými příznaky je obvykle spojena úzkost a deprese a nejsou řídké ani 

suicidální myšlenky (http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html).  

 

PTSD následuje po traumatu s latencí několika týdnů až několika měsíců. Průběh 

poruchy je kolísavý, ale u většiny pacientů dojde postupně ke zlepšení. U menšího procenta 

pacientů se může porucha chronifikovat či dojde k trvalé změně osobnosti (MKN-10). I když 

medicínský model hovoří o možném uzdravení z posttraumatického stresu, jde spíše o změnu, 

která s sebou může přinést i novou kvalitu v podobě růstu (Preiss, 2009). 

V DSM-V je PTSD zařazena mezi traumatické poruchy a poruchy spojené se stresem 

a nese kód F43.10. Nezbytným kritériem pro diagnostiku PTSD je vystavení (přímé, či 

nepřímé) silně stresující události. A dále přítomnost jednoho či více vtíravých symptomů 

asociovaných s traumatem (např. opakující se, nechtěné a vtíravé stresující vzpomínky nebo 

sny, disociativní reakce atd.), trvalé vyhýbání se podnětům asociovaným s traumatickou 

událostí, což se může projevovat jako snaha vyhnout se stresujícím pocitům, vzpomínkám 

a myšlenkám nebo/a stranění se vnějších připomenutí (lidem, místům, aktivitám atd.), která 

trauma připomínají. Mezi další kritéria patří negativní změny v kognici a náladě, které souvisí 

s traumatickou událostí a které se projevují např. neschopností pamatovat si důležitý aspekt 

traumatické události, přehnanými negativními názory nebo očekáváními o sobě samém, 

zkreslené přesvědčení o příčině nebo následcích traumatu, přetrvávající negativní emoce, 

pocity odcizení druhým lidem atd. Dále se mohou objevovat výrazné změny vzrušivosti 

a reaktivity související s traumatickou událostí (např. podrážděnost, hněv, sebedestruktivní 

chování, hypervigilita, problémy s pozorností, poruchy spánku atd.). Tyto symptomy musí 

trvat déle než jeden měsíc a nelze je přičítat fyziologickým účinkům psychoaktivních látek.  

PTSD se může objevit u lidí v jakémkoliv věku, tedy i v dětství nebo ve stáří. 

Jejími častými průvodními problémy jsou deprese a úzkosti, které mohou být někdy natolik 

silné, že může být diagnostikována úzkostná nebo depresivní porucha. Objevuje se zvýšená 

podrážděnost, přehnané úlekové reakce a nespavost, někdy nepředvídatelné výbuchy 

agresivního chování po minimální nebo žádné provokaci. Dále se může dostavit impulzivní 

chování jako toulky, změny životního stylu, změny bydliště atp. Některé symptomy mohou 

připomínat organickou duševní poruchu – potíže s pamětí a soustředěním, emoční labilita, 

bolesti hlavy a závratě (Vizinová, Preiss, 1999).  
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S PTSD je často spojováno neurokognitivní poškození, které zahrnuje deficity ve 

verbální a pracovní paměti, pozornosti, rychlosti zpracování a exekutivních funkcích. Tyto 

rozdíly nejsou signifikantní při porovnání jedinců, kteří trpí PTSD a kteří touto poruchou 

netrpí. Avšak tyto výše zmíněné schopnosti se výrazně promění u jedinců, u nichž bylo 

možné porovnat jejich výkonnost před traumatem a po rozvinutí PTSD. Též mnoho lidí 

s PTSD věří, že mají problémy s pamětí, pozorností a myšlením, zatímco objektivně 

nevykazují žádné poškození (Samuelson, Bartel, Valadez, Jordan, 2016). Jedinci s PTSD jsou 

na jednu stranu vystavováni rušivým a častým vzpomínkám a flashbackům, které opakují 

a připomínají traumatickou událost, na druhou stranu si nejsou schopni vybavit přesné detaily 

a podrobnosti prožité události. V jejich paměti tedy zůstávají pouze určité fragmenty 

prožitého traumatu (Rachman, 2004). Posttraumatické kognitivní procesy odkazují 

k negativním myšlenkám, které se objeví po traumatu a jsou nejčastěji zjišťovány pomocí 

Posttraumatic Cognitions Inventory (PTCI). Tento dotazník má tři subškály: negativní 

představy o sobě, negativní představy o světě, sebeobviňování (Barton, Boals, Knowles, 

2013). 

Některé studie (dále viz Samuelson a kol., 2016) považují za klíčové v rozvoji 

a udržování PTSD právě kognitivní funkce. Existují dvě hlavní teorie – první tvrdí, že jedinci 

s PTSD mají dvě kategorie negativních myšlenek: víra, že svět je nebezpečné místo, a víra, že 

jsou vůči traumatu bezmocní (autoři teorie: Foa a Rothbaum, 1998); druhá teorie tvrdí, že 

negativní myšlenky vytváří nevhodné zvládací mechanismy, které udržují nebo zhoršují 

symptomy PTSD (autoři teorie: Ehhlers a Clark, 2000). 

Dalším znakem PTSD je přítomnost strachu a vyhýbání se místům nebo lidem, kteří 

jsou s traumatem spojeni, či snaha vyhnout se konverzaci, která by mohla vést k tématu 

traumatu či vyvolat asociace s traumatem spojené (Rachman, 2004). 

Kesslerův rozsáhlý výzkum (1995), realizovaný v USA, ukázal prevalenci rozvoje 

PTSD 7,8 % (Frans, 2005; Hunt, 2010; Vizinová, Preiss, 1999), obdobnou četnost uvádí 

Resick roku 2001, který zmiňuje 8–9 % PTSD u americké populace a dvakrát častější výskyt 

u žen. Ukázalo se však, že data, která byla získána na americké populaci, nelze přenést na 

evropské podmínky. Frans (2005) odkazuje na výsledky studie The European Study of the 

Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD), kde je uvedena prevalence PTSD 1,9 %. Data 

pro tuto studii byla získána na náhodném vzorku obyvatel Belgie, Francie, Itálie, Německa, 

Nizozemí a Španělska. Obdobně nízké hodnoty prevalence byly získány i v dalších 

evropských výzkumech (blíže viz Darvez-Bronoz a kol., 2008; Frans, 2005). Lze uvažovat 
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o tom, že obyvatelé Evropy jsou méně vystavováni traumatickým zážitkům než obyvatelé 

USA (Frans, 2005).  

Spojitost mezi traumatickou událostí a možným rozvojem PTSD je nejasná. Například 

i takové závažné trauma, jako je znásilnění, vede k rozvoji PTSD přibližně jen u 25–30 % žen 

(Resnick, Kilpatrick, Dansky, Saunders, Best, 1993). Ukazuje se, že důležitým prediktorem 

vulnerability k rozvoji PTSD je rodinný život v období dětství, neboť v té době dochází 

k dozrávání nervové soustavy, která zprostředkovává kognitivní a emoční odpověď na 

traumatickou zkušenost. Bylo dokázáno, že vulnerabilita k PTSD může být přenášena 

v rodině skrze interakce mezi rodiči a potomky, neboť úzkost snižuje schopnost reakce rodičů 

ke svým dětem (Kirmayer, 2007).  

Různí autoři (Frans, 2005; Hunt, 2010; Kessler, 1995, Resick, 2001) poukazují až na 

dvojnásobně častější výskyt PTSD u žen než u mužů. Tento fenomén však nemá jednotné 

vysvětlení. Jednou z hypotéz by mohlo být, že ženy jsou častěji vystavovány 

„individuálnějším“ formám traumatu jako je znásilnění a sexuální zneužití. Druhou možností 

je, že ženy jsou otevřenější a více se svěřují se svými problémy a symptomy než muži. Jiná 

studie, která se zabývala ženskými a mužskými veterány z války z Iráku a Afghánistánu, 

ukázala, že při podobných zážitcích je četnost výskytu PTSD u obou pohlaví obdobná  

(Hunt, 2010). 

Existuje řada studií, které se zabývají účinky traumatu na lidský mozek. Určité změny 

se vlivem traumatické zkušenosti objeví v amygdale, hippocampu a frontálním kortexu 

a vedou k problémům s pamětí, abnormální reakci na strach a dalším symptomům PTSD 

(Kirmayer, 2007).  

1.7 Posttraumatická stresová porucha u dětí 

Jak bylo uvedeno výše, PTSD jako klinická diagnóza se poprvé objevila  

v DSM-III (1980) jako porucha zahrnující symptomy objevující se u veteránů z války ve 

Vietnamu. Postupem času se ukázalo, že i u dětí se může vyskytnout takováto těžká reakce na 

traumatizaci (Nkyi, 2015). 

Prevalence PTSD u adolescentů je podobná jako u dospělých, ale dětští lékaři 

k diagnostikování často používají kritéria pro dospělé v souladu s DSM-V a MKN-10. Tato 

diagnostická kritéria však nemusí vždy odpovídat projevům poruchy u batolat a předškolních 

dětí, neboť některé symptomy se liší dle věku a vývojového stádia dítěte – pro diagnostiku je 

totiž důležitá schopnost verbalizace subjektivních zážitků. Vyšší riziko rozvoje PTSD je 
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u dětí, jejichž rodiče byli také vystaveni silnému stresu či mají nějakou traumatickou 

zkušenost (Nkyi, 2015).  

Můžeme rozlišit čtyři vlastnosti (Eth a Pynoos, 1985 in Nkyi, 2015), které se vyskytují 

u traumatizovaných dětí:  

1) silně vizualizované nebo jinak vnímané vzpomínky;  

2) opakující se vzorce chování;  

3) strachy spojené s traumatem;  

4) změněné postoje k lidem, k životu, k budoucnosti.  

Také uvedli, že ačkoliv jsou opakované sny obvykle jednou z hlavních známek 

traumatizace, nemusí se vyskytovat u dětí do pěti let věku. Obdobně jako nemusí být 

přítomny flashbacky a vyhýbavé chování. Výše zmíněné symptomy by měly trvat alespoň 

jeden měsíc a výrazně narušovat normální aktivity, aby mohla být diagnostikována PTSD. 

Jako nejvíce traumatizující a nejvíce spojované s rozvojem PTSD je v případě dětí uváděno 

znásilnění (Nkyi, 2015). 

1.8 Hodnocení dopadu události pomocí vybraných dotazníků 

Subjektivní závažnost a dopad traumatické události na jedince lze zjišťovat pomocí 

různých dotazníků. Mezi nejčastěji používané patří Impact of Events Scale (IES), jehož autory 

jsou Horowitz, Wilner a Alvarez (1979). Tento dotazník původně vycházel z definice PTSD 

podle DSM-III a z modelu emočního zpracování traumatu dle Horowitze a měl celkem 

šestnáct položek. Roku 1997 dotazník prošel revizí – Impact of Events Scale-Revised (IES-R) 

a jeho autory byli Weiss a Marmar. IES-R dnes sestává z původních osmi položek 

zaměřených na intrusivní myšlení, z osmi položek zkoumajících snahu vyhýbat se distresu 

a z šesti nově přidaných položek, které se týkají hodnocení nadměrného vzrušení. 

Respondenti odpovídají prostřednictvím pětistupňové škály. Reliabilita dotazníku byla 

měřena Cronbachovou alfou s výsledkem r = 0,79–0,87 a metodou test-retest, při které 

reliabilita dosáhla hodnoty r = 0,5–0,59 (Beck a kol., 2008; Mareš, 2012). 

Dalším diagnostickým nástrojem, který bude i dále použit v empirické části této 

rigorózní práce, je Posttraumatic Stress Disorder CheckList (PCL), jenž existuje ve třech 

variantách: military (PCL-M) pro vojáky, civilian (PCL-C) pro jakékoliv respondenty, kteří 

byli vystaveni silně stresující události, a specific trauma version (PCL-S) pro konkrétní 

traumatické události. Dotazník byl vytvořen Weathersem a spol. roku 1993 pro americké 

Národní centrum pro PTSD. PCL-C škála, kterou jsme dále použili, má 17 položek, jež 

kopíruje symptomy popsané v DSM-IV, a respondenti odpovídají pomocí pětistupňové škály. 
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Administrace dotazníku PCL-C může být různá – buď ji respondent vyplní sám, nebo jsou mu 

položky čteny „face to face“, či prostřednictvím telefonu. V civilní verzi jsou respondenti 

dotazováni, jak často se během posledního měsíce potýkali s různými symptomy PTSD (dle 

jednotlivých skupin symptomů v DSM-IV). Vyplnit dotazník trvá přibližně 5–10 minut 

(National Center for PTSD: The PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5), 2013 [online]).  

Dotazník může být skórován dvěma způsoby. Můžeme sečíst celkové skóre, které 

respondent získal v jednotlivých položkách. Toto skóre se bude pohybovat v rozmezí  

17–85 bodů. Nebo naopak budeme postupovat podle skupin symptomů/klastrů tak, jak jsou 

uvedeny v DSM-IV. Klastr A bude naplněn, pokud byl jedinec vystaven nějaké traumatizující 

události. Klastru B odpovídají položky 1-5 a pro naplnění tohoto klastru je třeba, aby jedinec 

odpověděl alespoň jednou, že je danými symptomy obtěžován minimálně do střední míry 

(hodnoty 3–5). Klastru C odpovídají položky 6–12 a tento klastr je naplněn, pokud respondent 

uvede alespoň třikrát minimálně střední míru obtíží (hodnoty 3–5). Klastru D odpovídají 

položky 13–17 a pro naplnění tohoto kritéria je třeba uvést alespoň dvakrát minimálně střední 

míru obtíží (hodnoty 3–5). (National Center for PTSD [online]; Ruggiero, Ben, Scotti, and 

Rabalais, 2003). 

Cut-off skóre pro běžnou populaci, v jejímž případě je odhadována četnost výskytu 

PTSD přibližně 15 % nebo méně, je 30–35 bodů. Pokud je dotazník určen ke stanovení 

diagnózy PTSD, měl by být doprovázen klinickým rozhovorem k bližšímu posouzení stupně 

traumatizace (National Center for PTSD [online]). Reliabilita dotazníku byla testována např. 

ve výzkumu Conybeare a kol. (2012) pomocí metody test-retest, kde míra reliability r = 0,66.  

 

Položky dotazníku PCL-C: 

1) Měl/a jste opakovaně rušivé vzpomínky, myšlenky nebo obrazy o nepříjemné 

události z minulosti? 

2) Měl/a jste opakovaně znepokojivé sny o nepříjemném zážitku z minulosti? 

3) Choval/a jste se nebo cítil/a, jako by se nepříjemná událost znovu odehrávala 

(jako kdybyste ji znovu prožíval/a)? 

4) Cítil/a jste se velmi rozrušený/á, když Vám něco nepříjemnou událost z minulosti 

připomnělo? 

5) Měl/a jste tělesné reakce (např. bušení srdce, potíže s dýcháním, pocení), když 

Vám něco nepříjemnou událost z minulosti připomnělo? 

6) Vyhýbal/a jste se myšlenkám nebo mluvení o nepříjemné události z minulosti 

a vyhýbáte se pocitům, které s tím souvisí? 
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7) Vyhýbal/a jste se činnostem nebo situacím, které Vám nepříjemnou událost 

připomínají? 

8) Bylo pro Vás obtížné, vzpomenout si na důležité části události z minulosti? 

9) Ztratil/a jste zájem o činnosti, které Vás dříve těšily?  

10) Cítil/a jste se vzdálený/á nebo izolovaný/á od ostatních lidí? 

11) Cítil/a jste se citově otupělý/á, neschopný/á mít rád/a lidi, kteří jsou Vám blízcí? 

12) Měl/a jste pocit, že před sebou nemáte žádnou budoucnost? 

13) Měl/a jste potíže s usínáním nebo se spánkem? 

14) Byl/a jste podrážděný/á nebo měl/a výbuchy vzteku? 

15) Měl/a jste problém se soustředit? 

16) Byl/a jste ve střehu, bdělý/á, nebo na pozoru? 

17) Byl/a jste nervózní a snadno jste se vylekal/a? 

 

Roku 2013 byla publikována nová verze dotazníku PCL-5, opět od autorů Weathers 

a kol., která vychází z DSM-V a skládá se z 20 položek, které odpovídají rozšířeným kritériím 

PTSD. Nová verze PCL-5 nemá tři varianty tak jako předchozí dotazník a nejvíce se podobá 

PCL-S. Rozdílná je i Lickertova škála odpovědí – v předchozí verzi odpovědi nabývaly 

hodnoty 1–5 a v nové verzi 0–4, tedy celkové skóre testu se pohybuje v rozmezí hodnot 0–80 

(National Center for PTSD [online]).  

Dále v empirické části této rigorózní práce byl použit dotazník PCL-C, neboť je 

dostatečně validní pro neklinickou populaci (např. ve srovnání s IES, který je spíše cílen na 

klinickou populaci).  
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2 Posttraumatický růst 

2.1 Vývoj konceptu posttraumatického růstu 

Trauma nemusí znamenat jen bolest a fyzickou nebo psychickou újmu, ale může mít 

i určitý pozitivní přínos. Ač se to může zpočátku zdát jako smělé tvrzení, podobnou myšlenku 

najdeme nejen v učení a filosofii starověkých národů či náboženských systémů, ale například 

i v lidové slovesnosti – „Co tě nezabije, to tě posílí.“, „Všechno zlé je k něčemu dobré.“ atd. 

Posttraumatický růst a distres jsou jen opačné póly stejného kontinua a zjednodušeně lze říci, 

že čím více distresu, tím větší růst (Calhoun, Tedeschi, 1999; Dekel, Ein-Dor, Solomon, 2012; 

Preiss, 2009).  

Druhá světová válka, která přinesla tolik utrpení, traumatických zážitků a negativně 

poznamenala život tolika lidí, vedla také k tomu, že se začaly exaktně zkoumat pozitivní 

důsledky traumatu. Jednou z klíčových osobností tohoto období byl Viktor Emil Frankl, který 

byl jako rakouský lékař židovského původu za nacistů vězněn v několika koncentračních 

táborech. Na základě osobních zážitků začal formovat své hlavní myšlenky o smyslu života, 

který se z jeho pohledu skrývá mimo jiné v utrpení. Frankl popsal vůli ke smyslu jako 

„potřebu, která v člověku tkví nejhlouběji, potřebu najít ve svém životě nebo snad lépe řečeno 

v každé jednotlivé životní situaci smysl – a oddat se mu, naplnit jej! […] v utrpení může 

člověk uskutečnit to nejlidštější v sobě samém“ (Frankl, 1994, str. 166). Dále Frankl ve své 

knize odkazuje na americké veterány války ve Vietnamu, kteří přežili sedm let ve 

vietnamském zajetí především díky tomu, že jejich život měl nějaký smysl, k němuž se 

cítili zavázáni. Obdobně i lidé, kteří si udrželi víru ve smysl života, zvládali i ty nejtěžší 

životní situace či chvíle v koncentračních táborech (Frankl, 1994; Mareš, 2012). 

S lidmi, kteří se vrátili z koncentračních táborů, pracoval i Aaron Antonovsky, jenž 

si všímal toho, že i přes svůj velmi špatný fyzický stav si někteří vězni, vracející se 

z koncentračních táborů, zachovali dobrou psychickou kondici. Tuto vlastnost, která 

navrátivším pomáhala přežít nelidské podmínky, nazval soudržnost osobnosti (sense of 

coherence). Ta je tvořena třemi složkami: srozumitelností (tzn. stupeň předvídatelnosti situace 

i uchopení sebe sama ve stresové situaci), zvládnutelností (tzn. dostatečná schopnost člověka 

reagovat na zátěžovou situaci), smysluplností (tzn. míra toho, jak moc stojí za to investovat 

svoji energii a čas do různých situací, které život přináší). Jedinec s vysokou mírou 

soudržnosti osobnosti vnímá svět jako uspořádaný, předvídatelný a zvládnutelný (Mareš, 

2012). 



15 

V poslední době přibývá výzkumů na téma posttraumatického růstu. Američtí vědci 

Calhoun a Tedeschi (1999, 2004) definovali posttraumatický růst (dále jako PTG z anglického 

posttraumatic growth) jako pozitivní psychologickou změnu, jež se u jedince objeví po prožití 

traumatické události.  

V české literatuře se objevuje překlad termínu posttraumatic growth jako 

posttraumatický růst (např. Preiss, 2009), ale i jako posttraumatický rozvoj (např. Mareš, 

2012). Mareš zdůvodňuje výběr jiného termínu tím, že výraz růst vede spíše k představě 

kvantitativní změny, zatímco PTG naopak vede ke kvalitativní proměně osobnosti, která je 

symbolizovaná termínem rozvoj. V této práci používám výraz posttraumatický růst, neboť se 

domnívám, že je přesnějším překladem termínu posttraumatic growth autorů Calhoun 

a Tedeschi.  

2.2 Posttraumatický růst v pojetí L. G. Calhouna a R. G. Tedeschiho 

Problematika posttraumatického růstu je popsána z různých perspektiv, řadou teorií, 

modelů a přístupů. Pro účely této práce detailněji popíši model PTG autorů R. G Tedeschiho  

a L. G. Calhouna, neboť se ve svých výzkumech zabývají nejen teoretickým popisem 

a definováním PTG, ale např. i jeho detailní strukturou a možnostmi podpory rozvoje PTG.  

Roku 1995 Calhoun a Tedeschi ve své kvalitativní studii pojmenovali tři širší 

oblasti PTG: změna v sebepojetí / change in the sense of self, změna ve vztahu k ostatním / 

change in relationships with others a změna životní filosofie / change in philosophy of life 

(Calhoun a Tedeschi, 2006). Tento model byl postupně autory zpřesňován a doplňován. 

Změna v sebepojetí se objevuje na základě lidské zkušenosti s traumatem, při kterém 

dojde k posílení pocitu, že svět je nebezpečné místo, což může mít pozitivní i negativní 

dopad. Na jednu stranu má takové trauma potenciál vést k opakujícím se pocitům strachu 

a úzkosti, na druhou stranu může fungovat jako korekce nereálného vnímání „toto se 

mi nemůže stát“, to znamená, že traumatický zážitek může sloužit jako instruktážní korektivní 

zkušenost. Dále nás trauma může posílit v sebedůvěře (tato zkušenost se často objevuje 

u těch, kteří ovdověli) a v pocitu, že přestože jsme zranitelnější, jsme silnější, než jsme 

si mysleli (Calhoun, Tedeschi, 1999). 

Změna ve vztahu k ostatním se může následkem traumatu projevit buď narušením 

či rozpadem mezilidských vztahů, nebo naopak jejich posílením. Pozitivní změna je obvykle 

prezentovaná jako zvýšení intimity a blízkosti (tuto zkušenost často uvádějí například rodiny, 

do kterých se narodí dítě s postižením). Posílení blízkosti je často spojováno s větší svobodou 

otevřít se svému okolí, někteří mají vlivem traumatické zkušenosti větší potřebu mluvit o své 



16 

situaci (více sdílet své pocity a emoce), což může otevírání se navenek usnadnit. Dále se 

objevuje zvýšení empatie, soucitu a ochoty pomoci dalším jedincům, kteří také procházejí 

krizí (Calhoun, Tedeschi, 1999).  

Změna životní filosofie se objevuje po prožití extrémního stresu (např. úmrtí někoho 

blízkého, prodělání život ohrožující nemoci atd.), kdy je člověk nucen konfrontovat se 

s realitou smrti, což může vést k většímu ocenění hodnoty maličkostí a každodennosti, 

k většímu ocenění života. To se může projevit např. ve změně hodnot, ve změnách 

v oblasti spirituální, náboženské či existenciální (Calhoun, Tedeschi, 1999). 

Faktorovou analýzou se ukázalo, že přístup k PTG je pětifaktorový a konkrétní podoba 

PTG se liší dle stresoru – např. zkušenost s rakovinou vedla ke zdravějším stravovacím 

návykům (Calhoun, Tedeschi, 2006). Těchto pět oblastí se částečně překrývá se třemi výše 

jmenovanými. 

Ocenění života je provázeno úvahami o tom, co je v životě důležité. Tato změna 

vychází z pocitu „měl/a jsem štěstí“. Mezi nejčastější změny priorit a hodnot patří oceňování 

toho, co bylo dříve považováno za maličkosti, jako např. dětský úsměv, trávení více času 

s batoletem atd. Vztahy s druhými lidmi se mohou po prožití traumatické události stát 

bližšími, intimnějšími, smysluplnějšími. Tento jev se může projevit např. ve větším zapojení 

druhých lidí do vlastního života, hlubším soucitem a empatií k potřebám druhých, pocitem 

větší sounáležitosti, častějším a lepším vyjadřováním pocitů k druhým, větší pozorností vůči 

vztahům. Osobnostní růst neboli vědomí osobnostní síly často koreluje (paradoxně) 

s vědomím vlastní vulnerability, zranitelnosti. Objevuje se např. vyšší sebedůvěra („když 

jsem zvládl toto, zvládnu i víc“), lepší zvládání obtížných situací a vyšší akceptace životního 

běhu. Nové životní možnosti spočívají např. ve vydání se novou, odlišnou životní cestou, 

v objevení nových zájmů a příležitostí, lepším nakládání s časem, i větší ochotě a úsilí změnit 

to, co je třeba změnit. Spirituální změna se může projevit posílením, či naopak oslabením 

náboženské víry jedince po traumatických zkušenostech, intenzivnějším zabýváním se 

existenciálními otázkami, dále porozuměním (případně větší tolerancí) duchovním potřebám 

svým či druhých atd. (Tedeschi, Calhoun, 2004; Preiss, 2009). 

Calhoun a Tedeschi roku 2010 publikovali model posttraumatického růstu, který patří 

mezi nejdůležitější teoretické modely PTG vedle např. modelu Janoff-Bulman, 

dvousložkového modelu Maercker a Zöllner, Hobfollova modelu skutečného 

posttraumatického rozvoje atd. Tento model obsahuje řadu proměnných – např. osobnost před 

traumatem, exponování jedince traumatu, kognitivní restrukturace, sociokulturní vlivy, 

životní spokojenost atd. (Mareš, 2012). 
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PTG je konstrukt, který se týká spíše adolescentů a dospělých než malých dětí, neboť 

PTG v sobě zahrnuje změnu již zavedených schémat, která jsou traumatem otřesena. Mladí 

lidé také mohou uvádět větší růst než starší lidé, neboť jsou více otevřeni změně (Tedeschi, 

Calhoun, 2004).  

 

Obr. 1 Model posttraumatického růstu (upraveno podle Calhoun a kol., 2010; Mareš, 2012).  

2.3 Širší pohled na posttraumatický růst 

PTG se však nemusí objevit u všech, kdo prodělali nějaké trauma. Silně stresující 

událost zásadně naruší běh jedincova života. Někteří jedinci s traumatickou zkušeností 

uvádějí, že si později uvědomili, že taková událost přidala hodnotu do jejich života, neboť 

s sebou přinesla vynucené změny, zatímco jiní jedinci si přejí, aby se nic z prožitého traumatu 
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nikdy nestalo, a i to, co následovalo po prožitém stresu, spojují s obětováním a ztrátou, 

nikoliv s růstem. Rozvoj PTG ale neznamená konec bolesti, stresu a těžkostí, které s sebou 

trauma přineslo. PTG totiž záleží na mnoha faktorech, např. je to výsledek konstruktivních 

kognitivních procesů, a proto je PTG náchylný k určitému stupni předpojatosti (bias), tak jako 

jiné životní zkušenosti. PTG byl však potvrzen i vnějšími pozorovateli, a to i přesto, že 

některé aspekty PTG jsou vnějšímu pozorování skryté jako např. větší ocenění života 

(Calhoun, Tedeschi, 2004; Tedeschi, Calhoun, 2004; Linstrom, Cann, Calhoun, Tedeschi, 

2013). 

Calhoun a Tedeschi (2004) dále odkazují na zjištění, že PTG se u jedince objeví tam, 

kde byla nová zkušenost s traumatem uchopena jak intelektově, tak emocionálně. Silně 

emocionální situace může u psychicky zdravých jedinců vést k menší míře iluze 

a předpojatosti a naopak k větší moudrosti. Rozvoj PTG také úzce souvisí s otevíráním se 

navenek, svěřováním (self-disclosure) a porozuměním vlastním emocím i vlastní perspektivě 

na prožitou krizi. 

Míra PTG se mění v průběhu času dle toho, jak je trauma jedincem vnitřně 

zpracováváno a ovlivňováno novými zkušenostmi. Také ne vše, co někteří uvádí jako 

pozitivní změnu po prodělání traumatu, je růst (např. zdědění velkého jmění nelze považovat 

růst). Klíčovou charakteristikou PTG, tedy zážitku pozitivní změny, který u některých jedinců 

zahrnuje radikální osobnostní proměnu, je fakt, že vzniká z individuálního zápasu s náročnou 

životní situací (Calhoun, Tedeschi, 2004). U jedince, který si prošel traumatickou událostí 

a přijal „proměněný“ svět, se rozvine PTG včetně uznání vlastní síly, zdrojů a možností, což 

vede dále ke komplexnějšímu životnímu vyprávění a moudrosti. V takovém případě je emoční 

distres způsobený traumatem proměněn v životní pohodu (well-being) a spokojenost 

(Calhoun, Cann, Tedeschi, 2010; Triplett a kol., 2012).  

PTG je také ovlivněn kognitivním zpracováním traumatu či krize. Jako zajímavá se 

v tomto směru ukazuje spojitost mezi ruminací a PTG. Přetrvávající kognitivní procesy 

(ruminace), točící se kolem krizové situace, mohou obsahovat negativní (nechtěné), pozitivní, 

neutrální nebo reflektující myšlenky. Ruminace (tedy znovuzabývání se traumatem, 

přemítání) se ukazuje jako klíčová pro pozdější růst, ale zároveň přináší rušivé myšlenky 

či obrazy a může být pro jedince velmi stresující. Pokud se u jedince rozvine PTG, byly 

ruminativní myšlenky transformovány do konstruktivního zpracování traumatu a stávají se tak 

hnací silou pozitivních posttraumatických změn. Trauma může být v životě jedince vnímáno 

jako zlomová situace, kdy lze odlišit to, co bylo před samotnou krizí a co potom. Některé cíle, 

které si jedinec dříve stanovil, se mohou vlivem velmi stresující události stát 
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neuskutečnitelnými, zároveň však taková zkušenost může vést k formulování nových cílů 

a pocitu posouvání se vpřed (Calhoun, Tedeschi, 2004; Dekel a kol., 2012; Tedeschi, Calhoun 

1999). 

Ying a kol. (2014) odkazují na výzkumy, které přináší další pohledy na vztah 

mezi závažností traumatu a rozvojem PTG. Rozvoj PTG může záviset například i na 

přesvědčení jedince o kontrole (control beliefs), která mu slouží k adaptaci buď 

přizpůsobováním okolí svým potřebám, nebo naopak přizpůsobováním svého chování 

a prožívání již existující realitě (Ying a kol., 2014).  

Osobnostní charakteristiky jednotlivce mají vliv na to, zda se po silně stresové situaci 

objeví u jedince pozitivní změna, růst. Jako vlastnosti spojené s PTG se ukázaly extraverze 

a otevřenost ke změně (na základě porovnání výsledků Posttraumatic Growth Inventory 

a NEO Osobnostního dotazníku). Také byla prokázána určitá spojitost s optimismem. 

Korelace PTG se všemi třemi uvedenými vlastnostmi však nejsou příliš vysoké (Tedeschi, 

Calhoun, 2004). Jiný výzkum (Wusik a kol., 2015) zmiňuje jako další proměnnou podporující 

rozvoj PTG schopnost odpouštět (forgiveness). 

Přehledová studie (Linley, Joseph, 2004) uvádí celý výčet proměnných, s nimiž je PTG 

signifikantně spojen. Kromě výše zmíněných proměnných, Linley a Joseph dále zmiňují např. 

kognitivní hodnocení (cognitive appraisal). To zahrnuje proměnné jako povědomí o traumatu 

a možnost kontroly nepříjemné události, které jsou spojovány s vyšší hladinou PTG. Obdobně 

je s růstem spojeno i zvládání zaměřené na problém a zvládání zaměřené na emoce, přijetí 

a pozitivní reinterpretace.  

Na rozvoj PTG může mít také vliv sociokulturní prostředí. Vliv dalších lidí může 

podpořit učení se novým cestám myšlení o světě, učení se novým způsobům zvládání 

a získání sociální podpory (Calhoun, Tedeschi, 1999; Linstrom, Cann, Calhoun, Tedeschi, 

2013). Kulturní kontext jedince může mít také vliv na to, jak se jedinec vypořádá s krizí. 

Setkání se s tématem růstu ať už v širší kultuře (distal culture), tedy skrze televizi, internet, 

noviny, nebo v užším kulturním okruhu (proximal culture), který zahrnuje rodinu a přátele, 

může přispět k tomu, že se PTG u jedince objeví (Calhoun, Cann, Tedeschi, 2010; Linstrom, 

Cann, Calhoun, Tedeschi, 2013). V rozvoji PTG se projevují i kulturní rozdíly – např. jedinec 

v krizi, který pochází z amerického prostředí, je ovlivněn již existujícím rámcem své kultury, 

jenž již zahrnuje náboženská témata. Ta jsou tam důležitější součástí širšího kulturního 

kontextu než např. v Evropě. Americký rámec možná také již dopředu obsahuje i optimismus 

a soběstačnost (Calhoun, Tedeschi, 2006).  
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V původní studii z roku 1996, která se věnovala PTG, Calhoun a Tedeschi zjistili, že 

PTG se v menší míře objevuje i u lidí, kteří nezažili žádnou traumatickou událost. Tento 

fenomén může mít dvě vysvětlení – buď se u jedinců objevuje kognitivní nastavení, které 

umožňuje mít pocit neustálého osobního zlepšování, nebo to představuje pohled na proces 

zrání u mladých dospělých, kteří byli součástí výzkumného vzorku. Je třeba zmínit, že růst 

v oblastech, které zahrnuje koncept PTG, může vycházet nejen z traumatické zkušenosti, ale 

také z pozitivní zkušenosti či z vrcholových zkušeností (peak experience), jež mohou 

fungovat jako život měnící zlomy. Aby došlo k posttraumatickému růstu, je i u pozitivních 

událostí třeba, aby byly dostatečnou výzvou pro jedincova schémata a jasnou změnou 

životního běhu. Obdobně jako u traumatu i pozitivní změny musí zahrnovat emoční 

i intelektové uchopení dané situace (Tedeschi, Calhoun, 2004). 

Koncept PTG může být také nahlížen ze dvou zcela odlišných perspektiv. Na jedné 

straně je PTG jen iluze, kdy organismus obelhává sám sebe, je to určitý obranný 

mechanismus, který vlastně jedinci umožňuje se vypořádat s traumatickou událostí 

a nedochází k žádné zásadní změně. V těchto přístupech je traumatická událost asimilována 

do jedincova obrazu světa, který se ale v zásadě nemění, nedochází ani ke změně identity 

jedince. Na druhé straně existují teorie, které považují PTG za reálnou změnu jedince, jehož 

svět a sebepojetí byly traumatem rozmetány. V takovém případě musí jedinec tuto skutečnost 

kognitivně uchopit a zpracovat a vystavět si nové sebepojetí a pojetí světa, dochází 

k transformaci identity na základě akomodačních a transformačních mechanismů. 

Mezi takovéto teorie o reálném růstu patří i ta od Calhouna a Tedeschiho (Mareš, 2012). 

Konceptu PTG jsou blízké další koncepty, teorie a termíny: růst související se stresem / 

stress-related growth, interpretované nebo vnímané přínosy / construed or perceived benefits 

a další (Calhoun, Cann, Tedeschi, 2010).  

2.4 Facilitování posttraumatického růstu 

Podpořit rozvoj a přítomnost PTG můžeme, dle autorů základního modelu PTG 

Calhouna a Tedeschiho, již při léčbě traumatu. Takováto obecná intervence má čtyři kroky.  

Za prvé je při léčbě následků krizové situace zásadní desenzibilace, kdy je snižována 

klientova přecitlivělost na to, co se pojí se stresující událostí. V této fázi je třeba, aby terapeut 

pracoval s klientovou úzkostí, napětím, hypervigilancí, vyhýbavým chováním atd. 

Desenzibilace je dosaženo skrze detailní popisování a přemýšlení o traumatické události 

v bezpečí terapeutovy pracovny, zaměřováním očních pohybů, relaxací atd. V některých 
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případech je vhodné podpořit terapeutickou intervenci psychofarmaky (Calhoun, Tedeschi, 

1999; Mareš, 2012).  

Ve druhé fázi je klient veden k vyprávění prožité náročné situace. Velmi stresující 

události jsou totiž obvykle jen nedostatečně zakódovány v paměti a klient prožité události 

nemůže uchopit jako celek, ale situace se mu rozbila do nespojitých epizod. Právě 

prostřednictvím vyprávění se jednotlivosti propojí do komplexnějších vzpomínek, vzniká 

příběh, v němž může klient hledat motivy jednání pro jednotlivé aktéry (Calhoun, Tedeschi, 

1999; Mareš, 2012).  

