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Abstrakt 

Diplomová práce pracuje s metodou zakotvené teorie a klade si za cíl 

prostřednictvím mezioborové syntézy přispět k obohacení hodnotových 

východisek badatelů pracujících metodou orální historie, kteří se stávají 

zároveň jejími reprezentanty. Práce vychází z teze, že propojení historické vědy 

s psychologií, potažmo praktikami psychoterapie (které obsahují jistý eticko-

mravní apel a nabízí i širší poznání lidského nitra) by mohlo být pro praxi orální 

historie obohacující. Průnik psychologických a psychoterapeutických přístupů 

do praxe orální historie není jen teoretickou syntézou autora, nýbrž práce je 

obohacena také praktickými poznatky z klinické praxe spolupracujících 

specialistů (psychologů a terapeutů), kterým byly položeny nejprve teoretické 

otázky, a následně otázky nad typovými rozhovory vedenými se čtyřmi narátory 

v rámci projektu Paměť národa, u nichž bylo možné explicitně předpokládat 

existenci traumatu, vzhledem k jejich životní zkušenosti. Zároveň nesestříhaná 

verze materiálu bez korektur obsahuje veškerou invenci tazatelů. Východiskem 

práce je dále také fakt, že podstatná část populace se setkala ve svém životě 

s traumatem (tj. silným stresorem), který může tazatel pracující s metodou 

orální historie nevědomky „oživit“, může být konfrontován s nečekanými projevy 

emocí, či se dokonce dostat do nechtěné role „terapeuta“. Pro tyto případy je 

vhodné přemýšlet o rozšíření odborných kompetencí tazatele. 
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Abstract 

This diploma thesis works with the grounded theory method and aims to 

contribute to the enrichment of values for researchers practicing the method of 

oral history, its current representatives, by means of interdisciplinary synthesis. 

The thesis is based on the premise that the connection of historical science and 

psychology or practical psychotherapy (which have a certain ethical-moral 

appeal and have a broader knowledge of the human soul) could be enriching for 

the practice of oral history. Research of psychological and psychotherapeutic 

approaches to the practice of oral history is not just the author´s theoretical self-

synthesis, but the work is enriched by practical experience from clinical practice 

of collaborating specialists (psychologists and therapists), who were first asked 

several theoretical questions, and then some questions about trauma presence 

in four selected interviews . These narrators all participate in the “Memory of the 

Nation” project, which means that it is possible to assume a potential existence 

of trauma in them – regarding their life experiences. The unabridged version of 

the material without proofreading also contains any potential invention of the 

interviewers. One of the starting points of the thesis is that a certain part of the 

population suffered a trauma (a strong stressor) in their lives. By using the 

method of oral history, the interviewer may unknowingly "revive" that trauma, 

and then be confronted with unexpected expressions of emotions, or 

accidentally get into the role of a therapist. For these cases, it is appropriate to 

consider expanding the professional competence of the interviewer. 
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Úvod 

V knize Obyčejní lidé...?! uplatnil v jejím úvodu historik Miroslav Vaněk repliku 

určenou orálním historikům, a přeneseně vlastně i historikům a badatelům 

obecně, že je třeba si uvědomit, že „…náš obor si skutečně žádá především 

odborně zdatné a eticky integrované badatele, kteří nebudou ‚sedět na kratším 

konci páky‘ [zde cituje Viléma Přečana], kteří dokážou bez politických klišé 

a politických objednávek pohlížet na naši minulost a přispívat k jejímu co možná 

nestrannému odhalování, byť ‚absolutně pravdivý‘ obraz dějin vytvořit nelze 

a bude vždy jen iluzí.“1. Z téhož úvodu lze dále mj. vyčíst, že z pohledu 

soudobých dějin lze dnešní míru plurality a možností svobodného bádání 

považovat za zlatý věk historiografie. K tomu však nutno dodat, že zatímco 

možnosti svobodného výzkumu zde existují, málo se hovoří o etických 

a osobnostních nárocích na tazatele - interprety dějin, lidských osudů a lidského 

konání v nich. Kladu si proto otázku, co lze učinit pro to, aby byl tazatel 

skutečně vybaven (či minimálně seznámen s) etickým, empatickým, efektivním 

a přesto nehodnotícím přístupem2. Tedy co lze učinit uvnitř oboru orální 

historie pro to, aby badatel (ať již student, či aplikující historik) dostál nejen 

odborné zdatnosti, ale i onomu požadavku eticky integrovaného badatele“3. 

 

Jako možné východisko se mi jeví mezioborové obohacení aplikovaného 

výzkumu (orálních) historiků o metody a přístupy současné psychologie 

a psychoterapie, které mohou pomoci svými deklarativními i prakticky 

žitými postuláty uplatňovanými, podobně jako v orální historii, ve vztahu 

k člověku, jehož postoje a názory jsou analyzovány a posléze 

interpretovány, a to při paralelní snaze danou osobu jakkoli 

nestigmatizovat a zachovat v daném vztahu dobré jméno oboru i své.  

                                                 
1 VANĚK, Miroslav, ed., 2009. Obyčejní lidé...?!: Pohled do života tzv. mlčící většiny: 
životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Sv. I. Praha: Academia. 
Historie (Academia). ISBN 978-80-200-1791-8, s. 8. 
2 Srov. např. KAUFMANN, Jean-Claude, 2010. Chápající rozhovor. Praha: Sociologické 
nakladatelství (SLON). Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-033-9, 
s. 56–64. 
3 Pozn.: jazykem práce nebude (čistě ze stylistických důvodů) zcela genderově korektní jazyk, 
nýbrž práce bude povětšinou zacházet s tzv. generickým maskulinem (stále ještě rozšířeným), 
a pouze tam, kde je to důvodné (generické maskulinum by bylo zavádějící či nepřesné) bude 
užito patřičné přechýlení. 
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Otevírá se tak též pole problematiky kompetence tazatele, jehož jednou 

ze složek by – dle mého názoru – měla být i jistá psychosociální výbava 

a minimálně povědomí o relevantních psychosociálních průvodních jevech, 

které mohou při rozhovoru nastat (stejně tak ovšem i po  něm). I zde může 

být poznání z provenience psychologie a psychoterapie nápomocné. 

 

V této oblasti vnímám společný prostor a společný zájem obou oborů. Ne tak 

na stejném cíli (psychologie či terapie má ambici „pomoci klientovi“, kdežto 

historikovi jde především o „informace od narátora“ – de facto pro vlastní 

potřebu – které následně využije ve prospěch určitých sociálních či oborových 

skupin), ale spíše s akcentem na stejné či obdobné postupy, které vychází 

z humanistické tradice a respektující přístupu k člověku; právě tyto postupy 

by mohly být přenositelné a pro obor orální historie obohacující, což se pokusím 

předkládanou prací prokázat. 

 

K tomu nutno dodat, že narátor a tazatel jsou sice v odlišném vztahu, než klient 

a terapeut; přesto lze najít podobnosti a přenosy. Narátor někdy vstupuje 

do role “moudřejšího“ a tazatel se může být zdán poučován, což je opačné 

rozložení rolí, než v terapii (resp. než ve špatně pojaté terapii). Naopak jindy 

v orálně-historickém výzkumu může dojít k situacím, kdy narátor otevře 

v rozhovoru téma, které nemá dostatečně zpracované a integrované do svého 

života a tehdy se mohou role značně promíchat; narátor se stane nechtěně 

„klientem“ naslouchajícího tazatele, „terapeuta“. 

 

Proto, že na kvalitativní výzkum v historických vědách je často nahlíženo spíše 

optikou možného propojení se sociologií (potažmo filosofií či antropologií) a jen 

sporadicky se připouští průniky z provenience aplikované psychologie 

či psychoterapie, rozhodl jsem se touto prací k této relativně opomíjené oblasti 

přispět4. A to i s tím rizikem, že na konci práce zbyde více otázek, nežli 

na začátku; pokud vyvolá další odbornou diskuzi, splní z mého pohledu svůj 

účel. 

                                                 
4 Výjimkou mohou být např. výzkumné projekty užívající fenomenologické analýzy (IPA), 
založené na kognitivní psychologii; ta ovšem není univerzálně aplikovatelná – představuje jen 
jeden z přístupů kvalitativních metod výzkumu. 
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Předkládaný výzkumný záměr tak lze shrnout jako snahu jednosměrným 

obohacením z provenience psychologie a psychoterapie přispět k obohacení 

hodnotových, etických, i odborných kvalit (kompetencí) badatelů pracujících 

s metodou orální historie, kteří se stávají zároveň jejími reprezentanty vůči 

širšímu publiku; nejen vůči ostatním badatelům a akademické obci, narátorům 

a jejich rodinám, ale též i laické veřejnosti. 

 

Počáteční teze (propozice), které budou v závěru práce vyhodnoceny, zní: 

 

a) část populace se setkala s traumatem a je třeba tomu více přizpůsobit 

podmínky OH výzkumu, 

 

b) inspirace orální historie psychologií / psychoterapií / je možná a je žádoucí. 
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1. Teoretická východiska práce a metodologie 

Obor orální historie je sice oborem značně propracovaných, však stále 

se vyvíjecích interdisciplinárních přístupů, je proto dobré se ptát, co by mohlo 

být pro obor dále přínosné. Existuje již velká škála poznání a popsaných 

dilemat kvalitativního terénního výzkumu s narátory, jedním z nich je napětí 

mezi emickým přístupem a etickou deskripcí zjištěného, mezi rolí zaujatého 

„insidera“ a (rádoby)nezaujatého „outsidera“, dilema vztahu, ve kterém 

se tazateli nejprve přiblížíme, abychom se následně oddálili a pokusili se 

o odstup a mimo jiné, krom historické faktografické práce, o kritické zhodnocení 

jeho příběhu, jeho validity, pravdivosti, potažmo posoudili kvalitu jeho životních 

rozhodnutí. To samo o osobě vyžaduje vysoký etický apel na straně badatele, 

k tomu ovšem ještě připusťme, že v narátorovi samém se poskytnutím 

rozhovoru spouští sebereflexivní a reminiscenční procesy, které mohu doznívat 

i řadu dní či týdnů po poskytnutí rozhovoru.  

