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Oponentský posudek  

 

Téma představené rigorózní práce považuji za velmi přínosné.  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 byla věnována rodinnému fungování, rolím v rodině a rodinným 

tématům jako jsou například hodnoty, spiritualita, tradice, tabu, tajemství atd. napříč 

generacemi. Téma je velmi aktuální, dovoluje nám vidět psychický stav i životní osudy 

jedince v dynamice jeho rodinné zkušenosti.  

Teoretická východiska jsou velmi dobře zpracovaná. Autorka pracuje s odpovídajícím 

výběrem české i zahraniční literatury, která se přímo váže k tématu práce.  

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. 

Pro potřeby této rigorózní práce vznikl jako podklad pro rozhovor dotazník mapující 

mezigenerační přenos rodinných vzorců. Jeho zdroje jsou velmi podrobně popsány. 

Metodologicky je práce vedena správně, všechny postupy a použité metody, včetně 

zpracování dat, jsou odpovídajícím způsobem popsány.  

Vzorek kvalitativní i kvantitativní části výzkumu je obdivuhodný. U všech osob z kvalitativní 

části jsou uvedeny krátké kazuistiky pro lepší představu čtenáře. Dále jsou všechna data 

pečlivě představena a analyzována. Autorka zkoumá velmi zajímavé oblasti rodinného 

příběhu, osudů rodiny a jejích členů, jejich rolí a významů, ale také rodinné komunikace, 

vztahů, témat sdílených i tabuizovaných. Důležitým tématem práce je sledování vlivů 

stresových životních situací v různých generacích, které ukazují značný výskyt alkoholismu, 

psychických i fyzických onemocnění apod. Posledním významným tématem je zpracování 

těžkých životních situací a pozitivní růst.  

Závěry jsou inspirativní a výsledky by si zasloužily i podle autorky, další zkoumání.  

K obhajobě navrhuji otázku o vztazích mezi výsledky obou etap, resp. kvalitativní a 

kvantitativní části výzkumu  

Představená rigorózní práce se mi velmi líbí. Splňuje nároky kladené na závěrečnou práci 

tohoto typu a doporučuji jí k obhajobě.  
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