V další fázi je třeba u klienta znovu navodit pocit bezpečí. Může se tak dít např. skrze 

propojení klienta s dalšími jedinci, kteří také prožili trauma, či skrze zapojení klienta do sítě 

mezilidských vztahů, jež mu mohou poskytnout potřebnou sociální oporu. Terapeut 

s klientem pracuje na nových zvládacích strategiích, které jsou protektivní a které buď 

pomohou klientovi se podobným traumatům vyhnout, nebo ho učiní odolnějším (Calhoun, 

Tedeschi, 1999; Mareš, 2012).  

Závěrečnou fází je rekonstruování a znovuvytváření klientova pohledu na svět. Klient je 

terapeutem veden k budoucnosti – aby nacházel důvody, proč žít dál, aby si představil život 

bez posttraumatických symptomů, aby se opakovaně netrápil, ale hledal, co by mohl udělat 

dál se sebou samým a se svým životem (Calhoun, Tedeschi, 1999; Mareš, 2012).  

Kromě tohoto obecného přístupu lze podpořit rozvoj PTG i konkrétněji. Terapeut sice 

nemůže růst pro klienta vytvořit ani připravit, ani ho nemůže naučit nějakému 

strukturovanému postupu, může jej však povzbuzovat na cestě za PTG. Terapeut tak může 

např. vytvořit kontext, ve kterém se bude klient pozitivně rozvíjet, ale samotný rozvoj a růst 

záleží jen na klientovi. Na úvod této intervence by měl terapeut poznat klientův 

světonázor, systém hodnot a jeho přesvědčení. Je také třeba ze začátku tolerovat klientovy 

pozitivní iluze, neboť lidé mají tendenci vytvářet pozitivně zkreslený pohled na sebe samé, na 

svou schopnost ovlivňovat běh událostí do budoucna, kde na ně čeká mnoho dobrého a málo 

špatného. Terapeut, který pracuje s jedincem po traumatu, je konfrontován s těmito iluzemi, 

jež však mají protektivní charakter a chrání jedince, který přežil traumatickou událost, před 

tím, aby do jeho vědomí vstoupily příliš zraňující momenty (Calhoun, Tedeschi, 1999; Mareš, 

2012). 

Vyrovnávání se s traumatem má velmi individuální průběh a terapeut by měl 

respektovat klientovy potřeby a na jejich základě vytvořit časový plán terapie. Calhoun 

a Tedeschi (1999) však uvádějí několik kroků, jak terapeut může facilitovat PTG. V první fázi 

je to např. terapeutovo naslouchání klientovu životnímu příběhu. Klient tak může snížit 
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napětí, jež v sobě má, vypovídat se. V této fázi není ani tak důležité hledat s klientem řešení 

obtížné situace, jako se spíše zaměřit na jeho zvládání akutního stresu. Pro mnoho jedinců je 

převyprávění traumatické události prvním krokem k rozvoji PTG. Další fázi intervence, 

kterou je vhodné použít v pozdějším stádiu PTG, kdy je klient už schopen popsat trauma sám 

sobě i ostatním, představuje zahrnutí traumatické události do klientova životního příběhu. 

V této fázi je už klient schopen uvažovat i o pozitivních aspektech traumatu, nicméně až 

v momentě, kdy je klient o zážitku změny či rozvoje schopen mluvit, může ji terapeut 

pojmenovat a pracovat s ní dále. Je třeba, aby měl terapeut na paměti, že PTG není výsledkem 

traumatické události jako takové, ale klientovy snahy se s událostí vyrovnat. Pojmenovávání 

a diskuze o proběhlých změnách a růstu, který klient zažívá, může podpořit další kognitivní 

uchopení traumatické události a dále facilitovat PTG (Calhoun, Tedeschi, 1999; Calhoun, 

Tedeschi, 2004, Mareš, 2012). 

Z klinické perspektivy představuje PTG naději, že se u traumatizovaných mohou objevit 

nějaké pozitivní změny, z nichž může následně vycházet terapeutická péče. Facilitace PTG 

může být také plnohodnotným terapeutickým cílem (Linley, Joseph, 2004). 

2.5 Dotazník posttraumatického růstu 

Dotazník posttraumatického růstu je českou verzí dotazníku Posttraumatic Growth 

Inventory (dále jako PTGI), který vytvořili Calhoun a Tedeschi roku 1996. Tento dotazník je 

použit i dále v empirické části této rigorózní práce v podobě překladu docenta Marka Preisse. 

Jedná se o nástroj pro hodnocení pozitivních změn, jež byly opakovaně sdělovány či 

reflektovány osobami, které zažily nějakou traumatickou událost. Původní dotazník měl 

34 položek, které nebyly formulovány záporně. Test byl zkušebně zadán americkým 

univerzitním studentům, kteří byli vybráni na základě vlastní zkušenosti s traumatickou 

událostí. Pro vyhodnocování dotazníků byla použita analýza hlavních komponent a faktorová 

analýza. Z 34 vybrali Calhoun a Tedeschi 21 položek, které nejlépe reprezentovaly 5 oblastí 

posttraumatického růstu. Vnitřní konzistence 21 položkového testu byla měřena 

Cronbachovou alfou, kdy α = 0,90 a reliabilita byla r = 0,71 (Tedeschi, Calhoun, 1996). 

Z výsledků dotazníku vyplývá, že ženy uvádějí v průměru více pozitiv, než referovali 

muži. Lidé, kteří si prošli nějakou silně stresující událostí, zažívali více pozitivních změn než 

lidé, kteří neprošli traumatem (Tedeschi, Calhoun, 1996).  

Instrukce dotazníku zní: „Prosíme, zaměřte se nyní v duchu na obtížné, náročné, 

traumatické situace nebo události, které Vám změnily život a které jste v životě prožil/a.“ 

Tato úvodní informace vede člověka ke znovuponoření se do odeznělé, avšak emočně silné 
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události, situace, zážitku. Událost má respondent vybrat z nabídky nebo uvést „jiné“ 

a následně je vyzván, aby uvedl, kolik času od uvedené události uplynulo. Odpovědi se 

zaznamenávají do šestibodové Lickertovy škály od „0 = nepocítil jsem žádnou změnu 

v důsledku této krize“ až po „5 = prožil jsem změnu ve velmi značné míře v důsledku této 

krize“. Položky dotazníku jsou rozděleny do 5 oblastí, faktorů, v rámci kterých se 

posttraumatický růst objevuje.  

 

Faktor „vztahy s druhými“ je zjišťován otázkami: 

6) Zřetelněji vidím, že mohu v případě potíží s lidmi počítat. / Knowing that I can count 

on people in times of trouble. 

8) Mám pocit větší blízkosti s druhými lidmi. / A sense of closeness with others. 

9) Více vyjadřuji svoje city. / A willingness to express my emotions. 

15) S druhými lidmi více soucítím. / Having compassion for others. 

16) Vztahům s ostatními věnuji více péče. / Putting effort into my relationships. 

20) Zjistil jsem, jak skvělí lidé existují. / I learned a great deal about how wonderful 

people are. 

21) Snáze přijímám potřeby druhých. / I accept needing others. 

Faktor „nové možnosti“ je zjišťován otázkami:  

3) Našel jsem si nové zájmy. / I developed new interests. 

7) Našel jsem si novou životní cestu. / I established a new path for life. 

11) Dokáži lépe nakládat se svým životem. / I’m able to do better things with my life. 

14) Objevují se nové příležitosti, které by jinak nebyly. / New opportunities are 

available which wouldn’t have been otherwise. 

17) Nyní se spíše pokusím o změnu toho, co změnit potřebuje. / I’m more likely to try to 

change things which need changing. 

Faktor „osobní růst“ je zjišťován otázkami: 

4) Mám silnější pocit sebedůvěry. / A feeling of self-reliance. 

10) Více si uvědomuji, že dokáži zvládat potíže. / Knowing I can handle difficulties. 

12) Mohu lépe přijmout, jak se věci dějí. / Being able to accept the way things work out. 

19) Zjistil jsem, že jsem silnější, než jsem myslel. / I discovered that I’m stronger than I 

thought I was.  

Faktor „spirituální změna“ je zjišťován otázkami: 

5) Lépe rozumím duchovním záležitostem. / A better understanding of spiritual matters.  

18) Moje víra je silnější. / I have a stronger religious faith. 
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Faktor „ocenění života“ je zjišťován otázkami:  

1) Změnil jsem priority ohledně toho, co je v mém životě důležité. / My priorities about 

what is important in life. 

2) Více oceňuji hodnotu mého vlastního života. / An appreciation for the value of my 

own life. 

13) Dokáži si lépe vážit každého dne. / Appreciating each day. 

 

Dotazník PTGI byl v nedávné době (Tedeschi, Cann, Taku, Senol-Durak a Calhoun, 

2017) rozšířen o čtyři nové položky (PTGI-X), které se týkají existenciální a spirituální 

proměny a které překračují tradiční koncept náboženství napříč kulturami. Novými 

položkami, přidanými k již existujícím dvěma, jsou:  

 Smysl života je pro mě jasnější. / I have greater clarity about life’s meaning. 

 Lépe čelím otázkám o životě a smrti. / I feel better able to face questions about 

life and death. 

 Cítím se více spjatý s bytím. / I feel more connected with all of existence. 

 Mám větší smysl pro harmonii se světem. / I have a greater sense of harmony 

with the world. 

Dotazníky, které se zaměřují na PTG, se potýkají s řadou obecných problémů. Např. 

obvykle nemáme osobnostní ani další údaje o člověku z doby, než zažil nějakou silně 

stresující událost. Diagnostika PTG staví na subjektivních výpovědích jedinců a ptá se jen na 

určité možné oblasti růstu, nezaměřuje se na individuální růst jedince, výsledky jedinců 

s traumatickou zkušeností není možné porovnat s kontrolní skupinou, protože ta nebyla 

traumatizovaná (Mareš, 2012).  
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3 Velké dějinné události jako traumatická zkušenost napříč generacemi 

S ohledem na povahu původní diplomové práce, která si kladla za cíl zmapovat 

posttraumatický stres a růst u přeživších holocaust a případný mezigenerační přenos těchto 

fenoménů, je třeba zmínit traumatizující podstatu holocaustu. V rámci této rigorózní práce je 

však důležité zmínit i další historické události 20. století, které ovlivnily životy respondentů.  

Nejdříve bude popsána problematika holocaustu, pokud možno, z objektivního hlediska 

historie. Následně bude nastíněna perspektiva spíše subjektivní, vyobrazující individuální 

zkušenosti dvou přeživších (Frankla a Eitingera). Dále budou rozebrána specifika 

jednotlivých generací, od přeživších po jejich děti a vnuky či vnučky.  

České prostředí bylo po válce zásadně ovlivněno nástupem komunistů k moci. 50. léta 

20. století byla provázená upevňováním moci komunistické strany a s tím souvisejícími 

vykonstruovanými procesy a kolektivizací. Následné uvolnění atmosféry v 60. letech bylo 

ostře přerušeno vpádem vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Sedmdesátá léta potom 

bývají označována jako období normalizace a končí listopadem 1989, kdy došlo k Sametové 

revoluci.  

3.1 Holocaust z historické perspektivy 

Označení holocaust je anglickou variantou řeckého holokauston, v češtině to znamená 

celopal. Původně tento termín sloužil k označení náboženské oběti zvířete, které bylo spáleno. 

Dnes tento pojem označuje systematické vyvražďování Židů za druhé světové války (Petrie, 

2000). V hebrejštině je pro holocaust používán termín šoa, což znamená katastrofu 

(Gradwohl, 2014). 

Antisemitismus, tedy pocity a projevy nenávisti vůči Židům, se objevoval v různé 

podobě již od starověku. Později během středověku se museli vyznavači judaismu řídit 

omezujícími zákony, aby byl později změněn postoj vůči Židům během osvícenství, kdy byla 

zdůrazňována národní identita, a došlo k odklonu od důrazu na náboženský život. Na konci 

19. století však antisemitské tendence opět zesílily (tzv. antisemitské aféry), aby dosáhly své 

nejdrastičtější podoby během druhé světové války (Anonymous, 2015). 

V nacistické ideologii byl antisemitismus vždy jedním ze základních postojů. V lednu 

roku 1933 se Adolf Hitler stal německým říšským kancléřem a již dva měsíce nato byl 

otevřen první koncentrační tábor v Dachau, který původně sloužil především pro politické 

oponenty – socialisty a komunisty. Protižidovské tendence vedly k diskriminaci a násilí 

zvláště proti Židům, situace kulminovala v listopadu 1938 německým pogromem 

označovaným jako Křišťálová noc. Druhá světová válka vypukla 1. září 1939, když Německo 
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napadlo Polsko. Během války museli Židé chodit označení žlutou hvězdou a žít v ghettech, 

kde mohli být kdykoliv kontrolováni a postupně deportováni do koncentračních a pracovních, 

či vyhlazovacích táborů. (Anonymous, 2012; Kenez, 2013).  

Nacisty bylo za války zavražděno 6 milionů Židů, statisíce Romů, homosexuálů, lidí 

s mentálním postižením, duševně nemocných, jehovistů, politických odpůrců, válečných 

zajatců a dalších pronásledovaných skupin. Vězni v táborech umírali nejen systematicky 

v plynových komorách, ale i na četné nemoci a epidemie, vlivem podvýživy, totálního 

vyčerpání, krutého zacházení a mučení atp. Utrpení z války a z táborů si vězni odnesli nejen 

jako prožitek nepředstavitelných fyzických strádání, nemocí, hladovění, mučení, ale 

i v podobě psychických traumat, jako např. ztráty blízkých, nejistoty vlastního osudu, 

ponížení, iracionálního pocitu viny (Anonymous, 2011a). 

V Československu byla protižidovská politika uplatňována ihned po německé okupaci, 

s níž byl československý prezident Emil Hácha donucen souhlasit. V březnu 1939 byl 

vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Diskriminace a restrikce zde probíhaly rychleji než 

v samotném Německu a dotkly se většiny židovského obyvatelstva Čech a Moravy – 

propouštění z práce, vylučování ze škol, zákaz používání dopravních prostředků, zákaz 

kulturních akcí atd. Mezi lety 1941–1945 bylo deportováno do Terezína, Lodže a dalších 

táborů přes 80 tisíc Židů, z nichž válku přežila asi jen osmina. Několik tisíc Židů se podílelo 

na ilegální odbojové činnosti, ukrývalo se, nebo spáchalo sebevraždu (Anonymous, 2011b). 

3.2 Holocaust jako subjektivní zkušenost 

Na dalších řádcích bude holocaust nastíněn jako subjektivní zkušenost, prožitek, boj 

jednotlivce o přežití. Budou uvedeny pohledy a postřehy dvou velkých lékařů, psychiatrů – 

Viktora Emila Frankla a Lea Eitingera, kteří se dozajista s velkým přispěním své profese 

zabývali svým prožíváním během internace v koncentračních táborech. Zkoumali dopady 

hrůz na lidskou psychiku nebo pocity a myšlenky na samé hranici přežití. Hledali, skrze jaké 

mechanismy si člověk může uchovat psychické zdraví v tak nepředstavitelných podmínkách. 

V. E. Frankl (1905 – 1997) se narodil v židovské rodině, nedlouho poté, co se jeho 

rodiče přestěhovali z jižní Moravy do Vídně. Vystudoval medicínu (1930) a stal se 

psychiatrem ve Vídni, později získal i doktorát z filosofie (1949), kde ho během studia 

nejvíce oslovil existencialismus. Jeho další tvorbu a působení zásadně ovlivnila osobní 

zkušenost z koncentračních táborů, kam byl jako Žid deportován v roce 1942. Prošel si 

Terezínem, odkud byl převezen do Osvětimi a následně deportován do pracovního tábora 

Kaufering, který patřil pod koncentrační tábor Dachau. Osvobození se dočkal v pobočném 
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táboře koncentračního tábora Dachau – Türkheim, kde pracoval jako lékař. Své zážitky 

zpracoval především v knize „A přesto říci životu ano“, částečně i ve svých dalších knihách 

a svými prožitky byl ovlivněn i při formulování psychoterapeutického směru logoterapie – 

logos znamená smysl. Smysl života je individuální, nalézt a naplnit jej může jedině každý 

člověk sám. Člověk přesahuje sám sebe v okamžiku, kdy dává své existenci smysl, který není 

obecný či univerzální, ale je smyslem určité osoby v určitou chvíli. Jakýmsi orgánem smyslu 

je podle Frankla svědomí (Esping, 2010; Frankl, 1996, Veselá, 2008). 

Frankl se zabýval vůlí ke smyslu, již definoval jako potřebu, „která tkví v člověku 

nejhlouběji, potřebu najít ve svém životě nebo snad lépe řečeno v každé jednotlivé životní 

situaci smysl – a oddat se mu, naplnit jej“ (Frankl, 1994, str. 166). Díky vůli ke smyslu, 

neutuchající potřebě jej hledat, lásce k milované osobě a určitému štěstí se mu podařilo 

koncentrační tábory a útrapy války přežít. Franklova autentická výpověď o zkušenostech 

v koncentračních táborech v Osvětimi a Dachau je takto shrnuta právě ve zmíněné knize  

„A přesto říci životu ano“.  

Leo Eitinger (1912 – 1996) se narodil do židovské rodiny na jižní Moravě. Vystudoval 

medicínu a promoval roku 1937, tedy v době, kdy byla práva židovských lékařů dosti 

omezená. Během války se zapojil do aktivit, které pomáhaly dostat se Židům z Protektorátu. 

Umožnil vycestování dvěma skupinám dětí (celkem 37 dětí) do Norska, s druhou skupinou 

odjel osobně. Po obsazení Norska nacisty byl roku 1942 deportován do Osvětimi, následně do 

Buchenwaldu. Po válce se vrátil do Norska a pracoval v oboru psychiatrie. Zabýval se 

následky prožitých traumat, která si lidé z války odnesli, založil obor viktimologie. Na 

základě své klinické zkušenosti, během níž se setkal s mnoha přeživšími holocaust, vytvořil 

novou diagnózu „přetrvávající změna osobnosti po katastrofické události“ s označením F62.0 

(Chelouche, 2014; Matyášová, 2012). 

Frankl popisuje svoji zkušenost s koncentračními tábory od samotného transportu. 

Osvětimské transporty čekala po příjezdu selekce na práci, či do plynových komor; od této 

chvíle člověka provázela neustálá nejistota tenké hranice mezi životem a smrtí. Po zabavení 

veškerého majetku a ošacení a po nucené dezinfekci a holení zbyla vězňům jen holá existence 

– lidské tělo, bez identity, skryté pod pouhým číslem. V bezvýchodné situaci člověku zbýval 

šibeniční humor a zvědavost (Co vše se bude dít?), kterou brzy vystřídalo překvapení (Kolik 

toho vydržím?) a další stavy (Frankl, 1996).  

Úvodní fázi šoku příjezdu do tábora a prvních dní v něm Eitinger popisuje, podobně 

jako Frankl, jako moment, kdy se člověk ocitl v totální nejistotě a byl nucen čelit úplné změně 

hodnot. Lidé byli najednou konfrontováni s úplnou izolací, bez jakékoliv důstojnosti, 
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bezmocně odevzdaní změnám a beznadějně zmatení uvnitř sebe. V táborech se vytratila i ta 

obvykle zcela zřetelná hranice mezi životem a smrtí. Ti, kteří přežili úvodní šok, se museli 

přizpůsobit nelidským podmínkám a schovat se za necitelnost a rezignaci, a utíkat se 

k denním snům (Eitinger, 1980).  

Šok byl po několika dnech vystřídán fází apatie, otupění, lhostejnosti, kdy vězeň vnitřně 

odumírá, denně konfrontován s všudypřítomnou krutostí, mučením a bolestí, steskem po 

domově a blízkých, hnusem, nespravedlností, hladem, tvrdou prací atd. Velká podvýživa 

vězňů omezila pudovost na „pud potravní“ – vězňům se zdálo o jídle, pokud se chtěli 

rozptýlit, mluvili o jídle, podvýživa umlčela i pud sexuální. Typickou je pro tuto fázi 

všudypřítomná snaha udržet si život a víru. Při náročných pochodech a tvrdé práci se mysl 

vězňů často uchylovala dovnitř, do duchovního prožívání, denního snění, do fantazií o svých 

blízkých.  

 

V krajně tristní situaci, do níž je člověk postaven, kdy se už nemůže realizovat vlastním přičiněním. 

V situaci, v níž jediný výkon spočívá v opravdovém utrpení, ryzím utrpení. V takové situaci je člověk s to 

sám sebe naplnit milujícím pohledem, kontemplací duchového obrazu milovaného člověka, který v sobě 

nosí (Frankl, 1996, str. 38).  

 

V koncentračních táborech existovalo i umění, především básně či písně, i humor, který 

vězňům umožňoval vytvořit si, byť i na velmi krátký okamžik, odstup a nadhled (Frankl, 

1996).  

 

[…] apatie, otupení mysli, která se vězně zmocňuje během pobytu v lágru a stlačuje jeho duševní život 

všeobecně na nejprimitivnější úroveň, dělá z něho objekt bez vůle, který je odevzdán osudu, nebo 

předmět zvůle dozorců a posléze vede k tomu, že se vězeň bojí vzít do ruky vlastní osud – tedy 

rozhodovat se. Apatie má i jiné příčiny, není tedy jen ochranným mechanismem duše. Má i tělesné 

příčiny. Rovněž jako podrážděnost, která vedle apatie, reprezentuje jednu z nejvíce do očí bijících 

známek vězňovy psýchy. Mezi tělesnými příčinami je na prvním místě hlad a nedostatek spánku (Frankl, 

1996, str. 60).  

 

V boji s apatií, ale i se sebevražednými myšlenkami pomáhalo hledání smyslu, hledání 

něčeho, co čeká, až to utrpení skončí, nějaký bod v budoucnosti, hlavní však bylo nevzdat 

sám sebe. Na závěr této části se Frankl ptá: „Co tedy je člověk? Je to bytost, která vynalezla 

spalovací pece. Je však současně i bytostí, která šla do plynových komor vzpřímeně 

a s modlitbou na rtech“ (Frankl, 1996, str. 83). 
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Vězni byli po osvobození z pracovních táborů otupělí, neschopni prožít radost, byli 

depersonalizovaní – vše se jim jevilo jako nereálné, jako sen. A těch snů o svobodě měli 

během těch několika let v táboře mnoho, proto je těžké tomu jednoho dne uvěřit. „Vedle 

deformace, jež hrozí člověku náhle zbavenému psychického tlaku, existují ještě dva další 

základní zážitky, které ho mohou charakterově ohrozit, poškodit a deformovat: zahořklost 

a zklamání člověka, který se do svého starého života vrací svobodný“ (Frankl, 1996, str. 87). 

Vzhledem k tomu, že si vězni v koncentračních táborech prošli nepředstavitelnými 

podmínkami, nebylo ani známo, jaké důsledky to pro ně bude mít po osvobození. U norských 

přeživších se objevily např. symptomy, které byly později označeny jako syndrom 

koncentračního tábora: zvýšená unavitelnost, problémy s pamětí, neschopnost se soustředit, 

nervozita, dysforická nálada, závratě, vnitřní neklid, podrážděnost, emoční labilita, poruchy 

spánku, bolesti hlavy, pocity nedostatečnosti a další vegetativní symptomy. U mnohých se 

také objevily chronické úzkosti nebo poruchy nálady (Eitinger, 1980).  

3.3 Holocaust napříč generacemi 

3.3.1 První generace – přeživší 

První generací jsou v tomto případě myšleni jedinci židovského původu, kteří se 

narodili před rokem 1945 a během války tak byli internováni v některém z nacistických 

koncentračních či vyhlazovacích táborů, nebo se naopak museli ukrývat či byli vychováváni 

v nežidovském prostředí (Former Hidden Children – FHC). Obě skupiny přeživších si 

z období druhé světové války nesou břímě traumatizujících okamžiků (Fossion, Leys, 

Kempenaers, Braun, Verbanck a Linkowski, 2014; Isserman, Hollander-Goldfein a Horwitz, 

2017). 

Zážitky a prožitky první skupiny přeživších, tedy těch, kteří byli deportováni do 

nacistických táborů, ilustruje předchozí kapitola skrze postřehy a poznatky V. E. Frankla 

a L. Eitingera. Strašlivé balancování mezi životem a smrtí, s nímž se vězni denně potýkali 

v táborech, blíže na tu či onu stranu, shrnul ve svých úvahách Viktor Frankl: 

 

Má celé toto umírání kolem nás nějaký smysl? Neboť nemá-li jej, pak by nakonec nemělo přežití lágru 

smysl. Neboť život, jehož smysl stojí a padá s tím, zda se z toho dostanu, nebo ne, život tedy, jehož smysl 

odvisí od milosti takové náhody, takový život by vlastně nemělo vůbec cenu žít (Frankl, 1996, str. 65). 

 

Přeživší holocaust se po osvobození koncentračních táborů obvykle neměli kam 

vracet – v jejich bytech bydlel někdo jiný, jejich majetek byl často rozprodán či rozkraden, 
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část rodiny, nebo dokonce celé příbuzenstvo v nacistických táborech zahynulo. Nebyl často 

nikdo blízký, kdo by navrátivší přivítal. V Polsku se přeživší setkali dokonce s otevřeným 

nepřátelstvím. Židé po holocaustu vyhledávali materiální pomoc, zapomínalo se však na 

pomoc psychologickou. Psychiatři si všímali, že přeživší spojují podobné psychické 

a somatické problémy – např. chronický stav úzkosti, lehká deprese, velká únava, poruchy 

spánku, neschopnost své trauma z koncentračního tábora verbalizovat, strach z navazování 

hlubších vztahů, u někoho se objevily změny osobnosti atd. Psychiatr Niederland tyto 

symptomy nazval v 60. letech „syndromem přežití“. Deprese mezi přeživšími pramenila často 

ze dvou faktorů – nemožnosti oplakat příbuzné a pocitů viny, že přežili. Somatické problémy 

byly obvykle spojovány s častým bitím, jemuž byli vězni vystavováni a které vedlo v mnoha 

případech k narušení centrální nervové soustavy (úrazy hlavy, míchy), objevovaly se 

deformity nohou a rukou, následky tyfového onemocnění atd. (Epsteinová, 1994). 

Po návratu z koncentračních táborů bylo hlavním cílem pro přeživší založit rodinu, ale 

zároveň bylo pro ně obtížné po takových psychických a fyzických strádáních naplnit roli 

rodiče. Jako důsledek holocaustu si přeživší dále nesli emoční nepřístupnost a nedokázali 

obvykle vnímat city ani ve svém blízkém okolí. Plně se soustředili na materiální zabezpečení 

a pohodu rodiny. Neustálá aktivita a pracovní vytížení přeživší vytrhovalo od depresivních 

vzpomínek, o nichž v rodinách nemluvili, ale zpřítomňovalo je mlčení (Fossion, Rejas, 

Servais, Pelc a Hirsch, 2003). 

Ti, kteří přežili holocaust a s nimiž je možné spolupracovat v rámci studií či s nimi vést 

rozhovory, jsou dnes prarodiči či praprarodiči. V období druhé světové války to byly děti či 

adolescenti, kteří byli obklopeni násilím, ztrátou nejbližších, nespravedlností, která rozbila 

jejich víru v základ společnosti, nepředstavitelnými situacemi, které nemohli pochopit. Během 

holocaustu museli skrýt svou bolest a smutek. A i když válka skončila, bylo třeba se navrátit 

zpět do společnosti a ukrýt své vzpomínky někam hluboko. Často nebylo ani kdy oplakat 

rodiče a příbuzné, neboť během války nebylo jasné, co se s nimi stalo, a po válce přeživší 

doufali, že jejich blízcí stále ještě někde žijí. V poválečném období bylo třeba integrovat 

prožité traumatické zkušenosti např. skrze opožděné oplakání rodiny, upnutí se 

k předválečným vzpomínkám, soustředění se na opětovné začlenění do společnosti, plánování 

budoucnosti atp. Traumatická zkušenost, která vznikla během holocaustu, neovlivnila jedince 

jen v jeho vzpomínkách, v jeho minulosti, ale měla i proaktivní efekt a zasahovala i nové 

myšlenky a situace (Mazor, Gampel, Enright a Orenstein, 1990). 
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Válečné trauma prožité v dětství či adolescenci, Eitinger (in Isserman a kol., 2017) ve 

svých výzkumech uvádí věk do 16 let, následně vede ke zvýšené náchylnosti k depresivním 

a úzkostným symptomům v dospělosti (viz také Fossion a kol., 2014). 

Druhou skupinou přeživších byly tzv. „ukrývané děti“, což byli mladí Židé, kteří přežili 

válku díky různé formě úkrytu – buď byli adoptováni do nežidovské rodiny, nebo byli 

odesláni do internátních katolických škol. Tyto děti si nesly trauma z násilného oddělení od 

své rodiny a blízkých, z nichž mnozí zahynuli, měly nedostatečnou péči, zažívaly projevy 

antisemitismu. Život za války byl pro ně zcela nepředvídatelný a závisel na neznámých 

lidech. Aby přežily, musely si ukrývané děti často měnit jméno a zapomenout svoji původní 

rodinu a minulost, neboť prozrazení by znamenalo smrt (Fossion a kol., 2014; Fossion, 

Verbanck, Leys, Vandeleur, Kempenaers, Braun a Linkowski, 2015). Klímová a kol. (2008) 

rozlišuje dva typy ukrývání. Za prvé se rodiče ukrývali spolu s dětmi – odkázáni na náhodnou 

(či vyžebranou) pomoc, až měsíce trávili v úkrytu, odkud vycházeli jen v noci, nebo vůbec ne, 

děti nemohly mluvit nahlas či plakat, hrozila jim zima, hlad, tma, nemoci, násilí, ponížení, 

zapírání či změna identity. Za druhé rodiče předali potomka cizí osobě či instituci – děti 

prožily šok z odloučení od nejbližších osob, často nedostatek citových projevů, doteků, hry, 

někdy musely být starší děti zodpovědné za své mladší sourozence a přejímat tak rodičovskou 

roli atd. 

Traumatickou zkušenost z období holocaustu si přeživší nesou s sebou nesmazatelně 

celý život. Někteří jedinci subjektivně uvádějí, že se psychologický vliv takového traumatu ve 

stáří dokonce zvyšuje, pravděpodobně vlivem proměny dostupných zvládacích mechanismů. 

Původní aktivní zvládací mechanismy a podporu rodiny nahrazují obranné mechanismy, které 

se v první řadě vyrovnávají se stárnutím (Isserman a kol., 2017). Někteří přeživší holocaust 

zažívali s nějakým časovým odstupem od války posttraumatický růst (Dekel, Mandl a 

Solomon, 2013). Calhoun a Tedeschi (1999) uvádějí, že u takových závažných či 

komplexních traumatických událostí jako byl např. holocaust, by objevení se PTG 

u přeživších mohlo být známkou neloajálnosti k dalším obětem či nedostatku morálních 

principů. Přesto jsou ve studiích (Anderson, Fields a Dobb, 2013) uváděny i přínosy 

holocaustu – například se u některých přeživších rozvinula velká odolnost, pocit silnější sítě 

sociální podpory, efektivnějšími zvládacími mechanismy a zdravější životní filosofií.  

Studie, které se věnují psychologickým důsledkům holocaustu, uvádí dva základní 

druhy rodinného fungování jedinců první generace. Přeživší buď byli schopni produktivní 

a smysluplné existence a zakládání šťastných rodin, tedy se u nich nevyskytovaly závažné 

psychologické problémy a dopady traumatu. Nebo druhou skupinou byli takoví přeživší, kteří 
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byli hluboce zasažení prožitými traumatizujícími událostmi a vyvinuly se u nich další 

symptomy jako např. chronická úzkost a deprese, jejich rodiny byly nefunkční. První skupina 

je výsledkem převážně kvantitativních výzkumů, zatímco druhá skupina vyvstává 

z kvalitativních studií a kazuistik (Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg a Sagi-Schwartz, 

2003).  

Vyrovnávání se s traumatem holocaustu a hledání jakéhosi smyslu ve všem tom utrpení 

a přežívání shrnul izraelský umělec Yehuda Bacon do slov: 

 

Jako chlapec jsem si myslil, že řeknu světu, co jsem viděl v Osvětimi, v naději, že by se svět jednou mohl 

stát jiným; ale svět se nestal jiným a svět nechtěl o Osvětimi nic slyšet. Teprve mnohem později jsem 

opravdu porozuměl, co je smyslem utrpení. Utrpení má totiž smysl tehdy, staneš-li se sám jiným  

(in Frankl, 1994, str. 168). 

 

U těch, co přežili, se v 70–75 % rozvinulo PTSD. Během následujících let se 50 % 

z nich zbavilo znovuprožívání traumatických okamžiků a vtíravých myšlenek, přesto pokud 

museli jedinci z první generace čelit závažným až ohrožujícím okolnostem, reagovali s vyšší 

mírou stresu a negativních emocí (Zohar, Giladi a Givati, 2007). Přeživší však byli během 

svého života mnohdy vystaveni dalším silným traumatům – úmrtí blízkých osob, závažné 

onemocnění, válečné zkušenosti atd. (viz také kazuistika v původní diplomové práci). Keilson 

(1979) proto zavedl pojem „postupná traumatizace“ (sequential traumatization), který 

vystihuje kumulující se stresy před válkou, během ní a po ní (Van IJzendoorn, Bakermans-

Kranenbur a Sagi-Schwartz, 2003). 

Rozsáhlá metaanalýza (Barel, Van IJzendoorn, Sagi-Schwartz a Bakermans-

Kranenburg, 2010) přeživších holocaust ukázala, že v současné době se jedinci první generace 

nijak neliší od svých vrstevníků, kteří si neprošli nacistickými tábory, po stránce fyzického 

a psychického zdraví, míry stresu a kognitivních funkcí. 

Výzkumy se liší při charakterizování dlouhodobých dopadů holocaustu na první 

generaci. Faktory, které ovlivnily míru traumatizace i následnou adaptaci po osvobození 

přeživších holocaust, jsou různé. Na straně přeživších jedinců lze jmenovat např. konkrétní 

traumatické zkušenosti, věk za války, pohlaví, země, kde po válce žili. Naopak na straně 

vědců, kteří se tématem zabývají, jsou proměnné jako např. kvalita výzkumného designu, 

charakter a výběr cílové skupiny studie atd. Všechny tyto odlišné faktory ovlivňují výsledný 

pohled na dlouhodobé následky holocaustu (Barel a kol., 2010). 
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Obr. 2 Model celkového ovlivnění přeživších holocaust na různých úrovních fungování 

(upraveno podle Barel a kol., 2010).  

 

Předejít dalšímu přenosu traumatu (mezigeneračnímu přenosu) lze např. tak, že budou 

traumatizovaní především svoji zkušenost sdílet, verbalizují ji. Díky tomu si přeživší mohou 

uvědomit různé pocity a vjemy, které by jinak museli vytěsňovat, bagatelizovat, popírat, 

zakrývat atd. Obdobně lze terapeuticky pracovat i s potomky a prapotomky. Nürnberger 

(2010) uvádí následující příklad:  

 

Matka z 3. generace může přijít na to, že úzkost, kterou někdy vzhledem ke své rodině prožívá, je 

přenesenou úzkostí. Jinými slovy, že má „vštípenou informaci“, že pokud nebude dost úzkostná, nemůže 

být dobrou matkou. Toto poznání významně ovlivní míru ženiny úzkosti (Nürnberger, 2010, str. 128, 

přeloženo ze slovenštiny). 

3.3.2 Druhá generace  

Druhou generací jsou míněni potomci přeživších, kteří se narodili po druhé světové 

válce. Tedy buď jeden, nebo oba rodiče přežili koncentrační tábor nebo si prošli osudem 

ukrývaného dítěte. Tyto děti se narodily do rodin, které měly svá specifika a ve kterých rodiče 

byli zatíženi traumatickou zkušeností. Pro tuto generaci je typická ambivalence dvou pocitů – 

potřeby chránit své psychicky zraněné a zranitelné rodiče a viny za pocity zlosti vůči nim 

(Fossion a kol., 2003, Klímová a kol., 2008).  
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Bylo pozorováno, že rodiče/přeživší jsou velmi protektivní a mají zvýšenou úzkost ze 

ztráty (případně nemocnosti, zranění, neprospívání) svých dětí. Naopak u dětí přeživších byla 

pozorována nápadně silná propojenost s rodiči a obtíže v separaci a individuaci (více na 

psychické než na fyzické rovině). Pokud separace nebyla dokončena, může to následně těmto 

jedincům bránit v plném prožívání partnerských nebo rodičovských vztahů. Potíže se dále 

objevovaly i v individuálních mezilidských vztazích a vyjadřování a zvládání agrese či 

mezilidských konfliktech. Druhá generace je vulnerabilnější k psychickému strádání a rozvoji 

PTSD. Tyto děti cítily potřebu chránit své rodiče na úkor svých potřeb, neboť se domnívaly, 

že rodiče toho již vytrpěli hodně. Rodiče na své děti v některých případech přenesli svá 

prožitá utrpení, jindy i pozitiva jako například odolnost, adaptabilitu a zvládací mechanismy 

(Anderson a kol., 2013; Fossion a kol., 2003; Klímová a kol., 2008; Lichtman, 1984; Sigal, 

Weinfeld, 1989; Wiseman, Barber, 2008). 

V 70. letech začala Judith Kestenberg, dětská psychiatrička, používat termín 

„transpozice“. Transpozice je pojem vysvětlující proces mezigeneračního přenosu 

nevědomého traumatu, kdy minulé zážitky rodičů ovlivňují přítomnost jejich potomků a otáčí 

tak prožívání času z chronologického do retrospektivního (Gradwohl, 2014).  