Speciální skupinou narátorů jsou pak lidé, kteří zažili traumatickou událost; na 

ty se budu ve své práci soustředit především, neboť kromě zjevných 

a předpokladatelných traumat (válečné události, křivdy ze strany komunistické 

veřejné moci, oběti kriminálních činů, etc.) existuje v životě jedince řada dalších 

(a možná tabuizovaných) témat, která mohla být pro narátora traumatizující 

a během rozhovoru mohou být odkryta. Bezmála 30 let stará studie5, která 

probíhala v Detroitu, prokázala, že téměř 40 % lidí (jednalo se o vzorek 1.000 

náhodných mladých dospělých lidí) zažije během života stresor, který naplňuje 

předpoklady pro rozvoj posttraumatické stresové poruchy (PTSD)6, které je 

život ohrožující. Osoby s PTSD jsou vystaveny zvýšenému riziku jiných 

navazujících psychiatrických poruch; PTSD má silné asociace s úzkostí a 

afektivními poruchami – dokonce více, než při zneužíváním návykových látek 

nebo při závislostech. Na druhou stranu studie, která proběhla v českém 

                                                 
5 BRESLAU, N., DAVIS, G.C., ANDRESKI, P., PETERSON, E. Traumatic Events and 
Posttraumatic Stress Disorder in an Urban Population of Young Adults. [online]. In: Archives of 
General Psychiatry, 48 (3), pp. 216-222. 1991. [cit. 08/07/2020]. ISSN: 0003990X. DOI: 
10.1001/archpsyc.1991.01810270028003. Dostupné z: 
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
0026033672&doi=10.1001%2farchpsyc.1991.01810270028003&partnerID=40&md5=f992d9a4f
eaa809731a7ba0daa657a93. 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0026033672&doi=10.1001%2farchpsyc.1991.01810270028003&partnerID=40&md5=f992d9a4feaa809731a7ba0daa657a93
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0026033672&doi=10.1001%2farchpsyc.1991.01810270028003&partnerID=40&md5=f992d9a4feaa809731a7ba0daa657a93
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0026033672&doi=10.1001%2farchpsyc.1991.01810270028003&partnerID=40&md5=f992d9a4feaa809731a7ba0daa657a93
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prostředí mezi  lety 2016 – 2017 a cílila na souvislosti zážitku traumatu v dětství 

s následnými příznaky úzkosti v dospělosti7, pracovala s reprezentativním 

vzorkem 1.800 respondentů, z nichž zhruba 33% vykazovalo trvající příznaky 

dřívější traumatizace8. O dopadech studií podrobněji pojednává samostatná 

kapitola o traumatu. 

 

Metodou práce, krom vlastní teoreticko-analytické mezioborové syntézy, bude 

též analýza, interpretace a syntéza dotazníkových výstupů od psychologů 

a psychoterapeutů, pracujících průřezově s různými přístupy a koncepty 

z provenience psychologie a psychoterapie. Tato data budou tvořit druhý, 

sekundární pilíř zde předkládaného výzkumu. Jako hlavní tedy vnímám vlastní 

syntézu pramenící ze zkoumaných a citovaných zdrojů, jako sekundární 

a podpůrnou (však díky různorodosti respondentů více mnohovrstevnou 

a bohatší) pak následnou syntézu „dat“ od respondentů, pracovně nazvaných 

zde spolupracujícími specialisty. 

 

Ke zvolené metodologii se vracím v kapitole 1.3, která podrobněji popisuji 

a zároveň shrnuji zvolený postup v kontextu celé první kapitoly. 

 

Předkládaná práce si neklade za cíl být komplexní syntézou, a to ani v českém 

měřítku. Svůj účel splní, když bude spíše diskutovaným (případně 

i diskutabilním) příspěvkem, mozaikou, která obohatí poznání historiků 

o prakticky užitečné (tzn. aplikovatelné) koncepty přístupy k člověku a zároveň 

analýzou etických kodexů znovu připomene nutnou nestrannosti při vědeckém 

bádání, spojeného s vysokými kvalifikační humanisticko-vědními (chtělo 

by se říci „osobnostními“) požadavky kladenými na zástupce oboru.  

 

                                                                                                                                               
6 Post-traumatic stress disorder; česky: posttraumatická stresová porucha 
7 KAŠČÁKOVÁ, Natálie, Jana FÜRSTOVÁ, Jozef HAŠTO, Andrea MADARASOVÁ GECKOVÁ 
a Peter TAVEL, 2020. The Unholy Trinity: Childhood Trauma, Adulthood Anxiety, and Long-
Term Pain. International Journal of Environmental Research and Public Health [online]. 
8.1.2020, 2020(414) [cit. 2020-07-30]. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17020414. Dostupné z: 
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/2/414.  
8 Uvedené procento je zjednodušeným ukazatelem podrobnějších výsledků předmětného 
výzkumu. Vzniklo zprůměrováním výsledků šetření u respondentů z řad veřejnosti, nikoli z řad 
klinických pacientů. 

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/2/414
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Výstupem, a zároveň předpokládaným benefitem práce, bude jakýsi „pool“ - 

soubor doporučení, vzešlý jednak z mé vlastní analýzy, jednak z reakcí 

psychologů a psychoterapeutů a následné syntézy. Takový soubor doporučení 

by mohl být v konečném důsledku ku prospěchu i budoucím narátorům, jejichž 

příběhy by mohly být zaznamenávány s menším rizikem retraumatizace 

(či jakkoli jinak necitlivého přístupu) reprezentanty orální historie. 

 

1.1 Rešerše, vybrané zdroje a literatura 

 

Literaturu vhodnou pro předmětnou syntézu jsem zkoumal z provenience 

psychologie, psychoterapie, sociologie a okrajově též historiografie, která 

se v rámci historických věd cíleně zabývá pozicí jednotlivce v dějinách 

a otázkou smyslu života v nich. Povinnými pak byly stěžejní monografie oboru 

orální historie a jeho zakladatelů, ať už českých (Pavel Mücke, Miroslav Vaněk, 

Lenka Krátká, Jiří Hlaváček, etc.), nebo zahraničních (Valerie R. Yow, 

Alessandro Portelli, etc.)  

 

Co se týče absolventských prací, řada jich byla zpracována na sub-témata 

jednotlivých psychoterapeutických škol, ať už jde o logoterapii a existenciální 

analýzu9, obecně přístupy zaměřené na člověka10 a to především (a zcela 

pochopitelně) studenty psychologických, sociálních a pedagogických fakult 

či oborů. Co se aplikované etiky týče, řada prací je věnována etice 

v medicínském prostředí, několik pak ve vztahu ke školství, zcela ojediněle na 

poli antropologie. Žádná ze zkoumaných prací se však nepouští 

do mezioborové syntézy mimo dané oborové zaměření, v čemž se, doufám, 

má práce bude od uvedených lišit. 

 

                                                 
9 Např. KRATOCHVÍLOVÁ, Jitka. Využití logoterapie a existenciální analýzy v sociální práci. 
Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové. Ústav sociální práce. Vedoucí práce 
PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.  
10 Např. ŠIFFELOVÁ, Daniela. Stávání se člověkem. Historie a současnost na člověka 
zaměřeného přístupu v psychoterapii. Praha, 2006. Diplomová práce. Univerzita Karlova. 
Filosofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Vendula Junková. 
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V rámci Pracoviště orální historie – soudobých dějin Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy (dále jen „OHSD“) nevznikla doposud dle mé rešerše 

podobně syntetizující mezioborová absolventská práce.  

Například diplomová práce Michaly Drahovzalové11, věnující se etablování 

orální historie v českém prostředí, vztah mezi narátorem a tazatelem nijak 

hlouběji nereflektuje. Diplomová práce Markéty Minářové12 o fabulacích 

v orálně-historických výpovědích se věnuje zevrubněji otázkám paměti, pokouší 

se skloubit orální historii s forenzní psychologií, řeší přístup k narátorům, kteří 

trpí poruchou paměti či poruchou osobnosti a následně vyhodnocuje 

věrohodnost orálně-historických výpovědí. Přesto, že práce se mi jeví svou 

syntézou jako metodicky obohacující, znepokojující je z mého pohledu závěr 

jejího bádání, kde je shledáno, že „… lidé zkrátka lžou a ani k tomu nemusí mít 

pádný důvod“13, což hodnotím jako závěr relativně zkratkovitý a velmi 

zjednodušující. 

 

Se samotnou problematikou přístupu k narátorovi a vztahu mezi tazatelem 

a narátorem, přeneseně s problémy vlastní role jako tazatele, se potýká defacto 

každá absolventská práce předkládaná v rámci pracoviště OHSD; zde je tedy 

nebudu taxativně vyjmenovávat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 DRAHOVZALOVÁ, Michala. Etablování orální historie v českém prostředí. Praha, 2019. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce doc. PhDr. 
Pavel Mücke, Ph.D. 
12 MINÁŘOVÁ, Markéta. Úmyslné a neúmyslné fabulace v orálně-historických výpovědích. 
Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce 
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 
13 Tamtéž, s. 88. 
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1.2 Kritické vymezení tématu 

Vymezení tématu se snad může jevit na první pohled jako málo opodstatněné; 

to mu ovšem neubírá na přitažlivosti a relevanci podrobit jej empirickému 

zkoumání. Téma práce zachází s pojmy z provenience psychologie, terapie, 

historiografie a sociologie, či z jejich pomezí. Prostor, kde se tyto pojmy 

setkávají lze nazvat specifickým sociálním polem s různými měrami autonomie, 

jak jej definuje Bourdieu14; v tomto případě sociálním polem badatele na půdě 

orální historie, do kterého ovšem zasahují sociální pole jiná. Snahou tedy bylo 

nalézt střední cestu mezi pohledy a přístupy zastánců (zdánlivě) odlišných 

táborů, nejvíce především z polí psychoterapie a orální historie. Nakonec; 

mezioborovost – interdisciplinarita i transdisciplinarita – jsou v dnešní době 

vítaným a snad i nezbytným přístupem v humanitních vědách, podobně, jako 

je běžná pluralita interpretací vědeckých závěrů. 

 

1.2.1 Pojmosloví 

Orální historie je vědecká metoda, která dokumentuje a uchovává lidské 

prožitky a zkušenosti prostřednictvím rozhovorů nahraných s účastníky 

historických událostí nedávné minulosti; snaží se získat a archivovat autentické 

a spolehlivé historické prameny … výzkumy vedené metodou orální historie 

mají mnoho účelů a jejich výsledky mohou být různorodé“15. Alessandro Portelli 

pak chápe orální historii jako průnik; dávání do souvislosti práci klasického 

historika (zjistit, co se kdy a kde stalo) a antropologa (zjistit, co a proč si o tom 

lidé myslí)16. 