Druhá generace mohla být zatížena sekundární traumatizací, která spočívala v rozvoji 

negativních emocí následkem úzkého kontaktu s traumatizovanými osobami. Sekundární 

trauma má obdobné symptomy jako PTSD, ale v mírnější formě (Perlstein, Motta, 2012). 

V širším slova smyslu zahrnuje sekundární traumatizace zhoršenou sociální adaptabilitu, 

osobnostní vývoj a výskyt psychopatologických symptomů (Van IJzendoorn a kol., 2003). 

Dekel, Mandl a Solomon (2013) zjistili, že trauma přeživších omezuje rozvoj PTG 

u druhé generace. Jde pravděpodobně o souhru faktorů. Trauma holocaustu nebylo v rodinách 

mezigeneračně vyjádřeno jako utrpení, ale bylo zastoupeno mlčením, což negativně ovlivnilo 

schopnost svěřovat se u druhé generace. Na potomky mohl být přenesen také pocit viny, že 

rodiče přežili, zatímco jiní ne. Děti přeživších vyrůstaly v prostředí, kde byly neustále 

vystaveny traumatu svých rodičů, díky čemuž si mohly vybudovat větší odolnost vůči dalšímu 

stresu. Malá míra stresu je však spojována s malým PTG. V některých rodinách mohla být 

předávávaná kognitivní schémata o charakteristice sebe sama jako oběti, což může dále 

ovlivňovat kognitivní schémata a tedy i rozvoj PTG u druhé generace.  

Helena Epsteinová (1979) popsala některá specifika a charakteristiky potomků 

přeživších holocaust, vyslovila generační pocity svých vrstevníků. Postřehy o hledání identity 

a o vyrovnávání se s traumatem jsou aplikovatelné i na jiné traumatizované skupiny 
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(Eisenbergerová in Epsteinová, 1994). V České republice bylo kvůli totalitě toto téma druhé 

generace otevřeno až se zpožděním v 90. letech (Klímová, Roubalová, 2011). 

Židé, kteří holocaust přežili, chtěli často co nejdříve založit rodinu, děti často 

pojmenovávali podle zavražděných příbuzných, měly jim je nahradit. V rodinách byla 

i dlouho přítomná naděje, že se zmizelí členové rodiny jednoho dne vrátí. Děti druhé generace 

vyrůstaly v rodinách bez prarodičů, strýců a tet, pokud měly příbuzné, ti byli často daleko, 

rozeseti na několika kontinentech. Byly bez kořenů, často se ocitly ve zcela novém prostředí, 

kam rodina po válce emigrovala. U potomků přeživších se typicky objevovala parentifikace, 

kdy si dvě generace měnily role a děti se staraly o své rodiče, když byli nemocní, trpěli 

depresemi nebo úzkostmi, místo toho, aby tomu bylo naopak (Epsteinová, 1994).  

K rodinnému kontextu se pojí také termín „památná svíce“, kdy se jedno z dětí 

přeživších rodičů stává nevědomým nositelem rodinného odkazu. Výběr dítěte obvykle 

vychází z určité podobnosti s některým ze zavražděných příbuzných. Dítě se v některých 

případech se ztracenou osobou identifikuje a žije tak život někoho jiného (Nürnberger, 2010). 

Válka byla pro rodiče mezníkem, vše vztahovali k tomu, co bylo před válkou, nebo 

naopak k období po válce, ale o samotných válečných utrpeních mluvili velmi zřídka a děti 

měly obavu se vyptávat. Rodiče často nevěděli, jak vysvětlit svým dětem, proč nacisti zabili 

jejich prarodiče, proč si museli projít koncentračními tábory, atd. Pro děti byly jejich 

útržkovité zmínky často nesrozumitelné, protože jejich rodiče mluvili o věcech, zemích nebo 

lidech, které neznaly (Epsteinová, 1994).  

Autoři (Epsteinová, 1994; Fossion a kol., 2003), kteří se věnují popisu a charakteristice 

druhé generace, uvádějí některá specifika rodinného prostředí u přeživších, kteří emigrovali 

a museli se tak začlenit do nového kulturního prostředí. Např. v emigrantských rodinách byli 

rodiče často přepracovaní, pracovali šest dní v týdnu a domů potom přicházeli vyčerpaní, což 

vyvolávalo atmosféru mlčení a napětí. V těchto rodinách se dále často objevovala nadměrná 

idealizace, kdy děti vzhlížely k rodičům jako k někomu nadlidskému, neboť se jim podařilo 

přežít hrůzy holocaustu. Děti znamenaly pro své rodiče důkaz přežití a bylo třeba je chránit. 

V těchto rodinách však byl neustále přítomný symbol holocaustu – modře vytetovaná čísla na 

předloktí některých přeživších.  

 

Rodiče mi, myslím, nikdy neřekli, že by je byl někdo bil nebo mučil. To podstatné, co jsem si ze všeho 

vzala, bylo, že si prošli velkým utrpením a že jsou křehcí. Navenek působili jako silní lidé, ale bylo nutné 

s nimi jednat v rukavičkách, protože se mohli kdykoliv roztříštit jako váza z porcelánu. Nesměla jsem se 

na ně zlobit, a přitom, pokud si vzpomínám, byli to jediní lidé, na které jsem měla kdy zlost. Měla jsem 
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pocit, že mě zatížili břemenem, a že tudíž mám právo být na ně naštvaná. […] Měla jsem povinnost být 

šťastná a vynahradit jim vše a všechny, o něž přišli (Epsteinová, 1994, str. 25). 

 

Klímová a Roubalová (2011) ve svém článku charakterizují druhou generaci 

následovně: 

 

Druhá generace zažila tabuizaci tématu šoa, zažila nedokonalost příběhů a slov, absenci rodinného 

dialogu a s rodiči prožívala především neverbálně jejich zraněné duše i těla. Trauma, jež svými kořeny 

tkví ve velké společnosti a v předchozí generaci, zpracovává druhá generace především jakožto následek 

rodinné dynamiky. […] Druhou generaci provázejí potíže psychosomatické a zraněný koncept člověka, 

totiž pocity viny a s tím pak související deprese, ztráta smyslu, sklony sebemařicí (Klímová, Roubalová, 

2011, str. 30). 

3.3.3 Třetí generace  

Třetí generací jsou myšleni prapotomci, tedy vnuci a vnučky přeživších holocaust. 

Dostupných výzkumů je zde podstatně méně než u předchozích dvou generací, závěry z nich 

jsou často protichůdné (Gradwohl, 2014). 

Tyto děti se narodily do rodin, jejichž rodiče byli velmi silně emočně propojeni s jejich 

prarodiči/přeživšími, u některých nikdy neproběhla psychická separace. Vzhledem 

k nedostatku autonomie druhé generace, neměla třetí generace prostor hledat nové formy 

exprese. I prapotomci museli chránit své rodiče před pocity bezmocnosti, tak jako generace 

před nimi chránila své rodiče. I zde byl narušen proces psychické individuace, neboť rodiny 

vyžadovaly pocit „my“. Pocit „já“ byl často vnímán jako popření rodiny. I třetí generace 

vyrůstala provázena mlčením, nebylo možné se opřít o rodinnou historii. Na rozdíl od svých 

rodičů nemá tato generace obtíže vyjádřit agresi (Fossion a kol., 2003). 

Zajímavé je, že často třetí generace dokázala prolomit mlčení svých prarodičů, kteří byli 

k prapotomkům sdílnější a otevřenější než k vlastním dětem. Zdá se, že trvá dvě generace, než 

je mlčení překonáno ochotou a motivací vrátit se k traumatickým vzpomínkám (Fossion 

a kol., 2003).  

Přestože některé studie naznačují, že trauma se skrze komunikaci a nevyjádřené emoce 

přeneslo až do třetí generace, jiné studie nenašly žádnou podobu terciární traumatizace. 

Například kvantitativní výzkum provedený na neklinické populaci, který zkoumal, zda 

traumatizace není přenášena ob generaci, tedy z první na třetí, nenašel žádné známky 

mezigeneračního přenosu, pokud jde o psychologické fungování a attachment (Sagi-

Schwartz, Van IJzendoorn a Bakermans-Kranenburg, 2008). Jiná studie (Zerach a Solomon, 

2016) ukázala, že u třetí generace, kterou tvořili prapotomci přeživších holocaust, jejichž 
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otcové zároveň zažili válečné trauma, se vyskytovala nižší míra PTSD a psychiatrických 

symptomů než u kontrolní skupiny (bez zkušenosti holocaustu).  

Byla provedena řada studií, zkoumající některé aspekty třetí generace – např. agresivitu, 

poruchy příjmu potravy, úzkostnost a attachment – a výsledky se lišily od signifikantního 

rozdílu s kontrolní skupinou až po žádný rozdíl (Sagi-Schwartz a kol., 2008). 

Třetí generace si uvědomuje, jak je důležité předávat svědectví o holocaustu dalším 

generacím (Aarons, Berger, 2017; Sagi-Schwartz a kol., 2008). 

3.4 Poválečný vývoj v českém prostředí 

Československo bylo na konci 2. světové války osvobozeno částečně americkou, 

převážně však sovětskou armádou. První poválečné parlamentní volby vyhrála Komunistická 

strana Československa a totalita nacismu byla nahrazena totalitou komunismu, kdy byl 

25. února 1948 dokončen komunistický převrat a Československo se stalo součástí tzv. 

východního bloku, tj. bloku zemí s velkým vlivem Sovětského svazu. V čele státu stanul 

Klement Gottwald a nastalo období represí politických odpůrců, náboženských představitelů 

a jinak nespolehlivých lidí, které vedlo k vlně emigrace. Ti, co z Československa neuprchli, 

byli vězněni, posílání do táborů nucené práce či popraveni ve vykonstruovaných procesech. 

Došlo k velkým změnám v hospodářství státu – centralizace a kolektivizace podniků se 

nějakým způsobem dotkla velké části obyvatelstva.  

Po smrti J. V. Stalina roku 1953 došlo k postupnému přehodnocování komunistických 

myšlenek. Pomalé uvolňování atmosféry v polovině 60. let minulého století vedlo 

k pražskému jaru roku 1968, kdy byly plánovány reformy ekonomické, politické 

a hospodářské. Idea „socialismu s lidskou tváří“ byla záhy ukončena v srpnu 1968 invazí 

vojsk Varšavské smlouvy a nastalo období normalizace. Do zahraničí odešla další vlna 

emigrantů, jako nesouhlas se sovětským vlivem a pasivitou obyvatelstva se J. Palach a J. Zajíc 

upálili.  

Přestože se během normalizace komunistické straně podařilo přiblížit se stavu před 

rokem 1968, pokračovaly v 70. letech i protesty proti režimu (Charta 77 a další) provázené 

represemi a diskriminací. 80. léta byla provázena uvolněním atmosféry v Sovětském svazu 

a snahou o reformy a změny (perestrojka, glasnosť atd.). V listopadu 1989 se Československo 

přidalo k protikomunistickým demonstracím, které probíhaly i v dalších zemích východního 

bloku. Po abdikaci tehdejšího prezidenta Gustáva Husáka byl jednomyslně zvolen 

prezidentem Václav Havel. Od 1. ledna 1993 došlo také k rozdělení Česka a Slovenska na dva 

samostatné státy (Bělina, 2003). 
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4 Mezigenerační perspektiva a rodinná paměť 

„Rodina je chápána a studována jako složitý systém s vnitřními i vnějšími dynamickými 

vztahy, fungující v kontextu historickém, sociálním, kulturním, hodnotovém, etickém, 

spirituálním atd.“ (Švaříčková Slabáková, Sobotková, Filipowicz, Zachová, Kohoutová & 

Petrů, 2018, str. 24). 

Rodinné paměti lze porozumět, pokud se zajímáme nejen o nukleární rodinu, tedy 

rodiče a děti, ale i o rodinu v generační posloupnosti. Pro porozumění základní rodiny bude 

použit Bowenův rodinný systém, který bývá použit jako výchozí u výzkumů, jež hledají 

mezigenerační souvislosti (například: Baker a Gippenreiter, 1998, Cook, 2007). Dále bude 

přiblížen koncept rodinné paměti a poznatky o mezigeneračním přenosu. 

Mnoho vzpomínek jedince vyprchá, ale přesto zůstávají zapsány v nevědomé paměti 

a mohou potom ožívat v různých podobách v řadě potomků (Teuschel, 2017). Velký zájem 

o rodinnou historii, tvorbu rodokmenů a genealogií v současné době poukazuje na aktuálnost 

tohoto tématu a potřebu jedinců se minulostí rodiny a rodinnými kořeny zabývat (Švaříčková 

Slabáková, Sobotková, 2018). České prostředí bylo ovlivněno nejen dopady světových válek 

a hrůz holocaustu, ale jedna totalita byla rychle vystřídána druhou a více méně až 

v současnosti je prostor ke zpracovávání traumat způsobenými velkými dějinnými událostmi 

(především druhá světová válka a období komunismu). 

4.1 Bowenova teorie rodinného systému 

Bowenův rodinný systém nahlíží rodinu jako emoční jednotku, kde jsou jednotliví 

členové v intenzivním emočním spojení. Rodina hluboce ovlivňuje myšlení, prožívání 

a chování svých členů tak, že jsou všichni v jakési jednotné „emoční kůži“. Celá teorie stojí 

na osmi pilířích, které budou postupně nastíněny (Cook, 2007; Kerr, 2000).  

Trojúhelník (Triangle) představuje systém vztahů mezi třemi lidmi. Je základní stavební 

jednotkou většího emocionálního systému a je odolnější, než vztah pouze mezi dvěma lidmi. 

Zároveň trojúhelník většinou stojí na jedné dyádě a jednom dalším člověku, který je z dvojice 

mimo, vyloučen. Vzniká tak dynamika, kdy dyáda vylučuje třetího, zatímco třetí člen se snaží 

zapojit do dyády. Objevuje se napětí, které může způsobit změnu vztahů. Ve chvíli mírného 

napětí má trojúhelník jednu stranu konfliktní a dvě harmonizující, avšak v okamžiku velkého 

konfliktu je nejžádanější pozicí ta vnější, mimo dyádu.  

Diferenciace vlastního já (Differention of Self) je druhou proměnnou v rámci rodinného 

systému, pravděpodobně tou nejdůležitější. Čím méně je vyvinuto jedincovo já/self, tím více 

je člověk ovlivnitelný ostatními v oblasti svého fungování a rozhodování. Naopak člověk 
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s vysoce diferencovaným já dokáže odlišit myšlení od prožívání a chovat se spíše promyšleně 

než jen reaktivně. Základní kámen self je vrozený, ale rodinné prostředí a vztahy mají zásadní 

vliv na to, jak se self během dětství a dospívání vyvine. Lidé s málo vyvinutým já intenzivně 

hledají přijetí a souhlas ostatních, stejně tak člověk-rebel nemá diferencované self, ale základ 

svého sebepojetí hledá v opozici k ostatním. Jedinec s vyhraněným já si jednak uvědomuje 

svoji závislost na ostatních, jednak dokáže čelit konfliktu, kritice či odmítnutí. To, jak tento 

člověk jedná, je v souladu s jeho rozhodnutím a mluvením. Každá společnost má nejen 

jedince s dobře nebo málo vyvinutým self, ale i lidi na různých stupních diferenciace. 

Koncept emočního procesu nukleární rodiny (Nuclear Family Emotional Process) 

popisuje čtyři základní vztahové vzorce, které určují, kde se v rodině rozvíjí problémy. 

Těmito vzorci jsou: manželský konflikt, dysfunkce jednoho z manželů, postižení jednoho 

nebo více dětí, emoční vzdálenost. Čím více úzkosti jeden člen rodiny nebo vztah absorbuje, 

tím méně zbývá na ostatní členy, z čehož vyplývá, že někteří členové rodiny žijí na úkor 

ostatních. Klinické symptomy se v rodině obvykle rozvíjí v době zvýšené tenze. Intenzita 

a četnost symptomů jsou ovlivněny i tím, jak je rodina schopna stresu čelit a jak je zapojena 

do širšího sociálního rámce.  

Proces projekce rodiny (Family Projection Process) popisuje základní cestu, kterou 

rodič přenáší své emoční problémy na potomka. Každé dítě skrze svůj vztah s rodiči dědí 

různé typy problémů stejně tak jako zdrojů k jejich překonání. Oblasti, které nejvíce ovlivňují 

jejich fungování, jsou zvýšená potřeba pozornosti a souhlasu, obtíže v naplňování očekávání, 

tendence obviňovat sebe nebo druhé, pocit, že jsem zodpovědný za radost ostatních, nebo 

naopak oni jsou zodpovědní za tu moji, impulzivní chování s cílem uvolnit úzkost. 

Ostatní sourozenci dítěte, na něž je soustředěna rodičovská projekce, mají vyspělejší 

a reálnější vztah se svými rodiči. Projekce rodičů vzniká především ze strachu, očekávání od 

potomka a vlastní nejistoty v rodičovské roli. 

Koncept procesu vícegeneračního přenosu (Multigenerational Transmission Process) 

popisuje, jak malé rozdíly v diferenciaci mezi rodiči a jejich potomky vedou k výrazným 

rozdílům ve stupni diferenciace napříč generacemi. Kombinace toho, jak rodiče aktivně 

formují své potomky, jak potomci reagují na náladu, postoje a jednání svých rodičů a jak je 

dlouhé období závislosti potomků na pečující osobě, vede k tomu, že se míra diferenciace self 

potomků vyvine obdobně jako u jejich rodičů. Blízké emoční vazby v rodině však vedou 

k tomu, že mezi sourozenci je někdo s více a někdo s méně vyvinutým já. Tato míra 

diferenciace následně ovlivňuje výběr přátel či partnerů a takto to jde napříč vícero 
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generacemi. Stupeň diferenciace já může ovlivnit délku života, stabilitu manželství, 

reprodukci, zdraví, studijní výsledky a pracovní úspěchy. 

Emoční odstřižení (Emotional Cutoff) může být jeden ze způsobů, jak lidé zachází 

s nevyřešenými konflikty s rodiči, sourozenci a dalšími členy rodiny. Přerušení emočního 

pouta může nastat například tak, že se potomek odstěhuje daleko a domů jezdí jen málo, nebo 

že se rodina fyzicky stýká, ale vyhýbá se citlivým tématům. Lidé se často snaží snížit napětí 

z původní rodiny tím, že se odstřihnou a najdou si nový vztah, potom se ale často příliš 

upínají na nového partnera či partnerku, děti nebo své přátele s cílem naplnění svých potřeb. 

Zpočátku hladký průběh vztahu je následně vystřídán potřebou původních rodinných vzorců 

a strachem o ohrožení vztahu, vzniká nové napětí. Lidé, kteří jsou emočně odstřihnutí od své 

původní rodiny, se upínají k náhradní „rodině“ tvořené přáteli či kolegy. Každý si s sebou 

nese nějakou míru nevyřešených konfliktů se svou primární rodinou, více diferenciovaní lidé 

mají však větší pravděpodobnost zotavení. Nevyřešené rodinné vazby mohou mít různé 

podoby, například: 1) jedinec se cítí jako dítě, když je doma a spoléhá na své rodiče, že 

rozhodnou místo něj; 2) jedinec se cítí vinen, pokud je v intenzivnějším kontaktu se svými 

rodiči, a má pocit, že musí řešit jejich konflikty a utrpení; 3) jedinec je rozhněván, že mu jeho 

rodiče nerozumí či s ním souhlasí. Nevyřešené attachmentové vazby jsou obvykle výsledkem 

nezralosti obou – rodičů i dětí. Může se stát, že jedinec a primární rodina jsou v tak 

konfliktním vztahu, že je lepší vzdálenost udržovat. Sourozenci jedince, který je výrazně 

emočně odstřižen, často obviňují, že způsobuje napětí.  

Postavení mezi sourozenci (Sibling Position) je v Bowenově teorii založena na 

zjištěních Waltera Tomana. Ukázalo se, že děti vyrůstající na stejné sourozenecké pozici 

napříč rodinami vykazují obdobné chování, například nejstarší děti obvykle směřují 

k vedoucím pozicím, zatímco nejmladší je spíše následují. Tyto pozice jsou obvykle 

komplementární a mohou se vyskytovat jak v pracovním prostředí, tak v partnerských 

vztazích. Může se také stát, že pozice mezi sourozenci budou přehozené – například 

chronologicky mladší bratr si vyvine charakteristiky staršího (zodpovědnost a vedení) než 

chronologicky starší bratr. Prostřední sourozenec v sobě obvykle kombinuje vlastnosti jak 

staršího, tak mladšího sourozence. Nejstarší, nejmladší nebo jediný potomek je nejčastěji 

objektem projekcí rodiče, který na své dítě přenáší úzkost, aby ji tak u sebe redukoval. 

Koncept společenského emočního procesu (Societal Emotional Process) popisuje, jak je 

emoční systém ovlivňován chováním na celospolečenské úrovni, kdy se střídají progresivní 

a regresivní etapy ve společnosti. Tento Bowenův koncept nachází paralely mezi rodinným 

i společenským emočním fungováním. Bowen si všiml, že v rodinách s výskytem 
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mládežnické delikvence se objevuje regrese ve fungování vycházející z úzkosti. Člověk 

v úzkosti jedná spíše s cílem uvolnit okamžitou nepohodu, než směřovat k dlouhodobému 

horizontu. Tento regresivní vzorec chování ve společnosti začal dominovat po 2. světové 

válce, zesílil v 50. letech minulého století a ještě markantněji v letech 60. Mezi symptomy 

společenské regrese Bowen řadí například nárůst kriminality a násilí, nárůst rozvodovosti, 

svárlivé postoje, větší polarizaci mezi rasově odlišnými skupinami, méně zásadová rozhodnutí 

vedoucích představitelů, epidemii drog, častější bankroty a důraz na práva před povinnostmi. 

Ve společnosti se střídají období regrese a progrese. Aktuální regresi Bowen připisuje nárůstu 

populace, ztrátám hranic mezi státy a vyčerpávání přírodních zdrojů. Tyto epizody 

společenské regrese ovlivňují rodiny například v tom, že je podstatně obtížnější vychovávat 

potomky v takových dobách, než časech progrese. 

4.2 Rodinná paměť 

V českém prostředí se rodinným fungováním, rodinnou pamětí a jejím mezigeneračním 

předáváním zabývá R. Švaříčková Slabáková a I. Sobotková (Teuschel, 2017 např. užívá 

spíše termín faktor předků). Autorky do konceptu rodinné paměti zahrnují nejen konkrétní 

vzpomínky, ale i příběhy a vyprávění o předcích, zděděné upomínkové předměty či artefakty, 

fotografie, vztahy mezi generacemi, způsoby komunikace, postoje, hodnoty, povolání atd. 

Nejde o přesně zachycené vzpomínky, fakta a důsledné dodržování všech zděděných tradic 

a hodnot, ale o „neustálý proces vyjednávání a přetváření minulosti tak, aby dával rodině 

smysl a význam v její současnosti“ (Švaříčková Slabáková, Sobotková, 2018, str. 12). 

Rodinnou paměť je obtížné přesně definovat, jde však o sociální konstrukt, jakýsi paměťový 

systém, který složitě propojuje paměť kolektivní a individuální. Autobiografická paměť 

jedince je formována v sociálním procesu a obdobě rodinná paměť velmi úzce souvisí 

s celospolečenským kontextem a diskurzem tak, že národní paměť pomáhá formovat paměť 

rodinnou a naopak (Vinopal, 2012 a Green, 2004 in Švaříčková Slabáková, Sobotková, 2018).  

Výzkum přenosu rodinné paměti je zaměřen především na transmisi velkých 

historických událostí, v evropském prostředí je to především druhá světová válka, dopady 

nacismu a holocaustu (viz např. Welzer, Moller, Tschuggnall, 2010). Autorky Švaříčková 

Slabáková a Sobotková (2018) však koncept rodinné paměti chápou šířeji, jako 

mezigeneračně sdílené vzpomínky, které jsou sdíleny v rámci rodinné interakce 

a pozměňované dle aktuálních potřeb dané rodiny. Hlavní funkci rodinné paměti spatřují ve 

spojování rodiny, nacházení významu rodinných událostí a v posilování rodinné identity. Tato 

vyprávění a sdílení se obvykle přenáší v krátkých nesouvztažných útržcích, fragmentech. 
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Zajímavé je, že rodinná paměť obvykle nepřesáhne čtyři generace – víme o svých 

rodičích, prarodičích, často i praprarodičích, ale jen velmi výjimečně o svých 

prapraprarodičích. Švaříčková Slabáková a Sobotková (2018, str. 40–41) uvádí, že 

„k totálnímu vymizení vzpomínek na danou osobu proběhne nejpozději za pět generací, 

častěji však za čtyři generace“. Zjednodušeně můžeme říci, že když zmizí nositelé vzpomínek, 

odejdou i samotné vzpomínky. V současné době se však rodinná paměť může rozšířit vlivem 

moderních technologií i prodlužující se délkou lidského života, která je ale naopak provázena 

zvětšující se věkovou mezerou mezi generacemi. Překvapivě vzpomínky nejstarší generace 

(nad 60 let) sahají maximálně jednu až dvě generace zpět do minulosti, zatímco mladší lidé 

obsáhnou vzpomínky na starší generace.  

Rodinná vyprávění jsou důležitá pro formování rodinné identity. Funkcí těchto 

vyprávění je předávání zkušeností ze starší generace na mladší a naopak učení se mladších 

členů od starších, dále například pobavení. Častěji se příběhy předávají mezi prarodiči 

a vnoučaty než mezi rodiči a jejich dětmi, většinou se tak děje neplánovaně při rodinných 

oslavách či setkáních, jen výjimečně je na to vyčleněn speciální čas. „Nejen vzpomínky na 

minulost mohou ovlivňovat rodinné vztahy, ale i naopak, kvalita a aktuální nastavení vztahů 

v užší i širší rodině se odráží ve způsobu, jak se v rodině vzpomíná“ (Švaříčková Slabáková, 

Sobotková, 2018, str. 78). 

Ukazuje se, že v dobře fungujících rodinách je všemi generacemi vnímáno jako důležité 

a stmelující sdílet vzpomínky. Takové vzpomínání vyžaduje alespoň jednoho aktivního 

vypravěče a vnímavé posluchače. Společné vzpomínání zase zpětně podporuje soudržnost 

rodiny a mezigenerační vztahy. Naopak v rodinách s problémy, kde jsou narušené nebo 

rozpadlé vztahy, se vzpomíná málo nebo se vybavují různé křivdy a negativní vzpomínky. 

Obzvláště se nemluví o vzpomínkách, na něž se pojí negativní emoce a jsou stále zraňující. 

Ke zdravému fungování rodiny významně přispívá i rodinná resilience, jakási rodinná síla, 

která je důležitá při překonávání náročných a stresových situací, jimž může být rodina 

vystavena, či při obnovování rodinné rovnováhy v případě krize. Resilientní jedinec nebo 

rodina dokážou z rodinné minulosti využít její pozitivní stránky do budoucnosti (Švaříčková 

Slabáková, Sobotková, 2018). 

Rodinné příběhy a znalost rodinné historie jsou opěrné body, na nichž si adolescenti 

rozvíjí svou identitu. Toto sebepojetí překračující jednu generaci bývá označováno jako 

mezigenerační self a má důležitý význam nejen v ukotvení v kontextu života, ale pomáhá 

překonat i různé náročné situace, jimž může být jedinec vystaven (Driessnack, 2017). 

„Vědomí toho, jak si rodiče nebo prarodiče poradili v minulosti s různými druhy výzev, 
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kterým čelí adolescenti ve své době, může být prospěšné tím, že mladé muže a ženy naučí 

vypořádat se se stresem a nároky těchto důležitých let. Důležité jsou tedy nejen pozitivní, ale 

i negativní příběhy o předcích: tváří v tvář hrozbě je jedinec slabý, ale když se cítí součástí 

silné sítě předků, překoná překážky snadněji“ (Švaříčková Slabáková, Sobotková, 2018, 

str. 242). 

 

Důležitým obsahem rodinné paměti jsou vzpomínky na velké dějinné události – 

v českém prostředí především druhá světová válka a období komunismu. Jedna totalita 

vystřídala druhou, aniž by tam byl prostor pro zpracování traumatizujících zkušeností. 

Švaříčková Slabáková a Sobotková (2018) ve svém kvalitativním výzkumu zjistily, že o válce 

vyprávěli spíše muži mužům nebo potom ob generaci vnoučatům, kde už gender nehrál 

takovou roli. Rodinná vyprávění týkající se války jsou většinou uchovávána ve fragmentech 

než v ucelených příbězích. Také se ukázalo, že zážitky druhé světové války se ocitají na 

hranici komunikativní paměti, více do popředí vystupují vzpomínky na dobu komunismu, ke 

které má aktuální populace více co říci, více lidí ji zažilo.  

Vzpomínání na komunismus je úzce provázáno s politickou orientací rodiny, a proto 

k tomuto období mají nejvíce co říci buď rodiny perzekvované, nebo naopak rodiny 

s režimem spolupracující. Někteří lidé se v současnosti uchylují k nostalgii – doba 

komunismu byla pro ně spojena s životním řádem a jistotou, dařilo se jim lépe, jsou 

nespokojení s přítomností. Nostalgie může být také způsob, jak v životě nalézt kontinuitu, 

přestože je minulost devalvována aktuálním politickým diskurzem (Kunštát, 2014, Todorova, 

2010 in Švaříčková Slabáková, Sobotková, 2018). 

4.3 Mezigenerační přenos traumatu 

Další teorie jsou založeny na předpokladu, že k transmisi mezi generacemi dochází. Zde 

se však nabízí otázka, co vlastně je myšleno termínem přenos a jak výskyt takového 

fenoménu zkoumat a dále měřit. Exaktně lze zkoumat přenos biologických dispozic, 

psychologická rovina je v tomto směru obtížněji uchopitelná, přesto se tímto jevem některé 

psychologické směry zabývají. 

Kellerman (2011) shrnul základní pohledy na transgenerační přenos v rodině 

v následující tabulce. 
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Teorie Přenosové médium Přenosový faktor 

Psychoanalýza Nevědomí Potlačené emoce 

Rodinný systém Komunikace Zmatení rolí 

Socializační perspektiva Výchovný styl Přenos 

Biologické predispozice Krev, hormony, genetika Vrozená náchylnost 

 

Tab. 1 Přehled teorií mezigeneračního přenosu (Kellerman, 2011). 

 

Mezigenerační přenos traumatu může být nahlížen z perspektiv různých 

psychologických směrů. Již Freud si všiml, že kulturní dědictví je utvořeno nejen z dispozic 

psychiky jedince, ale i konkrétními paměťovými stopami, které zachycují zážitky a zkušenosti 

předešlých generací. Podle psychoanalýzy není traumatizovaný rodič dost citlivý při pečování 

o dítě. Dochází tak u jeho potomka k narušení vývoje self, kdy zvnitřněný rodič není propojen 

s utvářející se identitou dítěte. Traumatizované osoby mohou dokonce na nevědomé úrovni 

nutit své potomky k řešení neukončených vývojových úkolů své traumatizované generace. 

Nejnáchylnější na mezigenerační transmisi jsou témata tabuizovaná a zamlčovaná (Tóthová, 

2011). 

Podle systémové perspektivy jsou vztahové vazby v rámci rodiny pro přenos traumatu 

důležitější než komunikační modely mezi generacemi. Mezi rodinné mechanismy přenosu lze 

řadit: důvěru, soudržnost a vzájemnou oddanost členů rodiny. Systémová psychoterapeutka 

Anne Schützenbergerová používá termín „syndrom předků“ (ancestor syndrome), který 

Tóthová vysvětluje takto: 

 

[…] může opakovaně vést nové generace k přehrávání zapomenutých, ale nikdy neodpuštěných či 

neuzdravených životních příběhů původně patřících rodinám rodičů a prarodičů. […] Podobně jako je 

imunitní systém dítěte vybudován na genetickém dědictví, dědí se i neviditelné emoční a psychologické 

řetězce rodinné paměti, které kódují transgenerační potenciál resilience i zranitelnosti rodiny (Tóthová, 

2011, str. 29–30). 

 

Narativní přístup v psychoterapii naopak jako hlavní ochranný aspekt generačního 

rámce rodiny vyzdvihuje jazyk. Zároveň však jazyk může být často prostředkem přenosu 

mezigenerační rodinné paměti, která sice není uchovávána komplexně, ale bývá z ní 

abstrahováno to, co následně může pomoci zrekonstruovat daný referenční rámec (Tóthová, 

2011). Kellerman (2011) uvádí, že pokud je např. traumatizující zkušenost holocaustu 

sdělována postupně a vyváženě, může být potomkem zpracována. Pokud by však téma bylo 

vnášeno příliš často, nebo naopak příliš málo, může to mít negativní dopady na dítě. 
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Transgenerační přenos může být dvojího druhu: 

Vědomý, při kterém jsou zkušenosti předků verbalizované a jinak komunikované. Např. 

příběhy, zvyky, obřady, tradice atd. 

Nevědomý, v rámci kterého dochází k mezigeneračnímu přenosu událostí rodinné 

minulosti, které zůstávají neuzdravené, neukončené nebo skrývané. Takto se v několika 

generacích po sobě mohou objevovat různé tragické osudy – např. předčasná otěhotnění 

a náhlé potraty, předčasná či tragická úmrtí rodičů či sourozenců, přerušení emočního 

kontaktu s rodiči, útěky nejstarších dětí z rodiny, zatajené podvody, smrtelná onemocnění atd.  

Tóthová (2011) uvedla myšlenku, že rodina sama není za svou minulost zodpovědná, 

avšak nese zodpovědnost za to, jak s takovou minulostí zachází a měla by se retraumatizaci 

dalších generací snažit předejít. Narušení mezigeneračních hranic může mít různé podoby 

jako např. spoustifikace – stav, kdy rodič zatěžuje dítě požadavkem o naplnění vlastních 

intimních vztahových potřeb; parentifikace, kdy jsou rodičem či oběma rodiči na dítě 

přenášeny povinnosti a zodpovědnosti, které obvykle patří rodičům. S parentifikací potom 

souvisí převrácení rolí, v rámci něhož jsou role vyměněny i v širším kontextu a dítě se stává 

rodičem a pečuje o rodinu. Další z forem narušení mezigeneračních hranic je triangulace, při 

níž vzniká duální koalice dvou členů rodiny, proti tomu třetímu atd. (Tóthová, 2011). 

Kromě přenosu na duševní úrovni, může být trauma přenášeno také na úrovni 

socializační a biologické. Socializační teorie předpokládá, že přenosové médium traumatu 

představuje výchovný styl rodičů. Pokud se ve výchově objevuje příliš silná vzájemná 

závislost mezi rodiči a dětmi, může dojít ke zmatení generačních rolí a vyvolat negativní 

chování u dítěte (Tóthová, 2011).  

Naopak biologický pohled klade důraz na genetické a biochemické dispozice jedince, 

které se mohou stát důvodem určité nemoci. Důležité osobnostní charakteristiky jsou děděny 

z rodičů na děti stejně tak, jako mohou být přenášena některá duševní onemocnění 

a psychopatologie pramenící z traumatu (Kellerman, 2011). K mezigeneračnímu přenosu 

fenotypu dochází na genetické úrovni. Traumatem mohou být ovlivněny již např. zárodečné 

buňky před samotným početím traumatizované matky či otce, nebo plod během 

nitroděložního vývoje či v jakékoliv postnatální fázi. Rodiče mohou další generace ovlivnit 

např. mírou genetických predispozic pro rozvoj psychopatologie, ale i svým rodičovským 

chováním, sdílenými geny či sdíleným okolním prostředím. Z etických důvodů nejsou možné 

genetické výzkumy nitroděložně vyvíjejících se lidských plodů, jsou však prováděny např. na 

hlodavcích, kde byl prokázán mezigenerační přenos zvýšené náchylnosti k rozvoji 
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onemocnění napříč několika generacemi. Výsledky, které byly prokázány na hlodavcích, však 

nelze tak snadno transponovat na lidi (Klengel, Ressler a Dias, 2016). 

Mezigenerační přenos traumatu může být zmírněn díky odolnosti jedince (resilienci), 

avšak také vlivem dalších vnitřních a vnějších faktorů. Pokud jde o vnější, tedy 

psychosociální faktory, figuruje zde mnoho vlivů, jako např. míra traumatizace rodičů, rodina 

a rodinná komunikace, prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, kultura a sociální třída. Z vnitřních 

faktorů lze zmínit např. osobnost dítěte, typ attachmentu, genetickou výbavu atd. Právě geny 

mají velký vliv na rozvoj případné psychopatologie, pokud bylo dítě v raném věku vystaveno 

nějaké velmi stresující události (Kaitz, Levy, Ebstein, Faraone a Mankuta, 2009). 

4.4 Trauma holocaustu napříč generacemi 

Mezigenerační přenos traumatické zkušenosti je asi nejlépe prozkoumán u přeživších 

holocaust. Dvacáté století však nepřineslo jen trauma druhé světové války a holocaust, ale 

i další genocidy např. v Arménii, bývalé Jugoslávii, Kambodži, Nigérii, Rwandě atd. 