                                                 
14 Např. v: LEHEČKOVÁ, Eva a Michal HOŘEJŠÍ, 2015. Ruth Wodaková. In: Studie 
z aplikované lingvistiky: Studies in Applied Linguistics. 6. Praha: Charles University in Prague, 
Faculty of Arts, Czech Republic, s. 125-142. ISBN 1804-3240. ISSN 2336-6702, s. 128-130. -
 HILGERS, Mathieu a Éric. MANGEZ, 2015. Bourdieu's theory of social fields: concepts and 
applications. New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group. ISBN isbn:978-1-315-77249-3, 
s. 21-25.  
15 Etický kodex České asociace orální historie, z.s. [online]. ČESKÁ ASOCIACE ORÁLNÍ 
HISTORIE. 2019. [cit. 20/06/2020]. Dostupné na: http://www.coha.cz/wp-
content/uploads/2019/10/Eticky_kodex-COHA_2019.pdf.  
16 VANĚK, Miroslav, 2008. O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty. Praha: Centrum 
orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Hlasy minulosti. ISBN 978-80-7285-107-2, 
s. 89. 

http://www.coha.cz/wp-content/uploads/2019/10/Eticky_kodex-COHA_2019.pdf
http://www.coha.cz/wp-content/uploads/2019/10/Eticky_kodex-COHA_2019.pdf
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Je-li řeč o kompetenci tazatele, je tím míněn soubor profesních nároků 

a zároveň osobnostních předpokladů kladených na výkon role tazatele, a to 

ideálně ve shodě s jeho cíli, dovednostmi a schopnostmi učení17. Zde jen 

poznámka, že pojem „tazatel“ nemá oporu v české Národní soustavě 

kvalifikací18 (na rozdíl například od „tatéra“ či „tapetáře“) a lze tedy v tuto chvíli 

jen volně spekulovat o tom, jaké kompetence a jakou míru senzitivity by měl 

výzkumník, pohybují se na  pomezí polí historie, sociologie a psychologie 

vlastně mít; resp. jaké od něj očekává obor a jaké například narátor – což 

nemusí být nutně to samé. 

Pokud se týče užívání pojmů „psychologie“ a „psychoterapie“, vycházím 

ze zažitých a obecně známých definic o zkoumání člověka, způsobech jeho 

chování, poznávání stavů jeho vědomí, citů a zážitků. Přičemž se jedná 

o obory, které nedávají definitivní odpovědi, představují jen zdánlivé vědění, 

skládají se z různých hypotéz a musí se neustále přezkušovat skutečností. 

Psychologie se snaží odhalovat a formulovat zákonitosti uvedených jevů 

a zjistit, jak vznikly a jak by se tedy daly ovlivňovat a měnit19, kdežto 

psychoterapií se rozumí spíše takový obor, který člověku pomůže zjistit, 

co je pro něj normální, přičemž normalita není zde zcela normativní ale 

je definována tím, co danému člověk umožňuje být takový, jaký je20.  

Ve vybraných případech zjednodušeně užívám pojem „terapie“, 

přičemž je jí přisuzován význam primárně psychoterapie, ale s možným 

přesahem do obecnější formy práce na sobě a pro své blaho, s cílem zdravé 

integrace prožitku či skutečnosti do života jednotlivce. 

                                                 
17 K dosavadní neukotvenosti kariérních kompetencí v ČR například: HAŠKOVÁ, Kateřina a 
Martin VACULÍK, 2016. Kariérní kompetence a možnosti jejich využití v kariérovém poradenství 
v České republice. Lifelong Learning: Celoživotní vzdělávání [online]. 10.11.2016, 6(3), 81-101 
[cit. 2020-07-29]. DOI: https://doi.org/10.11118/lifele2016060381. ISSN 1805-8868. Dostupné z: 
https://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1603/lifele2016060381.pdf.  
18 Profesní kvalifikace. Národní soustava kvalifikací [online]. Praha: Národní ústav pro 
vzdělávání, bez datace [cit. 2020-07-28]. Dostupné z: https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-
kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-
ne/seradit-1v/ku-1-8. Pozn.: jedná se o portál, který je informační základnou o soustavě 
celostátně uznávaných profesních kvalifikacích v ČR. 
19 FÜRST, Maria, 1997. Psychologie: včetně vývojové psychologie a teorie výchovy. Olomouc: 
Votobia. ISBN 8071981990, s. 8. 
20 Tamtéž, s. 192. 

https://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1603/lifele2016060381.pdf
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
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Psychohygiena je obvykle chápána jako „systém vědecky propracovaných 

pravidel a rad sloužících k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševního 

zdraví, duševní rovnováhy21“. Hlavním rozdílem mezi psychohygienou 

a psychoterapií je především ten fakt, že psychohygiena se zabývá lehčími 

a krátkodobějšími poruchami rovnováhy a oproti psychoterapii je zaměřená 

na působení jedince na sebe sama, vedení, regulaci a ovlivňování vlastních 

záležitostí ve smyslu uvolnění napětí. Na rozdíl od terapie je navíc určena 

jak „nemocným“, tak v podstatě zcela zdravým lidem, kteří si pouze chtějí 

udržet či znovunabýt stav vnitřní rovnováhy. 

Psychologickou pravdivostí míním fakt, že pro pamětníky / narátory / jsou jimi 

vyprávěné příběhy současně jejich identitou; pomáhají jim definovat narativ – 

kým jsou a kam směřují. Zapomínáním jednoho a připomínáním druhého 

konstruují obraz smyslu, ve kterém lze žít. Psychologická pravda je taková, 

která není mimo nás, ale taková, ve které žijeme. Podrobněji k tomu uvádí např. 

historik Dušan Třeštík22 nebo italský filolog Alessandro Portelli23. 

 

1.2.2 Vymezení tématu práce 

Práce zkoumá ryze české prostředí orální historie v propojení se současně 

aplikovanou psychoterapií a psychologií, okrajově sociologií a historiografií 

s vědomím toho, že české prostředí často přejímá výsledky výzkumů ze 

zahraničí. Jelikož jsou tedy tato prostředí (defacto sociální pole) již saturována 

zahraničním vlivem od svých počátků, zkoumám pouze je samotné; takové, 

jaké jsou, v tomto roce a v českém prostředí. I proto je zahrnuto ve výzkumu 

subjektivně vzato málo cizojazyčných zdrojů; práce nemá ambici 

být mezinárodně aplikovatelnou. 

Co se podtitulu práce týče, zůstává v něm zachován pouze pojem 

„… psychoterapeutických přístupů…“ proto, že jsem toho názoru, že není forma 

                                                 
21 MÍČEK, Libor, 1986. Duševní hygiena: vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických 
fakult oboru psychologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. Učebnice pro 
vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství), s. 12. 
22 TŘEŠTÍK, Dušan. O dějinách paměti, nestránkováno. 
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(alespoň zde užité) psychoterapie, která by nevycházela z poznatků 

psychologie a obdobných odborných vědních disciplín (dále přeneseně např. 

filosofie, sociologie, teologie, antropologie), tedy nemám potřebu je v názvu 

samostatně explicitně vyjmenovávat, byť chápu, že psychoterapie pro ně není 

zastřešujícím termínem; zde se tedy v názvu práce jedná spíše o určitou formu 

zjednodušení a akcentaci pojmu, který vnímám v intencích dané práce jako 

nejpřízvučnější ve vztahu k historii, resp. v pozitivním vztahu předpokládaného 

přínosu pro praxi orální historie, pro práci s těmi, kdo vypráví – s dárci příběhu. 

Hlavním cílem orální historie je, slovy jejího českého zakladatele, „… 

uskutečnění (získání) rozhovoru, který rozšiřuje naše poznání o určité historické 

události (období), o prožitku, aktivitě a postojích toho, kdo rozhovor poskytuje, 

k této události (období), nebo přináší obraz celého jeho dosavadního života 

v kontextu jeho osobních i společenských vztahů, významných historických 

událostí i každodenního života.“24. Orální historii bývá někdy jako metoda 

kritizována pro přílišnou míru subjektivity; a skutečně ta je samozřejmou 

je přirozenou součástí každé orálně-historické práce a je třeba s ní počítat 

v celém procesu přípravy, pořizování rozhovorů, jejich analýzy i interpretace. 

Subjektivita zde není chápána jako nevýhoda; naopak se stává součástí 

výzkum a jeho další kvalitou. Tazatel sám je součástí procesu bádání – proto 

je absolutní objektivita nedosažitelná a vlastně předem „přiznaně nechtěná“. 

V této souvislosti je však na místě i skepse stejné míry vůči písemným 

pramenům, neboť i ty byly pořízeny člověkem a k naplnění předem známého 

či předpokládaného účelu, přičemž zaznamenávají často jen selekce z orálních 

výpovědí (např. zápisy ze schůzí)25. 

 

Vyprávění (pořízený narativ) je tak téměř vždy tendenční, zkreslené 

současnými postoji a zájmy narátora, protože jeho výpovědi jsou v danou chvíli 

jen aktuální rekonstrukcí minulosti. Narátor též někdy může usilovat o svou 

lepší sebe-prezentaci či o zachování sebeúcty, což je pak nutně zdrojem 

dalších zkreslení.  

                                                                                                                                               
23 Např. v: PORTELLI, Alessandro. What Makes Oral History Different. In: PERKS, R., 
THOMSON, A. The Oral History Reader. 1998. s. 63-74. 
24 VANĚK, Miroslav. 2004. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR. Hlasy minulosti; sv. 1. ISBN 80-7285-045-8. s. 53. 
25 Např. in: VANĚK, Miroslav, 2008. O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty, s. 89-91. 
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V neposlední řadě se u narátora můžeme setkat se zapomínáním či záměrným 

zatajováním některých faktografických údajů či souvislostí. Sociolog Jan Hendl 

zmiňuje problematiku paměti v orálně-historickém výzkumu, když upozorňuje: 

„Orální historie jsou cenným zdrojem informací o mnoha historických tématech. 

Pomáhají porozumět příčinám a motivům událostí. Orální historie však závisejí 

na paměti, zkušenostech a interpretacích jedinců. Ty mohou být zatížené 

systematickou chybou v závislosti na časovém odstupu od události nebo 

v důsledku selektivnosti paměti.“26. 

Co se vztahovosti a z ní vyplívajících etických závazků týče, je pro orální historii 

charakteristický asymetrický vztah mezi tazatelem a narátorem; od narátora 

tazatel čeká co nejvíce komplexní, pravdivý a otevřený rozhovor, který 

tak nebude jen faktografický, ale též bohatý na osobní postoje. Na oplátku 

nabízí tazatel v ideálním případě aktivní naslouchání, spojené s různou mírou 

vědecké (interpretační) profesionality27.  