Holocaust se od ostatních odlišuje svým rozsahem miliónů obětí, průmyslovým designem 

likvidace a dalšími aspekty (Danieli in Van IJzendoorn a kol., 2003). Vědci se v poslední 

době věnují čím dál tím více zkoumání dlouhodobých dopadů traumatu a jeho možnému 

mezigeneračnímu přenosu. 

Rodinný odkaz může být předáván verbálně a neverbálně. Verbální dědictví se vytratilo 

v první generaci – přeživší o svých příbuzných nemluvili, neboť mnoho z nich, ne-li všichni, 

byli zavražděni v koncentračních táborech. Tyto vzpomínky byly bolestivé a bylo jednodušší 

je přehlušit mlčením, zapomenout a začít žít od začátku. Neverbální rodinné dědictví je 

obvykle předáváno mladším prostřednictvím rituálů, tradic, rodinných oslav, fotografií, 

rodinných předmětů a vzpomínek či pamětí. Během nacistické okupace se však obvykle 

rodinné předměty a fotografie ztratily a část přeživších se navíc po válce odklonila od 

židovských tradic (stali se ateisty, či nechali své děti pokřtít) s odůvodněním, aby se dalším 

antisemitským neštěstím vyhnuli (Epsteinová, 1994; Fossion a kol., 2003). 

Traumatické poselství může být rodiči buď přenášeno, nebo umlčeno, a každá varianta 

může mít jiný dopad na psychiku jejich potomků. Druhá generace si takové jednání může, jak 

ukázala kvalitativní studie, spojit s neschopností svých rodičů se správně zhostit rodičovské 

role. Také se u potomků mohou objevit různé podoby traumatické zkušenosti jejich rodičů 

jako např. strach, že jsou identifikovatelní vnějšími znaky, mají zkušenosti s pocity viny, 

viktimizace a podřízení, mají předvídatelné rodičovské trauma a vystrašený pohled na svět 

(Braga, Mello a Fiks, 2012). 
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Mezigenerační přenos traumatu nebyl u přeživších holocaust a jejich potomků prokázán 

u neklinické populace, tedy u těch, kteří nebyli psychiatricky léčeni (Van IJzendoorn a kol., 

2003). Na klinické populaci byla sekundární traumatizace potomků přeživších prokázána, 

neboť se objevila přítomnost např. většího distresu, problémů v separaci a individuaci, 

specifických kombinací odolnosti a vulnerability ve stresových situacích atd. (Dekel 

a Goldblatt, 2008). 

Studie zabývající se mezigeneračním přenosem následků holocaustu jsou 

nekonzistentní, pokud jde o výsledky kvalitativních a kvantitativních studií. Kvalitativní 

výzkumy naznačují silnou vazbu mezi traumatizací během holocaustu a psychopatologií, 

zatímco u kvantitativních studií je tento vztah podstatně slabší (Zohar a kol., 2007). Klinická 

pozorování přeživších a jejich potomků se se závěry empirických výzkumů neshodují (Braga 

a kol., 2012). Je ovšem zřejmé, že druhá a třetí generace má specifickou kombinaci 

zranitelnosti a odolnosti (Giladi a Bell, 2013). 

Mezigenerační přenos traumatu se u přeživších holocaust a jejich potomků 

pravděpodobně neobjevuje díky zvýšené odolnosti. Ta může být přenášena jak geneticky 

z první generace, tak na úrovni osobnostních charakteristik a dalších faktorů (Sagi-Schwartz 

a kol., 2008). Nebyl prokázán jiný výchovný styl u přeživších, kteří se stali rodiči, tedy 

u druhé generace se attachmentová vazba vyvinula, zvýšená úzkostnost nebyla atd. (Sagi-

Schwartz, Van IJzendoorn, Grossmann, Joels, Scharf a Alkalay, 2003). Ani další odlišnosti se 

na fyzické nebo psychické rovině u druhé generace neprokázaly (blíže viz výzkumy autorů 

Sagi-Schwartz, Van IJzendoorn a kol.). Sekundární traumatizace se však objevuje u klinické 

populace, kdy první generace je velmi resilientní, zatímco druhá je velmi citlivá na stres 

(Van IJzendoorn, Fridman, Bakermans-Kranenburg a Sagi-Schwartz, 2013). 

Obdobné výsledky výzkumů uvádí i Zohar a kol. (2007). Ukázalo se, že druhá generace 

není zatížena žádnou zvýšenou psychopatologií v důsledku traumatizace svých rodičů. Pokud 

byli však potomci přeživších vystaveni nějaké náročné životní situaci, rozvine se u nich PTSD 

dvakrát častěji než u kontrolní skupiny. Obdobně i ženy z druhé generace reagovaly s větší 

mírou stresu a psychiatrickou symptomatologií než kontrolní vzorek. Naproti těmto studiím, 

které byly provedené na klinické populaci, stojí výsledky studií na běžné populaci druhé 

generace, kde se zvýšená psychopatologie neobjevila. 

 

V kontrastu ke studiím, jež nenašly žádné důkazy transgenerační transmise, lze uvést 

např. výzkum vědců Giladi a Bell (2013). Ti potvrdili mezigenerační přenos traumatických 

zkušeností holocaustu na druhou a třetí generaci. Potomci a prapotomci přeživších měli 
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signifikantně vyšší hladinu sekundárního traumatického stresu, uváděli horší rodinnou 

komunikaci a problémy v diferenciaci self. Otevřená komunikace v rodině a dobře utvořené 

self naopak přenosu sekundární traumatizace předcházejí. Jiná studie (Wiseman, Barber, Raz, 

Yam, Foltz a Livne-Snir, 2002), v souladu s předchozí, zjistila, že pokud matky-přeživší 

v rodinách komunikovaly málo o svých traumatických zkušenostech se svými potomky, druhá 

generace vykazovala větší hladinu distresu. 

Další studie (Fossion a kol., 2015) se zabývala rodinným uspořádáním a fungováním 

u přeživších holocaust, kteří jsou náchylnější k vyšší míře výskytu úzkostných a depresivních 

symptomů, a dopadem této psychopatologie na rodinný systém. Ukázalo se, že rodiny druhé 

generace jsou častěji dysfunkční než u kontrolní skupiny. Vědci zjistili, že 

k mezigeneračnímu přenosu dopadu traumatu dochází skrze strukturu rodiny, jež má častěji 

patologické rysy. 

Metaanalýza (Van IJzendoorn a kol., 2003) 32 studií, které se týkaly první a druhé 

generace přeživších holocaust, ukázala určité známky sekundární traumatizace. Metodologie 

výchozích výzkumů jsou však sporné – liší se velikostí vzorku, výběrem vzorku (často jen 

klinická populace první či druhé generace), vlivem dalších traumat atd. Tam, kde byli přeživší 

vystaveni dalším silně stresujícím událostem – válka, diagnóza rakoviny – byla patrná 

i sekundární traumatizace. Tam, kde další silné trauma chybělo, se sekundární traumatizace 

neprokázala, v těchto případech se rodičům tedy podařilo své potomky před dosahem 

holocaustu uchránit. 

S reakcí na stresor a mírou stresu velmi úzce souvisí hormon kortizol, jehož produkce je 

ovlivněna hormonálním systémem hypotalamus – hypofýza – nadledvinky. Kortizol 

je vylučován v reakci na interakci jedince se stresujícím či novým prostředím a jeho hladina je 

obvykle nejvyšší ráno a během dne klesá. Kortizolový denní rytmus je relativně stálý 

u dospělých, ale může být snadno narušen u traumatizovaných či deprivovaných dětí. Nižší 

hladina kortizolu byla zjištěna u jedinců druhé generace, kteří jsou tak náchylnější ke stresu. 

Není jasné, zdali je nižší produkce tohoto hormonu ovlivněna již prenatálním vývojem nebo 

až ranou výchovou (Van IJzendoorn a kol., 2013; Van IJzendoorn a kol., 2003). 

Hladinu kortizolu může také ovlivnit přítomnost disociace, tedy určité odloučení od 

reality, od fyzických a psychických prožitků, což dále vede k různým psychopatologickým 

symptomům jako např. amnézie, depersonalizace, derealizace atd. Van IJzendoorn a kol. 

(2013) zjistili, že hladina kortizolu byla nižší u potomků těch přeživších holocaust, u nichž se 

objevila disociace. 
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Kromě možnosti mezigeneračního přenosu na úrovni komunikace či úrovni biologické 

(hormonální) byl veden výzkum transgeneračního přenosu vnímané rodičovské zátěže 

(perceived parental burden) u druhé a třetí generace. Vnímaná rodičovská zátěž znamená 

míru, do jaké se potomci cítí zatíženi bolestí a nevyřešenými problémy svých rodičů, což jim 

dává pocit zodpovědnosti a potřebu své rodiče ochraňovat. Výsledky ukázaly, že k přenosu 

rodičovské zátěže může docházet přes oba rodiče do druhé a třetí generace, u kterých se 

potom objevují posttraumatické symptomy související s holocaustem (Letzter-Pouw, Shrira, 

Ben-Ezra a Palgi, 2014). 

Dekel, Solomon a Rozenstreich (2013) zkoumali izraelské válečné veterány, z nichž 

část tvořila právě druhá generace. Ukázalo se, že u potomků přeživších holocaust se objevily 

závažnější symptomy PTSD bezprostředně po válce, ale v dlouhodobějším horizontu naopak 

vykazovali méně příznaků PTSD než jiní veteráni. Dekel a spol. navrhují teorii, že dochází 

k mezigeneračnímu přenosu pozitivních aspektů následujících traumatickou zkušenost.  

Je patrné, že výsledky studií jsou nekonzistentní. Metaanalytické studie neprokázaly 

přenos traumatu holocaustu v neklinické populaci (Van IJzendoorn a kol., 2013). Někteří 

autoři však nachází známky mezigeneračního přenosu traumatu ve specifických 

charakteristikách druhé a třetí generace (Giladi, Bell, 2013; Van IJzendoorn a kol., 2013), jiní 

zase uvádějí, že druhá a třetí generace se signifikantně neliší od kontrolních skupin (Sagi-

Schwartz a kol., 2003; Van IJzendoorn a kol., 2003; Zohar a kol., 2007). V každém případě je 

třeba mít na paměti, že výše uvedené studie se liší v metodologických postupech, ve výběru 

vzorku, v zahrnutí či vynechání klinické populace do výzkumu, v designu zaměřeném na 

respondenty-emigranty nebo na přeživší žijící v zemích svého původu atd. (Barel a kol., 

2010). 
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Empirická část 

5 Charakteristika výzkumu 

Tato rigorózní práce byla vypracována částečně ve spolupráci s komplexním 

výzkumem, který hledá neurobiologické markery stresu (původní diplomová práce), hlavním 

řešitelem je profesor Ivan Rektor, CEITEC. V další části na základě vlastního kvalitativního 

výzkumu, jenž se naopak soustředí na mezigenerační přenos určitých rodinných fenoménů. 

Tato druhá část vznikla až na základě podnětů a otázek, které se vynořily během sběru dat 

k původní diplomové práci.  

Mezigenerační přenos dopadu traumatu je postupně důkladně prozkoumáván u osob, 

jejichž život byl zásadně ovlivněn velkou dějinnou událostí (např. holocaustem). Ukazuje se 

však, že faktor předků a rodinná paměť mají mnohem širší dopad a v současné době jsou 

velmi aktuální. Oba výzkumy budou popsány odděleně a následně shrnuty do společné 

diskuze a závěru. 

5.1 Cíle této práce 

Cílem původní diplomové práce bylo zmapování výskytu fenoménů posttraumatického 

stresu a posttraumatického růstu u přeživších holocaust (první generace) a jejich potomků 

a prapotomků (druhá a třetí generace). Rigorózní práce má širší perspektivu a detailněji se 

zaměřuje na transgenerační přenos v rodině. Pozornost bude věnována rodinnému fungování, 

rolím v rodině a rodinným tématům jako jsou například hodnoty, spiritualita, tradice, tabu, 

tajemství atd. napříč generacemi. 

Tematika PTG u přeživších holocaust a jejich potomků nebyla dosud důkladně 

prozkoumána. V této práci vycházím z konceptu vědců L. G. Calhouna a R. G. Tedeschiho, 

kteří popisují PTG v pěti oblastech (podrobněji viz teoretická část této práce). Považuji za 

zajímavé zaměřit se na to, do jaké míry se u přeživších holocaust a u jejich potomků PTG 

rozvinul, tedy jestli u nich i po těchto drastických událostech nastala nějaká pozitivní změna. 

Dále bych se ráda podívala na to, v jakých konkrétních oblastech dochází u přeživších 

k posttraumatickému růstu.  

Těžkých životních událostí a následného růstu se dotkne i kvalitativní část této práce. 

Mapovány budou z pohledu osob středního věku oblasti rodinného života, jež mohou být 

ovlivněny mezigeneračně. Hlavní cíl této rigorózní práce by potom mohl být definován jako 



51 

pojmenování oblastí a formulování některých možných otázek, které mapují transgenerační 

přenos v rodině, ve formě dotazníku. 

 

Konkrétními cíli této práce je zjistit odpovědi na následující otázky: 

1) Vyskytuje se u přeživších holocaust a jejich potomků vyšší míra traumatizace než 

u kontrolní skupiny? 

2) Vyskytuje se u přeživších holocaust a jejich potomků vyšší míra posttraumatického 

růstu než u kontrolní skupiny? 

3) Které oblasti PTG jsou u přeživších holocaust a jejich potomků nejvíce rozvinuté? 

4) Existuje mezi výsledky dotazníků PCL-C a PTGI lineární vztah? 

5) Jaké jsou konkrétní oblasti mezigeneračního přenosu u vybraných respondentů?  

6) Jaké náročné životní situace se objevují u respondentů a jejich rodičů? 

7) Které oblasti PTG jsou u respondentů a jejich rodičů nejvíce rozvinuté? 

5.2 Prostředí kvantitativního výzkumu 

Původní diplomová práce vznikla ve spolupráci s výzkumem nazvaným 

"Neurobiologické a psychologické markery stresu/odolnosti u přeživších holocaust a jejich 

potomků – třígenerační studie", jehož hlavním řešitelem je prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. 

a který zaštiťuje Centrum neurověd CEITEC – Středoevropský technologický institut. 

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., vedoucí této rigorózní práce, se v rámci řešitelského týmu 

zabývá psychologickou částí dat. 

Studie mající za cíl prozkoumat neurobiologické markery odolnosti vůči stresu a reakci 

na stres vychází z předpokladu, že extrémní a dlouhodobé působení stresu (např. holocaust) 

vede k ovlivnění behaviorálních, psychologických i neurobiologických funkcí člověka. 

Účelem této studie je identifikovat důsledky dlouhodobého a hlubokého stresu a prozkoumat 

jeho případný mezigenerační přenos. Do budoucna lze výsledky této studie použít jako základ 

pro léčbu následků extrémní traumatizace (např. v souvislosti s válečnými zážitky).  

Oslovování respondentů, sběr dat a administraci dotazníků v rámci studie prováděli 

proškolení výzkumníci. Moje participace na sběru této části dat v rámci tohoto výzkumu 

spočívala v administraci dotazníků a provádění rozhovorů v rámci vyšetření v Národním 

ústavu duševního zdraví v Klecanech, kde proběhlo šetření některých nejstarších přeživších 

holocaust. Pro účely této práce byla zpracována data z dotazníků PTGI a PCL-C. 
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5.3  Prostředí kvalitativního výzkumu 

Kvalitativní výzkum vycházel z dotazníku, který byl inspirován tématy, s nimiž se 

setkávají terapeuti a psychologové pracující s rodinným systémem, mezigeneračním 

přenosem, traumaty, které mají svůj původ v holocaustu, komunistických represích atd. 

Přesné znění dotazníku je v příloze této práce. 

Získávání respondentů proběhlo metodou záměrného výběru vzorku – tedy cíleným 

oslovováním jedinců, které by téma mohlo zajímat. Respondenti v období střední dospělosti, 

kteří byli cílovou skupinou, dle vývojové psychologie pravděpodobně prošli obdobím 

bilancování svého vztahu k rodičům, zabývali se rodokmenem či rodinnou biografií. 

S tématem se tedy již často setkali, přesto byla potřeba ochoty, odvahy a otevřenosti 

k zapojení se do výzkumu. Výrazně vyšší zájem hovořit o rodinném kontextu projevily ženy. 

Mezi respondenty převažují vysokoškolsky vzdělaní, dále jsou ve vzorku tři respondenti se 

středoškolským vzděláním, v tomto ohledu tedy není vzorek reprezentativní. 

5.4 Metody sběru dat 

Tato rigorózní práce se pokouší propojit přístup kvantitativní i kvalitativní se snahou 

zachytit komplexitu posttraumatického stresu a růstu v mezigeneračním kontextu. 

Dotazníkové šetření je tak doplněno četnými kazuistikami a detailní analýzou rozhovorů.  

5.4.1 Kvantitativní metody 

Z kvantitativních metod byly použity dotazníky – konkrétně Dotazník 

posttraumatického stresu (PCL-C) a Dotazník posttraumatického růstu (PTGI).  

Dotazník PCL-C vytvořil Weathers a spol. roku 1993 pro americké Národní centrum 

pro PTSD. Dotazník sestává ze 17 položek, které vychází z DSM-IV. Respondenti jsou tázáni, 

jak často se s určitými symptomy potýkali za poslední měsíc, a odpovídají na pětistupňové 

škále (1–5). Dotazník lze skórovat dvěma způsoby: můžeme sečíst celkové skóre (rozmezí 

17–85 bodů), které respondent získal v jednotlivých položkách, nebo naopak postupujeme 

podle skupin symptomů/klastrů dle DSM-IV. Cut-off skóre pro běžnou populaci, 

s odhadovanou četností výskytu PTSD přibližně 15 % nebo méně, se pohybuje v rozmezí  

30–35 bodů. Reliabilita dotazníku je r = 0,66 (metoda test-retest; blíže viz teoretická část této 

práce).  

Dotazník PTGI vytvořili vědci Calhoun a Tedeschi roku 1996 (česká verze M. Preiss, 

NÚDZ). Dotazník se skládá z 21 položek, které reprezentují pět oblastí posttraumatického 

růstu – vztahy s druhými, nové možnosti, osobní růst, spirituální změna a ocenění života. 
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Odpovědi jsou zaznamenávány do šestibodové Lickertovy škály od „0 = nepocítil jsem 

žádnou změnu v důsledku této krize“ až po „5 = prožil jsem změnu ve velmi značné míře 

v důsledku této krize“. Vnitřní konzistence testu je α = 0,90 a reliabilita je r = 0,71 (Tedeschi, 

Calhoun, 1996; blíže viz teoretická část této práce). 

Cílem této nomotetické/kvantitativní části je na základě odpovědí respondentů první, 

druhé a třetí generace zjistit hladinu PTG a hladinu traumatizace v porovnání ke kontrolní 

skupině. Dále se tato část soustředí na mapování specifik PTG u přeživších holocaust.  

5.4.2 Kvalitativní metody sběru dat 

Za idiografický/kvalitativní přístup označujeme naopak takový, který hledá kvalitativní 

data, jež jdou do hloubky u každého jednotlivce, za účelem nalezení individuálních 

a specifických rysů a vlastností konkrétní osoby (Hendl, 2005).  

Pro potřeby této rigorózní práce vznikl jako podklad pro rozhovor dotazník mapující 

mezigenerační přenos rodinných vzorců. Tento dotazník byl inspirován mnoha zdroji, které se 

mezigeneračnímu přenosu věnují, aby obsáhl co nejširší paletu proměnných. Ze zdrojů bych 

jmenovala výzkumy či podněty od autorů: Baker a Gippenreiter, 1998, Cook, 2007, Kerr, 

2000, Tenenbaum, 2018, Teuschel, 2017, dále konzultace s terapeuty, kteří se generačnímu 

dědictví věnují. 

Na základě následné analýzy odpovědí byly otázky v dotazníku rozčleněny do několika 

oblastí: Obecné mapování zájmu o životní příběhy předků; Role v rodině; Rodinné fungování 

a otevřenost; Rodinná témata – spiritualita, tradice, hodnoty; Trauma v mezigenerační 

perspektivě.  

Rozhovory byly polostrukturované, respondentům byly dále kladeny i doplňující otázky 

pro upřesnění. Dotázaným byl poskytnut dostatečný prostor a čas k vyjádření se. Ukázalo se, 

že mnohé otázky byly komplexní a respondenti upřesňovali nebo formulovali své odpovědi 

postupně v průběhu rozhovoru.  

Před každým rozhovorem byl kromě informovaného souhlasu vyplněn dotazník 

mapující rodinný kontext napříč vícero generacemi. Zjišťovány byly roky narození, vzdělání, 

povolání, náboženství, vztahy a další oblasti. Tento protokol měl za úlohu umožnit 

respondentovi se nad jednotlivými oblastmi zamyslet ještě před samotným rozhovorem 

a postupně se přenést k rodinné tematice. 

Během jednotlivých rozhovorů byl se souhlasem respondentů pořízen zvukový záznam, 

který byl následně doslovně přepsán. Rozhovory v psané formě byly opakovaně pročítány. 

K další analýze dat byla použita metoda kódování, kdy jsem se zaměřila na jednotlivé oblasti 
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rozhovoru, procházela jsem jednotlivé rozhovory a hledala vhodné kódy, tj. označení pro 

konkrétní odpovědi.  

Životní příběhy jednotlivých účastníků byly zachyceny uceleně v kazuistikách 

a zároveň jsou podkladem pro obsahovou analýzu jednotlivých témat, kdy jsou jednotlivé 

fenomény nahlíženy napříč všemi respondenty. 

5.4.3 Použité metody 

Kvantitativní data byla zpracována v programu SPSS a Microsoft Excel. Použitými 

statistickými metodami jsou: 

1) Kolmogorov-Smirnovův test ke zjištění rozdělení dat; 

2) Mann-Whitneyův test k ověřování hypotéz o vyšší míře traumatizace, ale i růstu 

u přeživších holocaust a jejich potomků; 

3) paralelně k Mann-Whitneyově testu parametrický T-test pro dva nezávislé soubory 

za účelem porovnat výsledky; 

4) Kruskal-Wallisův test ke zjištění rozdílů mezi generacemi; 

5) paralelně s testem Kruskal-Wallis i Analýza rozptylu za účelem porovnání výsledků; 

6) Spearmanův korelační koeficient ke zjištění vztahu mezi dotazníky PCL-C a PTGI.  

V kvalitativní části byla použita metoda polostrukturovaného rozhovoru. 

5.5 Etické otázky výzkumu 

Celá studie, zaměřená na neurobiologické markery stresu, byla schválena etickou 

komisí. Každý účastník na začátku podepisuje Informovaný souhlas s účastí ve výzkumné 

studii, v rámci něhož jsou respondentům/dobrovolníkům vysvětleny záměry výzkumu, postup 

sběru dat a vyšetření, slíbena anonymizace dat a možnost kdykoliv ze studie odstoupit. Data 

jsou shromažďována a uchovávána pouze pod číselnými kódy. 

S respondenty kvalitativní studie byl podepsán individuální informovaný souhlas, jímž 

jsem slíbila anonymizaci dat (jména jsou v kazuistikách změněna, identifikační údaje, pokud 

možno, vynechány). Dále jsem respondentům zaručila, že interview může být kdykoliv 

ukončeno, a získala jsem od nich souhlas s nahráváním celého rozhovoru.  
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6 Kvantitativní výzkum – posttraumatický stres a růst u přeživších 

holocaust 

Jak již bylo zmíněno výše, data byla sesbírána v rámci studie, která má za cíl 

prozkoumat psychologické, neurobiologické a genetické faktory silného stresu u přeživších 

holocaust a nalézt souvislosti mezi nimi (prof. Rektor, CEITEC). 

6.1 Výzkumný soubor kvantitativního výzkumu 

Výzkumný soubor sestává ze tří generací přeživších holocaust a je porovnáván 

s kontrolní skupinou. Toto trojgenerační členění respondentů má za cíl zjistit případný 

mezigenerační přenos traumatického stresu na neurobiologické úrovni. Na úvod je třeba říci, 

že se v rámci studie zapojily pouze tři celé rody, tedy dvě generace přímých potomků 

přeživších holocaust.  

Data do původní diplomové práce byla získána od 150 respondentů (viz Tab. 2). Věk 

osob se pohyboval v rozmezí 15–96 let (M = 60, SD = 20). V celém souboru je celkem  

100 žen (66,7 %) a 50 mužů (33,3 %).  

První generaci – přeživší holocaust – představuje skupina respondentů narozená před 

nebo během druhé světové války, která byla vystavená extrémní a dlouhodobé formě stresu ať 

už v koncentračních, nebo vyhlazovacích táborech nebo jako tzv. ukrývané děti. Tuto skupinu 

tvoří celkem 43 respondentů – přeživších (30 žen, 13 mužů). Věkový rozptyl první generace 

je 73–96 let (M = 83, SD = 6,6). Lze předpokládat, že se na trauma holocaustu během života 

nabalila ještě další traumata a silně stresové situace. Přeživším bylo v době psaní diplomové 

práce (rok 2018) 73 a více let, s tím souvisí i urgentnost sběru dat u této skupiny, která 

postupně a nenávratně ubývá. Tato skupina byla kontaktována přednostně a testování 

přeživších probíhalo na dvou místech – v Brně v rámci CEITEC MU a v Praze v rámci 

Národního ústavu duševního zdraví (dále jako NÚDZ).  

Druhá generace – potomci přeživších – jsou respondenti, jejichž rodiče holocaust 

přežili. V této skupině figuruje 67 respondentů (45 žen, 22 mužů). Věkový rozptyl této 

skupiny představuje 31–72 let (M = 61, SD = 8,8). Tato skupina může být ovlivněna 

traumatizací svých rodičů na rovině psychické i behaviorální – může se u ní tedy objevit 

sekundární traumatizace a potenciálně může docházet k transgeneračnímu přenosu traumatu. 

Naopak na rovině biologické může docházet k neurofyziologickým změnám. Respondenti 

z druhé generace si ze života mohou nést individuální traumatické zkušenosti.  
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Třetí generace – prapotomci přeživších – může být zatížena terciální traumatizací, prožít 

vlastní traumata nebo se, díky svému nízkému věku, cítit dosud traumaty nezatížena. Tuto 

skupinu tvoří 40 respondentů (25 žen, 15 mužů). Věkový rozptyl této skupiny je 15–49 let 

(M = 35, SD = 9). 

 Za účelem porovnání dat a zmapování případných výrazných odlišností jsou sbírána 

data i u kontrolní skupiny, což jsou respondenti, kteří sami nebo jejich předci nepatřili mezi 

systematicky likvidovanou skupinu během druhé světové války. Kontrolní skupina by té 

výzkumné měla odpovídat rozložením věku, pohlaví i dalších sociodemografických údajů. 

Celý soubor kontrolní skupiny sestává ze 79 respondentů ve věkovém rozptylu od 16 do 91 let 

(M = 57, SD = 21). První generaci odpovídá 18 kontrolních respondentů (11 žen, 7 mužů), 

ve věku 76–91 let (M = 83, SD = 4,1). Druhé generaci odpovídá 36 kontrolních respondentů 

(24 žen, 12 mužů), ve věku 37–73 let (M = 61, SD = 11). Třetí generaci odpovídá  

25 kontrolních respondentů (15 žen, 10 mužů), ve věku 16–53 let (M = 31, SD = 8,8).  

 Vzhledem k tomu, že se studie soustředí na přeživší holocaust a jejich potomky, 

respondenti byli osloveni prostřednictvím židovských obcí v Praze a Brně či prostřednictvím 

médií.  

 

 
Počet respondentů Věkový průměr Směrodatná odchylka 

celý soubor E 150 60 20 

celý soubor K 79 57 21 

1. generace E 43 83 6,6 

1. generace K 18 83 4,1 

2. generace E 66 61 8,8 

2. generace K 36 61 11 

3. generace E 40 35 9 

3. generace K 25 31 8,8 

 

Tab. 2 Základní popis výzkumného souboru (pozn. E = experimentální skupina, K = kontrolní 

skupina). 

6.2 Test normality  

Rozdělení dat bylo zkoumáno pomocí jednovýběrového Kolmogorovova–Smirnovova 

testu. Nulovou hypotézu, tedy H0: data mají normální rozdělení, nezamítám (p > 0,05) pouze 

u testu PTGI a u subškály tohoto dotazníku vztahy s druhými. Dále se ukázalo, že další 

subškály dotazníku PTGI nové životní možnosti, osobnostní růst, spirituální změna, ocenění 

života a dotazník PCL-C nemají normální rozdělení (viz Tab. 3). V této práci tedy budou 
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použity neparametrické metody (pro převahu nenormálního rozdělení dat), které budou 

závěrem porovnány s výsledky testů parametrických.  

 

Jednovýběrový Kolmogorov-Smirnovův test 

 
PTGI 

Vztahy 

s druhými 

Nové životní 

možnosti 

Osobnostní 

růst 

Spirituální 

změna 

Ocenění 

života 
PCL_C 

Kolmogorov-

Smirnov Z 
1,090 1,229 1,390 1,411 3,023 1,552 1,983 

Oboustranná 

signifikance 
0,185 0,098 0,042 0,037 0,000 0,016 0,001 

 

Tab. 3 Jednovýběrový Kolmogorov-Smirnovův test. 

6.3 Dotazník PCL-C 

Odpovědi v dotazníku PCL-C byly skórovány na škále 1–4, celkové skóre se proto 

pohybuje v rozmezí 17–68 bodů. Celkové skóre bylo zjišťováno součtem odpovědí u všech 

17 položek.  

Z krabicového grafu (Graf 1) je patrné, že v průměru nejvyšších hodnot v dotazníku 

PCL-C dosahovali respondenti první generace, podobně vysokých hodnot dosahovali 

respondenti z třetí generace, v průměru nižších hodnot dosahovali respondenti druhé 

generace. U první a druhé generace se objevila odlehlá pozorování. Odpovědi respondentů 

druhé generace jsou nejhomogennější (kromě dvou odlehlých pozorování) v porovnání 

k dalším dvěma generacím. 

Odpovědi respondentů z první generace (N = 43) dosáhly hodnot: průměr = 33,7; 

medián = 32; 1. kvartil = 22,5; 3. kvartil = 41.  

Odpovědi respondentů druhé generace (N = 67) dosáhly hodnot: průměr = 29,6;  

medián = 27; 1. kvartil = 17; 3. kvartil = 35. 

Odpovědi respondentů třetí generace (N = 40) dosáhly hodnot: průměr = 33,4;  

medián = 31; 1. kvartil = 17; 3. kvartil = 35. 
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Graf 1 Krabicový graf znázorňující celkové skóre v dotazníku PCL-C v závislosti na generaci. 

 

Dotazník PCL-C má cut-off skóre pro běžnou populaci 30–35 bodů. Tuto hranici 

překročilo, a tedy vykazuje známky aktuální traumatizace, v první generaci 39,5 % 

respondentů, ve druhé generaci 19,7 % respondentů a ve třetí generaci 35 % respondentů.  

 

 

 

Graf 2 Graf znázorňující průměry hodnot odpovědí v dotazníku PCL-C jak u experimentální 

skupiny, tak u kontrolní skupiny.  

 

Ve statistickém zpracování dat nebyly porovnávány součty hodnot odpovědí, ale jejich 

průměry (Graf 2), a to za účelem jednoduššího srovnání hodnot napříč testy s nestejným 

množstvím položek. Nejvyšších hodnot dosahují respondenti experimentální skupiny v první 

1,98 
1,74 

1,97 

1,37 
1,72 1,62 

1. generace 2. generace 3. generace

Dotazník PCL-C 

Experimentální skupiny Kontrolní skupiny

x – průměr 

- – medián 

     – průměr +- SD 

T – min. a max. hodnota 

 o – odlehlé pozorování    

[skóre] 
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a třetí generaci. Z grafu je patrné, že vyšší traumatizace se objevuje u přeživších holocaust 

a jejich potomků a prapotomků. 

Neparametrický Mann-Whitneyův test (Z = -3,092; p = 0,001) ukázal, že se výsledky 

mezi experimentální a kontrolní skupinou statisticky významně liší (p < 0,05) v míře 

traumatizace.  

6.4 Dotazník PTGI 

PTG se může rozvinout jako odpověď na prožití silně stresové či traumatické situace. 

Respondenti byli nejdříve tázáni na náročné životní události, které nějak změnily jejich život. 

Dotazník uváděl 13 potenciálně traumatizujících situací a prostor pro individuální odpověď 

v položce „jiné“.  

 

Událost 1. generace 2. generace 3. generace 

Ztráta milované osoby 67 % 73 % 55 % 

Chronická nebo akutní nemoc 30 % 28 % 48 % 

Násilný zločin 12 % 6 % 8 % 

Nehoda nebo zranění 16 % 25 % 15 % 

Přírodní katastrofa 2 % 3 % 5 % 

Invalidita 12 % 12 % 3 % 

Ztráta zaměstnání 12 % 27 % 10 % 

Finanční potíže 12 % 13 % 18 % 

Změna pracovní pozice nebo stěhování 26 % 25 % 15 % 

Změny odpovědnosti v rodině 12 % 15 % 18 % 

Rozvod 23 % 33 % 18 % 

Nástup do důchodu 14 % 6 % 0 % 

Válka 72 % 5 % 0 % 

Jiné 7 % 49 % 40 % 

Neodpověděli 7 % 6 % 8 % 

 

Tab. 4 Procentuální zastoupení odpovědí u respondentů první, druhé a třetí generace 

experimentální skupiny. Respondenti mohli uvést více odpovědí. 

 

Tabulka č. 4 uvádí procentuální zastoupení odpovědí respondentů všech tří generací. Je 

třeba upřesnit, že probandi mohli zmínit libovolný počet odpovědí, někteří neuvedli žádnou 

traumatizující událost.  

V první generaci se jeví jako jednoznačně nejtraumatičtější „válka“ (72 %), 

k odpovědím bylo doplňováno holocaust, odchod do transportu apod. Další velmi 

traumatizující událostí byla „ztráta milované osoby“ (67 %), což může souviset jak s obdobím 
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druhé světové války, kdy přeživší ztratili členy své rodiny, tak s vysokým věkem respondentů, 

kdy úmrtí blízkých ke stáří patří. Třetí nejčastější odpovědí byla „chronická nebo akutní 

nemoc“ (30 %), což opět může souviset s fyzickými následky holocaustu nebo s vysokým 

věkem respondentů. 

Ve druhé generaci se nejčastěji objevovala odpověď „ztráta milované osoby“ (74 %), 

což pravděpodobně souvisí s věkem respondentů, kdy se smrt blízkých objevuje jako 

přirozený fenomén provázející stárnutí. Další častou odpovědí byla kategorie „jiné“ (50 %), 

následovaná odpovědí „rozvod“ (33 %). Je třeba doplnit, že i u druhé generace se objevuje 

u tří respondentů jako traumatizující situace „válka“. Při kvalitativní analýze této položky se 

ukázalo, že dva respondenti vnímají jako stresující vyprávění svých rodičů o válce, třetí 

respondent u této odpovědi doplnil, že jej stresují jakékoliv válečné konflikty ve světě. 

Ve třetí generaci se ukázalo jako nejtraumatičtější „ztráta milované osoby“ (55 %) – 

vzhledem k tomu, že se tato položka objevuje jako jedna z nejtraumatičtějších napříč všemi 

generacemi, lze považovat ztrátu za jednu z nejtěžších životních situací. Další častou 

odpovědí byla „chronická nebo akutní nemoc“ (48 %). Třetí nejčastější odpovědí byla 

kategorie „jiné“ (40 %). 

Odpovědi v dotazníku PTGI jsou skórovány na škále 0–5, tedy celkové skóre se může 

pohybovat v rozmezí 0–105 bodů. Skóre bylo zjišťováno součtem hodnot na škále u všech 21 

položek dotazníku.  

Z krabicového grafu (Graf 3) je patrné, že v průměru nejvyšších hodnot v dotazníku 

PTGI dosahovali respondenti první generace, nižších hodnot dosahovali respondenti druhé 

generace a v průměru nejnižších hodnot dosahovali respondenti třetí generace. 

Odpovědi respondentů z 1. generace (N = 43) dosáhly hodnot: průměr = 55; medián = 

52,5; 1. kvartil = 37,3; 3. kvartil = 76,8. 

Odpovědi respondentů 2. generace (N = 67) dosáhly hodnot: průměr = 48; medián = 

48,5; 1. kvartil = 25,3; 3. kvartil = 69,8. 

Odpovědi respondentů 3. generace (N = 40) dosáhly hodnot: průměr = 44; medián = 40; 

1. kvartil = 25; 3. kvartil = 61. 
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Graf 3 Krabicový graf znázorňující celkové skóre v dotazníku PTGI v závislosti na generaci. 

 

Největší rozdíl mezi experimentální a kontrolní skupinou (Graf 4) se vyskytuje u první 

generace, kde přeživší holocaust dosahují nejvyššího PTG a naopak kontrolní skupina 

nejnižších hodnot. Je zajímavé, že u druhé generace se objevuje nižší růst u experimentální 

skupiny než u kontrolní. Neparametrický test Mann-Whitney (Z = -1,726; p = 0,042) ukázal, 

že se výsledky mezi experimentální a kontrolní skupinou v míře PTG statisticky významně 

liší (p < 0,05). Tyto závěry se shodují s výsledky parametrického testu T-test pro dva 

nezávislé soubory (t = 1,794; p = 0,037). 