Jako další potencionálně problematické se mohou ve vztahu ukázat sociální 

aspekty zdravotního stavu, rasy, genderu, či věku. Tyto aspekty totiž zcela 

nepopiratelně ovlivňují jak způsob kladení otázek, tak na druhé straně volenou 

odpověď. K těmto aspektům však nejsou ukotvena dogmatická oborová 

pravidla či doporučení, vyjma obecného povzbuzení, aby tazatelé usilovali 

v komunikaci o dosažení rovnováhy mezi cíli projektu na jedné straně, 

a perspektivami narátorů, kde tazatelé musí být citliví na rozmanitost sociálních 

a kulturních zkušeností a na specifika rasy, pohlaví, třídy, etnicity, věku, 

náboženství a sexuální orientace na straně druhé. Měli by povzbudit narátory, 

aby odpovídali svým vlastním stylem a řešili předem případné obavy 

či problémy28. Badatel se tak zde musí spoléhat na svou „vrozenou výbavu“, 

empatii a budovanou profesionalitu směrem k narátorovi. Opačný efekt, kdy 

se tazatel „obává“ z pocitu vztahové náklonnosti se narátora zeptat na určité 

                                                 
26 HENDL, Jan, 2016. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace.  
4. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0982-9. s. 141. 
27 NEČAS, Pavel, ed., [2017]. Advokáti mrtvých: rozhovory se soudními lékaři. Praha: Galén. 
ISBN 978-80-7492-317-3, s 31-32. 
28 RITCHIE, Donald A., 2015. Doing oral history. Third edition. Oxford: Oxford University Press. 
ISBN 9780199395194, s. 91-92. 
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potencionálně citlivé a pro něj předpokládatelně nepříjemné (byť pro  výzkum 

podstatné) skutečnosti, pak popisuje zevrubněji např. Valerie Yow29. 

V orální historii je někdy též zmiňován koncept tzv. „chápajícího rozhovoru“ 

sociologa Jean-Claude Kaufmanna30, který předpokládá, že ideální stav pro 

získání kvalitního rozhovoru je (teprve až) při zcela rovnoprávném postavení 

obou jeho aktérů, což připouští například větší míru proaktivity tazatele při 

samotném interview, než je pro orální historiky běžné a znamená to i mnohem 

vyšší míru spoluautorství tazatele, než se jeví jako přiměřené a vhodné. 

Nicméně zdravá míra zpětné vazby je třeba, vyjádřeno slovy J. C. Kaufmanna 

„Jedině zaujetí tazatele může vzbudit zaujetí respondenta“31. 

Pro alespoň teoretické potvrzení toho, že metoda orální historie v českém 

kontextu potřebuje (či alespoň snese zamyšlení o možném) obohacení 

z provenience psychoterapie, je nezbytné vymezení se vůči současnému stavu.  

Např. ve druhém přepracovaném vydání základní „učebnice“ orální historie 

v českém kontextu, knize „Třetí strana trojúhelníku“ profesora Miroslava Vaňka, 

je stále přítomno mnoho znepokojivých tvrzení, která však na druhou stranu 

potvrzují mou tezi; v páté kapitole32, která se věnuje přípravě na rozhovor 

a osobě tazatele, se tak lze mj. dočíst o tom, že „…většina metodických 

příruček orální historie klade zásadní důraz na přípravu tazatelů“, čímž mimo 

získání vlastní sebedůvěry „…projevíme úctu k narátorovi a zdůrazníme 

důležitost, se kterou pohlížíme na vlastní rozhovor.“. Zároveň však dodává, 

že v těchto příručkách se lze setkat se širokou škálou dalších heslovitých 

očekávání od osoby tazatele, kdy jednou je třeba být více „zasvěcený 

motivátor“, jindy strohý „profesionál“, „partner v rozhovoru“, nebo „psycholog“, 

avšak aniž by se tyto příručky věnovaly zevrubněji osobnosti a dovednostem 

tazatele. Autor zde potvrzuje, že vedení rozhovoru si „…žádá velké soustředění 

                                                 
29 YOW RALEIGH, Valerie, 1997. Do I Like Them too Much? Effects of the oral history interview 
on the interviewer and vice-versa. [cit. 2020-07-29]. In: Oral History Review vol. 24, no. 1, 55-
79. Dostupné např. z: www.jstor.org/stable/3675397.  
30 KAUFMANN, Jean-Claude, 2010. Chápající rozhovor, s 57-62. 
31 tamtéž, s 61. 
32 VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE, 2015. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální 
historie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 
Karolinum. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2931-5. s. 152-158. 

http://www.jstor.org/stable/3675397
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a vcítění se do narátorova životního příběhu“, a potvrzuje také fakt, že po 

pořízení rozhovoru se dostavuje silné psychické vyčerpání.  

O to větší nároky (a rozhodnost nést případnou následnou psychická zátěž) 

vyžadují ty typy rozhovorů, při nichž se primární či sekundární traumatizace33 

dá předem předpokládat (holocaust, zločiny komunismu, evropské válečné 

konflikty 90. let 20. století, frustrace ze ztráty blízkých osob či i dřívějších 

sociálních kontaktů, atpod.). Některé příběhy však jsou příliš vážné, nebo 

se jimi mohou stát, aniž bychom to dopředu mohli předpokládat. Autor knihy 

zde dále sám připouští34, že nutná míra prožitku (aktivního naslouchání) 

a vcítění se do života narátorů je podobná profesem kněží, psychologů 

a psychiatrů a je tak zcela na místě se sám sebe ptát „Jsem jako badatel / 

orální historik / na takové konfrontace a dopady připraven?“. Autoři sami 

si zde lakonicky odpovídají: „Domníváme se, že stále zcela ne…“35.  

K možným terapeutickým přesahům v praxi orální historie se vyjadřuje stručně 

např. Donald Ritchie ve svém „manuálu“36, kde poukazuje na přirozený 

reminiscenční a terapeutický rozměr narativů u stárnoucích osob, dále 

například u osob dříve vězněných. Zde jen předesílám, že cílem tazatele 

by nemělo být apriori terapeutické působení na narátora, (primární zájem 

je vědecký a historický), ale jako sekundární cíl každého takového mezilidského 

setkání by mohl a měl být oboustranný pocit z dobře odvedené práce, 

což vyžaduje úsilí na obou zainteresovaných stranách.  

Minimálně na straně tazatele lze z této pozice takové úsilí pozitivně ovlivnit, 

o což se předkládanou prací pokusím. 

 

 

                                                 
33 Pojmy jsou vysvětleny v samostatné kapitole k problematice traumatu. 
34 Pro upřesnění zde uvádím, že se ve skutečnosti jedná o autorské duo, jak vidno 
z bibliografického záznamu. 
35 VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE, 2015. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální 
historie. s. 158. 
36 RITCHIE, Donald A., 2015. Doing oral history, s. 254-258. 
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1.3 Struktura postupu a vymezení zvolené metody a tezí 

Zakotvená teorie tvoří sadu induktivních postupů37 pro potřeby kvalitativního 

výzkumu, zaměřených na vytváření nových teorií.  

Diplomová práce pracuje s metodou zakotvené teorie, s využitím především 

otevřeného kódování propozice, konceptualizace a kategorizace, vzorkování38, 

přičemž: 

- Propozicí se zde rozumí teze, které formulují zobecněné vztahy mezi 

koncepty a kategoriemi (v tomto případě pracuji se dvěma tezemi; 

a) část populace se setkala s traumatem a je třeba tomu více přizpůsobit 

podmínky OH výzkumu, b) inspirace orální historie psychologií 

(psychoterapií) je možná a je žádoucí; viz též úvod práce. 

- Ke vzorkování dochází výběrem metody a způsobu sběru dat (v tomto 

případě na více rovinách; vlastním vkladem teoreticko-syntetizujícího 

výzkumu, dotazníkového šetření provedeného mezi psychoterapeuty 

a psychology různých směrů a dále porovnáním a vyhodnocením 

relevantních oborových etických kodexů). 

- Konceptualizace označuje formu třídění dat a jejich zařazování 

do konceptů 

- Kategorie označuje vyšší a teorii integrující skupinu, tvořenou koncepty. 

Zvolená metoda se mi zde jeví jako opodstatněná a vhodná zejména proto, 

že slouží ke konstruování dosud neexistujících teorií či souvztažností 

a je vhodná pro zkoumání oborově multidisciplinárních přesahů. Taktéž fakt, 

že sběr dat a jejich průběžná analýza probíhají současně, což zakotvená teorie 

připouští, je charakteristickým rysem této práce. 

                                                 
37 Znamenajících směr od jednotlivého k obecnému dopadu; s určitou omezenou 
pravděpodobností zde platí tendence aplikovat přijaté dílčí závěry obecně platné. 
38 HENDL, Jan, 2016. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4. přepracované 
a rozšířené vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0982-9, s. 127-132 – ŠVAŘÍČEK, Roman a 
Klára ŠEĎOVÁ, 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. ISBN 978-
80-7367-313-0, s. 84-96. 
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Zakotvená teorie je v tomto konkrétním případě dále rozvíjena (ve smyslu 

hermeneutického kruhu39) skrze teoreticko-analytické mezioborové syntézy 

pramenící z vlastní zkušenosti, rešerše a četby odborné literatury, a stejnou 

měrou z analýzy, interpretace a syntézy dotazníkových výstupů od psychologů 

a psychoterapeutů, pracujících průřezově s různými přístupy a koncepty 

z provenience psychologie a psychoterapie (podrobněji v kapitole 1.4). 

Strukturu konkrétního postupu předmětného výzkumného záměru stavím 

chronologicky, ačkoli některé fáze probíhaly přirozeně paralelně a protínaly se. 

Tematicky lze výzkumné fáze této práce rozdělit (zároveň chronologicky 

seřadit) na: 

- formulaci tezí; 

- fázi sběru dat a rešerši relevantních titulů; 

- reformulaci tezí; 

- fázi oslovení specialistů; 

- fáze semi-syntézy vlastních zdrojů; 

- fázi analýzy dat od specialistů; 

- fázi syntézy dat od specialistů; 

- fáze interpretační a tvorba výstupu (nové teorie) 

Je nutno přiznat, že shora uvedených kvalitativních metod se nedržím zcela 

striktně a připouštím prolínání s dalšími existenciálními či fenomenologickými 

přístupy a postupy. 

Co se týče vyhledávání a oslovování specialistů, kteří v tomto teoretickém 

výzkumu mají sice sekundární, ale nezastupitelnou roli, (neboť vnášení jak 

poznatky odborné a teoretické, tak ryze subjektivní, podložené vlastní praxí), 

probíhalo v měsících květnu a červnu 2020, některým z nich bylo avizována 

možnost spolupráce již v únoru a březnu téhož roku, kdy byl ovšem záměr 

práce jiný. Původně totiž měl být výzkum veden pouze na jednom vzorku 

psychoterapeutických přístupů, resp. s jedním specifickým směrem. Faktorů, 

které zásadně ovlivnily konečný seznam přispěvovatelů, bylo více.  

                                                 
39 Tamtéž, s. 68-70, s. 247-260. 
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Ve fázi vyhledávání jsem byl omezen jednak různorodými stupni známosti 

či v některých případech spíše ne-známosti s osloveným, což vyžadovalo zcela 

specifický přístup ke každému z nich; v konečném důsledku byly limitující také 

časové možnosti oslovených specialistů v letních prázdninových měsících 

a u některých pak neochota (spojená s nutností vyšší míry přesvědčování 

a argumentace) podílet se na výzkumu, který nespadá čistě do provenience 

oboru psychologie a pokouší se o nejistou mezioborovou syntézu. 

Pojem „specialista“ (analogicky „specialistka“) je pro potřeby práce definován 

spolupracující osobou, která: 

- má vysokoškolské vzdělání, 

- prokazatelně provozuje psychologickou či psychoterapeutickou praxi (ať už 

vlastní, nebo jako zaměstnanec / zaměstnankyně), 

- uplatňuje Etický kodex psychologické profese Českomoravské psychologické 

společnosti40, nebo je vázána obdobným evropský standardem41. 

 

Užité orálně-historické rozhovory ze sbírky Paměti národa tvoří praktickou 

a reprezentativní sondu do orální historie pro psychology a terapeuty, kteří 

standardně z povahy svého povolání vychází z odlišných pozic a vedou 

rozhovory s jinými akcenty. Podrobněji k výběru narátorů a významu pro 

překládaný výzkum v samostatné kapitole 1.6.  

 

V práci je užita citační norma ČSN ISO 690 (01 0197) platná od 1. dubna 2011, 

jejíž interpretaci čerpám z publikace Olgy Biernátové a Jana Skůpy42, přičemž 

při odkazování se na zdroj, který byl již uveden plnou citací, uvedu jen 

bibliografickou zkrácenou podobu odkazovaného zdroje.  

 

                                                 
40 Etický kodex psychologické profese Českomoravské psychologické společnosti. [online]. 
Českomoravská psychologická společnost – etická komise. 2017. [cit. 20/06/2020]. Dostupné z: 
https://cmpsy.cz/files/EK/Eticky-kodex-psychologicke-profese-12-2017.pdf.  
41 Např. typu The Statement of Ethical Principles of the EAP. [online]. European Association for 
Psychotherapy. 2018. [cit. 20/06/2020]. Dostupné z: „https://www.europsyche.org/quality-
standards/eap-guidelines/statement-of-ethical-principles/“. 
42 BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 
690 (01 0197): platné od 1. dubna 2011. Blansko: citace.com, 2011. [cit. 2018-05-08]. Dostupné 
z: https://www.citace.com/CSN-ISO-690. 

https://cmpsy.cz/files/EK/Eticky-kodex-psychologicke-profese-12-2017.pdf
https://www.europsyche.org/quality-standards/eap-guidelines/statement-of-ethical-principles/
https://www.europsyche.org/quality-standards/eap-guidelines/statement-of-ethical-principles/
https://www.citace.com/CSN-ISO-690
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1.4 Úvod do zvolených konceptů 

V následujících podkapitolách se zaměřím především na v pozitivním smyslu 

slova přenositelné koncepty uvedených škol a přístupů pro praxi orální historie 

s tím, že při představování jednotlivých přístupů jsem nucen postupovat 

analyticky selektivně, ať už z důvodu omezené kapacity a užšího zaměření této 

práce, nebo například z důvodu přiměřenosti. Nejde tedy záměrně o komplexní 

a objektivní představení těchto směrů, ale spíše těch jejich aspektů, které jsou 

(dle mého názoru) ve vztahu k praxi orálních historiků potenciálně nosné.  

Následující představení konceptů má tak za cíl spíše jen rámcově představit 

výchozí pozice spolupracujících specialistů, nikoli zevrubně popsat jejich 

postupy. 

Představované koncepty představují tematický výběr těch metod, které jsou 

z mého subjektivního pohledu (a jejichž potenciál přínosu se pokusím teoreticky 

doložit) vhodné pro praxi orálního historického výzkumu; zároveň se jedná 

o koncepty a metody, se kterými pracují (a na základě jejich znalosti 

se vyjadřují) oslovení specialisté, uvedení v kapitole 2 práce a v příloze č. 3. 

Zde nutno uvést, že spolupracující specialisté se kloní k humanistické 

psychoterapii (viz níže), přesto jsem se rozhodl obohatit spektrum ještě 

o několik postřehů z oblasti psychologie výslechu, neboť považuji za důležité 

se k její praxi nějak vymezit, případně nalézt společné rysy, ačkoli s ni 

nepracuje žádný z uvedených specialistů – proto je k ni zařazena též krátká 

samostatná podkapitola. Stejně tak by bylo vhodné (vzhledem k toku a 

definování období soudobých dějin) se zmínit o tzv. „psychologii komunismu“, 

což však není všeobecně kodifikovaný koncept, spíše utvářený filosoficko-

historický psychologizující pohled na určité dějinné období. V českém prostředí 

odkazuji na publikaci Jindřicha Kabáta. 

Kromě psychologie katastrof a psychologie výslechu, což jsou pod-obory 

značně specifické43, spadají užité koncepty pod tzv. terapii hovorem (někdy též 

„humanistické psychoterapie“), což spojuje metody orientované na klienta 

a předpokládá mj. positivní vztah mezi terapeutem a klientem.  

                                                 
43 KABÁT, Jindřich, 2011. Psychologie komunismu. Praha: Práh. ISBN 978-80-7252-347-4. 
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Úkolem terapeuta je zde naslouchat a zdržet se jakýchkoli interpretací. 

Podmínky takového vztahu definoval zakladatel směru, Carl R. Rogers44.  

Na klienta orientovaný rozhovor je pak třeba vést: 

-  s empatií, aby terapeut dokázal vidět svět tak, jak ho vidí klient sám; 

- s pozitivním oceněním a emocionální vřelostí, která je prosta všech 

podmínek; 

- s pravostí a kongruencí (shodou se sebou samým), což obnáší to, 

že terapeut by neměl vystupovat jako terapeut (ve smyslu autority), 

v žádné profesní roli, měl by být co nejvíc „sám sebou“, to stejné pak 

očekává od klienta. 

 

1.4.1 Logoterapie a existenciální analýza 

Logoterapie je fenomenologický přístup, který se ptá na smysl toho, s čím 

je člověk konfrontován, terapií zaměřenou na „logos“, na smysl. Někteří autoři 

přichází s tezí, že člověk prožívá život jako smysluplný teprve tehdy, pokud 

je ochoten převzít zodpovědnost. Zodpovědnost se pak uskutečňuje aktivním 

a konkrétním uskutečňováním hodnot v životě jednotlivce. Logoterapii vede 

člověka k sebe-odstupu, akcentuje tzv. autorství vlastního života a očekává 

změnu postoje jednotlivce především ve vztahu k minulosti; tím ale i k sobě 

samému, světu a budoucímu jednání. 

 

Vedení rozhovoru v logoterapii má být dialogické a „spřízněné“ a tedy 

se předpokládá navození atmosféry důvěry, neboť bez ní nedojde ke spolupráci 

a bez spolupráce nelze předpokládat validitu dat, ať už jde o orálně-historický 

rozhovor, nebo terapii. 

 

Její zakladatel, Viktor Emil Frankl, byl, profesorem neurologie a psychiatrie, 

působící ve Vídni. Je představitelem tzv. třetí vídeňské školy (po psychoanalýze 

Sigmunda Freuda a individuální psychologii Alfreda Adlera). Válečnými 

událostmi přišel o těhotnou manželku, bratra, matku i otce, sám přežil dle svých 

slov především díky vůli ke smyslu(plnosti). Vydal 32 odborných knih a hostoval 

                                                 
44 In: FÜRST, Maria, 1997. Psychologie: včetně vývojové psychologie a teorie výchovy, s. 193. 
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na více než 200 univerzitách45. Vztah ke smysluplnosti života „spolu s“ i 

„navzdory“ prodělaným traumatům je u Viktora Frankla všeprostupující. Jakoby 

cokoli nepřátelské bylo jeho optikou vnímáno jako onen Exupérův „milovaný 

nepřítel“46, který člověka donutí napnout síly až do krajnosti, nenechá ho usnout 

na vavřínech, buduje jej a nechává osvědčovat jeho charakter47. Kvůli (a dalo 

by snad říci i díky) prodělané zkušenosti s přežitím v jednom z nejhorších míst 

20. století, na kterém probíhala systematická genocida, ve vyhlazovacím táboře 

Osvětim, formulovat Viktor Frank tezi logo-terapie, doslovně léčbu smyslem, 

přičemž právě smysluplnost – resp. přesněji touhu po smyslu – vnímá a 

definuje ji dokonce jako jednu ze základních lidských potřeb. 

 

Dle učení logoterapie se v dnešní společnosti, zdánlivě paradoxně, stává 

největším nepřítelem, kterému však žel neumíme zcela efektivně čelit, blahobyt. 

Blahobyt má potenciál člověka, který od nepaměti musel zdolávat rozličné 

překážky, aby přežil, zbavit smyslu žití. A tak hlavním nástrojem logoterapie se 

stává obnova vlastních vnitřních zdrojů a nalezení motivace (definuje mj. 

existenciální vakuum, existenciální frustraci, kterou pozoruje u znepokojivě 

velkého počtu populace48), která člověka nutní zamyslet se nad “poselstvím“, 

které může dokončit jen on sám; napsat knihu, předat hodnoty dětem 

či vnukům, dokončit nějaké dílo, urovnat vztahy atpod49. Skutky a díla, která 

zůstanou navždy nedokončena a nesplněna, pokud my je nedokončíme; k tomu 

nutno doříci, že za tuto předávanou zkušenost Frankl skutečně ručil zkušeností 

vlastního života. 

 

                                                 
45 Volně přeloženo z: Biography. [online]. VICTOR FRANKL INSTITUTE. 2006. [cit. 2020-06-
30]. Dostupné z: https://www.univie.ac.at/logotherapy/biography.html. - FRANKL, Viktor Emil, 
2013. Co v mých knihách není: autobiografie. Brno: Cesta. ISBN 978-80-7295-166-6. 
46 Srov. např.: „…neboť na světě vlastně není skutečného nepřítele. Nepřítel ti jen vytyčuje 
meze, dává ti tvar a pevnost.“ In: SAINT-EXUPÉRY, Antoine de, 2002. Citadela. Přeložila Věra 
DVOŘÁKOVÁ. Praha: Vyšehrad. ISBN 80-7021-576-3, kap. XXXV.  
47 FRANKL, Viktor Emil, 2014. Prožitek hor a zkušenost smyslu. Brno: Cesta. ISBN 978-80-
7295-185-7, s. 7-11. 
48 FRANKL, Viktor Emil, 2016. Utrpení z nesmyslnosti života: psychoterapie pro dnešní dobu. 
Přeložil Petr BABKA. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1038-2, s. 66-70. - FRANKL, Viktor Emil, 
1994. Vůle ke smyslu: vybrané přednášky o logoterapii; s příspěvkem Elisabeth S. Lukasové. 
Brno: Cesta. ISBN 80-85319-29-2, s. 7. 
49 Např. v: FRANKL, Viktor Emil, 2018. A přesto říci životu ano: psycholog prožívá koncentrační 
tábor. 5. vydání. Přeložil Josef HERMACH. V Praze: Karmelitánské nakladatelství. Osudy 
(Karmelitánské nakladatelství). ISBN 978-80-7566-022-0, s. 99-100. 

https://www.univie.ac.at/logotherapy/biography.html
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Existenciální analýza je rozpracovaným metodologickým nástrojem konceptu 

logoterapie.  