 

 

 

Graf 4 Graf znázorňující průměry hodnot odpovědí v dotazníku PTGI.  
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6.5 Jednotlivé oblasti PTG 

Fenomén PTG je možné sledovat i detailněji a to v konkrétních oblastech růstu. V této 

práci je používána teorie vědců Calhouna a Tedeschiho, kteří popsali PTG v pěti oblastech: 

vztahy s druhými lidmi, nové životní možnosti, osobnostní růst, spirituální změna a ocenění 

života (blíže viz teoretická část této práce). 

Jak bylo uvedeno výše, u první generace se v návaznosti na prožité trauma objevila 

i vysoká hladina PTG, vyšší než u jiných generací a vyšší i vzhledem ke kontrolní skupině 

(Graf 5). Nejvyšší růst se u první generace přeživších objevil v oblasti „ocenění života“ 

(průměr = 3,1), další silnou oblastí růstu byl faktor „osobnostní růst“ (průměr = 2,8) či faktor 

„vztahy s druhými“ (průměr = 2,7).  

 

 

 

Graf 5 Tento graf znázorňuje jednotlivé oblasti PTG u respondentů 1. generace 

(experimentální i kontrolní skupina).  

 

Ve druhé generaci nejsou (Graf 6) patrné velké rozdíly mezi experimentální a kontrolní 

skupinou, dokonce se v průměru objevuje vyšší PTG u kontrolní skupiny (průměr = 2,4) než 

u experimentální skupiny (průměr = 2,3). Stejně jako u první generace, i u té druhé dosáhl 

nejvyšších hodnot faktor „ocenění života“ (průměr = 3). 
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Graf 6 Graf znázorňující jednotlivé oblasti PTG u respondentů 2. generace (experimentální 

i kontrolní skupina).  

 

Obdobně jako v předchozí druhé generaci, ani v té třetí (Graf 7) se neobjevily velké 

rozdíly mezi experimentální a kontrolní skupinou, přesto v průměru dosáhla experimentální 

skupina vyšších hodnot. PTG dosáhl nejvyšších hodnot u položky „osobnostní růst“ (průměr 

= 2,5), případně u položky „ocenění života“ (průměr = 2,4). 

 

 

 

Graf 7 Tento graf znázorňuje jednotlivé oblasti PTG u respondentů 3. generace 

(experimentální i kontrolní skupina). 

 

Ke statistickému porovnání byl opět použit neparametrický test Mann-Whitney, 
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experimentální a kontrolní skupiny u faktoru „osobnostní růst“ (Z = -2,344; p = 0,01) 

a u faktoru „ocenění života“ (Z = -2,957; p = 0,002). Závěry se shodují s parametrickým  

T-testem pro dva nezávislé soubory.  

Data byla také porovnána neparametrickým testem Kruskal-Wallis s cílem zjistit, zda se 

výsledky statisticky liší napříč generacemi. Statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými 

generacemi se ukázal pouze u oblasti PTG „vztahy s druhými“ (chí kvadrát = 6,352;  

p = 0,042). Závěry se shodují s výsledky parametrické Analýzy rozptylu.  

6.6 Vztah mezi dotazníky PCL-C a PTGI 

Dále bylo zjišťováno, zda existuje lineární vztah mezi dotazníky PCL-C a PTGI. Tedy 

jestli se v případě výskytu vysokého skóre v jednom testu objeví vysoké skóre i v druhém 

testu a naopak. Byl použit neparametrický Spearmanův korelační koeficient. Statisticky 

významnou se ukázala korelace u první generace u proměnných průměrné skóre v dotaznících 

PCL-C a PTGI (r = 0,350; p = 0,006). U druhé generace mezi proměnnými věk respondentů 

a průměrné skóre v dotazníku PCL-C se objevila záporná korelace (r = -0,201; p = 0,042). 

Další statisticky významná korelace se ukázala mezi věkem respondentů třetí generace 

a skórem v dotazníku PTGI (r = 0,363; p = 0,003) a nejvyšší korelace se ukázala mezi 

průměrným skóre z dotazníků PTGI a PCL-C u třetí generace (r = 0,450; p = 0,000). Všechny 

uvedené korelace mají střední velikost účinku.   
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7 Kvalitativní výzkum – mezigenerační perspektiva 

V této části práce je představen vlastní empirický výzkum zaměřený na transgenerační 

přenos v rodině z pohledu osob středního věku. 

7.1 Výzkumný soubor  

Výzkumu pro tuto rigorózní práci se zúčastnilo celkem 21 respondentů. Průměrný věk 

zúčastněných byl 44,8 let, věkové rozpětí 35–51 let.  

Etapy období dospělosti mají u různých autorů české vývojové psychologie lišící se 

věkové ohraničení. Pro tuto práci byl zvolen určitý věkový rozptyl tak, aby většina 

respondentů měla již novou rodinu. Tuto věkovou skupinu (35–51 let) bychom mohli označit 

jako období střední dospělosti s přesahem do pozdní dospělosti. Vágnerová (1999) pokládá 

střední dospělost (věk 35–45 let) za vývojově významný mezník, kdy se mění postoj jedince 

ke světu i k sobě samému. Člověk má tendenci bilancovat svoji minulost i formovat své 

představy o budoucnosti, objevuje se hledání smyslu života, mění se postoj k hodnotám. 

U někoho se může objevit krize středního věku doprovázená nedostatkem energie, pocity 

vyhaslosti a osamělosti. Pro tuto práci je důležité zmínit, že ve středním věku se mění vztah 

jedince s vlastními rodiči, neboť čtyřicetiletí jsou na vrcholu svých sil, zatímco staří rodiče 

naopak ztrácejí své kompetence.  

Rozhovory byly v této kvalitativní části práce provedeny celkem se 14 ženami a 7 muži.  

 

Respondenti Počet Průměrný věk 

Ženy 14 46,8 

Muži 7 40,7 

Celkem 21 44,8 

 

Tab. 5 Zastoupení respondentů v kvalitativním výzkumu. 

7.2 Demografické údaje vzorku 

Demografické údaje byly sbírány především formou papírového dotazníku před 

samotným rozhovorem. Tyto údaje pomohly při orientaci mezi postavami rodinného příběhu 

a zároveň, jak již bylo zmíněno, daly respondentům čas se na téma připravit a naladit. 

Rodinné zázemí, v němž respondenti vyrůstali, se liší. Celkem čtrnáct odpovídajících 

vyrůstalo s oběma rodiči až do své dospělosti, sedm dotázaných vyrůstalo během dětství 

či dospívání vlivem rozvodu, rozchodu nebo úmrtí jednoho z rodičů, s nevlastním rodičem či 
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v neúplné rodině. Jeden z těchto respondentů vůbec nezná svého otce. Ve třech případech 

došlo k úmrtí jednoho z rodičů (matky) během dospívání respondentek.  

Sourozenecké postavení a konstelace může být jedním z činitelů, který ovlivňuje 

intenzitu a obsah transgeneračního dědictví. Tenenbaum (2018) uvádí, že prvorozené dítě 

často nese nejvíce rodičovských projekcí, rodiče do něj vkládají nejvíce nadějí a zároveň je 

často vzorem mladším sourozencům. Naopak nejmladší potomek má často rodiči nevyřčený 

úkol nedospívat tak rychle. Tři respondenti byli jedináčci, deset respondentů mělo jednoho 

sourozence, sedm z dotázaných mělo dva až tři sourozence, jeden respondent měl celkem 

sedm sourozenců. Dohromady jedenáct odpovídajících uvedlo, že jsou nejstarší ze sourozenců 

(nebo jedináčci). Zajímavé je, že pro mnoho z dotázaných bylo obtížné určit postavení svých 

prarodičů v sourozenecké konstelaci, neboť v té generaci bývalo v rodinách mnoho dětí.  

Důležitým kritériem byl fakt, zda respondenti jsou sami rodiči a mezigenerační 

kontinuum nějakým způsobem pokračuje, toto kritérium naplňuje 16 respondentů a jejich 

sdělení a postřehy je možné porovnat s životními příběhy pěti respondentů, kteří jsou 

bezdětní. Dva z dotázaných mají jednoho potomka, deset respondentů uvedlo, že má dvě děti, 

dva z odpovídajících mají tři a další dva čtyři potomky.  

Současné rodinné uspořádání respondentů je následující – čtyři z nich žijí aktuálně sami 

(bez dětí a partnerů), čtyři žijí pouze s jedním či více potomky, další mají partnera či úplnou 

rodinu. Z dotázaných se pět nikdy neprovdalo či neoženilo, šest respondentů se vdalo či 

oženilo dvakrát. Celkem devět z odpovídajících se alespoň jednou rozvedlo, z toho dvě 

respondentky dvakrát. Celkem osm respondentů uvedlo, že se jejich rodiče alespoň jednou 

rozvedli. Ve vzorku této rigorózní práce není patrný nárůst mezi rozvodovostí generace 

respondentů a jejich rodičů. Dále není patrný žádný vztah mezi počtem sňatků a rozvodů mezi 

dotázanými a jejich rodiči. 

Další zkoumanou proměnnou bylo náboženství, kdy celkem pět z dotázaných se 

přihlásilo ke křesťanství, jedna respondentka uvedla eklektický přístup. Zde je patrné, že 

u těchto vybraných respondentů náboženská tradice není součástí rodinné loajality 

a rodinného dědictví (viz dále uvedené rozhovory), neboť pět z odpovídajících uvedlo, že 

alespoň jeden z rodičů vyznává nějaké náboženství, ale v žádné rodinné linii není přímá 

mezigenerační souvislost. Ze získaných dat je dále patrný výrazný pokles náboženské tradice 

napříč generacemi, patrně vlivem socio-kulturně-politických změn, neboť v generaci 

prarodičů je uvedeno 13 případů, kdy se celý pár hlásí k jednomu vyznání, v jednom případě 

jde o smíšené náboženství (židovsko-křesťanské) a v jednom případě se ke katolicismu hlásí 

jen jeden z prarodičů.  
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Nejvyšší dosažené vzdělání je proměnná, v níž se také odráží změny ve společnosti. 

Mezi respondenty jsou tři, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání s maturitou, jeden 

respondent vystudoval VOŠ a jedna respondentka dosáhla bakalářského stupně. Celkem 

14 respondentů dosáhlo magisterského stupně, dva dále i vyššího než magisterského. U rodičů 

respondentů byly stupně dosaženého vzdělání srovnatelné – dvě matky a čtyři otcové dosáhli 

stupně „vyučen/a“, 11 matek a 7 otců dosáhlo na středoškolské vzdělání s maturitou, 8 matek 

a 10 otců dosáhlo na vysokoškolské vzdělání. Opět je patrná mezigenerační proměnná, 

tentokrát nárůst dosaženého stupně vzdělání u respondentů (uvedlo 17 z 21), mezi rodiči 

respondentů 18 ze 41 a mezi prarodiči jen 9 ze 71 dle dostupných informací.  

Míra vzdělání dále souvisí s dalším profesním uplatněním respondentů, pro potřeby této 

práce byly jednotlivé profese dotázaných rozlišeny na pomáhající a ostatní. U pomáhajících 

profesí lze předpokládat například větší míru sebereflexe, osobnostních předpokladů, reflexe 

rodinného uspořádání atd. Mezi respondenty je celkem 12 z pomáhajících profesí (z toho 

sedm pedagogů) a celkem 9 z dalších profesí (čtyři z nich na pozici manažer či vedoucí). 

Matky respondentů zastávají či zastávaly celkem desetkrát pozici v rámci pomáhajících 

profesí, naopak mezi otci dotázaných jen jeden působil na pozici učitele. Ze získaných dat 

nevyplývají žádné souvislosti mezi opakující se mezigenerační preferencí ve výběru povolání, 

jen u třech respondentek se objevuje vztah, kdy matka i dcera pracovaly jako pedagogové. 

Další ze zjišťovaných oblastí byla zaměřena na zmapování setkávání vícero generací 

v rodině. Jako nejčastější příležitost pro mezigenerační setkání uvedlo 18 respondentů rodinné 

oslavy (obdobně Švaříčková Slabáková, Sobotková, 2018). Třináct z dotázaných 

udržuje kontakt i se širší rodinou, dalších 11 z nich si společně prohlíží rodinné fotografie 

nebo společně navštěvují hroby předků. Jako nevýznamná se jeví společná práce na 

rodokmenu, kterou uvedli pouze tři z dotázaných. Někteří zmiňovali, že jezdí společně 

na dovolenou nebo na chatu, kde se například setkává i širší rodina, nebo že se setkávají 

příležitostně na pohřbech či o Vánocích. 

7.3 Životní příběhy jednotlivých respondentů  

V této části jsou rozhovory shrnuté do krátkých kazuistik s cílem ukázat souvislosti 

v životních příbězích respondentů. Popsáno je rodinné uspořádání, kde respondenti vyrůstali, 

určitá rodinná specifika i důležité postavy rodinného prostředí. Zmíněny jsou i vztahy 

v rodině z pohledu respondentů, které byly zjišťovány pomocí úvodního dotazníku. Ukazuje 

se, že funkčnost rodiny a vztahy v ní jsou klíčové pro uchovávání rodinné paměti (Švaříčková 

Slabáková, Sobotková, 2018). Jednotliví členové rodiny si často prošli těžkými životními 
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situacemi, které dále ovlivnily celé fungování domácnosti. Pozornost v kazuistikách je 

věnována nejen životním těžkostem, ale i způsobům jejich zvládání či překonání a možným 

pozitivním dopadům (posttraumatický růst). 

 

Zdeňka (51 let) vyrůstala spolu s o osm let mladším bratrem v úplné rodině, aktuálně je 

dvakrát rozvedená, má dvě děti. Vztahy v rodině označila jako blízké, přátelské s maternální 

babičkou a svými dětmi, jako vzdálené, přátelské s matkou, maternálním dědou a paternální 

babičkou, vzdálený, konfliktní vztah byl s jejím otcem. Jako červená nit se rodinou vine nízké 

sebevědomí u žen spojené s pocitem nízké vlastní hodnoty. Dále se napříč generacemi 

opakuje nadváha, s čímž se potýkala babička, matka, Zdeňka i její dcera. Ze strany otce se 

naopak vine alkoholismus (Zdeňčin otec a jeho sourozenci i rodiče). Respondentka 

se identifikuje s příběhem své tety, která udělala kariéru u mezinárodní firmy. Idealizovanou 

postavou byla maternální babička, která se celý život styděla za svůj slovenský původ 

a nedokončené vzdělání. Zamlčovaným rodinným příběhem je strýcův osud: „Bratra mýho 

otce, kterej zemřel ve školnim věku pravděpodobně proto, že ho ta tátova máma, asi 

nešťastnou náhodou opařila horkou vodou. Pak šla do vězení a všechny děti skončily 

v dětskym domově na nějakej rok, dva, tři. A můj otec o tom odmítal mluvit.“ V rodině se 

nesdílely pocity a prožívání, mívali společné hodnoty, ale když respondentka dospěla, vydala 

se vlastní cestou. Tabuizovaným tématem byl v rodině sex. Náročnou životní situací, která 

potkala Zdeňčinu matku, bylo onemocnění – lupenka, kterou trpěla od dětství a kvůli které si 

sama nastavila do života mnoho omezení. Obtíže s nemocí spojené si uzavřela v sobě 

a navenek působila statečně a hrdě. Zdeňčin otec si v dětství prošel dětským domovem 

a těžkým soužitím se svou matkou, alkoholičkou, za niž se styděl i proto, že vedla divoký, 

promiskuitní život. Také se u něj objevovaly úzkosti. Tyto situace mu pomohl překonat 

alkohol, chození do hospody a proležení celých dní před televizí. Sama respondentka uvádí, 

že těžkou životní situací, jíž si prošla, byla šikana na základce, v důsledku čehož se bála 

chodit do školy: „Když jsem to řekla doma, tak mi vynadali, že jsem srab a mám se jim umět 

postavit. (…) Mám tam dětskou křivdu, že když jsem chtěla vyjadřovat ty pocity, který byly 

často dost negativní, tak to nebylo přijímaný. Bylo to, že se do všeho moc nořim… Máma mě 

potom někam vzala a dostávala jsem nějaký léky, protože mně se to projevovalo žaludeční 

neurózou, bolel mě žaludek…“ Vlivem těchto událostí se Zdeňka naučila postavit se sama za 

sebe. 
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Ela (47 let) má o tři roky staršího bratra, vyrůstala s oběma rodiči, aktuálně má dvě děti 

dospělé a dvě ve střídavé péči. Jako opakující se červená nit se rodinou vine zpřetrhání vztahů 

kvůli majetku (dědictví), kvůli čemuž jsou přerušeny vztahy se širší rodinou jak z matčiny, 

tak z otcovy strany, a s tím související pocit nespravedlnosti. Převažující vztahy v rodině jsou 

blízké, přátelské s rodiči i prarodiči, velmi blízké s dětmi, které má čtyři. Obdivuhodnou 

postavou je pro respondentku maternální dědeček, který se dokázal vypracovat z chudého 

člověka na zdatného obchodníka a byl velmi laskavý. Naopak slavnou postavou rodiny je 

paternální dědeček, který je autorem vysokoškolské příručky. Osobou, která si prošla 

náročnými životními situacemi je paternální babička, která za komunismu trpěla kvůli své 

katolické víře. Tabuizovaným tématem je i v nejužší rodině zdravotní stav jednotlivých členů, 

dále zpřetrhané kontakty se širší rodinou. Loajalita v rodině se objevuje v pedagogické 

profesi, která se vine od prarodičů, přes rodiče až k respondentce. Majetkové spory se zdají 

být nejtěžšími chvílemi v životě rodičů Ely, dokonce vedly až ke ztrátě kontaktu 

respondentčina otce se svým otcem, o něhož se staral bratr a těmto setkáním bránil. Těžkou 

situací, kterou si Ela prošla, byla šikana na základce, jako však nejtěžší označuje: „Můj druhej 

rozvod, kdy jsem přišla o úplně všechny životní jistoty, protože jsem se ocitla v momentě, kdy 

jsem neměla žádný peníze, neměla jsem kde bydlet a neměla jsem ani zaměstnání. Tak to byla 

jedna ta situace. A mnohem větší a horší bylo, když jsem soudním rozhodnutím přišla o děti. 

Ale to rozhodnutí stojí na nepravdivých informacích.“ Tyto traumatizující situace pomohla 

respondentce překonat podpora jejích starších dcer a přátel a také terapeutická pomoc. 

Ve zpětném pohledu to u Ely posílilo důvěru v přátele a pozitivní naději.  

 

Markéta (45 let) má o deset let starší sestru, původně vyrůstala s oběma rodiči, ale její 

matka zemřela, když Markétě bylo 15 let a její otec skonal o pět let později. Jako opakující se 

červená nit se rodinou vine nenávist ke komunismu, kdy se kvůli režimu musela rodina 

přestěhovat z krajského města do malé středočeské vesnice. Opakující se událostí je narození 

a úmrtí některého člena v rodině ve stejném roce – Markéta se narodila ve stejný rok, kdy 

zemřel její dědeček, a Markétina sestra se stala matkou ve stejný rok, jako zemřel jejich otec. 

Vztahy v původní rodině nelze příliš hodnotit, neboť všichni zemřeli, když byla respondentka 

ještě malá. Slavnou postavou v rodině dotázané je otec, který byl spisovatel a básník hlavně 

60.–70. let minulého století. Následné postihy za komunismu, které vedly ke stěhování celé 

rodiny a dalším navazujícím událostem, byly u rodičů kompenzovány alkoholem či léky na 

vlastní předpis (respondentčina matka byla psychiatr). Po úmrtí matky, s níž se respondentka 

nemohla v nemocnici ani pořádně rozloučit, neboť jí rodina zatajila, že umírá, pomáhala 
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s Markétinou výchovou její starší sestra. Rodinnou loajalitu respondentka spatřuje ve vztahu 

ke svobodě a liberalismu napříč generacemi. Mezi nejtěžší životní chvíle respondentčiny 

matky můžeme řadit předčasné úmrtí jejího bratra (Markétina strýce), nucené vystěhování, 

časté nemoci jejího manžela, opakované potraty a vlastní onemocnění, kdy od těchto těžkostí 

utíkala k workoholismu a práškům. Těžkými životními situacemi, kterými si prošel Markétin 

otec, bylo předčasné úmrtí jeho otce, když mu bylo pouhých 12 let, nucené vystěhování 

a častá onemocnění. Pomocí mu byla náboženská víra a umění (poezie). Jako nejtěžší životní 

situaci hodnotí respondentka úmrtí svého otce. „Když umřel, tak mě bylo 20 a ještě jsem 

nebyla úplně bych řekla dospělá, až postupně jsem zjišťovala, na co všechno jsem se ho 

zapomněla zeptat, takový to, že jsem si s nim nemohla povídat jako dospělá, jako starší, 

takovej ten vztah dvou dospělých lidí, že jsem vždycky byla spíš jako to dítě, to mě mrzelo. 

A pak že nepoznal moje děti. Když vlastně ti umře jeden rodič, tak pořád máš toho druhýho, 

a když ti umře i ten druhej, tak najednou jsi sama a nemáš tam ty kořeny, a když mi táta 

umřel, tak jsem se i rozešla, chvilku na to, se svým přítelem, tehdy to bylo po čtyřech letech 

a najednou jsem byla úplně sama. Ta ségra byla úplně mimo, jak byla těhotná, tak mluvila 

jenom o tom.“ Toto náročné období respondentce pomohli překonat přátelé a ve zpětném 

pohledu (reflexi) ji to naučilo být šťastná za maličkosti, být s lidmi kolem zadobře a užívat si 

každý den. 

 

Alena (47 let) má dvě mladší sestry, vyrůstala s oběma rodiči, aktuálně žije sama se 

svými čtyřmi dětmi. Respondentka uvedla v rodině různé vztahy – blízké s matkou, 

maternální babičkou a vlastními dětmi, naopak vzdálené se svým otcem a paternálními 

prarodiči. Alena uvádí v rodině dvě pomyslné červené nitě, které se vinou napříč generacemi. 

Jednak je to ztráta majetku či materiálních věcí, jednak je to osud silných žen, které musí 

zvládat vše samy. O osudy svých předků se začala zajímat především po narození vlastních 

dětí. Podobný životní příběh nachází s babičkou, která byla také sama na děti i na 

hospodářství. Známou postavou rodiny je syn Alenina bratrance, známý fotbalista. Těžký 

osud měla maternální babička, která se narodila jako nemanželské dítě, hodně pracovala, 

vdala se za mnohem staršího sedláka, který ji bil, rozvedli se a na vše zůstala sama. Alena 

reflektuje, že v rodině nefungovalo vyjadřování pocitů a prožitků, byli spíše tichá domácnost, 

v době konfliktů spolu rodiče nějakou dobu nemluvili. Rodinná loajalita se objevuje jak 

v Alenině profesi (učitelka stejně jako její matka), tak ve jménech – Alena se jmenuje stejně 

jako její matka i jako její dcera. Těžkou životní situaci u své matky spatřuje v jejím dětství, 

kdy vyrůstala jen se svou matkou, Aleninou babičkou, a lidi kolem na ně byli zlí. Naopak 
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Alenin otec si prošel těžkou životní situací před rokem při operaci kolene, která se úplně 

nezdařila a má s tím obtíže, ale zároveň s tím nechce nic dělat (např. jet do lázní, rehabilitovat 

atd.). Oba rodiče o těchto těžkostech spíše mlčí, otec se uzavřel do sebe. Nejtěžšími situacemi 

pro respondentku jsou vztahy: „Tak teďkon to byl asi ten poslední vztah, že vždycky je to pak 

těžký, to všechno jakoby ustát, teda rozhodnout se, že teda se rozejdeme, a všechno zase začít 

nanovo. Od nuly, a tu sílu pořád k tomu jakoby brát někde. To je takový nejtěžší, pro mě. 

Pořád někde čerpat sílu.“ Tyto situace jí pomohli překonat odborné psychologické knihy 

a přátelé. Ve zpětném ohlédnutí prožité situace u Aleny posílily oblast osobní spirituality: 

„Protože tim sem se nikdy nezabývala, nebo že víc člověk sebe víc chápe, nebo má se víc rád, 

třeba, nebo víc si umí odpustit, něco, nenimrat se v těch věcech, nedávat si za vinu ty 

problémy. Brát to trošičku s humorem, člověk nad tim moc přemejšlí, tak odlehčit trošku ten 

život.“ 

  

Lenka (43 let) má tři starší sourozence – bratra (54 let) a sestry (50 a 47 let). Vyrůstala 

zpočátku v úplné rodině, ale její matka zemřela, když bylo Lence 8 let, zůstala s otcem a třemi 

sourozenci, kteří se o ni starali. Lenčin otec se potom později znovu oženil. Vztahy v rodině 

pro ni bylo obtížné definovat – s otcem blízký až vzdálený vztah, s paternální babičkou 

blízký, zatímco s paternálním dědečkem vzdálený vztah. Lenka uvedla, že se svým starším 

synem má aktuálně spíše konfliktní vztah, zatímco blízká si je se svým mladším synem. 

Opakujícím se tématem v rodině je absence jednoho z rodičů – oba Lenčini rodiče postrádali 

alespoň na nějaký čas své rodiče, Lence chyběla matka, jejím synům chybí otec. Postavou 

mezi předky, s níž se respondentka identifikuje, je vzdálená příbuzná, která se dle vyprávění 

zastala své sestry na úkor manžela. Zamlčovanou postavou je prapradědeček, který prohrál 

dům v kartách a hodně pil. Obdivovaným předkem je paternální dědeček, který byl ve své 

době uznávaným soudcem. Celá rodina si prošla mnoha těžkými situacemi, například: „Děda, 

kterej byl v Terezíně, babička, která byla totálně nasazená, můj táta, o kterýho se staraly 

jeptišky, protože měl oba rodiče za války pryč. Moje sestry, který se staraly o maminku, když 

umírala.“ V původní rodině nesdíleli pocity a prožívání, Lenčin otec byl spíše direktivní. 

V rodině se předávají hodnoty jako skromnost, spravedlnost, pomoc druhým, důraz na 

vzdělání. Těžkou životní situací byla pro respondentčinu matku ztráta obou rodičů, když jí 

bylo 16 let, a zůstala sama na studiích, její mladší sestra odešla bydlet k sestřenici. Těžkou 

byla také závažná nemoc v závěru jejího života. Traumatickými situacemi, kterými si prošel 

Lenčin otec, bylo vyrůstání bez rodičů za války (otec v koncentračním táboře, matka totálně 

nasazená), časté stěhování, starost o děti po smrti manželky. Tyto situace, které poznamenaly 



72 

oba rodiče, se potom dále promítaly do rodiny, kde vyrůstala Lenka a kde chyběla otevřená 

náruč. Nejtěžšími situacemi, kterými si prošla sama respondentka, bylo: „Ztráta rodiče 

v ranym věku. (…) Když se táta seznámil s tou novou ženou, tak to bylo hrozný období… 

Potom asi bylo pro mě náročný, když jsem zjistila, že jsem těhotná, protože jsem chtěla mít 

děti až ve třiceti a bylo mi asi dvacet tři a ještě jsem studovala a chtěla jsem si tak jako 

v uvozovkách užívat. (…) A když jsem se rozvedla a když jsem se rozešla se svým posledním 

přítelem. To jsem neměla v hlavě prostor pro nic, neřkuli pro děti… A další strasti se pak 

otevřeli s tím starším synem, kdy si opravdu hodně nerozumíme.“ Všechny tyto životní strasti 

Lence pomohla překonat její víra, cvičení jógy a sportování. Ve zpětném pohledu ji některé 

situace obohatily v tom, že více přemýšlí o hodnotách, povahách, o životě, snaží se být 

tolerantnější, posílilo to její víru.  

 

Radka (42 let) má starší sestru, vyrůstala s oběma rodiči, aktuálně žije se synem. 

Respondentka označila vztahy v rodině jako blízké, přátelské, kromě vztahu s jejími 

paternálními prarodiči (vzdálené, přátelské). Životní příběhy předků ji zajímají dlouhodobě – 

během studia sociálního umění, rodinných konstelací, v diskuzích s bývalým manželem, který 

byl jungiánský psycholog. Podobnost v životním příběhu nachází s babičkou, která přišla 

o dceru, i Radce zemřela dcera v raném věku. Její prarodiče se také museli náhle odstěhovat 

ze Sudet a přišli o dům, Radka odcházela po rozvodu z Ameriky jen s taškami. Jako 

zamlčovanou postavu v rodině označila Radka svého dědečka, který byl i po své smrti stále 

tajemně přítomný, u babičky se nesměly otevírat dveře k němu do pokoje, protože tam pořád 

„byl“. Tato babička potom zemřela za nejasných okolností na otravu plynem a není jasné, zda 

to byla sebevražda či nešťastná náhoda. Rodinnou loajalitu bylo dříve možné spatřovat 

v životním stylu – nějakou dobu byla Radka i její rodiče makrobiotici. Mezi maternálními 

a paternálními prarodiči existovaly velké spory a konflikty. Paternální babička také vydědila 

svého syna, Radčina otce, celá rodina tak přišla o bydlení a musela se přestěhovat do jiného 

města. Tato událost byla traumatizující pro oba respondentčiny rodiče, u nichž se to projevilo 

mimo jiné vážnými zdravotními obtížemi. Tyto útrapy překonávali spolu a byli si oporou 

v nelehkých situacích a vše zvládali společně. Nejtěžší situace, kterými si prošla Radka, lze 

popsat: „Musela jsem se v Americe sbalit a šla jsem pak do azylovýho domu, řešila jsem, 

jestli odejít, nebo zůstat. Ono to bylo protizákonný opustit tu oblast, tak jsem vzala to riziko, 

že jsem utekla, ale pak následovaly soudy, že to byl únos dětí a tak. Pak ta moje dcera taky… 

Ona byla nemocná, byla nemocná, zemřela, když jí byly dva roky. Šla jsem vždycky do 

nějakejch rizik… Asi jsem se těm věcem úplně nebránila… Skoro jsem jim šla naproti. Ale 
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taky mi přijde, že už v sobě nemám tu sílu, že jsem unavená…“ Všechny tyto životní obtíže jí 

pomohlo překonat náboženství či nějaká spirituální cesta, další studium, psychoterapie, 

arteterapie, kineziologie a další odborníci. Ve zpětném pohledu jí traumata přinesla pocit, že: 

„Člověk se otesává jako ten kamínek, tvoří sám sebe, ale zároveň vidim, že tu cestu mám ještě 

před sebou, abych ještě tesala. Že bych si řekla, že jsem hotová, spokojená, to ne.“ 

 

Klára (50 let) má staršího nevlastního bratra, mladší vlastní sestru a mladšího 

přiženěného bratra. Její otec byl celkem čtyřikrát ženat, Klára vyrůstala do svých 12 let 

v úplné rodině, potom jí však náhle zemřela matka, otec se znovu oženil a s novou macechou 

přišel do rodiny i Klářin mladší bratr. Vztahy v rodině respondentka označuje jako 

komplikované – nejbližší vztah má se svým manželem, někdy konfliktní jsou vztahy s jejími 

dětmi či sestrou a maternální babičkou, vztah s otcem je označen jako vzdálený, konfliktní, 

s ostatními členy rodiny podobně. Sama respondentka je podruhé vdaná, má celkem tři děti. 

Pomyslnou červenou linií v rodině jsou problémy s alkoholem (maternální prarodiče, otec, 

starší bratr). Klářina matka vyrůstala v rodině alkoholika, kde se objevovala i agrese, stejný 

příběh se potom zopakoval v dětství respondentky (i Klářin otec byl alkoholik). Zamlčovanou 

postavou v rodině byl Klářin starší bratr, o němž se dozvěděla náhodou, až po smrti matky, 

když třídili dokumenty, a musela ho potom složitě hledat. Jako idealizovanou postavu rodiny 

označuje respondentka svoji matku, o níž však různí členové rodiny vypráví něco jiného. 

Když se Klářin otec naposledy oženil a do rodiny přibyl nejmladší bratr (v té době asi 

šestiletý), panovaly v rodině neshody: „Nic se necejtilo a neprožívalo… Všichni byli hrozně 

odosobněný od svých pocitů. Segra mi vlastně řekla, že jí tak strašně ranilo, když jsem odešla 

z rodiny, když jsem se vdávala, že jsem jí tam nechala v tý rodině. Tak jsem jí řekla, že já jsem 

bojovala o holý přežití… A segra říkala, že si pamatuje z dětství, že já jsme pro ní byla jedinej 

člověk, kterýho byla schopná vnímat, jinak tam bylo úplně prázdno.“ Rodinou se opakují 

nemoci oběhového systému a u žen rakoviny prsu. Respondentka uvádí, že nevnímá žádnou 

rodinou loajalitu, ale o příběhy předků se zajímá: „Když jsem se od té rodiny oddělila, 

řekněme, stavebně, uvědomila jsem si, že jsem se neoddělila od toho rodinnýho příběhu, že si 

je nesu v sobě a že mi to může pochopit to, proč se potýkam se životem tak, jak se potýkam…“ 

Nejbližší si bývala se sestrou, ale vztah je to vlastně komplikovaný, neboť když se Klára 

rozvedla se svým prvním mužem (neshody, agrese), žila s ním několik let její sestra. Rodinou 

se nevinou ani žádné tradice, ty si Klára tvořila až se sestrou v průběhu dospělosti. Jako 

tajemství bychom mohli označit úmrtí matky, o němž se Klářina sestra dozvěděla až skoro půl 

roku po tom, co se stalo, zatajovaný byl také nejstarší bratr, otcovy nevěry. Jako tabu 
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respondentka označila, že přiženěnému bratrovi nikdo neřekl, že to nejsou jeho vlastní sestry. 

Jako náročné situace, kterými si prošla Klářina matka, můžeme označit dětství s otcem 

alkoholikem, manželství s nevěrným mužem, první porod při sovětské invazi 1968: „Muselo 

pro ní bejt hodně náročný, když byla pět dní před porodem a přijely ruský tanky, já jsem se 

narodila v sedm ráno a strejda mi říkal, že ona ráno stála s nohama křížem v garáži a bála se 

jet do porodnice, protože byl zákaz vycházení, než se rozední a než mohli vyjet. A pak ležela 

na pokoji s nějakou paní, kterou přivezli v rozstřílený sanitce.“ Otec byl pro Kláru nečitelný 

a bylo pro ni těžké určit, jakými těžkostmi si prošel. Pravděpodobně měl těžké dětství, kdy ho 

jeho otec přesvědčoval a směřoval dle svých představ, několik velmi vážných dopravních 

nehod, které zavinil. Klára uvádí, že sama prožila několik velmi vážných situací (blíže 

nespecifikuje), a až když byla na dně, tak se v ní vzedmula síla, která jí pomohla nesnáze 

překonat například: „Když jsem se rozhodla, že odejdu od toho svého prvního manžela po 

jedný zvlášť vydařený bitce, kdy ty děti poprvé byly u toho, když jsme se fyzicky insultovali 

a já měla monokl a děti plakaly, že nepůjdou do školky. Tak jsem si uvědomila, že takhle to 

nejde dál a během jedinýho tejdne jsem je poslala na hory s tatínkem a vlastně během toho 

tejdne jsem si našla práci, dětem školku a všechno jsem to vyřešila.“ Vše jí pomáhá překonat 

spiritualita (křesťanství, antroposofie) a ve zpětném pohledu ji těžkosti posílily.  

 

Petr (51 let) vyrůstal jako jedináček, jehož matka se v jeho 1. roce života rozvedla 

s Petrovým biologickým otcem, který zůstal pro rodinu velkým tabu a kterého už Petr nikdy 

neviděl, z fotek ho matka vystříhala. Jedinými vzpomínkami na otce jsou boxerské rukavice 

a momenty, kdy malého Petra vyhazoval do vzduchu. Respondent aktuálně žije s manželkou 

a synem. Idealizovanou postavou je pro Petra dědeček, který zažil první světovou válku 

v Itálii a hodně o tom vyprávěl. Mezi Petrovou matkou a její sestrou se objevily konflikty po 

smrti jejich otce (dědictví). Těžkou životní situací matky byl úraz: „Ona byla po revoluci 

v tom prvním autobuse, kterej jel do Francie, a vybourali se a ona byla na prvním sedadle, 

kde ty lidi přežili. Takže od tý doby měla komplikovaně zlomenou nohu, teď jí nedávno 

sešroubovali dohromady kotník, takže s ním nemůže vůbec hejbat.“ Petr si, podle svých slov, 

sám ničím závažným neprošel. 

 

Ondřej (47 let) vyrůstal se svou o deset let starší nevlastní sestrou, rodiče se rozvedli 

během Ondřejova dorůstání. Vztahy v rodině jsou přátelské, velmi blízké či blízké. 