 

Pracuje s konceptem čtyř základních existenciálních motivací doplněných o 

tématiku smyslu. Jde o vztah ke světu, k životu, k sobě, k budoucnu.  

Pokud mohou být přiměřeně žity a prožívány, pak představují základní 

podmínky naplněné existence. 

1) Mohu být? Za jakých okolností mohu ve světě být? Aby člověk mohl být, 

potřebuje prostor, bezpečí, opory,.. 

2) Žiji, ale přeji si žít? Je dobré být? Aby člověk mohl mít život rád, 

potřebuje vztah, čas, blízkost.. 

3) Jsem, avšak smím být takový, jaký jsem? Aby člověk mohl být 

autentický, potřebuje pozornost, přijetí, ocenění,.. 

4) Jsem zde – k čemu je to dobré? Jaká je moje úloha, o co v životě má jít? 

Člověk potřebuje hodnotu v budoucnu, nalézat smysl50. 

 

Dále definuje mj. „situační smysl“, který je vnímán jako rozhodnutí se pro 

nejlepší možnost dané situace a v dané skutečnosti, dále definuje i struktury 

základních osobních motivací (na rovině ontologické, axiologické, etické 

a existenciální).  

Posloupnost terapeutického procesu existenciální analýzy a její důrazy 

vyjadřuje zevrubněji následující tabulka. 

                                                 
50 Dle UO2057 
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Tab. č. 1: Osobní existenciální analýza. In: LÄNGLE, Alfried a Karel BALCAR, 2010. Osobní 

existenciální analýza (PEA): jako terapeutický přístup. Praha: Společnost pro logoterapii a 

existenciální analýzu. ISBN 9788090430723, s. 17. 

 

Závěrem k představenému přístupu připojuji citát, který dobře vystihuje 

Franklův přístup akcentující zmocnění a rozhodnost: „Vědění je pesimistické, 

optimismus je aktem vůle“51 a citát Harveyho Cushinga „Je jen jediný způsob, 

jak vydržet život: pořád muset plnit nějaký úkol“52.  

                                                 
51 FRANKL, Viktor Emil, 2013. Co v mých knihách není: autobiografie, s. 6. 
52 FRANKL, Viktor Emil, 1994. Vůle ke smyslu: vybrané přednášky o logoterapii, s. 67. 
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1.4.2 Daseinsanalýza 

Jedná se o fenomenologický přístup, který vychází z děl Edmunda Husserla 

a Martina Heideggera. V českém prostředí se rozšířila díky působení Jiřího 

Němce a Jana Patočky. Je spíše cestou, než metodou a vychází 

z Heideggerovského pojetí „bytí ve světě“53. Též samotný její název znamená 

„pobyt“ nebo „bytí tu“; otevírá téma specifického bytí ve světě, kdy se terapeut 

(a zde snadno analogicky i tazatel), dívá na klienta bez předsudků a jakoby 

„poprvé“, snažíce se tak zcela pochopit jeho pojímání světa a vstoupit do něj.  

Daseinsanalýza předpokládá, že člověk předem sám již nějak rozumí svému žití 

a naslouchá mu hermeneuticky, s neustále novým korekturujícím a rozvíjejícím 

se poznáváním. Důležitou roli hrají v daseinsanalýze tzv. existenciály. Chápe 

je jako základní rysy lidské existence, určité odkazující souvislosti. Těch 

Haidegger vydefinoval cca třicet, zde spíše pro představu uvádím některé 

základní vybrané: 

Smrtelnost; otevřenost; naladěnost (zde stručně rozvedu typy „naladěnosti“ dle 

Heideggera: a) depresivní b) hysterické c) narcistické d) anankastické 

(nutnaké)); dále časovost; prostorovost; svoboda; tělesnost; svědomí; spolubytí; 

dějinnost; vrženost; řeč; sexualita a jiné. Každá z nich by obsáhla delší výklad, 

což ovšem není primárním cílem představení této metody. 

Důležitým aspektem daseinsanalýzy je tzv. fenomenologicko-psychologická 

redukce, která tzv. „uzávorkuje“ vnější svět a tím nechá prostor pro čisté 

vědomí a jeho obsahy. Pojímá svět jen jako svět obsahů lidského vědomí, jako 

vytvořený fenomén – obraz tvořený lidskou myslí. Heideggerův pohled na  

psychologii byl tedy takový, že jako objektivní věda není vůbec možná54. 

Tento přístup logicky předpokládá velkou míru empatie a vlastního upozadění 

zároveň. Daseinsanalytický přístup patří mezi silně vztahové terapie, kde 

                                                 
53 Srov. ĎURĎOVIČ, Martin, 2019. Vyprávění a rozhovor: teorie sociální intersubjektivity. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR. Studie 
(Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-284-5, s. 217-220. 
54 Podrobněji k metodě např. HLAVINKA, Pavel, 2008. Daseinsanalýza: setkání filozofie s 
psychoterapií. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2132-3. 
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vztahovost převažuje nad odborností (klient nečeká především expertní činnost, 

spíše vztahové spolubytí). Tím ovšem neříkám, že jiné přístupy empatii 

nevyžadují. 

 

1.4.3 Narativní psychologie 

Je jedním ze současných psychologických směrů, který se dívá na život 

jednotlivce jako na příběh, ve kterém každá další osoba je jakýmsi živým 

„textem“ dalších svých vlastních příběhů, jejichž subjektivní verze prezentuje 

každý člověk ostatním lidem. Narativní psychologie se zaměřuje subjektivní 

zkušenosti a jejich individuální interpretace. Příběh je klientem vyprávěn, psán 

nebo jinak interpretován a terapeut zde působí podobně jako editor či pozorný 

posluchač, přičemž následně reflektuje nejen to, „co“ je řečeno, ale též to, „jak“ 

je to řečeno. 

 

Jedním ze zakladatelů tzv. narativistické teorie dějepisectví byl literární teoretik 

Hayden White, který ve svém stěžejním díle „Metahistory: The Historical 

Imagination in Nineteenth-Century Europe“ z roku 1973 odmítl vnímat 

historiografii jako čistě objektivní vědeckou disciplínu mj. proto, že v jeho pojetí 

je historik vždy závislý na dobovém jazyku;  tzv. rétorických tropech (řečnických 

figurách a stylistice). Hayden White dále navrhl odlišit „narativitu“ od „příběhů“ 

Zatímco narativita dle něj představuje prostý „neutrální“ popis událostí a soubor 

dat, naopak příběhy obsahují kauzální výklady a jsou tedy něčím více, než jen 

chronologickou kompilací. Toto  zdůraznění rozdílu mezi „narativitou“ 

a „příběhem“ je zásadní pro orálně-historickou praxi, protože implikuje použití 

příběhu jako předmětu i nástroje psychologického zkoumání. Zaměřit 

se v narativní analýze lze buď na životní příběh jako celek, na proces vyprávění 

pomocí transkripcí jednotlivých úseků vyprávění55. 

 

Narativní analýza vnímá vyprávění skrze pojmy příběh, narativní identita 

a narativní pravda, přičemž obsahuje řadu dílčích způsobů přístupů, analýz 

                                                 
55 ČERMÁK, Ivo. Narativně orientovaná analýza. In Metodologie psychologického výzkumu: 
Konsilience v rozmanitosti. Praha: Academia, 2006. s. 85-109, 24 s. Blatný, M.(ed.). ISBN 80-
200-1450-0, s. 2-6. 
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i samotných interpretací. Vychází z teze Walthera Fishera, že člověk je „homo 

narans“, tedy člověk vyprávějící. Narativní modus je pak pojem, kterým se snaží 

vnitřní spolehlivost narativu porovnat podobností s životem, tedy s jakousi 

všeobecnou žitou zkušeností. Přístup narativní analýzy vychází ze subjektivní 

reprezentace světa, což obsahuje jak znalost o světě, tak i úhel pohledu na něj; 

jeho hodnocení. Vychází mj. z předpokladu, že vědomí historie, jako 

vzájemného vztahu výkladu minulosti, porozumění přítomnosti a perspektivy 

budoucnosti, nikdy nedosahuje prožitku dřívější přítomnosti autenticky, neboť 

může do vědomí vstupovat jen jako „zpracovaná, zvolená a výkladová 

rekonstrukce“56. 

 

Smyslem narativní reflexe je porozumět tomu, jak příběh operuje jako 

instrument mysli v konstruování reality. Analytickou součástí je zde změna 

v čase, zejména prostřednictvím subjektivních „krizí“. Narativita dovoluje chápat 

životy lidí jako celky a přitom identifikovat roli jednotlivce při konstruování těchto 

celků – narativita zprostředkovává smysluplnost zkušenosti jedince, a to tak, 

že si všímá, jak dílčí aspekty zkušenosti fungují jako části v celku. Důležitým 

prvkem v narativním přístupu je práce s pamětí; ta, co se struktur jejího obsahu  

týče, může být popsána jako „…souhrn rozmanitých entit (vjemů, požitků, pocitů 

a emocionálních prožitků, informací, kulturních variant), a jejich (volně 

asociativních, logistických atd.) konfigurací, které mají různou míru pevnosti, 

variability, kompatibility apod.“57.  

 

Coby další aspekt narativity stojí za zmínku Riceurova kategorizace narativní 

prefigurace (sémantická, symbolická a časová).  Ta napomáhá tomu, že ve 

vzájemné komunikaci existují dobře rozlišitelné vzorce „uvažování a jednání, 

posloupností, činů a událostí, sil dobra a zla volajících po morální pochvale, 

nebo odsouzení“58.  

                                                 
56 WELZER, Harald, Sabine MOLLER a Karoline TSCHUGGNALL, 2010. "Můj děda nebyl 
nácek": nacismus a holocaust v rodinné paměti. Praha: Argo. Historické myšlení. ISBN 978-80-
257-0228-4, s. 12. 
57 HORSKÝ, Jan, 2015. Teorie a narace: k noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje. 
Praha: Argo. Historické myšlení. ISBN 978-80-257-1320-4, s. 45. 
58 ĎURĎOVIČ, Martin, 2019. Vyprávění a rozhovor, s. 220. 
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1.4.4 Vývojové fáze věků dle Eriksona 

Na rozdíl od dobově převládajícího názoru, že celoživotní vlastnosti jsou 

utvářeny primárně v období dětství59, přišel Erik Erikson, vycházeje 

z psychoanalytického učení, které ovšem ve značné míře modifikuje, s opačnou 

teorií celoživotního vývoje. Podle jeho teorie lidé dospívají procházením osmi 

psychosociálními stádii. Každé z nich se přitom vyznačuje "krizí", kterou je třeba 

překonat. Lze říci, že každá fáze má nějaký cíl, k němuž směřuje, s tím spojené 

specifické problémy, které jsou pro danou fázi obvyklé. Způsoby jejich řešení 

pak souvisejí s proměnou osobnosti. 