Respondent aktuálně žije s manželkou a dvěma dcerami. Jako červená nit se rodinou vine, že 

v té maternální linii ženy zůstanou obvykle samy (babičce zemřel manžel, matka se třikrát 
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rozvedla, sestra se dvakrát rozvedla) a přerušení kontaktu mezi matkou a dcerou (babička 

odešla zpět do Německa, když byla matka v pubertě, Ondřejova sestra odešla do zahraničí 

hned po střední škole). Zajímavým rodinným příběhem byl osud maternálního dědečka, který 

padnul na Štědrý den 1944 za druhé světové války a až teď se zjišťuje, kde přesně, naopak 

slavnou postavou byl Ondřejův otec výtvarník. Respondentova matka trpěla psychózou: 

„Jako malej jsem tomu nerozuměl, nevěděl jsem, proč měla takový emoční stavy, kdy byla 

rozhozená… A pak pobývala vždycky tři, čtyři týdny v nemocnici. (…) Úplně mě to zasáhlo, až 

když mi bylo přes osmnáct a začínal jsem si budovat svůj život, ale pořád jsem bydlel v bytě 

u mamy a najednou jsem byl konfrontovanej s tím, že začala mít různý představy, halucinace, 

stavy, kdy měla pocit, že je napojená na nějakýho fiktivního partnera. A já jsem pak musel bejt 

ten, kdo několikrát musel volat rychlou a nechat jí hospitalizovat na psychiatrii.“ Ondřej si je 

bližší s matkou, i když od určité chvíle ji vnímá jen s tou psychickou poruchou. Rodinná 

loajalita se projevuje v povolání pedagoga. Těžkými situacemi, kterými si prošla Ondřejova 

matka, bylo stěhování z Německa do Čech ve dvou letech, ztráta otce, kterého viděla vlastně 

jen jednou, rozvody, kdy jejím třetím manželem byl alkoholik, a odchod dcery do Kanady, to 

vše se promítalo do rozvoje psychického onemocnění a únikům do vlastního světa. V životě 

Ondřejova otce bylo těžkým obdobím čas normalizace, kdy když chtěl tvořit, musel 

kolaborovat s režimem, a ztráta kontaktu se synem, kterého měl z prvního manželství (starší 

než Ondřej). Jako traumatizující označil respondent ve svém životě dvě situace – v pracovním 

životě: „My jsme tady chodívali na plavání a jednou jsem tam byl s kolegyní, ta měla na 

starosti holky, já kluky, a když jsme se počítali do šaten, tak jeden ten kluk chyběl. Už ho tam 

tahali z vody s plavčíkem a ten kluk se vlastně přitopil a zkoušeli ho oživovat. Na tom místě se 

mu to nepodařilo, odvážela ho záchranka, ale ani jim se to nepodařilo a byl tady pár dní 

v nemocnici a potom umřel. A já ho měl na starost vlastně, tak se řešilo, kdo měl tu hlavní 

odpovědnost, jestli já nebo plavčík. Tak bylo těžký si potom říct, co a jak dál. Budu to moc 

dělat dál? Já jsem tam s nim byl, já jsem ho přived do toho bazénu a už jsem ho neodved 

zpátky. Mám to vlastně furt v sobě, ten pocit viny.“ A v rodinném kontextu: „To už byli táta 

s mami rozvedený, ale furt tam bydlel, měl tam svůj pokoj vlastně, mami bydlela v jinym 

pokoji. A pak se nějak rozhodla, že už tam teda nebude a všechny knížky mu naházela do pytlů 

a ty mu dala před dveře. To si pamatuju tam ty pytle u dveří.“ Ve zpětném pohledu obě 

situace u Ondřeje zvýšily odolnost a opatrnost.  

 

Martin (36 let) vyrůstal ve velmi členité rodině, měl celkem šest dalších sourozenců, 

dva byli vlastní, ostatní byli z předchozích manželství rodičů. Martin uvedl, že všechny 



76 

vztahy v rodině byly a jsou velmi blízké a přátelské. Aktuálně žije s manželkou a dvěma 

dcerami. Respondent se o životní příběhy svých předků zajímá, ale jsou určitá období, o nichž 

je velmi málo informací (např. první manželství obou rodičů), rodokmen vypracoval sám na 

základě dat od babičky: „Babička byla učitelka během druhý světový války, když byly vlastně 

Čechy okupovaný nacistama. A nacisti, aby nějak jako zastřešili to, že je to rasově čistý, tak 

požadovali, aby učitelé byli prověřený asi 2 nebo 3 generace dozadu. Takže babička měla 

sesbíraný opisy matrik a v zásadě archivovaný.“ Jako červená nit se rodinou vine důležitost 

rodiny, i každý ze sourozenců má alespoň dva potomky, a jeho prarodiče i rodiče se seznámili 

na inzerát. Maternální dědeček je opředen legendami, neboť bojoval na italské frontě za 

1. světové války. Rodinná loajalita je patrná ve jménech – Martin je jméno nejen respondenta, 

ale i jeho synovce, otce, děda, stejně tak nejstarší dcery v rodině jsou obvykle pojmenovány 

Jana. Konfliktním článkem rodiny byl nejstarší bratr, který si potom v dospělosti vzal život po 

nezdařené operaci. Rodinným tajemstvím bylo pro respondenta dlouhou dobu to, že ne 

všichni jeho sourozenci jsou vlastní. Těžkými životními situacemi, kterými si prošla 

Martinova matka, bylo to, že nemohla studovat střední školu za komunismu, její první 

manželství provázená domácím násilím, mladý věk, kdy se stala matkou, a následné 

dodělávání si večerní školy. Tyto těžkosti jí pomohla překonat podpora ze strany její matky. 

Naopak Martinův otec si také prošel těžkostmi v prvním manželství, kdy mu byla jeho žena 

nevěrná a následně opustila Čechy i s jejich společnými dětmi. Respondentův otec se tak 

snažil od své první rodiny úplně odstřihnout, zbavil se veškerých fotek atd. Martin neuvedl 

žádnou zkušenost s náročnou situací. 

 

Petra (48 let) vyrůstala s mladším bratrem, její rodiče se rozvedli, když jí bylo 14 let, 

potom žila s matkou. Nejbližší vztahy má respondentka s manželem, dětmi a maternálními 

prarodiči, s matkou je vztah blízký, občasné konflikty, s otcem je vztah vzdálený, konfliktní. 

Jakousi červenou nit v rodině vnímá respondentka v tom, že se rodinou vinou nejrůznější 

mýty, které se třeba vážou k Petřině paternálnímu dědovi, který odmítl svoji třetí dceru zapsat 

do matriky, což bylo v rodině prezentováno velmi negativně. Respondentka však pro něj měla 

do jisté míry pochopení, neboť její děda přišel za války o otce a musel se postarat o svou 

matku a své tři sestry vybavit věnem, tyto informace však musela dohledávat. Idealizovanou 

postavou je Petřina teta, která je silně věřící a neztrácí smysl pro humor, přestože obě její 

dcery jsou vážně nemocné (rakovina, psychiatrická diagnóza od raného věku). Otec měl 

sklony k alkoholismu, v rodině také často vyvolával konflikty. Rodina nese s nevolí, když se 

někdo dá duchovní cestou. Těžkými situacemi, kterými si prošla její matka, bylo dorůstání, 
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kdy se její nejstarší sestra v roce 1967 provdala do Německa, s čímž jejich otec velmi 

nesouhlasil a měl následně problémy s alkoholem, respondentčina matka jako nejmladší 

z dcer byla jakýsi hromosvod otcovy zloby. Další těžkou situací bylo špatně léčené infekční 

onemocnění, které vedlo k celoživotnímu poškození srdce. Tyto zkušenosti u ní vedly 

k pasivitě, sebelítosti, až sebedestruktivitě. Petřin otec si zase prošel dvěma velmi náročnými 

úrazy – úraz na motorce vedl k invaliditě a málem k amputaci nohy, pracovní úraz se naopak 

stal, když mu kousek dřeva utrhl půlku obličeje a následovalo mnoho operací. Jeho heslem 

však bylo, že musí být k sobě tvrdý, nesmí se litovat, povolit. Oba dva případy ovlivnily 

rodinu, kde Petra vyrůstala, neboť oba rodiče byli v invalidním důchodu (ekonomické 

i fyzické dopady). Sama respondentka uvedla, že velmi těžké pro ni bylo narodit se do rodiny, 

kde nikdo nebyl nikým přijímán, dále když jí diagnostikovali autoimunitní onemocnění, které 

není vyléčitelné, a v důsledku toho se rozhodnout jestli dítě mít, či ne. „Moje lékařka mi tehdy 

řekla, že je přesvědčená o tom, že pacientka s ereskou po čtyřicítce bez dětí je neléčitelný 

pacient, velmi moudře tím totiž zhodnotila tu velikánskou míru motivace, kterou člověku do 

života děti přináší a velmi mě podporovala v tom, abych to dítě měla. Nicméně já jsem byla 

v tý době už na terapii, takže to miminko mohlo být v důsledku tý léčby nějak poškozený 

a jeden okamžik, kterej byl pro mě strašně náročnej, byl ten, když jsem podstoupila odběr 

plodový vody a vypadalo to, že miminko není v pořádku. (…) Já jsem si sama soukromě nějak 

začala klást otázku toho, do jaký míry máme právo vůbec uvažovat o tom, kdo má právo na 

život a kdo ne. Kde ta hodnota života tkví.“ Ve zpětném pohledu ji to posílilo především 

v oblasti spirituality. 

 

Milan (41 let) vyrůstal se starší sestrou a oběma rodiči, vztahy s rodiči označil jako 

blízké, přátelské, s prarodiči od blízkých až po vzdálené, aktuálně žije s partnerkou. O životní 

příběhy svých předků se zajímá, ale sám uvádí, že je zase zapomíná, rodokmen v rodině 

vypracovaný nemají. Nějaké životní paralely vidí s bratranci, s nimiž si je také nejbližší, 

uvádí: „Pocit to dělat jinak, třeba zaměstnání, nechodit jako otrok do práce. Nedělat to, co 

dělat nechcem, myslim si, že tahle generace to má víc, než ta předešlá. Že se víc bouříme 

a nechceme dělat to, co nechceme.“ Dle Milana se rodinou nevine žádný opakující se příběh. 

Těžkými životními situacemi, kterými si prošla jeho matka, bylo dětství v rodině alkoholika, 

který byl velmi nevyzpytatelný, dále také vrozená luxace kyčlí, která se kdysi neléčila operací 

ale dlouhou nehybností, takže byla rok a půl bez rodičů v sanatoriu v době své puberty. 

Naopak Milanův otec měl specifický vztah se svou matkou, která byla pravděpodobně 

duševně nemocná. V důsledku toho se utekl do svého vnitřního světa. Milan jako nejtěžší 
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životní situaci uvedl šikanu na základní škole, překonat mu to pomohl humor a odstup od 

reality. Ve zpětném pohledu mu taková zkušenost pomohla při: „Nalezení vlastního středu. Je 

to hodně jako vnitřní svět na pomezí nějakého duchovního. Mohl by tam bejt Bůh, ale právě že 

Bůh je moc takovej vnější. Vůbec svět, celost toho světa a zároveň, že se vyskytujou nějaký 

protikladný věci, který, byť jsou extrémní, tak ve výsledku vzniká nějaká rovnováha. Že si 

člověk musí projít něčím extrémním na obě strany a pak vzniká něco víc.“ Dále to posílilo 

jeho toleranci a více si cení všech pozitivních zkušeností. 

 

Eva (50 let) vyrůstala spolu se starším bratrem, do 17 let vyrůstala s oběma rodiči, 

potom žila jen s matkou. Nejlepší vztahy má respondentka se svými dětmi, dále 

s maternálním dědečkem (blízký, přátelský), ostatní vztahy v rodině jsou blízké, občas 

konfliktní, kromě s paternálním dědečkem, kdy byl vztah vlivem konfliktu zcela přetržen. 

Aktuálně žije s manželem a dvěma syny, třetí syn je již dospělý. Jakousi pomyslnou červenou 

nití v rodině se vine pocit nepochopení dcer matkou (respondentka vůči své matce, která to 

měla zase vůči své matce) a pocit, že matka si byla blíž se svým synem, než dcerou. U obou 

respondentčiných rodičů se také objevuje přetržený vztah se sourozenci. Legendami 

opředenou postavou rodiny je dědečkův bratr, veselý bavič, který nikdy nepracoval, kvůli 

čemuž byl i několikrát zavřený, částečně hrdina, který se však upil k smrti. Obdivovanou 

postavou byl pro Evu její maternální dědeček, cukrář, který byl vždy velmi laskavý. V rodině 

se nikdy nemluvilo o tom, co kdo cítí, nebo prožívá, respondentka to vnímá spíš, jako že 

případné emoce byly divadlo. Respondentka si v mládí byla velmi blízká se svým bratrancem, 

který v 18 letech zemřel při autonehodě, později se svou neteří, která si vzala život ještě před 

prahem dospělosti. Rodinou loajalitu by bylo možné spatřovat v morálních hodnotách 

a v důrazu na kulturu. Respondentka reflektuje, že nemohla prožít truchlení u smrti prarodičů: 

„Umřeli docela brzy, tedy můj dědeček, se kterým jsem měla nejbližší vztah, moje babička, 

tam jsme neměli úplně dobrej vztah, u té jsem měla pocit, že mě nepřijímá. Ani v jednom 

případě jsem se neúčastnila pohřbu, protože mý rodiče si mysleli, že to je zbytečný, aby se dítě 

účastnilo, přitom mi bylo vlastně 10–12 let. To mě štve, to si myslim, že je špatný, že mi to 

vlastně neukončí ten vztah s těma lidma pořádně.“ Těžkými životními situacemi, kterými si 

prošla Evina matka, byly dva rozvody a také rozkmotření se svým bratrem (dědictví), se 

všemi těmito situacemi se vyrovnávala idealizací a bagatelizací. U respondentčina otce nejsou 

těžké životní situace tak patrné, ale Eva se domnívá, že nevydařená manželství jej nějak 

ovlivnit musela. Sama respondentka uvádí, že prožila tři velmi náročné životní situace, blíže 

specifikuje jen jednu – dlouhodobou nemoc, když jí bylo přibližně 38 let, což ji vedlo 
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k otevřenějšímu postoji k problémům a k dialogu sama se sebou. Ve zpětném pohledu tyto 

zkušenosti Evě: „Otvírají cestu k sebepoznání, že vlastně opravdu dávají prostor pro to, aby 

člověk mohl hledat nový způsoby, jak se vyrovnávat s věcma, kterým nerozumí nebo který se 

mu dějou, a neví proč nebo ani neví, že se mu dějou.“ 

 

Marie (50 let) vyrůstala jako jedináček s oběma rodiči do svých 13 let v Polsku, potom 

se celá rodina přestěhovala. Vztahy v rodině, včetně té současné, kde má dvě dospělé děti, 

označila jako velmi blízké či blízké, s manželem občasné konflikty. Jakousi červenou nití, 

kterou respondentka spatřuje v rodině, je opakující se hledání identity, ať už té národní 

(stěhování), nebo náboženské. Dále se opakuje, že Mariina matka těsně nedokončila vysokou 

školu, Marie sama skončila také těsně před státními závěrečnými zkouškami kvůli obavám. 

Celou rodinou se traduje mnoho příběhů a legend, asi nejdůležitějším příběhem lze označit 

osud prababičky, která měla židovský původ, která se přes velkou nevoli rodiny provdala za 

katolíka a odešli do Ameriky, jejich dcera, Mariina babička potom záhadně zmizela za války. 

Marie si byla v raném dětství nejblíže s paternálním dědečkem, protože její otec byl celý 

první rok života pryč (pracovní povinnosti), když se respondentce narodily vlastní děti, velmi 

jí to sblížilo se ženskou linií rodiny – babičkou a matkou. Do určité míry tabuizovaným 

tématem je náboženství – Mariin otec byl laik z přesvědčení, matka katolička, celá společnost 

v Polsku výrazně katolická, prababička byla židovka, ale nechala se pokřtít. Pro respondentku 

je toto nejednoznačné téma, své děti nevedla k žádnému náboženství, aby si mohly samy 

vybrat, aby jim nekomplikovala život. Těžkými chvílemi si Mariina matka prošla za války, 

kdy vyrůstala v péči sestry a koncem války ztratila svojí matku, byla potom v průběhu svého 

života velmi konfliktní. Byla také Romka, takže se za svůj život setkala i s nesnášenlivostí, 

utíkala se k alkoholu. Mariin otec si prošel velmi těžkou nemocí, kdy kvůli nevhodnému 

životnímu stylu nemohla proběhnout transplantace plic, což u něho vedlo k pocitům 

rezignace, smíření a vzteku na sebe samého. O svých těžkostech s Marií mluvil: „My jsme 

měli hodně osobních hovorů, ale vždycky skrz literaturu nebo skrz něco jinýho, že to osobní 

nebylo přímo, ale tohle byl přímej hovor, že to dokázal verbalizovat přímo, říkal, že má one-

way ticket, to nenechal v tom tichu, v tom to bylo výjimečný. Proto si tak uvědomuju, že to byl 

jako výjimečný okamžik.“ Těžkou životní zkušeností pro respondentku byla nedávná rakovina 

prsu, kdy pro ni bylo důležité vědět, že v tomto problému není sama – hledala např. 

internetová fóra. Náročnou situaci jí také pomohl překonat spirituální aspekt: „Důvěra, že 

všechno je přesně tak, jak to má být, takže je důležité mít nějakou důvěru i v to, jak ten svět 

a život jde. A to souvisí hodně s tím, jak jsem byla vychována hodně v těch rodinných 
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příbězích a taky jsem hodně četla. (…) vím, že je neuvěřitelné množství příběhů a že každý 

nějak dopadne, každý nějak skončí.“ 

 

Jan (36 let) je jedináček, vyrůstal v úplné rodině, aktuálně žije sám, je bezdětný. Vztahy 

v rodině považuje za blízké, přátelské. Rodinou se dle respondenta nevine žádný opakující se 

příběh. Zamlčovaným členem je nějaký prapředek, o němž lze dopátrat, že se narodil, ale 

nejsou žádné informace o jeho úmrtí. V předchozí generaci došlo k záměně rolí – paternální 

babička i dědeček byli oba nejstarší sourozenci ve svých původních rodinách a vlivem 

okolností nahradili rodiče dědečkovu bratrovi: „A dokonce ten jeho nejmladší bratr, v jeho 

třech letech mu oba dva ti rodiče zemřeli, tak pak do nějakejch patnácti let se o něj staral 

děda s babičkou.“ Rodinnou loajalitu lze spatřovat v tom, že v rodině sdílí: „Podobnej pohled 

na svět, takovej materiálně nemateriální. Nikdo není věřící, ale nikdo neni nevěřící. Je tam 

nějaká pracovitost, vzdělání, užitečnost, extrémní perfekcionismus. Každej z těch členů se 

snažil dosáhnout nějakýho úspěchu.“ Těžkou životní situací bylo pro Janovu matku úmrtí 

jejích rodičů, stejně tak pro Janova otce ztráta jeho otce. Oba se s tím vyrovnávali fází 

truchlení případně urovnáním a úklidem pozůstalostí. Jan sám žádné těžké situace ve svém 

životě nereflektuje.  

 

Silva (51 let) vyrůstala v rodině se dvěma mladšími sestrami a oběma rodiči, aktuálně 

žije s partnerem, je bezdětná. Jako nejbližší postavu v rodině označila maternální babičku 

(blízký, přátelský vztah), naopak s matkou je vztah vzdálený, přátelský, s otcem byl vztah 

dokonce vzdálený, konfliktní. Opakující se příběh spatřuje respondentka v tom, že ženy 

nebývají v manželství spokojené (Silviina matka a její sestry, Silviina mladší sestra) 

a tendence k úzkostnosti. Slavnou osobností rodiny byl respondentčin otec, botanik, který 

výrazně upřednostňoval práci před rodinou a ke konci života trpěl maniodepresemi. Silva jej 

popisuje jako doma konfliktního: „I v sobotu chodil do práce, dovolenou si bral jenom, když 

jezdil do hor do Asie sbírat kytky, takže on se s náma vůbec jako nebavil, spíš mu vadilo, že 

děláme hluk a tak.“ Těžkými životními příběhy si prošla maternální babička, která přišla 

v raném dětství o matku a i se svými sourozenci skončila v dětském domově, následně si ji 

vzali k sobě příbuzní, ale zemřela i ta náhradní matka. Složitý příběh měla i paternální 

babička, která zase vinou doktorů přišla o své první dítě. Rodinná loajalita spočívá 

v předávání si určitých hodnot – například úcta ke vzdělání, ke knihám. Tabuizovaným 

tématem byly v rodině konflikty, místo tam neměl ani alkohol. Silva uvádí silný pocit 

nespravedlnosti, když ji v dětství přehlásili na adresu k babičce, aby ta nemusela platit 
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zvláštní daň za nadbytečné metry v bytě. Těžkými situacemi, kterými si prošla Silviina matka, 

bylo manželství, těžký úraz kolene a nedávná srážka autem, s těžkostmi se vyrovnávala silnou 

vůlí. Respondentčin otec trpěl psychickými problémy. Sama respondentka uvádí, že její 

nejtěžší chvíle života souvisely obvykle se zdravím a přivedly ji k určitému slevení nároků na 

sebe: „Když jsem odešla z domova, nabrala jsem směr přehnaný zodpovědnosti a chtěla jsem 

si dokázat, že to všechno zvládnu. Plnila jsem různý věci, který jsem si na sebe vymyslela. Ale 

když jsem začala mít nějaký zdravotní problémy, tak jsem najednou zjistila, že jsem to musela 

začít pouštět, a zjistila jsem, že to byly hrozný blbosti, co jsem dělala.“ 

 

Vít (36 let) vyrůstal jako prostřední dítě (starší sestra a mladší bratr) v úplné rodině 

s oběma rodiči, aktuálně žije sám, bezdětný. Vztahy v rodině označil jako blízké, přátelské, 

kromě paternální babičky, která byla dost konfliktní a odložila své dcery do dětského domova. 

Primární rodina velmi drží pospolu, jezdí spolu na dovolené, vypráví se mnoho rodinných 

historek. Zajímavou a idealizovanou postavou rodiny byl maternální praděda, který byl jako 

legionář na Sibiři. Následně působil jako velitel vojenské posádky v jižních Čechách, kdy 

zajistil klidný odchod německých jednotek na konci války, neboť u nich měl respekt. 

Konfliktní byla paternální babička a Vítovy tety, s nimiž aktuálně rodina nemá žádný kontakt. 

Vít spatřuje rodinnou loajalitu v morálních hodnotách i v náboženském přesvědčení (ateisté). 

Rodinným tajemstvím by mohly být osudy některých jejích členů, které se mimo rodinu 

nešířily. Těžkými životními situacemi, kterými si prošla Vítova matka, byly dvě setkání se 

smrtí – v 55 letech měla plicní embolii a prošla si klinickou smrtí a dále: „Ještě jeden hodně 

silnej kontakt se smrtí, kdy byli moji rodiče na lodi na moři a ta loď začala hořet, byla to 

hodně vypjatá situace, sotva se zachránili, šlo tam o minuty, a taky říkali, že je to hodně 

změnilo. Mamka to zažila v rozpětí třeba 10 let.“ Po těchto zkušenost vnímala, že vlastně má 

odrostlé děti, vychovala rodinu a léta navíc má „jako bonus“. Pro Vítova otce bylo náročné 

porevoluční období, 90. léta a boje o restituce, což u něho posílilo pocit zodpovědnosti 

k rodině. Sám respondent uvádí jako velmi náročné své vysokoškolské studium: „Kdy jsem se 

učil nějakých 12–15 hodin denně, zvracel jsem ze stresu, bylo to hodně psychicky náročný, 

dostal jsem se do takový pasti, kdy jsem ztratil vnímání času. (…) Měl jsem období asi půl 

roku, kdy jsem se nesmál, jsem se vlastně bál pohledu do zrcadla, fakt to bylo špatný, a od tý 

doby mám fyzickou potřebu rozesmávat lidi.“ Toto období mu pomohla zvládnout rodina 

a jeho vlastní urputnost, ve zpětném pohledu mu to přineslo větší schopnost rozpoznat, co je 

důležité, i být již předem opatrný. 
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Karel (38 let) má o tři roky mladšího bratra a o dvanáct let mladší sestru, vyrůstal 

s oběma rodiči, ale aktuálně žije sám, bezdětný. Vztahy v rodině označil jako blízké 

a přátelské s rodiči a jako vzdálené s prarodiči. Jakýsi opakující se příběh, červená nit je velmi 

autoritativní postava otce (děda – otec, otec – Karel) a moravský vinohrad, který se dědil 

napříč generacemi, až teď Karel se snaží přerušit obě linie, vinohrad prodali. Idealizovanou 

postavou je paternální dědeček, který se vypracoval z učně u Bati ve Zlíně na obecního 

soudce. Zamlčovanou postavou rodiny byl Karlův strýc, který vlivem různých událostí 

skončil na ulici a zemřel v zapomnění. Rodinou se táhne také velmi kladný vztah k alkoholu. 

Rodinná loajalita byla nejen v dědění vinohradu, ale i jmen napříč rodinou. V primární rodině 

se příliš nesdílely pocity, svoboda nebyla ani v otázkách týkajících se sebeurčení či 

spirituality, kdy si Karlův bratranec musel vybojovat uznání své homosexuální orientace. 

Karel se celkovou otevřenost rodiny snaží aktuálně měnit. Těžkými situacemi, jimiž si prošla 

Karlova matka, bylo stěhování ze Slovenska na Moravu a dorůstání s dalšími šesti sourozenci 

ve třech malých místnostech, dále úmrtí jejích rodičů, autoritativní povaha jejího manžela, 

i jeho vážné zdravotní problémy. Tyto zkušenosti v sobě uzavřela. Karlův otec si prošel 

ztrátou zaměstnání, těžká pro něj byla ztráta rodičů, kolaps organismu vlivem alkoholu, 

kterým všechny těžkosti řešil. Sám respondent uvádí jako náročnou situaci šikanu na 

základce, některá úmrtí v rodině nebo vidět otce v kómatu. Dále popisuje těžké momenty: 

„Kdy mě to v životě párkrát trochu srazilo na kolena, to, že jsem v nějakou chvíli byl 

absolutně nešťastný se svým životem a nevěděl jsem co s tím, nevzpomenu si přímo na ten 

mechanismus, který to spustil. Došlo to do fáze, kdy se mi vůbec nechtělo vyjít z domu, 

z postele, jít do práce, vůbec nic dělat. Nikdy jsem se nepokusil o sebevraždu, ale přemýšlel 

jsem o tom.“ Na základě těchto zkušeností vyhledal terapeutickou pomoc. Ve zpětném 

pohledu těžkosti posílily jeho osobní rozvoj, otevřely spirituální otázky.  

 

Ivana (47 let) vyrůstala v úplné rodině s o osm let mladším bratrem. Vztahy označila 

jako velmi blízké v aktuální rodině, jako blízké, přátelské v původní rodině včetně prarodičů, 

kromě maternální babičky, která byla občas konfliktní. Aktuálně žije respondentka 

s manželem a dvěma dcerami. Dle Ivany se rodinou nevine žádný opakující se příběh. 

Respondentka vidí určité životní paralely se životem své matky, idealizovanou postavou byl 

pro Ivanu maternální dědeček, který byl laskavý a vždy si na ní udělal čas. V rodině je 

přetržený vztah s bratrem matky, Ivaniným strýcem, který trpí maniodepresivní psychózou, 

jeho syn se při studiích pokusil o sebevraždu po neúspěšné zkoušce. Rodinnou loajalitu lze 

najít v tradicích, společných oslavách i některých dovolených. Těžkou situací, kterou si prošla 
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Ivanina matka, bylo úmrtí jejího otce, který trpěl Alzheimerovou chorobou, a péče o něho 

byla náročná. Respondentčin otec se musel vyrovnat s nečekaným úmrtím svého bratra: „Byli 

na sobě hodně fixovaní a vázaní a přebíral potom, nebo zbyly po něm tři děti a můj táta 

potom vypomáhal v tej původní rodině i finančně i fyzicky.“ Oba rodiče se s těžkostmi 

vyrovnávali s pomocí celé rodiny, sama respondentka žádnou náročnou situaci nezažila.  

 

Veronika (45 let) má staršího bratra, vyrůstala v úplné rodině, aktuálně žije s partnerem 

a dcerou. Vztah se svými rodiči hodnotí jako blízký s občasnými konflikty, s ostatními včetně 

své současné rodiny jako blízký, přátelský. V rodině mají vypracovaný rodokmen, nad 

rodinnými příběhy se potkávají, ale rodinou se, dle respondentky, nevine opakující se příběh. 

Veronika vidí určité životní paralely s dědečkovou sestrou, která kráčela životem 

nekonvenčně. Zamlčovanými příběhy jsou osudy těch, kteří sami ukončili svůj život – 

zemědělci, kteří reagovali na kolektivizaci (dědův bratr i sestra), ale i nedávný dobrovolný 

odchod respondentčina bratrance. V rodině nefungovalo sdílení pocitů a prožitků, celkové 

pesimistické ladění členů rodiny, v době dospívání respondentky bylo také domácí prostředí 

velmi konfliktní, což vedlo k vypjatým vztahům v rodině. Respondentka tyto situace řešila 

nejen experimentací s různými drogami, ale i tím, že: „V osmnácti jsem se vdala na truc, za 

člověka, kterýho jsem vůbec neznala, pak jsme se nějakou dobu vůbec s rodiči nebavili a pak 

jsem ještě odcestovala do Izraele, a když jsem se vrátila, tak najednou se něco zlomilo. 

Protože táta se třeba hodně hodně snažil mě zastavit v tý cestě, protože taky z pohledu 

bezpečí, takže vypravit se stopem do Izraele není pro rodiče úplně ideální představa.“ 

Rodinnou loajalitu lze spatřovat v opakujícím se povolání matematik, fyzik v mužské linii 

rodiny (děda, otec, strýc, bratr atd.) a velkému důrazu na výkon. Tabuizovaným tématem 

v rodině je sex a smrt. U některých úmrtí nebyl moment truchlení, neproběhl žádný obřad, 

žádné rozloučení. Dle respondentky neprožila její matka žádnou velmi náročnou situaci. 

Veroničině otci pak zemřel jeho otec, když mu bylo pouhých dvacet let: „Protože je nejstarší, 

on měl ty dva mladší sourozence a tu mámu, tak se stal trošku náhradou toho táty, že byl ta 

hlava rodiny a nedospěl, že prostě má hrozně dětinský modely chování, vlastně neumí některý 

věci řešit vůbec, chodí žalovat třeba.“ Sama respondentka zažila ve svém životě velmi 

náročné situace, které však blíže nespecifikuje. Pomohlo jí sdílení s dalšími lidmi, čtyřletý 

psychoterapeutický výcvik a další podpůrné skupiny. Ve zpětném pohledu tyto zkušenosti 

pomohly respondentce k tomu, že teď vede normální život, má rodinu. 
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Kamila (39 let) má jen o rok mladšího bratra, do svých sedmnácti let vyrůstala s oběma 

rodiči, potom jen s otcem. Vztahy v rodině označila jako velmi blízké v aktuální rodině 

(manžel, dva synové), jako blízký, občas konfliktní s otcem, konfliktní s matkou. Rodinou se 

opakují špatné partnerské vztahy u babičky a matky respondentky, dále nemožnost vyjádřit, 

co si člověk myslí negativního, neboť to se hned setká s odmítnutím či neporozuměním. 

Idealizovanou postavou v rodině byla pro respondentku prababička, u níž často Kamila 

bývala, zamlčovanou postavou je maternální vlastní i nevlastní dědeček, které vůbec 

nepotkala. Přetržený vztah vlivem konfliktů je s matkou, komplikovaný vztah má Kamila 

s bratrem. Zajímavé je, že v rodině se opakují jména – respondentka má jméno blízké s otcem, 

s nímž si byla i povahově bližší, obdobně její bratr má jméno po matce, s níž po rozchodu 

rodičů zůstal. Rodinnou loajalitu můžeme dále spatřovat v pomáhajících profesích u žen 

(babička – zdravotní sestra, matka – učitelka, respondentka – psycholožka). Rodinným 

tajemstvím či tabu jsou paralelní vztahy Kamilina otce i zamykání určitých místností v bytě. 

Těžkou situací, jíž si prošla respondentčina matka, byl odchod biologického otce z rodiny, 

když jí byl rok a tvrdá výchova matky i nevlastního otce, dále úmrtí matky, na niž byla hodně 

fixovaná: „Takže se těžko smiřovala s tím, když jí odešla máma. Tam bylo třeba pro mě těžký, 

že babiččino přání třeba bylo, aby nebyl pohřeb, ale neproběhlo vůbec žádný rozloučení, tak 

jsem tohle brala jako křivdu zase já.“ S těžkostmi se vyrovnávala pomocí léčitelů. Nejtěžší 

situací pro Kamilina otce bylo manželství i ztráta jeho rodičů, s čímž se vyrovnával skrze 

paralelní vztahy a alkohol. Pro respondentku bylo náročné vyrůstání v konfliktní rodině, 

s čímž se následně vyrovnávala skrze psychoterapii a ve zpětném pohledu ji to posílilo 

v osobním rozvoji. 

7.4 Analýza odpovědí respondentů 

7.4.1 Životní příběhy předků v rodinné paměti 

Otázky v rozhovoru, jež mapovaly tuto oblast zájmu o příběhy předků a rodinnou paměť, 

byly: 

Zajímáte se o životní příběhy Vašich předků (rodiče, prarodiče, praprarodiče atd.)? 

Vnímáte ve Vašem zájmu nějaký zlom, od kdy Vás rodinné příběhy zajímají?   

Máte ve své rodině vypracovaný rodokmen? Je případně něco, co Vás v něm nejvíce zaujalo? 

Máte pocit, že se Vaší rodinou vine opakující se příběh, jakási červená nit? Pokud ano, jakého tématu se 

to týká? 

 



85 

Většina respondentů se shodne, že se zajímá o příběhy svých předků (rodičů, prarodičů 

atd.). Především je zajímá, odkud pocházeli a jak ti předkové žili, nebo uváděli, že k nim mají 

emoční vztah či cítí, že si nesou nějaké dědictví. Pouze dvě respondentky uvedly, že se 

o příběhy nezajímají, a dva respondenti zmínili, že je příběhy dříve zajímaly, ale aktuálně 

nežije už nikdo, kdo by jim k tomu něco řekl. Teuschel (2017, str. 119–120) uvádí, že „pro 

sledování faktoru předků je samozřejmě velice užitečné vědět, jak a kde žili moji předkové, 

jaká povolání vykonávali a kolik dětí vychovávali. […] Údaje a náznaky z bádání o předcích 

i z dobových dějin mohou být pro pohled na naše emocionální dědictví velice užitečné.“ 

Výzkumy ukazují, že v rodinách se pamatují lépe a déle příběhy s emočním nábojem než ty 

emočně neutrální – např. tragická smrt přežije v rodinné paměti déle než nekomplikované 

manželství (Švaříčková Slabáková a kol., 2018). 

Zájem o příběhy předků uvádí někteří už od dětství, protože jim prarodiče příběhy 

vyprávěli. Jiní spatřují zlom v momentě, kdy se vdávali/ženili, když se jim narodily vlastní 

děti, když začali chodit do terapie, objevilo se u nich závažné onemocnění nebo se sami 

pustili do tvorby rodokmenu. Často uvádějí, že čím jsou starší, tím více je toto téma zajímá. 

Ve většině případů mají v rodině také vypracovaný rodokmen, i když někteří jsou vůči 

rodokmenu kritičtí, což vysvětlují tím, že jsou tam jen jména a data, nelze se dozvědět nic 

o daném člověku. Jako nejzajímavější považují dozvědět se, že mezi jejich předky byly nějaké 

slavné osobnosti či šlechta, nebo že pocházeli ze zahraničí. Pouze čtyři respondenti uvedli, že 

v rodině nemají vypracovaný rodokmen.  

Každá rodina si utváří svůj příběh, jímž se někdy vine nějaká opakující se sekvence, 

situace, vzorec, jakási červená nit. V každé rodině je to individuální a specifické. 

Mezigeneračně se opakující (tedy vyskytující se alespoň ve dvou generacích) příběhy 

v rodinách respondentů bychom mohli rozdělit do několika oblastí. Často se opakují 

partnerské obtíže – například nespokojená manželství a rozvody, osamělé ženy, které 

zůstanou na rodinu samy. Dále narušení ve vztahu rodič – dítě jako například: chybějící rodič 

(vlivem úmrtí), silně autoritativní otec, otec alkoholik, opakující se nepochopení matkou či 

protěžování sourozence opačného pohlaví. Další oblastí, která se může mezigeneračně 

opakovat, jsou charakterová specifika – například nízké sebevědomí v ženské linii, úzkostné 

ženy v rodině, dále hledání identity (národnostní či náboženské) či přerušení rodinných vztahů 

kvůli majetku.  
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7.4.2 Role v rodině 

Téma rolí v rodině bylo zjišťováno prostřednictvím otázek: 

Je mezi Vašimi předky/příbuznými/potomky někdo, u koho byste řekl/a, že máte podobný životní příběh? 

Pokud ano, kdo a proč? Jaký k němu máte vztah? 

Je mezi Vašimi předky/příbuznými/potomky někdo, kdo je pro Vás spojen s legendou či příběhem? 

Pokud ano, kdo a proč? Jaký k němu máte vztah? 

Je mezi Vašimi předky/příbuznými/potomky někdo, kdo je idealizován? Je pro Vás vzorem? Pokud ano, 

kdo a proč? Jaký k němu máte vztah? 

Je mezi Vašimi předky/příbuznými/potomky někdo, kdo je zamlčován, jakoby do rodiny nepatřil? Jak se 

k tomu stavíte Vy? 