Jeho teorie známá jako "8 věků dle Eriksona". Stádia 1 až 4 probíhají v období 

dětství, stádium 5 v období dospívání a stádia 6 až 8 v dospělosti. Vycházel při 

jejich kodifikaci sice z psychoanalýzy a psychického vývoje, ale stádia vlastně 

kopírují i sociální a kulturní vlivy. 

 

Tab. č. 2: Osm věků dle Eriksona. In: VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie, s. 14-16. 

Každé vývojové stadium Erikson popsal jako konflikt dvou tendencí; pozitivní 

a negativní. Další rozvoj jedince je pak závislý na vyřešení příslušného 

vývojového konfliktu. Pokud by k vyřešení přechodového konfliktu nedošlo, 

další duševní vývoj takového jedince by stagnoval. Následná možnost nápravy 

spočívá ve vyřešení tohoto konfliktu.  

V reálném životě však individuální rozvoj neprobíhá v tak jednoznačných 

skocích. Nemusí být ani rovnoměrný, jednotlivé složky se mohou rozvíjet 

                                                 
59 V duchu učení první vídeňské školy Sigmunda Freuda. 
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různým tempem a s různou intenzitou. Vývojové fáze jsou charakteristické 

změnami, k nimž dochází v tomto období běžně a jsou pro ně typické. 

Signalizují tak proměnu některé ze složek psychického nebo psychosociálního 

vývoje a určují rozhraní dvou vývojových fází (např. nástupem do zaměstnání 

se z adolescenta stává zaměstnanec, který má jinou společenskou roli a jsou 

na něj kladeny jiné požadavky).  

Přičemž vývojový mezník může být, dle Vágnerové60, charakteru: 

a) biologického, daného zráním; 

b) psychického, daného interakcí vnitřních dispozic a učení; 

c) sociálního, daného společností, v níž jedinec žije (např. doba nástupu 

do školy, nástup role rodičovství, doba odchodu do důchodu atd.). 

Přechod mezi jednotlivými fázemi a vývojovými mezníky neprobíhá vždy 

plynule; dochází k napětí mezi starou a novou fází, pro niž jedinec není ještě 

zcela zralý. Takový mezistav je pak vnímán jako vývojová krize (tj. nezvládnutí 

vývojového úkolu, který je pro danou fázi důležitý a pro další život směrodatný). 

U konceptu vývojových fází věků dle Eriksona vidím jako přínosné pro orální 

historiky / tazatele / samotnou existenci rámcové škály, která jim pomůže si lépe 

uvědomit, v jaké životní etapě se narátor právě nachází, v jaké se nacházel 

v předchozích rozhodných obdobích narativu. Toto povědomí je nosné jak pro 

empatický přístup k narátorovi, tak pro následnou interpretaci.  

Zároveň je vhodné respektovat ve smyslu vývojové psychologie i ten fakt61, 

že některé změny osobnosti – byť i v pozdním věku, například pozdní 

dospělosti – jsou postupem na vyšší úroveň psychiky, pokud má tedy jedinec 

přirozené a alespoň elementárně zdravé podmínky pro život. 

 

 

                                                 
60 VÁGNEROVÁ, Marie, 2000. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál. 
ISBN 80-7178-308-0, s. 14-16. 
61 LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ, 1998. Vývojová psychologie. Praha: Grada. 
Psyché (Grada). ISBN 807169195x, s. 160-161. 
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1.4.5 Transakční analýza 

Tato specifická disciplína je zde zařazena proto, že i ve vztahu narátor – tazatel 

figuruje určitá zakázka, „transakce“. Jde o aplikovanou metodu, která pomáhá 

získat dovednost kooperativního jednání s lidmi a zároveň pomáhá odhalovat 

role a vztahy uprostřed mezilidských interakcí. Transakce zde znamená 

(podobně jako v ekonomii) výměnu; v mezilidských vztazích jde ovšem 

o výměnu informací, citů, přání, očekávání, požadavků a dalších psychických 

stavů a obsahů. Mohou jimi být například nejen slova, ale i gesta, věty, výrazy 

mimiky, specifická jednání a reakce62. 

Definuje životní příběhy pomocí metafor tří tzv. „základních hladů“ společných 

všem lidem: 

- hlad po struktuře (týká se časové strukturovanosti a toho, jak využíváme čas 

a obecně jak uspořádáváme své prostředí.) 

- hlad po pozici (týká se v podstatě zrání a rolí, více viz násl. tabulka) 

- hlad po podnětech (tzv. „stroking“, týká se uspokojování touhy člověka, jako 

sociální bytosti, mít ve svém okolí určité stimuly a reagovat na ně). 

                                                 
62 SMÉKAL, Vladimír, 2001. Transakční analýza: Příručka. Brno, s. 3-4. 
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Tab. č. 3: Životní pozice dle transakční analýzy. In: SMÉKAL, Vladimír, 2001. Transakční 

analýza: Příručka. Brno, s. 29. 

Předkládané vychází z poznatků psychologie osobnosti, resp. mapování 

regulačních procesů, které připouští, že lidské chování je determinováno jednak 

vrozenými vlastnostmi, ale dále je generováno a regulováno jeho vlastním 

aktuálním vnitřním rozpoložením (naladěností). 
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1.4.6 Psychologie výslechu a moci 

Jakkoli by se zde zdála být kapitola zařazené omylem, není tomu tak. 

Po metodách psychologie výslechu se zde táži záměrně, a to s předpokladem 

toho, že nemají s praxí orální historie společného vůbec nic. Pokud by tomu tak 

bylo, i negativní vymezení a jistá komparace metod a etiky, je pro tuto práci 

žádoucím výstupem (resp. jedním z výstupů).  

 

Na tuto metodu je třeba hledět jako na tu, která má - oproti orální historii - sice 

naprosto jasné rozdělení rolí s aspektem autority (vyslýchaný - vyslýchající), 

slouží vlastně ke stejnému cíli; zjistit pravdu o minulosti, resp. se pravdě 

o minulosti – rekonstrukcí toho, jak si věci minulé aktéři vybavují – alespoň 

co nejvíce přiblížit. 

 

Zásadním faktorem, který metody diametrálně odlišuje, je zde ten fakt, že pro 

orálně-historický rozhovor se narátor rozhodne svobodně na základě faktů 

předkládaných badatelem, po zdvořilé žádosti a především bez hrozících 

sankcí v případě odmítnutí. V případě výslechu je neochota vyslýchaného 

(svědka) dostavit se k výpovědi za určitých okolností vymahatelná (např. skrze 

institut předvedení). Ojedinělou roli zde má pak přímo obviněný, který (na rozdíl 

od svědků) může záměrně za účelem své obhajoby lhát63. 

 

Na druhou stranu pozice svědka trestního řízení by se mohla jevit jako podobná 

té, ve které se někdy ocitají narátoři; jsou také svědky a jistá formy autority 

(přeci jen svým narativem „vytvoří“ záznam – důkazní stopu v historii) se jich 

táže na subjektivní zkušenost, co viděli, slyšeli, zažili a jak. Zásadní je zde fakt 

odlišení „svědka“ a (soudního) „znalce“, kdy znalec událost posuzuje 

na základě odborných znalostí, svědek naopak nemá vysvětlovat skutečnosti, 

podepírat je důkazy, nebo ony skutečnosti hodnotit64. 

 

Psychologie výslechu je chápana jako forma aplikované psychologie, která 

spadá do provenience kriminalistických metod, jedná se o trestně procesní 

                                                 
63 Pojem lži je v trestním právu poměrně mnohovrstevnatý a je reprezentován např.: termíny 
jako „uvádění mylných“, „nepravdivých“ či „hrubě zkreslených“ informací.  
64 SPURNÝ, Joža, 2003. Psychologie výslechu. Praha: Portál. ISBN 80-7178-846-5, s. 16. 
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úkon, ale také o specifickou formu sociálního styku, která předpokládá 

vzájemnou interakci. Zajímá se o prožívání účastníků výslechu a zkoumá, 

jak se výslechová situace projevuje v chování aktérů. Očekávatelným tématem 

této disciplíny je pak otázka užití psychologických metod a postupů pro 

zefektivnění vedení výslechu (tzn. rychleji a spolehlivěji zjistit subjektivní pravdu 

o minulých událostech od svědků události – dalo by se říci pamětníků). 

 

Základní seznámení nabízí publikace Joži Spurného65, kde, co se technik 

a důrazů týče, uvádím selektivně ty nejkontroverznější, ať už pro svou positivní 

nebo negativní konotaci vůči praktikám oboru orální historie:  

 

- základem výslech svědka je souvislá výpověď svědka svými slovy o všem, 

co a odkud o dané věci ví (monolog); 

- po souvislé odpovědi svědka má vyslýchající klást otázky k doplnění výpovědi 

nebo k odstranění neúplnosti či rozporů (dialog); 

- jsou zakázány sugestivní otázky 

- svědek může během podávání svědectví nahlížet do svých poznámek66. 

 

Kategorizace výslechů se dělí dle toho, zda  

- osoba chce vypovídat pravdu a její úmysl se kryje s následkem (dá se čekat 

pravdivá a úplná výpověď),  

- osoba chce vypovídat pravdu, ale její úmysl se (z jakéhokoli důvodu) nekryje 

s následkem (očekává se nepřesná, neúplná výpověď, která je v některých 

epizodách v rozporu s objektivně zjištěnými fakty), 

- osoba nechce vypovídat pravdivě (dá se očekávat soupeřivý či konfrontační 

průběh interakce a lživá výpověď). 

 

Psychologie výslech samozřejmě zná etická dilemata a připouští vzájemnou 

interakci vyslýchajícího s vyslýchaným ve specifických podmínkách (daných 

například cizím a formálním prostředím) a připouští též intrapsychický proces 

utváření (konstrukce) výpovědi, která je produktem dané interakce67. 

                                                 
65 SPURNÝ, Joža, 2003. Psychologie výslechu. 
66 Tamtéž, s. 17. 
67 Tamtéž, s. 21. 
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Jako potencionálně problematická se ukazuje ve vztahu narátor – tazatel pozice 

moci, byť je v orálně-historických projektech předem nevyřčená a přítomna 

spíše neformálně. Niklas Luhmann definuje (z pohledu psychologie moci) moc 

jako pozici, kde lze uplatnit určité komunikační kódy, které vyvolávají u příjemce 

informace motivaci k odpovídající a očekávané selekci vlastního chování; 

očekávání jedné strany se stane motivačním prvkem pro stranu druhou. To se 

děje především řečí. Varuje, že „…jedinec je často ochoten přijmout omezující 

selekci vlastního chování [tedy řeči a narativu] nejen za cenu jistoty, nýbrž i za 

poskytnutí vztahovosti, narcistické gratifikace a jiných důležitých potřeb 

a motivací, které ovládající [tím může být tazatel i narátor] může poskytnout 

nebo naopak odebrat.“68. 