Je mezi Vašimi předky/příbuznými/potomky někdo, kdo ve svém životě dosáhl něčeho důležitého, stal se 

slavným či uznávaným? Pokud ano, kdo a díky čemu? Jaký k němu máte vztah? 

Je mezi Vašimi předky/příbuznými/potomky někdo, kdo si prošel velmi náročnými životními situacemi? 

Pokud ano, kdo a jakými? 

Je ve Vaší rodině někdo, kdo měl problém s alkoholem nebo drogami? Pokud ano, jaký je Váš vztah 

k této osobě? 

Je mezi Vašimi předky/příbuznými/potomky někdo, kdo je spojován s psychiatrickou diagnózou? Pokud 

ano, kdo a s jakou?  

Máte pocit, že došlo ve Vaší rodině k záměně rolí (např. že se někdo musel starat o své mladší sourozence 

a nahradit tak rodiče atd.)? 

 

Oblast rolí v rodině byla mapována otázkami směřujícími vždy na široký okruh členů 

rodiny, jako jsou předci, příbuzní a potomci ve vztahu k respondentovi. Role v rodině také 

zásadně ovlivňuje naše sebepojetí, rodina si vytváří očekávání, jaká má být holčička a jaký 

naopak chlapeček (Teuschel, 2017).  

První otázka rozhovoru směřovala na dalšího člena rodiny s podobným životním 

příběhem, životní paralelou. Dvanáct respondentů uvedlo, že nemají v rodině nikoho 

s podobným životním příběhem jako oni sami. Naopak devět respondentů našlo určité 

paralely ve své rodině. Nejčastěji zmiňovaly rodiče stejného pohlaví a to především v přístupu 

k rodině nebo k profesi, dvě respondentky uvedly někoho z příbuzenstva, kdo dokázal 

podobný kariérní růst či posun jako ony samy. Jedna respondentka zmínila babičku, která se 

vyrovnávala se ztrátou dítěte obdobně jako sama respondentka, další zmínila sestru, kdy 

se obě vyrovnávaly s úmrtím rodičů. Jeden respondent nachází podobný životní příběh 

u svých bratranců, kteří jsou mnohem nekonvenčnější až rebelující oproti předchozím 

generacím.  

Rodinné legendy mají obvykle pozitivní konotaci a mohou vystoupit do popředí 

obzvláště v těžké době či během krize (jako možný identifikační vzor) a stát se důležitým 
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pozitivním zdrojem pro sebepojetí (Teuschel, 2017). V rodinách respondentů nejčastěji kolují 

příběhy a legendy o válečných veteránech. Výzkumy ukazují, že napříč generacemi často 

dochází k heroizaci, kdy jsou příběhy týkající se velkých dějinných událostí přeměňovány 

v pozitivnější a dramatičtější tak, že předci z nich vychází jako hrdinové (Švaříčková 

Slabáková a kol., 2018; Welzer, Moller, Tschuggnall, 2010). Nepříjemným či drastickým 

událostem často mladší generace nenaslouchají a přetvářejí je podle svých vlastních 

očekávání a zkušeností s daným předkem (Welzer, Moller, Tschuggnall, 2010).  

Respondenti dále zmiňovali legendami opředené silné či slavné osobnosti, nebo naopak 

mluvili o předcích tzv. do větru, kteří prohráli majetek, nebo byli nějak zvláštní. Například 

jedna respondentka zmínila příběh jednoho příbuzného: „Ten strejda Milan, dědečkův bratr, 

to je velká legenda. Na jednu stranu je to velkej hrdina, protože dokázal čelit tomu 

komunistickýmu režimu a budování socialismu, na druhou stranu je to tajemná postava, 

protože brzo umřel. Moje máma říká, že se uchlastal, jemu bylo asi 35 nebo 40, když umřel.“ 

Často se v rodině objevuje i člen, který je idealizován a může být pro ostatní vzorem. 

Pro některé respondenty to byl předek, který vynikal zbožností (u těch, u nichž bylo 

náboženství důležitou součástí života), nebo naopak válečný veterán (především u mužů) či 

ten, kdo se propracoval k dobré pracovní pozici. Idealizovanou postavou mohou být i rodiče, 

kteří zemřeli v době, kdy byli respondenti ještě malí a zůstaly jim jen ty nejlepší vzpomínky. 

Dále mohou být idealizováni prarodiče, kteří vynikali laskavostí a schopností naslouchat, 

když hlídali svá vnoučata (obdobně i Švaříčková Slabáková, Sobotková, 2018). Jedna 

respondentka uvedla: „Možná ta babička, která celej život trpěla za svůj původ ze Slovenska. 

Ona si potom vzala dědu a přestěhovali se do Prahy a babička potom celej život trpěla 

a styděla se za to svý nízký, nedokončený vzdělání a za ten svůj sociální původ… A já jsem to 

vlastně nikdy nepoznala, když jsem byla malá, mně právě přišla jako vyrovnaná a srovnaná, 

když jsem byla malá holka. Takže jsem si jí asi idealizovala, nebo jsem tam neviděla, to, co 

tam bylo…“ Teuschel (2017) k pocitům studu (a viny) dodává, že se často předávají 

transgeneračně a komplexy viny a zahanbenosti u jedné generace mohou mít svůj původ 

v tom, že jejich rodiče (nebo někdo jiný v předchozí generaci) měli problémy s vlastní 

hodnotou. Zajímavé je, že idealizovaným členem rodiny v žádném z případů nebyla osoba, 

která byla označená jako slavná a která dosáhla v životě něčeho významného (vědci, 

sportovci, umělci). 

Zamlčovanou postavou rodiny je naopak nejčastěji někdo, jehož odchod z rodiny nebyl 

zpracován a přijat (rozchod, úmrtí, sebevražda), kdo byl vězněn či prohrál v kartách majetek. 

Vyčleňovanou osobou z rodiny může být i někdo konfliktní nebo někdo, kdo byl v době 



88 

socialismu prorežimní. V jednom případě bylo respondentce až do jejích dvanácti let 

zamlčováno, že má nevlastního bratra: „Dozvěděla jsem se o něm, až když mi umřela máma 

a my jsme dělali pořádek v dokumentech, tak jsem tam zahlídla otcův oddací list s maminkou 

a dověděla jsem se, že byl rozvedenej, když si jí bral. A pak měl nějakou slabou chvilku, tak mi 

řekl, že jak by se mi líbilo mít bratra. A já myslela, že myslí toho kloučka, kterého má ta nová 

paní, kterou si asi jednoho dne vezme, jenomže on tim myslel toho bráchu, kterýho už jsem 

měla o pět let staršího.“ 

V každé rodině je někdo (obvykle i více osob), kdo si prošel náročnými životními 

situacemi, ty mohou pramenit z vnějších příčin (válka, komunismus atd.) nebo z rodinných 

důvodů. Generace prarodičů respondentů se nevyhnula válečným utrpením, i když jejich 

prožitky se mohou velmi lišit (válečná fronta, koncentrační tábor, zajetí, věznění, totální 

nasazení), míra traumatizace byla vždy vysoká. V České republice byla jedna totalita 

vystřídána záhy druhou, aniž by byl prostor promluvit o zážitcích spojených s válkami 

a okupací. Za komunistů se mnohým rodičům respondentů nevyhnula kolektivizace a s tím 

spojená ztráta majetku, nucené přerušení podnikání, nemožnost studovat, tvrdé výslechy či 

náboženské represe. U někoho byla pohřbena naděje a idea o svobodě při vpádu vojsk 

Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Jedna respondentka se dokonce v době této události 

narodila (viz kazuistika Kláry). Někdo si však nese spíš traumata z partnerského či rodinného 

života – rozvody, rozchody, ztráty rodičů, úmrtí potomka, silně autoritativní výchova, vlastní 

onemocnění atd. Tato traumata jsou obvykle osobnější a možná lze říci, že i skrytější. 

Někdy mohou být role v rodině ovlivněny dalšími faktory, jako jsou psychické obtíže 

některého člena rodiny, alkoholismus či další okolnosti. Často se v rodinách objevují 

psychické obtíže a psychiatrické diagnózy – nejčastěji maniodeprese či deprese, dále 

schizofrenie a úzkosti. V jedné rodině se dokonce otec léčil pro maniodepresivní epizody, 

matka pro úzkosti a sestra respondentky je medikována pro depresivní a úzkostné stavy. 

V ostatních případech se obvykle duševní onemocnění vyskytují v rodině jednotlivě. Sedm 

respondentů uvedlo alkoholismus v rodině (u rodiče či prarodiče), což je vlastně jedna třetina 

dotázaných. Jedna respondentka uvedla, že její matka vyrůstala s otcem alkoholikem, aby si 

potom našla alkoholika i za muže, takže respondentka vyrůstala v obdobném prostředí jako 

před tím její matka, vzorec se zopakoval. V jiném rodinném příběhu zase alkohol v paternální 

linii výrazně narušil vztahy mezi sourozenci navzájem i s jejich matkou, objevovaly se hádky, 

konflikty, nekomunikace. Jeden respondent uvedl jako traumatizující zkušenost vidět svého 

otce po kolapsu organismu kvůli alkoholu v kómatu ležet v nemocnici na kapačkách. Méně 

časté byly souhlasné odpovědi na drogovou problematiku. Jedna respondentka uvedla, že 
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v určitém období vzdoru vůči svým rodičům a při potřebě vymezit se experimentovala 

s různými látkami, jednomu respondentovi zemřela neteř žijící v zahraničí na předávkování, 

syn jedné respondentky užívá marihuanu.  

Role v rodině mohou být narušeny i jinak, například tím, že někdo v rodině chybí (úmrtí 

či rozvod atd.), v důsledku čehož může dojít k záměně rolí, tzv. parentifikaci. Tenenbaum 

(2018, str. 153) uvádí, že: „mnoha dětem v nefunkčních rodinách je velmi brzy přidělena 

rodičovská role: je jim nevědomě uloženo, aby se staraly o své rodiče (nebo o jednoho 

z nich).“ Celkem dvanáct respondentů uvedlo, že se tento fenomén u nich v rodině objevil. Ve 

dvou případech došlo k záměně rolí v generaci prarodičů, kteří ztratili rodiče, a denní 

fungování jejich dědečka mohlo vypadat například takto: „Údajně šel ráno do školy, pak 

běžel přes pole domů a uvařil tam těm sourozencům.“ Dále čtyři respondenti zmínili, že 

k záměně rolí došlo u jejich rodičů, což jedna z dotázaných popisuje: „Moje máma se 

narodila za války, vlastně v roce 1940. A její sestra byla o sedm let starší a zažila ještě takový 

ten soumrak těch dobrých časů před válkou. A potom přišla válka a narodila se jí sestra, 

o kterou se musela starat, takže ten jejich vztah byl částečně láskyplný, ale taky hodně 

výbušný a hádavý…“ Dalších šest respondentů popisovalo, že k záměně rolí došlo přímo 

v jejich generaci, kdy se oni starali o sourozence, nebo sourozenec o ně samé. Jedna 

respondentka tak popisuje těžké období, kterým si rodina procházela po úmrtí matky: 

„Vlastně můj bratr se staral o rozpočet, aby bylo doma všechno v pořádku, opravený a tak, 

protože tatí, teďka si úplně neuvědomuju, kde byl, pravděpodobně někde na služební cestě… 

Ale ten denní provoz, to bylo zařízený takhle… Nejstarší sestra vařila a starší sestra se 

starala o mě, co se týká oblečení a tak. Takže vlastně sestry se o mě staraly jako matka a můj 

bratr jako táta…“ V žádném z uvedených případů se záměna rolí, dle respondentů, 

neopakovala. 

7.4.3 Rodinné fungování a otevřenost 

Téma rodinného fungování bylo mapováno např. těmito otázkami: 

Máte pocit, že v příběhu Vaší rodiny chybí nějaké klíčové informace (např. o některých členech rodiny, 

o některých obdobích atd.)?  

Máte pocit, že je Váš vztah s někým z rodiny přetržený (např. vlivem konfliktů, výrazně odlišných 

přesvědčení atd.)? 

Máte pocit, že ve Vaší rodině existuje perspektiva otevřené budoucnosti a pozitivní naděje? 

Máte pocit, že je ve Vaší rodině možnost otevřeného vyjadřování pocitů? Pokud ano, mezi kterými členy?  

Kdo ve Vaší rodině obvykle vyvolával neshody nebo konflikty? A kdo se je naopak snažil udobřit? 

S kým jste si v rodině (předci, příbuzní, potomci) nejbližší? Změnilo se to nějak v průběhu času? 

Se kterým rodičem jste si bližší?   
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Objevují se ve Vaší rodině nějaké opakující se závažné nemoci? Pokud ano, jaké a od kterých předků? 

Vyskytla se ve Vaší rodině sebevražda?   

Objevilo se ve Vaší rodině tajemné úmrtí (zmizení, nevysvětlitelné okolnosti smrti atd.)?  

Máte pocit, že jste Vy nebo někdo z rodiny neměl/a příležitost či prostor prožít truchlení u některého 

úmrtí v rodině?  

Máte nějaké rodinné tajemství (např. vážné nemoci, úmrtí, postižení, paralelních vztahy, rozchodů, 

finance atd.)?  

Objevuje se ve Vaší rodině nějaké tabuizované téma, o němž se v rodině nemluvilo? 

 

Tato skupina otázek má za cíl zmapovat míru otevřenosti rodiny k různým tématům, či 

naopak tajemství a tabu. Celkem čtrnáct respondentů uvedlo, že jim v rodinném příběhu chybí 

nějaké klíčové informace, které se týkají buď jednotlivých rodinných členů, nebo období, 

jimiž si rodina prošla. V generaci prarodičů sedmi respondentům chybí detaily ze života, když 

je třeba dotázaní sami nezažili, nebo informace o paralelních vztazích, o zamlčovaných 

předcích (záhadná úmrtí, sebevraždy) či o fungování rodiny za války. Dalším respondentům 

chybí informace o jejich vlastních rodičích, protože o tom obecně nechtějí mluvit, nebo je 

jejich předchozí život opředen tajemstvím (např. předchozí manželství). Jeden respondent 

nikdy nepoznal svého biologického otce: „Jsem se na to i mámy ptal, ale ta o něm mluvit 

nechce… I z fotek ho má vystříhanýho.“ Jedné respondentce zemřela matka, když jí bylo 

dvanáct let, a ostatní příbuzní se velmi rozchází ve vyprávění o jejím dětství. Další 

respondentce zemřeli oba rodiče v mladém věku a také už se není koho zeptat.  

Ve většině rodin jsou některé vztahy zpřetrhané. V pěti případech se rodiče 

respondentek rozhádali se svými sourozenci kvůli dědictví a byly přerušeny kontakty se širší 

rodinou (tety, strýcové a jejich rodiny). V jednom případě jsou paternální tety tak konfliktní, 

že se s nimi respondentova rodina nestýká. Jedna respondentka na určitou dobu přerušila 

vztahy se svými rodiči. Další respondentka se asi deset let neviděla se svým otcem a vztahy se 

formálně obnovily až těsně před jeho smrtí. Dvě respondentky hodnotí jako přetržený vztah se 

svým otcem, kdy v obou případech do vztahu vstupoval alkohol a osobnostní zvláštnosti 

rodiče. Jedna respondentka se prakticky nestýká se svou matkou kvůli její konfliktnosti a další 

respondentka uvedla, že je aktuálně přetržen její vztah s jejím starším synem: „Je to dost 

komplexní problém, jednak jsme každej jiná osobnost a máme jiný hodnoty, jiný představy 

o světě a o budoucnosti… A myslim si, že je tam velkým problémem, že mu chybí otec…“  

Perspektiva otevřené budoucnosti a pozitivní naděje úzce souvisí s tím, zdali rodina má 

nějakou kontinuitu v potomcích. Většina respondentů se shodla na tom, že tyto fenomény 

v rodině jsou, dvě respondentky jasně odlišily, že až v té současné rodině je nějaký 
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optimismus a naděje, že ta primární rodina nefungovala tak, jak měla. Z pěti respondentů, 

kteří v rámci této studie nemají vlastní děti, tři uvedli, že v jejich rodině pozitivní naděje není, 

nebo že nemyslí do budoucna.  

Dále bylo zjišťováno, jestli v rodinách respondentů existovala možnost otevřeného 

vyjadřování pocitů. Odpovědi zde budou porovnány s hodnocením vztahu k rodičům. 

Z analýzy odpovědí vyplývá, že v osmi případech má respondent velmi blízký nebo blízký 

vztah s rodiči a v primární rodině dobře fungovalo sdílení pocitů. Ve dvou případech jsou 

vztahy s rodiči označeny jako blízké, ale ke sdílení emocí nedocházelo. Jeden respondent 

i přes dobré vztahy s rodiči preferoval své prožitky sdílet se svými vrstevníky. Z odpovědí 

ostatních respondentův vyplývá, že ke sdílení duševních obsahů v rodinách nedocházelo. 

V těchto rodinách jsou také uváděny vztahy jako občas konfliktní nebo konfliktní. Je otázkou, 

zda narušení vztahu rodič – dítě pramení z nemožnosti nebo neschopnosti sdílet emoce, nebo 

jestli je to až výsledek této nekomunikace. Někteří respondenti uvádějí, že se pocity v rodině 

nesdílely, u někoho se vůbec neprožívaly a emoce nebyly přítomny, další uvádí, že to bylo 

vše jako divadlo, ale chyběla tomu opravdovost a upřímnost. Jeden respondent uvedl, že ač si 

byl v něčem bližší s otcem, neboť jeho matka trpěla psychózou, tak pocity se s ní sdílely lépe. 

Jedna respondentka tuto důležitou problematiku shrnula slovy: „Nesdíleli jsme pocity, to se 

člověk horko těžko učí. Protože to vůbec nebylo… Nevím, do jaké míry je to možná generační 

záležitost, narážím na to dost často, že si mý vrstevníci stěžujou, že se s rodičema některý věci 

nedají vůbec probírat. Jakoby oni nebyli moc zvyklí na to, ta poválečná generace, si nastavit 

nějakou sebereflexi, mi to tak přijde. Velice rychle, když by se mělo otevřít nějaký diskutabilní 

téma, tak okamžitě mají pocit, že se musí postavit do nějaké defenzívy. Možná to bylo tím, že si 

prošli válkou, možná to bylo zvláštní atmosférou 50. let, ve které vyrůstali. Těžko říct, ale 

myslím si, že je to pro tu generaci dost typický. Že se musí naučit, že když s někým 

nesouhlasím, tak to neznamená, že s ním nesouhlasím jako s osobou, nesouhlasím s nějakým 

názorem nebo postojem, ale myslím si, že tady je hrozně rychle ten pocit nebo ten stav, že se 

ten člověk cítí v ohrožení, protože se cítí být kritizovanej jako osoba.“ 

V každé rodině se obvykle vyskytuje konfliktní postava, která vyvolává neshody. 

Protipólem je naopak někdo, kdo se snaží rozepře udobřit a zmírnit. Pravděpodobně nejlepší 

je, pokud konflikt v rodině dokáže udobřit partner hádavé osoby, k čemuž však docházelo jen 

ve čtyřech případech (děda – babička, otec – matka). V dalších případech byla konfliktní 

postava rodičem a potomek se snažil neshody zažehnat, což zmínili také čtyři respondenti. 

Obrácená situace se objevila v jedné rodině, kde byl silně konfliktní postavou nevlastní bratr 

respondenta (který později ukončil život dobrovolně) a vzniklé pře se snažila napravit matka. 
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Ve dvou případech se neshody odehrávaly v širší rodině (tety a rodiče respondenta, babička 

a celá rodina respondenta). Tři respondenti uvedli, že jejich matky byly konfliktní a v rodině 

nebyl nikdo, kdo by se jim postavil. Jedna respondentka uvedla, že rodiče se mezi sebou nejen 

hádali, ale i bili.  

Blízkost s dalšími členy se v průběhu života respondentů proměňovala. V rodinách 

respondentů, kteří přišli o jednoho nebo oba rodiče či jsou tam velmi konfliktní vztahy rodič – 

dítě (emotional cut-off), je důležitá blízkost se sourozencem nebo jako nejbližší označují svoji 

novou rodinu. Pro tři respondentky je také klíčovou postavou babička, která je často hlídala 

v době jejich dětství. Také respondent, jehož rodičům bylo přibližně čtyřicet, když se narodil, 

uvádí, že si je blíže se svými sourozenci, neboť sdílejí více témat. Pro tři respondenty (tedy 

téměř polovinu mužských respondentů) jsou stejně důležití oba rodiče. Jedna respondentka 

uvedla: „Vůbec se to nedá takhle říct, prošli jsme si obdobím, kdy jsem se hodně vzdálila 

a hodně jsem jim věci nemohla odpustit a myslim, že jsme se přesunuli do období, kdy jsem 

schopná spoustu věcí chápat nebo rozumět jim. Možná je vlastně zvláštní, že třeba ke svýmu 

tátovi jsem měla vždycky strašně složitej vztah a spíš jsem se ho bála jako dítě a neměla jsem 

ho ráda, myslím, že tam byl jenom ten strach, občas jsem si říkala, že vůbec nevim proč, že si 

nepamatuju něco, co by ten strach mělo vyvolávat (…). Mám pocit, že táta ušel největší kus 

cesty, že se někam posunul, že se to změnilo a že jsme párkrát měli možnost a nějakou potřebu 

některý věci si prostě otevřít z toho dětství a vyjasňovat si to, ty nedorozumění nebo ty jeho 

očekávání a moje reakce a že vlastně mam pocit, že dochází k tomu, že se prostě mýlil 

v některých věcech nebo že některý věci nedělali správně a že byl schopen a ochoten to 

připustit, třeba.“ 

Respondenti byli tázáni i na opakující se závažné onemocnění v rodině. Nejčastěji se 

objevovaly kardiovaskulární onemocnění (infarkty), ve třech případech se objevila cévní 

mozková příhoda. Jeden respondent zdědil po matce vrozenou luxaci kyčelního kloubu, 

v jedné rodině se opakují plicní onemocnění jak z maternální, tak paternální linie, jedna 

respondentka má po své maternální babičce a matce opakující se záněty duhovky, které u ní 

vyústily až v transplantaci duhovky.  

Do okruhu otázek kolem rodinného fungování a otevřenosti lze zahrnout i postoje 

rodiny ke smrti, která je nedílnou součástí života. Citlivým tématem je sebevražda v rodině. 

Šest respondentů uvedlo, že se v jejich rodině objevila sebevražda. V jednom případě si vzal 

život nevlastní bratr respondenta po nezdařené operaci, obvykle se sebevražda vyskytla spíše 

v širší rodině (strýc, sourozenec babičky, pradědeček atd.). V jedné rodině se objevila 

sebevražda mladé dívky, neteře respondentky, což zanechalo hluboký otisk. V jiné rodině se 
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objevuje sebevražda častěji (dva sourozenci prarodičů, bratranec respondentky) a smrt 

celkově potom patří mezi tabuizovaná témata. U dvou respondentek byla reakce na otázku, 

zdali se vyskytla v rodině sebevražda, razantně negující, a je tak patrné, že toto téma je 

obtížně zpracovatelné a obávané. 

Dále bylo mapováno, jestli se v rodinách objevilo tajemné úmrtí (např. zmizení či 

nevysvětlitelné okolnosti smrti). Respondenti opakovaně uváděli, že pokud některý jejich 

děda nebo praděda padl za války a často nejsou známy okolnosti, jak a kdy přesně zemřel, 

často se dokonce neví, ani kde bojoval, nebo kde je pochován. Opakovaně jsou zmiňovány 

nejasnosti okolo sebevražd, kde také zůstává mnoho nezodpovězených otázek. Jedna 

respondentka uvádí, že: „Babička zesnula s hořící cigaretou ve vlastním křesle a dodnes 

nevíme, jestli zemřela ještě před tím, než její byt hořel, nebo jestli se udusila nebo jestli se 

upálila, protože shořel částečně i ten její byt.“ Další respondentka zmínila záhadné 

a zamlčované okolnosti okolo úmrtí otcova bratra (viz příběh Zdeňky).  

Úmrtí bývá spojeno s bolestným emočním prožíváním, některé rodiny se s takovou 

bolestí těžko vypořádávají, neumí ji přijmout a někdy nevytvoří ani příležitost pro truchlení. 

K truchlení či pohřbu často nejsou přizvány děti, což zpětně hodnotí jako chybné, někdy až 

jako křivdu, že jim nikdo neřekl, že daný člověk umírá, jindy zase nevěděli, jak se s takou 

situací vypořádat, jak to překonat, co to znamená, když někdo zemře. Jedna respondentka 

popisuje, že se její sestra dozvěděla o smrti jejich matky až několik měsíců potom: „Otec 

vůbec sestře neřekl, že máma umřela. Máma umřela na jaře, sestra byla u babičky na chatě 

a v září měla jít do školy. Celá rodina byla mezi tím na pohřbu, celá rodina si to odtruchlila, 

ségru hlídal někdo cizí a teprve když nastupovala v září do školy, tak poslední srpnovej tejden 

jí řekl, že nám umřela máma. V době, kdy to celá rodina měla za sebou tu fázi akutního 

smutku. Tak ona si to potom ještě léta neuměla srovnat…“ Další respondentka ztratila svojí 

matku, když jí bylo osm let: „Příležitost truchlit jsem měla, ale nevim, jestli jsem to vlastně 

využila. Protože když umřela mami, tak vím, že jsem moc netruchlila, protože jsem vlastně 

moc nevěděla, co s tím… Já jsem jako věděla, že je nemocná. Ona byla asi nemocná od mých 

pěti a musela chodit do nemocnice a to třeba neměla vlasy nebo měla ruku dvojnásobnou, 

protože tam natekly ty uzliny. Takže bylo vidět, že je opravdu nemocná. Ale vůbec jsem si v tý 

době neuvědomovala, že jednou umře.“ Obdobnou zkušenost má respondentka, které zemřela 

prababička, v dětství pro ni velmi blízká osoba. Další respondentka zažila, že nebyla přizvána 

na pohřeb svých prarodičů: „Když vlastně umřel můj dědeček, se kterým jsem měla nejbližší 

vztah, i moje babička, tam jsme neměly úplně dobrej vztah, u té jsem měla pocit, že mě 

nepřijímá. Ani u jednoho jsem se neúčastnila pohřbu, protože mý rodiče si mysleli, že to 
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prostě je zbytečný, aby dítě se účastnilo, přitom jsem nebyla bůhvíjaký dítě, 10-12 let. To mě 

štve, to si myslim, že je to špatný, že se tak neukončil můj vztah s těma lidma.“ V jiných 

rodinách, což popisují tři respondenti, nebylo možné truchlit nad ztrátou příbuzných, protože 

se o tom nedozvěděli kvůli zpřetrhaným vztahům. Jeden respondent takovou situaci popsal 

slovy: „To jednou přišla obálka, to si pamatuju, že mami vždycky psala babičce do Německa 

a ta jí odepisovala a teď ten dopis, co mami poslala, tak přišel zpátky a bylo tam, že adresátka 

zemřela. A my jsme o ničem nevěděli, dozvěděli jsme se to až z toho, že se nám vrátil ten 

dopis, ten strejda nám to vůbec nedal vědět.“ Další dvě respondentky popisují situace v širší 

rodině, kdy někdo zemřel nečekaně (sebevražda, nehoda) a rodina tomu neuměla čelit, 

neuspořádala žádný pohřeb, rozloučení a ty vztahy jsou potom neukončené. 

Rodinná tajemství zahrnují různé oblasti jako například vážné nemoci, úmrtí, postižení, 

paralelní vztahy, rozchody, finanční problémy atd. Tyto informace se respondenti dozvěděli 

až později (třeba v době dospívání), obecně se o nich v rodině nemluvilo, nebo byly známy 

v rodině, ale nesměly se šířit mimo rodinu. „Rodinná tajemství získávají nesmírnou sílu tím, 

že vylučují ostatní lidi. Držitele tajemství může takové tajemství buď posilovat, nebo 

stísňovat“ (Teuschel, 2017, str. 159). Dva respondenti se dozvěděli až ve věku přibližně 

dvanácti let, že jejich rodiče byli již jednou v manželství před tím, že mají nějaké další 

sourozence nebo že nejsou všichni sourozenci jejich vlastní. Tajemství se také rodinami vine 

okolo paralelních vztahů rodičů, zdravotního stavu či kriminality jednotlivých členů. 

Tabuizovaným tématem je naopak takové, o němž se v rodině nemluví vůbec, je to 

vlastně vyloučené a nevhodné téma. „Tabu zahrnují postoje i způsoby chování a jejich 

součástí bývají zákazy. Nátlak na dodržování tabu je obecně velmi silný“ (Teuschel, 2017, str. 

147). U některých životních příběhů či jednotlivých momentů je tenká hranice mezi tabu 

a tajemstvím a záleží na respondentech, jak to cítí, k čemu se kloní, často to označili oběma 

slovy (tabu a tajemství). Jeden respondent zmínil, že jeho babička byla z rodiny, kde byly její 

sestry dány k adopci, o čemž se v rodině vůbec nemluvilo. V jiné rodině byly tabuizované 

otevřené konflikty a místo toho se mlčelo, jindy není jasné, jestli některý předek byl 

nemanželským dítětem, další respondent marně pátrá po svém biologickém otci, který je 

úplně tabuizovaný jeho matkou, v jiných rodinách je to téma náboženství, smrti či sexuality. 

Jedna respondentka uvedla: „U nás se nesmělo mluvit o tom, že děda byl v koncentráku, ale 

my jsme to věděly… Nám to babička řekla, když jsme se rozčilovaly, proč my musíme jíst 

všechno a děda nemusí mrkev.“ 



95 

7.4.4 Rodinná témata – spiritualita, tradice, hodnoty 

Různá rodinná témata byla zjišťována otázkami: 

Máte pocit, že Vás s Vaší rodinou pojí jakási rodinná loajalita, tedy určitá zavázanost vůči rodině (např. 

stejná přesvědčení, ideologie, hodnoty, povolání, vztahy atd.)?  

V některých rodinách se objevuje také loajalita ve jménech, tedy že děti jsou pojmenovány po předcích. 

Vyskytuje se to u Vás? 

Vnímáte rodinnou loajalitu jako svazující či nějakým způsobem omezující, nebo naopak jako tmelící prvek 

v rodině? 

Jak se ve Vaší rodině zachází s vírou či spiritualitou? 

Udržujete ve Vaší rodině aktivně tradice a rodinné události?  

Vnímáte rodinná setkání jako příjemná? Účastní se jich všichni, nebo se jich někdo záměrně neúčastní? 

Objevuje se ve Vaší rodině pocit nespravedlnosti či nezaslouženého trestu? 

 

„Jednotlivé generace rodiny jsou k sobě vázány nejen pokrevními svazky, ale především 

citovými vztahy, sdílenými vzpomínkami a symbolickým rodinným odkazem, který se 

promítá do rodinných tradic a hodnot (Švaříčková Slabáková, Sobotková, 2018, str. 277). 

V této části bude věnována pozornost různým tématům, které mohou být transgeneračně 

ovlivněny a které mohou přispívat k rodinné soudržnosti a kohezi nebo naopak působit 

svazujícím dojmem, vůči kterému se respondent může snažit vymezit. Švaříčková Slabáková 

a Sobotková (2018) uvádí, že rodinné hodnoty jsou významným pojítkem mezi generacemi 

a ve funkčních rodinách se jednotliví členové shodnou na hlavních životních postojích 

a hodnotách. Zároveň se ukazuje, že hodnoty předchozích generací nejsou přijímány 

automaticky, ale musí obstát v měnícím se světě, který se více zaměřuje na výkon, konzum 

a upřednostnění individuálních potřeb. Teuschel (2017, str. 126) také zmiňuje, že „vědomá 

i nevědomá přesvědčení a motivy nezřídka určují rodinný život po celé generace. Tím 

výrazně ovlivňují, jak členové rodiny hledí na život, jak jej posuzují a jak k němu přistupují. 

Když vycítíme a rozeznáme toto uvažování specifické pro původní rodinu, může nám to 

podstatně pomoci k tomu, že lépe porozumíme vlastním přesvědčením a automatismům, že je 

budeme zpochybňovat otázkami a ověřovat jejich smysl.“  

První zkoumanou oblastí bylo v rámci rozhovoru téma rodinné loajality. Pojem byl 

dovysvětlen jako určitá zavázanost vůči rodině, jež se může vyskytovat například ve stejných 

přesvědčeních, ideologii, hodnotách, povoláních či typech vztahů. Tenenbaum (2018, str. 

152) říká: „Transgenerační dědictví je půdou, do níž byla zaseta semínka všech rodinných 

přesvědčení.“  
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Celkem pět respondentů se vyjádřilo ve smyslu, že není v rodině patrná žádná loajalita, 

někdo dokonce zmínil, že je ceněna individualita a ubírání se vlastní cestou. Čtyři respondenti 

uvedli, že jejich rodinami se vine opakující se povolání – učitelství nebo pomáhající profese. 

Nejvíce respondentů (deset) uvedlo, že se v jejich rodinách objevuje loajalita v hodnotách, 

kdy se mezigeneračně předává důraz na morální hodnoty, důležitost vzdělání a kultury, 

uchovávání tradic, nenávist ke komunismu a podpora svobody, ateistický pohled na svět, 

skromnost, životní styl (např. celá rodina se nějakou dobu orientovala na makrobiotickou 

stravu). Dva respondenti uvedli, že jejich rodiny kladou důraz na výkon a na perfekcionismus, 

což jedna respondentka ilustrovala slovy: „Třeba dneska jsme šli z práce na oběd a strávili 

jsme tim vlastně hrozně dlouhou dobu a já už jsem neměla radost z toho oběda, protože jsem 

neodvedla to, co jsem chtěla… Když nemám pocit, že je ta práce dobře udělaná, tak si 

neumím nic užít, a když jo, tak jsem potom úplně v klidu, ale musí tam být ta odvedená 

práce.“ Jeden respondent uvedl, že rodinná loajalita spočívala po generace v dědění 

vinohradu na Moravě, což se však ukázalo spíš jako břímě a závazek, než dědictví podporující 

soudržnost rodiny, a proto se, i v důsledku zdravotních problémů atd., rodina rozhodla 

vinohrad prodat. Další respondent spatřuje rodinnou loajalitu v soudržnosti rodiny při řešení 

různých problémů.  

Specifickým druhem rodinné loajality může být pojmenovávání dětí po rodičích, dědění 

jména, což může být dále spojeno s různými očekáváními, požadavky či ambicemi rodičů. 

U většiny respondentů se neobjevuje loajalita ve jménech. Dvě respondentky uvedli, že jejich 

syn se jmenuje po otci, i když s tím nesouhlasili a fenomén předávání jména v rodině se jinak 

nevyskytuje. Ve třech rodinách se jméno opakovalo v generaci prarodičů a následně rodičů 

respondentů, kteří však tuto tradici zastavili. Jedna respondentka uvedla, že ona se svým 

bratrem mají jména jakoby křížem po rodičích (např. ona zdědila ženskou obdobu jména 

svého otce a její bratr zase naopak). Ve třech rodinách je stále aktivní pojmenování dětí po 

rodičích již po několik generací – obvykle mužský i ženský prvorozený potom z rodiny 

dostává stále stejné jméno napříč generacemi (např. Jan a Jana) nebo se jméno dědí jen 

v ženské, či mužské linii. Je zajímavé zde zmínit, že dvě respondentky uvedly příklad, kdy se 

v generaci prarodičů, v níž se rodilo mnoho dětí, ale také mnozí potomci umírali, 

pojmenovávalo další narozené dítě po tom zemřelém (viz například Tenenbaum, 2018). Je 

patrné, že tento fenomén ustupuje a může to být spojeno jak se zlepšením medicínské péče, 

kdy umírá mnohem méně dětí než před sto lety, tak s celkovým poklesem opakujících se jmen 

v rodině a naopak důrazu na individualitu a originálnost. 
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Teuschel (2017) popisuje, že rodina by měla jedinci poskytovat ochranu a bezpečí, 

stejně jako podporovat samostatnost a ochotu k riziku. Mezi těmito póly by měla být 

rovnováha, avšak rodina se často ubírá buď k tomu, nebo onomu pólu. Jak bylo zmíněno 

výše, rodinná loajalita může podpořit rodinnou soudržnost, ale může být vnímána jako 

omezující. Tuto otázku mohli zodpovědět pouze ti, kteří ve své rodině nějakou zavázanost 

vůči dalším členům našli. Většina z nich se shodla (celkem dvanáct odpovědí), že loajalita je 

tmelící či má pozitivní dopad na rodinu. Celkem tři respondenti uvedli, že určitá loajalita je 

tmelí s rodinou, ale sami za sebe ji vnímají jako svazující, což jedna respondentka popsala 

slovy: „Mamka byla učitelka, já jsem nakonec taky. Ze začátku jsem nechtěla učit, protože 

jsem měla, že jsem vlastně si byla hodně podobná s tou mámou mojí a přitom jsem kritická k 

těm svejm rodičům a nechci to takhle dělat, tak jsem se snažila to dělat všechno úplně jinak, 

ale zjišťuju, že k tomu člověk stejně nějak dojde, postupně. (Vnímáš rodinnou loajalitu jako 

svazující či tmelící?) Obojí. Možná spíš trošku víc svazující. Myslím si, že je to víc svazující, 

protože člověk nekouká úplně na sebe, nebo neví ani, jakou cestou se dát, jaký je.“  

Následující otázka působí spíše abstraktně a v českém prostředí je možná specifická: 

„Existuje ve vaší rodině rozměr osobní spirituality jednotlivců?“. Namísto této otázky by 

bylo pravděpodobně vhodnější ptát se: „Jak bylo ve vaší rodině zacházeno s vírou 

a spiritualitou?“. Jak bylo uvedeno výše, pouze šest respondentů z jednadvaceti uvedlo, že se 

hlásí k nějakému náboženství (z toho pět ke křesťanství). Jedna respondentka uvedla 

eklektický přístup i díky odkazu předků, je to jediná rodina, kterou se vine podobná 

náboženská tradice i skrze generaci rodičů a prarodičů, svoji roli může hrát i polský původ 

a kořeny. Většina respondentů se shodla v tom, že v rodině nedbaly na žádná dogmata 

a každý si mohl svobodně vybrat. Jeden respondent popsal: „My to neurčujeme… Třeba když 

jedna dcera začala říkat, že věří v Boha, tak my jsme to respektovali, ale taky jsme třeba 

řikali, že to tak nemáme…“ Další respondentka uvedla, že k přerušení náboženské tradice 

došlo již u jejích prarodičů, ale ona sama se ke křesťanství hlásí: „Moje babička měla první 

konflikt s Bohem, když jí vychovávaly ty jeptišky a byly na ní zlý, a definitivní rozkol s Bohem 

měla, když umřela moje máma, její dcera, a babička to prostě nerozchodila.“ Pouze dvě 

respondentky uvedly, že jejich rodiče měly ohledně spirituality některá dogmata a prostředí 

nebylo tak úplně otevřené. Další respondent zmínil: „Není tam úplná otevřenost v té duchovní 

oblasti, spíš když se někdo cítil trochu jiný, musel si to vybojovat anebo se úplně vykašlat na 

to, co si ta rodina myslí a ať se s tím ta rodina popere sama. (…) Třeba jeden bratránek, tak 

dlouho se ho ptali, kdy už bude mít babu, až nakonec přišel s tím, že je na chlapy.“  
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Udržování tradic, společné slavení svátků či oslav patří k nejdůležitějším a nejčastějším 

momentům i důvodům mezigeneračního setkávání. Rodinné sešlosti a oslavy lze označit jako 

citlivý ukazatel kvality rodinných vztahů, tyto příležitosti posilují jak mezigenerační, tak 

vrstevnické vztahy v rodiny (Švaříčková Slabáková, Sobotková, 2018). Již dříve bylo v této 

práci uvedeno, že 18 respondentů uvedlo, že oslavy a rodinná setkání jsou příležitostí 

mezigeneračního setkávání. U dvou respondentek, které považují svůj vztah s rodiči za 

konfliktní, se oslavy a tradice drží jen v té aktuální rodině. Některé respondentky uvedly, 

že v jejich primárních rodinách tradice neměly prostor nebo pevné místo, ale že se aktuálně 

snaží nějaké vybudovat a zahrnout do toho nejen své potomky, ale i své rodiče. Respondenti 

se obvykle shodují i v tom, že rodinná setkání jsou příjemná, pro někoho jsou však náročná na 

organizaci či na konfrontaci se sourozenci, s partnerovými rodiči či s faktem, že oni jsou 

aktuálně v rodině jediní, kdo nemá partnera atd.  

Pocity nespravedlnosti, nezaslouženého trestu či křivdy zanechávají v rodině stopu 

(Tenenbaum, 2018). Celkem pět odpovědí se obrací proti komunistickému režimu, kdy někdo 

z rodiny nemohl například studovat, dalším byl sebrán majetek a zakázáno podnikání, jiná 

rodina se musela stěhovat z města na venkov atd. Další nespravedlnosti se týkají rodinných 

vztahů – nespravedlivě rozdělený majetek a dědictví, nepochopení či nepřiměřené tresty ze 

strany rodiče. Jedna respondentka vnímá jako nespravedlivé soudní řízení během svého 

rozvodu, další uvedla to, že ji jako malou přehlásili na adresu k babičce, aby ta nemusela 

platit daň za příliš velký byt: „Já jsem hrozně prosila, ať mě tam nehlásej, protože já jsem 

chtěla bejt s tou rodinou, mít stejnou adresu. Já jsem to brala jako hroznou křivdu, protože 

jsem chtěla bydlet s tou rodinou. (…) Tak jsem měla pocit, že mě z tý rodiny vyšoupli.“  

7.4.5 Trauma v mezigenerační perspektivě 

Oblast traumatu a posttraumatického růstu či zvládacích strategií byla zjišťována otázkami: 

Prožila Vaše matka nějakou velmi těžkou životní situaci, která její život nějakým způsobem ovlivnila či 

změnila? 

Pokud ano, jak s takovou situací zacházela (např. odborná pomoc, mlčení, sklon k závislosti, umění atd.)? 

Prožil Váš otec nějakou velmi těžkou životní situaci, která jeho život nějakým způsobem ovlivnila či 

změnila? 

Pokud ano, jak s takovou situací zacházel? 

Pokud některý z Vašich rodičů zažil velmi náročnou životní situaci, máte pocit, že to nějak ovlivnilo 

celou rodinu? Jakým způsobem? 

Máte Vy zkušenost s nějakou těžkou životní situací, která ovlivnila či změnila Váš život? 

Pokud ano, jak jste s danou situací zacházel/a, co Vám pomohlo se s danou situací vyrovnat? 

Máte pocit, že jste se od svých rodičů naučil/a nějaké způsoby zvládání náročných životních situací?  
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Přinesly Vám těžké životní situace ve zpětném pohledu, reflexi něco pozitivního? Pokud ano, co bylo 

přínosem? (Někteří zmiňují, že tato zkušenost posílila jejich vztahy s druhými, otevřela spirituální otázky, 

posílila osobní rozvoj, otevřela nové možnosti, vedla k většímu ocenění života atd.). 

 

„Východiskem zkoumání transgeneračních následků traumat byl poznatek, že potomci 

těch, kdo přežili holocaust, vykazují symptomy, které se nedají vysvětlit jejich vlastními 

prožitky, nýbrž jedině reinscenováním hrůzných zážitků jejich předků“ (Teuschel, 2017, 

str. 165–166). Téměř každý člověk si s sebou nese zkušenost z nějaké velmi těžké situace, 

velká část lidí prožila něco traumatizujícího, přesto takovéto momenty mohou být posilující či 

transformující, pokud je jedinec schopen integrovat je do svého životního příběhu, do své 

biografie. Tato část každého rozhovoru byla věnována jednotlivým velmi stresujícím situacím 

v životě rodičů respondentů i dotázaných samých. Velmi důležitou součástí rozhovoru bylo 

mapování toho, jak respondenti či jejich rodiče zacházeli s těžkými životními situacemi, co 

jim pomohlo tyto zkušenosti překonat. Pozornost byla věnována i posttraumatickému růstu. 

Konkrétní příklady těžkých životních situací a jejich zvládání lze najít v každé kazuistice. 

Nejčastěji zmiňovanou těžkou situací u matek respondentů bylo závažné onemocnění 

(sedm případů), stejně časté bylo těžké dětství (válka, rodina alkoholika, neúplná rodina 

a hodně zodpovědnosti atd.), šest respondentek uvedlo, že pro jejich matky byla těžká ztráta 

alespoň jednoho rodiče (z toho ve třech případech před dosažením dospělosti), pětkrát bylo 

uvedeno náročné manželství či následný rozvod, čtyřikrát zmínili stěhování, třikrát ztráta 

kontaktu se sourozenci (majetkové spory). Méně často (jednou až dvakrát) zaznívaly náročné 

životní situace jako úraz, stěhování, nehoda (v autobuse, hořící loď), úmrtí sourozence, 

opakované potraty a obtíže otěhotnět, důsledky normalizace a nemožnost studovat.  

 

Těžká životní situace Počet matek respondentů 

Vážné onemocnění 7 

Náročné dětství 7 

Ztráta rodiče 6 

Vztahové problémy, rozvod 5 

Vážný úraz 2 

Nehoda 2 

Důsledky normalizace 2 

Stěhování 2 

Obtíže otěhotnět, potraty 1 

Úmrtí sourozence 1 

 

Tab. 6 Zastoupení těžkých životních situací, které prožily matky respondentů. Mohlo být 

uvedeno vícero odpovědí. 
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U otců respondentů se naopak nejčastěji objevovala vztahová problematika (problémy 

v manželství, rozvod, přerušení kontaktu s blízkým člověkem atd. u 6 případů. Častá byla 

i ztráta rodičů (pět případů, z toho dva před dosažením dospělosti). Třikrát respondenti 

o svých otcích uvedli, že pro ně byl traumatizující těžký úraz, těžké dětství (válka, rodič 

s psychiatrickou diagnózou, dětský domov), závažné onemocnění. Méně často (jednou až 

dvakrát) zaznívaly stresující situace jako například vztahové problémy, vlastní psychické 

problémy, úmrtí partnerky, úmrtí bratra, důsledky normalizace, restituce, rozvod, stěhování, 

ztráta zaměstnání.  

 

Těžká životní situace Počet otců respondentů 

Vztahové problémy, rozvod, přerušení kontaktu 6 

Ztráta rodiče 5 

Vážné onemocnění 4 

Vážný úraz 3 

Náročné dětství 3 

Úmrtí blízkého člověka 2 

Důsledky normalizace 1 

Restituce 1 

Stěhování 1 

Ztráta zaměstnání 1 

 

Tab. 7 Zastoupení těžkých životních situací, které prožili otcové respondentů. Mohlo být 

uvedeno vícero odpovědí. 

 

Respondenti uváděli různé způsoby, jak se jejich matky vyrovnávaly s náročnými 

životními situacemi. Osmkrát bylo zmíněno mlčení (z toho u třech z nich byl dovětek 

bojovnice či tvářila se hrdě). Další cesty zvládání byly vhodné (copingové): vyhledání 

lékařské péče, truchlení, sdílení s rodinou či přáteli, posílení pocitu odpovědnosti vůči rodině, 

rozvod atd. Některé však méně vhodné – kromě mlčení například agrese, idealizace, 

workoholismus, rezignace. Jiné přímo nevhodné až poškozující (malcopingové): alkohol, 

zneužívání psychiatrické medikace. Jeden respondent uvedl, že vztahové obtíže u jeho matky 

posílily rozvoj psychiatrické poruchy.  

Otcové respondentů se s těžkostmi, které zažili, vyrovnávali v pěti případech 

alkoholem, tedy malcopingově. Mezi vhodné způsoby zvládání stresu můžeme zařadit: sdílení 

s rodinou či přáteli, transformaci do umění (poezie), volný čas na chatě, vyhledání lékařské 

pomoci, pocit vlastní odpovědnosti či spoléhání sám na sebe, posílení víry. Mezi méně 

vhodnými strategiemi, které otcové respondentů použili, bylo: mlčení (čtyři případy), 

paralelní vztahy, rezignace, odstřihnutí se. 
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Pokud rodiče respondentů zažili nějakou traumatizující zkušenost v době před 

narozením vlastních potomků či během jejich dětství, bylo zjišťováno, jak daná situace či 

zážitek ovlivnili následně celou rodinu. Ukazuje se totiž, že mezigenerační přenos traumatu se 

neděje přímo, tedy zkušenost rodičů s těžkou životní situací nespouští symptomy u jejich 

potomků, ale spíše traumatická zkušenost změnila prožívání či ovlivnila chování rodiče, které 

následně může vést k vystoupení některých symptomů na povrch u jejich potomků (Teuschel, 

2017). Čtyři respondentky zmínily, že jejich rodiče vyrůstali v těžkých podmínkách a ve 

vztahu s jejich potomky (tedy respondenty) chyběla vřelost, otevřená náruč a srdce, neboť ti 

rodiče byli velmi zranitelní, utíkali do svých světů, nefungovali jako blízké osoby. Jedna 

respondentka uvedla: „Myslím si, že moje máma do jistý míry zkopírovala ten koncept ze svý 

původní rodiny – otec tyran a alkoholik a ona byla silná žena bojující proti nepřízni osudu 

a klesající pod jhem…“ Jiný respondent popsal situaci: „To, v jakých podmínkách oni 

vyrůstali a v jaké výchově, že to potom mělo vliv i na to, jakým způsobem oni dva fungovali ve 

svém vztahu, v té rodině, kterou oni vytvořili. Když nějaká situace přerostla v hádku, já jsem 

se snažil tátovi argumentovat a do toho se přidala mamka a už nevím, o čem to bylo, ale táta 

úplně vybuchl, že celý život musel poslouchat a že teď už si může dělat, co chce.“ Další rodina 

byla ovlivněna komunistickým režimem a musela se stěhovat, jiná se ocitla na hranici 

chudoby, protože oba rodiče byli v invalidním důchodu. 

Nejčastěji jmenované náročné životní situace, kterými si prošli respondenti (mohli uvést 

i vícero traumat): těžké dětství (hádky rodičů, otec alkoholik atd.) uvedlo pět respondentek, 

závažné onemocnění zmínilo také pět respondentek (v jednom případě se jedná 

o nevyléčitelné onemocnění), náročné vztahy a rozvody (opět pětkrát), čtyři respondenti 

uvedli šikanu na základní škole. Dále se tři respondentky vyrovnávaly se ztrátou rodiče 

v dětství, dvě respondentky se musely vyrovnat se ztrátou dětí (soudní odebrání, úmrtí), další 

dvě s náročným stěhováním. Jen jednou byla zmíněna traumata jako rozvod rodičů, úmrtí 

blízkého člověka, úmrtí svěřeného žáka, vážné onemocnění rodiče, výrazně stresující 

studium, vyrovnávání se s možností, že potomek bude možná poškozen vlivem léčby matky. 

Celkem čtyři respondenti uvedli, že neprožili žádnou traumatickou situaci.  

 

Těžká životní situace Počet respondentů 

Náročné dětství 5 

Vážné onemocnění 5 

Vztahové problémy, rozvod 5 

Šikana na ZŠ 4 

Úmrtí rodiče v dětství 3 
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Ztráta dítěte 2 

Stěhování 2 

Rozvod rodičů 1 

Úmrtí blízkého člověka 1 

Úmrtí svěřeného žáka 1 

Vážné onemocnění rodiče 1 

Výrazně stresující studium 1 

Možnost, že potomek bude mít vrozenou vadu 1 

 

Tab. 8 Zastoupení těžkých životních situací, které prožili respondenti. Mohlo být uvedeno 

vícero odpovědí. 

 

Sedm respondentů uvedlo, že těžké životní období jim pomohlo překonat sdílení 

s rodinou či přáteli, pěti pomohla psychoterapeutická péče. Dále tři respondenti hledali pomoc 

ve spiritualitě či náboženství, nebo se naopak spolehli sami na sebe a více se otevřeli svým 

potřebám, což jedna respondentka popisuje: „Bylo to o nějakym otevřenějším dialogu sama se 

sebou, nebo i uvědomování si vlastně těch věcí, který si člověk s sebou nese během toho 

života.“ Výjimečně respondenti hledali podporu v umění, ve sportu, v dalším studiu či 

v humoru.  

Respondenti byli dále dotazováni, zdali mají pocit, že se od svých rodičů naučili nějaké 

způsoby zvládání náročných životních situací. Celkem 14 respondentů se domnívá, že ne, 

dokonce někteří označují rodiče za „odstrašující případ“, jiná respondentka uvedla: „Já mám 

pocit, že díky svým rodičům jsem dost brzy pochopila, co není dobře, a že jsem se díky tomu 

vymezila dost brzo… A díky tomu jsem našla nějakej postup, ať je to ve vztahu k dětem nebo 

jakym způsobem má člověk bejt otevřenej, komunikovat, vychovávat.“ Někdo se naopak 

zamyslel, že by se od rodičů rád nějakému návodu naučil, nebylo však co z primární rodiny 

přejmout. Další respondenti zmiňovali, že si od rodičů osvojili nějaký způsob zvládání 

stresových situací jako například „zabejčení se“ a překonávání nepohodlí, opatrnost, sdílení 

s rodinou, „dát si sklenku“, „sklonit hlavu a myslet si svý“, nadhled a trpělivost.  

Závěrečnou otázkou rozhovoru bylo mapování posttraumatického růstu, tedy nějaké 

pozitivní změny, která se udála v důsledku náročné životní situace. Respondenti, kteří váhali, 

nebo je zpočátku nic nenapadalo, byla nabízena věta: „Někteří zmiňují, že to prožité posílilo 

jejich vztahy s druhými lidmi, vedlo ke spirituální změně, posílilo osobnostní růst, otevřelo 

nové možnosti a ocenění života.“ Nejčastěji (celkem deset krát) byl jmenován osobní rozvoj 

nebo osobnostní proměna („postavit se sama za sebe“, „jsem odolnější“, „potkal jsem se sám 

se sebou“, „jsem tolerantnější“, „jsem víc sama sebou a otevřená tomu, co přijde“ „jsem 

opatrnější“). Tři respondenti uvedli, že to posílilo jejich víru, lze tedy uvažovat, že spiritualita 
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může být náročnými situacemi jak posílená, tak naopak úplně odsunutá (viz odpovědi týkající 

se spirituality). Důležitou oblastí růstu byly mezilidské vztahy („větší důvěra v přátele“, 

„větší péče o rodinné vztahy“, „zklidnění a založení rodiny“, „zklidnění a větší prostor pro 

mezilidské vztahy“). Čtvrtou růstovou oblastí, která byla respondenty jmenována, bylo 

ocenění života a životní nadhled („lépe poznám, co je důležitý“, „více si užívat života 

a nechtít být tak perfektní“, „mám větší nadhled“, „být šťastná za maličkosti a užívat si 

každého dne“). 
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8 Diskuze 

Původní diplomová práce (2018) si kladla za cíl zmapovat výskyt fenoménů 

posttraumatického stresu a posttraumatického růstu u přeživších holocaust (první generace) 

a jejich potomků a prapotomků (druhá a třetí generace) v porovnání s kontrolní skupinou, 

která nebyla traumatu holocaustu vystavena. Na úvod je třeba říci, že data pro kvantitativní 

část této práce byla získána v rámci komplexní studie, jež hledá neurobiologické markery 

stresu (prof. Rektor, CEITEC).  

Nejdříve byla věnována pozornost posttraumatickému stresu a hladině akutní 

traumatizace, k čemuž byla získána data prostřednictvím dotazníku PCL-C. Jak bylo popsáno 

v teoretické části této práce, reakce na prožitou těžkou situaci je ovlivněna mnoha faktory: liší 

se podle konkrétní prožité traumatické události (Calhoun, Tedeschi, 1999; Praško a kol., 

2003), odlišuje se na základě osobnostních dispozic (Mareš, 2012; Tedeschi, Calhoun, 2004), 

fyzického a psychického zdraví jedince (Vizinová, Preiss, 1999) a některých jeho dalších 

vlastností. Samotná reakce na silně stresující zkušenost může nabývat různé intenzity a délky 

– např. akutní reakce na stres, PTSD, změny osobnosti atd. (MKN-10; Vizinová, Preiss, 

1999). Holocaust lze z objektivního hlediska označit za jednu z nejtraumatičtějších 

zkušeností, jimž mohl být jedinec vystaven.  

Na základě výsledků dotazníku PCL-C bylo v empirické části zjištěno, že výsledky se 

mezi experimentální a kontrolní skupinou statisticky významně liší a byla tak prokázána 

hypotéza, že míra aktuální traumatizace je u experimentální skupiny vyšší. Největší rozdíl 

v míře traumatizace je u první generace (rozdíl průměrů = 0,61) v porovnání s kontrolní 

skupinou odpovídající věkem, která si ale v sobě nenese ozvěny holocaustu. Zatímco u druhé 

generace je rozdíl minimální (rozdíl průměrů = 0,02), ve třetí generaci se rozdíl opět zvětšuje 

(rozdíl průměrů = 0,35). Zde by mohla vyvstat otázka, proč je u potomků a prapotomků 

přeživších holocaust vyšší míra aktuální traumatizace. Možná je z přeživších na další 

generace přenášena vyšší míra vulnerability k silně stresujícím událostem, možná jsou ozvěny 

holocaustu stále do jisté míry nezahojenou součástí židovské identity atd. Pro tyto a další 

hypotézy však v získaných datech nenacházíme vysvětlení. 

Samotný dotazník PCL-C mapuje různé symptomy PTSD, které se u respondenta mohly 

vyskytnout během posledního měsíce, ale nikterak se nezabývá stresorem a není ani 

specifikován pro trauma holocaustu. Tedy i silně stresující událost (např. holocaust), která se 

odehrála před mnoha lety, nemusí u jedince vzbuzovat aktuální symptomy PTSD, které 
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s časem odezněly, ale samotné trauma nezmizelo, případně si je respondent nevybavil během 

výzkumné situace a v dané terminologii atd.  

Po prožití silně stresující události se u jedince může rozvinout posttraumatický růst. 

Tematika PTG není u přeživších holocaust a jejich potomků důkladně prozkoumána. V této 

práci vycházím z konceptu PTG vědců R. G. Tedeschiho a L. G. Calhouna (2004). V jejich 

pojetí se PTG, tedy nějaká pozitivní osobnostní změna, která následuje po určité době od 

prožití traumatu, objevuje v pěti oblastech (blíže viz teoretická část této práce). Data o PTG 

byla získána prostřednictvím dotazníku PTGI, který nejdříve zjišťuje traumatické události, 

kterým byl respondent vystaven. Většina respondentů první generace (72 %) uvedla jako 

jednu z nejstresovějších situací svého života válku, holocaust, odchod do transportu atd. 

U druhé a třetí generace byla nejčastěji zmiňovanou odpovědí „ztráta milované osoby“.  

Původní diplomová práce zkoumala jako jeden ze svých cílů předpoklad, že je 

u přeživších holocaust a případně u jejich potomků přítomna vyšší hladina PTG než 

u kontrolní skupiny. Tato hypotéza byla formulována na základě obecně přijímaného 

předpokladu čím vyšší míra traumatizace či distresu, tím vyšší růst (Dekel a kol., 2012; 

Westphal, Bonanno, 2007). Statistickými metodami bylo prokázáno, že se míra PTG 

u experimentální a kontrolní skupiny statisticky významně liší. Byla tedy potvrzena hypotéza, 

že se u experimentální skupiny vyskytuje vyšší míra PTG.  

Největší rozdíl mezi experimentální a kontrolní skupinou se opět ukázal u první 

generace (rozdíl průměrů = 1,1). Tento fakt můžeme porovnat s předpokladem vědců Calhoun 

a Tedeschi (1999), kteří zmínili, že u velmi závažných traumat (včetně holocaustu) může 

jedinec vnímat PTG jako známku neloajality nebo nemorálnosti. Získaná data ukazují, že 

i u přeživších holocaust se vyskytuje PTG, dokonce ve větší míře než u kontrolní skupiny. 

Toto zjištění může být podkladem pro možnou terapeutickou práci s velmi traumatizovanými 

lidmi. naopak u druhé generace je růst nepatrně vyšší u kontrolní skupiny (rozdíl průměrů = 

0,1) a u třetí generace mírně vyšší u experimentální skupiny (rozdíl průměrů = 0,2). 

PTG se objevuje v pěti oblastech – vztahy s druhými, nové životní možnosti, osobnostní 

růst, spirituální změna, ocenění života. Statisticky významný rozdíl mezi experimentální 

a kontrolní skupinou se objevil pouze u dvou oblastí: osobnostní růst a ocenění života. Lze 

usuzovat, že u přeživších holocaust a jejich potomků a prapotomků se PTG nejvíce rozvíjí 

právě v oblasti ocenění života a osobnostního růstu. U kontrolní skupiny dochází k rozvoji 

v podobných oblastech, ale v mnohem menší intenzitě.  
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Dále byla zjišťována míra PTG napříč třemi generacemi. Statisticky významné rozdíly 

se ukázaly pouze u jedné růstové oblasti – vztahy s druhými. V ostatních oblastech růstu 

výsledky nedosáhly statistické významnosti.  

Data byla také porovnávána s cílem zjistit, zda se mezi dotazníky PCL-C a PTGI 

vyskytuje lineární vztah. Při formulaci této hypotézy bylo opět vycházeno z předpokladu, že 

vyšší míra traumatizace jedince vede k vyšší míře PTG (viz dříve). Tento vztah se objevil 

mezi oběma dotazníky jen u první a třetí generace. U druhé generace se lineární vztah objevit 

nemohl, neboť respondenti dosahovali velmi podobných výsledků jako kontrolní skupina, 

v dotazníku PTGI měla kontrolní skupina dokonce vyšší průměrné skóre. Je třeba si klást 

otázku, zda je experimentální skupina dosti reprezentativní (N = 150). Na základě získaných 

dat však můžeme předpoklad lineárního vztahu mezi mírou traumatizace a mírou růstu (silně 

vnímané trauma – velká míra růstu a obráceně) potvrdit. Můžeme se pouze zamýšlet, zda jsou 

položky dotazníku dostatečně citlivé pro PTG u přeživších holocaust (nabízená témata, 

formulace otázek atd.). 

V českém prostředí můžeme kolektivní traumata vztahovat především ke dvěma velkým 

historickým událostem – druhá světová válka a období komunismu. Shodně s výzkumem 

Švaříčkové Slabákové a Sobotkové (2018) můžeme říci, že se traumata druhé světové války 

z rodinné paměti pomalu vytrácí, v generaci respondentů zůstávají jen útržky a fragmenty 

zkušeností a prožitků jejich předků. Mnohem silněji je do rodinné paměti obtisknuto období 

komunismu, které se dotklo rodičů i samotných respondentů. Teuschel (2017) uvádí, že 

specifické symptomy se u potomků přeživších trauma neobjevují proto, že jejich rodiče 

prožili něco traumatizujícího, ale proto, že jejich rodiče mají zkušenost s velmi stresující 

událostí, která ovlivnila jejich prožívání a chování a to následně ovlivnilo fungování potomků. 

Tento předpoklad se stal východiskem při koncipování výzkumných cílů kvalitativního 

výzkumu této rigorózní práce. Bylo mapováno rodinné fungování (role v rodině, vztahy, 

tradice atd.) u respondentů středního věku i náročné životní situace, kterými si jednotliví 

respondenti a jejich předkové prošli. 

Osloveno bylo celkem 21 respondentů (14 žen, 7 mužů) ve věku 35–51 let, jejich 

životní příběhy jsou shrnuty v podobě kazuistik. Někteří se sami rozpovídali o rodinném 

příběhu, jiní potřebovali konkrétní otázky dotazníku.  

Výsledky kvalitativního výzkumu ukazují, že zájem dotázaných o rodinné příběhy je 

silný, dokonce zmiňují, že čím jsou starší, tím je téma oslovuje více. Pouze 9 respondentů 

však nachází mezi rodinnými členy či předky někoho s podobným životním příběhem. 

Idealizovanými postavami jsou obvykle rodiče, kteří zemřeli během dětství či dospívání 
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respondentů, nebo prarodiče. Role v rodině mohou být narušeny např. alkoholismem, který se 

objevil v rodinách (v generaci rodičů či prarodičů) sedmi respondentů, nebo psychickým 

onemocněním blízkého člena. Může dojít také k záměně rolí – např. parentifikaci, kdy je 

potomkovi dána zodpovědnost obvykle náležící rodiči atd. Tento model se objevil celkem ve 

12 rodinách (z toho 2 případy v generaci prarodičů, 4 případy v generaci rodičů a 6 případů 

v generaci respondentů). 

Rodinné fungování a otevřenost závisí na vztazích v rodině. Získaná data ukazují úzkou 

souvislost mezi blízkostí vztahů a sdílením pocitů a prožitků v rodině (8 případů kombinace 

blízké vztahy a sdílení, 3 případy kombinace blízké vztahy, ale prožívání se nesdílelo, 

10 případů spíše konfliktních vztahů a nesdílení). Krajní formou přerušení vztahu je odstřižení 

(cut-off), což dále ovlivňuje i předávání rodinného příběhu – 14 respondentů uvedlo, že jim 

chybí klíčové informace o jejich předcích, v 7 případech se jednalo dokonce o část životního 

příběhu jejich rodičů. Obtížně přijímaným tématem v rodinách je smrt, především pak 

sebevraždy a záhadná úmrtí. Celkem 9 respondentů zmínilo, že nebyl prostor či příležitost pro 

truchlení. Tajemstvím jsou v rodině nejčastěji opředeny předchozí vztahy rodičů a z nich 

pocházející nevlastní sourozenci, paralelní vztahy či zdravotní stav jednotlivých členů. 

Tabuizovaná jsou například témata jako konflikty, smrt, sexualita, náboženství. 

Rodinná loajalita je vnímána jako veskrze rodinu spojující a tmelící (12 respondentů) 

a nejčastěji se objevuje v oblasti rodinných hodnot, povolání, opakovaných jmen atd. Většina 

respondentů reflektovala, že v jejich rodinách byla otevřenost vůči spiritualitě, pozitivní 

naděje je upínána k nejmladší generaci. V rodinách jsou oslavy a setkání nejdůležitější 

příležitostí mezigeneračního kontaktu (18 respondentů), často se také generace setkávají 

u prohlížení starých fotografií (obdobně Švaříčková Slabáková a Sobotková, 2018). 

Z pohledu respondentů zažily jejich matky nejčastěji tyto těžké životní události: 

závažné onemocnění (33,3 %), náročné dětství (33,3 %), ztráta milované osoby (28,5 %), 

vztahové problémy (23,8 %). Naopak u otců se nejčastěji objevovaly tyto těžké životní 

zkušenosti: vztahové problémy (28,5 %), ztráta milované osoby (23,8 %), závažné 

onemocnění (19,0 %). Životy rodičů byly často ovlivněny dopady politicko-společenským 

kontextem (období komunismu). Sami respondenti uváděli: náročné dětství (23,8 %), závažné 

onemocnění (23,8 %), vztahové problémy (23,8 %). Nejčastěji vyskytující se těžké životní 

situace jsou srovnatelné s těmi, které jsou uvedeny v kvantitativní části (ztráta milované 

osoby, závažné onemocnění, vztahové problémy), u první generace přeživších holocaust 

dominuje válka. 
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Zvládací strategie (ať už copingové, či malcopingové) se lišily mezi generací 

respondentů a jejich rodičů. U matek bylo zmiňováno nejčastěji mlčení (38,1 %), dále se 

objevovala lékařská pomoc, truchlení, sdílení. Naopak u otců dominoval alkohol (23,8 %), 

dále sdílení, víra, umění, fyzická aktivita. U respondentů se nejčastěji objevovalo sdílení 

s dalšími lidmi (33,3 %), dále víra, přehodnocení vztahu k sobě, sport atd. Zjednodušeně lze 

říci, že u rodičů převažují malcopingové, zatímco u respondentů copingové strategie. 

Pokud rodiče respondentů zažili nějakou náročnou životní situaci, často to ovlivnilo 

dětství, nebo dospívání respondentů. Opakovaně byla zmiňována chybějící emoční blízkost 

a otevřená náruč rodičů. 

Posttraumatický růst u těch respondentů, kteří zažili nějakou velmi stresující událost, 

byl nejčastěji zmiňován v oblasti osobního růstu (47,6 %), posílení vztahů s druhými 

a ocenění života (19,0 %), spirituální změna (14,3 %). Pro srovnání – přeživší holocaust 

a jejich potomci uváděli jako nejsilnější růstové oblasti: ocenění života, osobní růst, vztahy 

s druhými. 

Přestože závěrem rozhovoru respondenti reflektovali, že se obvykle od svých rodičů 

nenaučili žádné zvládací strategie, které by jim pomohly těžkosti překonat, v rozhovorech je 

povětšinou patrné, že traumatizující zkušenosti byly integrovány do osobních příběhů, 

dokázali o nich mluvit a sdílet je. 

 

Získaná data mají četné limity. Například není možné informace o přeživších a jejich 

potomcích porovnat s dalšími proměnnými, které souvisí s fenomény traumatu a růstu – 

osobnostní charakteristiky, kognitivní vlastnosti, fyzické a psychické zdraví, dosažený stupeň 

vzdělání atd., neboť k nim nebyla sesbírána data. Některá data byla v rámci dotazníků 

sesbírána neúplně – např. doba, která uplynula od traumatu, hlavní traumatická událost, k níž 

byl vztahován růst atd. Je otázkou, zdali dotazník PTGI neměl být směřovány u přeživších na 

konkrétní trauma holocaustu, kterým se zabývala původní diplomová práce, spíše než na 

libovolné životní trauma. Kvalitativní část práce by pak mohla být rozšířena o další otázky 

rozhovoru („Vyprávějte vzpomínku spojenou s rodiči/prarodiči.“; „Co byste chtěl/a, aby si 

z rodinného příběhu pamatovaly následující generace?“ atd.). Zastoupení respondentů by také 

mělo být vyváženější z pohledu počtu žen a mužů i dosaženého vzdělání. 

Hlavní přínos této rigorózní práce lze spatřovat v podnětech k rozhovoru 

o mezigeneračním přenosu v rodině, jsou zde představeny různé oblasti, které mohou být 

během rozhovoru mapovány, nastíněno je i konkrétní znění otázek. 
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Závěr 

Původní diplomová si kladla za cíl zmapovat dlouhodobé dopady holocaustu na 

generaci přeživších i na generace následující, tzn. potomků a prapotomků. Pozornost byla 

věnována dopadům jak traumatizujícím (posttraumatický stres), tak takovým, které lze spojit 

s nějakou pozitivní změnou v životech respondentů (posttraumatický růst). Empirická data 

byla získána prostřednictvím dvou dotazníků – Dotazník posttraumatického stresu v civilní 

verzi (PCL-C) a Dotazník posttraumatického růstu (PTGI). 

Ukázalo se, že první generace i její potomci vykazují vyšší míru traumatizace než 

kontrolní skupina, která nezažila trauma holocaustu.  

Dále byla u experimentální skupiny zjištěna vyšší hladina posttraumatického růstu, 

který se u respondentů objevil nejvíce v oblasti „osobnostní růst“ a „ocenění života“. Největší 

růst se v kontrastu ke kontrolní skupině objevil u první generace. Lze tedy konstatovat, že 

i tak závažné, komplexní a hluboké trauma jako holocaust, může být následně jedinci 

uchopeno a přeměněno do pozitivní změny. Statisticky významný rozdíl v odpovědích 

se napříč třemi generacemi objevil pouze v jedné oblasti posttraumatického růstu „vztahy 

s druhými“. Shodně s výzkumy, které se zabývají obdobnou problematikou, byla potvrzena 

závislost mezi mírou traumatizace a mezi následným posttraumatickým růstem. To znamená, 

že velké trauma vede k většímu růstu a naopak.  

Tato rigorózní práce se perspektivou osob středního věku zaměřila na opakující se 

mezigenerační témata a přesahy, které mohou souviset s dějinnými událostmi (v českém 

prostředí především 2. světová válka a období komunismu), nebo individuálními či rodinnými 

charakteristikami. Prožité náročné životní situace i oblasti následného růstu a rozvoje jsou 

srovnatelné mezi respondenty kvantitativní i kvalitativní části této práce. 

Ukazuje se, že mezigenerační přenos, tedy jakási červená nit opakující se napříč 

generacemi, se u respondentů objevuje například v oblasti: partnerských obtíží, narušených 

vztahů rodič – dítě, osobnostních charakteristik, postojů a otevřenosti (např. k tématu smrti), 

rodinné loajality, tajemství a tradic. Mezigenerační přesahy a dopady můžeme spatřovat 

v oblasti rolí v rodině (a jejich záměnách), konfliktů, traumat a malcopingových zvládacích 

strategií (alkohol, mlčení atd.).  

Na základě výpovědí respondentů můžeme říci, že častou charakteristikou generace 

jejich rodičů bylo nesdílení pocitů, emocí a prožitků. O obtížích se mlčelo, nebo se zapíjely 

alkoholem. Respondenti opakovaně zmiňovali, že to chtějí ve svých životech jinak, používají 

jiné zvládací strategie, jsou otevřenější, více sdílejí své prožitky, nově definují formu tradic.  
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Zásadní roli v uchovávání rodinných příběhů i překonávání náročných období 

jednotlivce či celé rodiny hrají vztahy mezi jednotlivými členy. Faktor předků nebo rodinná 

paměť ovlivňují náš každodenní život a je na každém člověku, zdali toto dědictví nechá 

v nevědomí, či si jednotlivé obsahy pokusí uvědomit, porozumět jejich kořenům a ovlivnit tak 

to, co bude rodinnou pamětí putovat do dalších generací. Rodinná paměť se utváří na základě 

mnoha faktorů (společenské, kulturní, politické, individuální atd.). Rozhovory a jednotlivé 

rodinné příběhy v této práci nám ukazují, jak rychle se proměňují obsahy rodinné paměti, jak 

rychle dochází k zapomínání.  

 

Na základě výše uvedených výsledků můžeme říci, že tato rigorózní práce naplnila své 

cíle, které si kladla. Díky tomu může pomoci rozšířit zájem o zkoumaná témata, přispět 

k mapování komplexních a úzce souvisejících fenoménů posttraumatického stresu a růstu, být 

východiskem pro zkoumání rodinné paměti, působení předků či hledání mezigeneračně 

opakujících se příběhů, vzorců a témat. 
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