 

1.4.7 Psychologie katastrof 

Specifická, a pro orální historiky též nosná, je Psychologie katastrof, v českém 

prostředí reprezentovaná např. stejnojmennou knihou Tibora Brečky69. Dalším 

publikujícím odborníkem oboru je Štěpán Vymětal, který se (krom publikační 

činnosti) specializuje na krizové situace v rámci Sekce pro psychologii krizí, 

katastrof a traumatu ČMPS při Akademii věd ČR.  

 

O psychologii katastrof lze říci tolik, že jako forma aplikované psychologie 

oborově vychází z poznatků sociální, forenzní a klinické psychologie, přičemž 

klíčová je pro něj mezioborová spolupráce i s aktéry krizového řízení, urgentní 

medicíny, informatiků a sociálních i návazných služeb. Zabývá se především 

„…chováním a prožíváním lidí v mezních či mimořádných situacích, 

katastrofách, a to profesionálů i civilistů.“70. Navzdory faktu, že Česká republika 

nepatří mezi země s velkým rizikem častých (přírodních) katastrof, máme 

opakovanou zkušenost například s ničivými povodněmi (1997, 2002, 2006, 

                                                 
68 PONĚŠICKÝ, Jan, 2005. Agrese, násilí a psychologie moci. V Praze: Triton. ISBN 
8072545930, s. 113-115. 
69 BREČKA, Tibor A., 2009. Psychologie katastrof: vybrané kapitoly. V Praze: Triton. Psyché 
(Triton). ISBN 978-80-7387-330-1. 
70 BREČKA, Tibor A., 2009. Psychologie katastrof: vybrané kapitoly, s. 9. 
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2009, 2010 a 2013), při kterých přišlo o život celkem 123 osob71. Byly tak 

pro zasažené občany spojené nejen s traumaty ztráty blízkých osob, ale též 

se ztrátou budovaných domovů a jistot a obecně s velkými škodami na majetku 

a infrastruktuře. Pro ilustraci: obětí „běžných“ dopravní nehod je každoročně dle 

veřejných dat ČSÚ72 řádově 800 – 1.000 osob. Právě dopravní nehody mohou 

být v českém prostředí typickým příkladem traumatizující události, které není 

ani nutné se účastnit jako přímý účastník, ale například zasahující jako svědek. 

 

Jako klíčový se v psychologii katastrof jeví pojem „viktimizace“, který značí 

„proces poškozování a způsobování újmy, čímž se z jedince stává oběti“, 

přičemž důležitá je zde právě soustavnost a proces. Viktimizaci lze pak dělit 

na primární (újmu, kterou utrpí přímo daný jedinec), sekundární (újmu vznikající 

v důsledku reakcí okolí, rodiny, ale i institucí vč. např. soudních projednávání) 

a terciální (stav dlouhodobého poškození, kdy nenastává adaptace a jedinec 

není schopen se přirozeně vyrovnat s traumatickou událostí; vrátit se 

do původního běžného života). 

 

Projevem sekundární viktimizace může být strach jedince ze stigmatizace; 

v negativním slova smyslu se projevuje tak, že takto postižený jedinec 

dlouhodobě odkládá oznámení trestného činu (standardně při zneužívání, 

domácím násilí, atpod.), ale obecně analogicky ze studu a strachu ani 

nevyhledají odbornou pomoc73. Takový narátor je pak při interview 

potencionálně nebezpečný jak sám sobě, tak případně i nepoučenému tazateli. 

Souvztažnost viktimizace a  její časový průběh ilustruje následující tabulka: 

                                                 
71 Povodně v České republice, 2015. Časopis 112: příloha [online]. 2015: HZS ČR, 2015, 
XIV(4), 1-36 [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/soubor/povodne-v-ceske-
republice-pdf.aspx.  
72 Např. statistika „Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a 
okresech“. 
73 BREČKA, Tibor A., 2009. Psychologie katastrof: vybrané kapitoly, s. 19-22. 

http://www.hzscr.cz/soubor/povodne-v-ceske-republice-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/povodne-v-ceske-republice-pdf.aspx
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Tab. č. 4: Psychologické aspekty viktimizace v čase. In: BREČKA, Tibor A., 2009. Psychologie 

katastrof: vybrané kapitoly, s. 113. 

V rámci EFPA74 působí i aktivní česká Pracovní skupina pro psychologii krizí, 

katastrof a traumatu a má pozici stálého výboru. V jejich prioritách jsou např. 

i dlouhodobé potřeby traumatem zasažených lidí a následná péče, akcentující 

trend zdůraznění psychosociálních potřeb přeživších, posilování jejich 

individuální a komunitní odolnosti, možností zotavení a posttraumatického 

růstu. Podstatná je pro odborníky v této aplikované psychologické 

(a potencionálně terapeutické) metodě – podobně jako pro orání historiky – 

práce se sociálními skupiny migrantů a migrantek, a obecně tzv. „zvlášť 

zranitelných obětí“75, tj. např. dětí, seniorů, zdravotně postižených a žen76. 

Taktéž Viktor Frankl, coby mj. zkušený neurolog, byl toho názoru, 

že „…poslední šance jedince na přežití závisely na tom, zda byl orientován 

na budoucnost, na nějaký úkol, který hodlal v budoucnu na svobodě splnit“77. 

                                                 
74 European Federation of Psychologists' Associations. 
75 Více k definici viz Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. 
76 VYMĚTAL, Štěpán, 2017. Rozvoj psychologie katastrof v Evropě: 15 let působení ČR ve 
Stálém výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA. E-psychologie [online]. 11(4), 
44-51 [cit. 2020-07-29]. Dostupné z: https://e-psycholog.eu/pdf/vymetal-zp5.pdf.  
77 FRANKL, Viktor Emil, 2014. Prožitek hor a zkušenost smyslu, s. 17. 

https://e-psycholog.eu/pdf/vymetal-zp5.pdf
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1.5 Trauma jako neuralgický bod života 

Různé školy definují psychické trauma různě, ačkoli dá se říci, že podstatu 

vnímají podobně. Například dle Sigmunda Freuda se traumatem „…stává každý 

dojem, s nímž se vyrovnat prostřednictvím asociativní myšlenkové činnosti 

je pro nervovou soustavu obtížné“78.  

Velmi zjednodušenou (však vizuálně zdařilou) infografiku kořenů traumatu pak 

nabízí kolektiv psychologů Národního ústavu duševního zdraví pedagogům: 

 

Tab. č. 5: Strom traumatu. In: DOLEŽALOVÁ, Pavla, Barbora ORLÍKOVÁ, Ladislav KÁŽMER, 

Barbora DRBOHLAVOVÁ a Ladislav CSÉMY, 2017. Trauma v dětství a adolescenci: průvodce 

pro pedagogy, s. 26. 

 

                                                 
78 JAKUBŮ, Jiří a Martin MAHLER, 2017. Člověk, trauma a psychoanalýza. Psychoterapie: 
Praxe - inspirace - konfrontace. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2017(2), 
83-97. ISSN 1802-3983, s. 86. 
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Jak je patrné, trauma se může v životě projevovat rozličnými způsoby a může 

být „spuštěno“ různými zkušenostmi, zážitky a prožitky. Než ovšem tento stav 

rozeberu více, ukotvím vybrané termíny, které se k traumatu pojí a blízce 

s ním souvisí. 

 

Jednou z asociací tematizace traumatu může být frustrace; tou je označována 

situace, kdy libovolná překážka znemožňuje člověku dosažení určitého cíle, 

blokuj jej, a to jak trvale, tak dočasně. Nejčastější reakcí na frustraci je pak 

agrese. Stres (ve smyslu zahlcující zátěže) je oproti tomu spíše soubor všech 

obtíží a životních překážek, vyjadřuje masivní frustraci. 

Je při tom třeba rozlišovat mezi stresem, který je patologický a destruktivní (tzv. 

distres, bývá spíše dlouhodobějšího trvání), a stresem, který člověka pozitivně 

motivuje a stimuluje (tzv. eustres, má spíše krátkodobý charakter)79. Problém 

je samozřejmě v tom, že stejná zkušenost může mít pro někoho význam 

eustresu a pro druhého význam distresu; pro lepší představu, mohu-li být 

osobní a konkrétní – tato práce vzniká v termínu nárazové práce cca 1 měsíc 

před termínem odevzdání. Pro některé studenty by taková forma práce 

představovala nepřijatelný distres, pro mne konkrétně představuje nutnost 

brzkého dopracování naopak motivační a síly mobilizující eustres. 

 

Již několik desetiletí jsou známy tzv. Holmes – Rahe80 škály stresorů, které 

definují míru zátěže typových životních situací. Prvně byly publikovány v roce 

1967 pod názvem „Social Readjustment Rating Scale“81 (zkr. SRRS) 

a od té doby jsou různými autory průběžně modifikovány (naposledy např. 

v polovině 80. let Dr. Kennethem De Meusem). Zajímavé na této klinicky 

potvrzené škále je v kontextu této práce především ten fakt, že i obecně vzato 

pozitivní životní momenty mohou být vnímány některými lidmi jako zátěž; 

negativní dopady na člověka tedy mohou mít i úspěchy; záležitosti považované 

za ryze kladné a vytoužené. Zátěží jsou tak nejen tragédie a neúspěchy, 

ale defacto i životní úspěchy.  

                                                 
79 Vydefinoval je Dr. Hans Selye roku 1975 
80 Autory jsou psychiatři Thomas H. Holmes a Richard H. Rahe 
81 HOLMES T., Richard H. Rahe, The social readjustment rating scale, Journal of 
Psychosomatic Research, Volume 11, Issue 2, 1967. Pages 213-218, ISSN 0022-3999. 
Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022399967900104.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022399967900104
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Škála stresorů 

 

Tab. č. 6: Škála stresorů dle Kennetha De Meuse. Překlad převzat z: 
https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=47842.  

 

https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=47842
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Pro další fázi je podle Raheho typická zvýšená tendence zbavit se subjektivně 

nepříjemných projevů psychické i fyziologické aktivace, zvládnout je anebo 

je alespoň zmírnit. K tomuto účelu slouží mechanismy tzv. „copingu“.  

Obecně se rozlišují dva základní způsoby copingu; strategií zvládání: 

1. Zvládání zaměřené na řešení problému; 

2. Zvládání zaměřené na zlepšení emoční bilance, tj. na zmírnění negativních 

prožitků odreagováním, což sice neřeší vznik problému, ale může poskytnout 

dočasnou úlevu. 

 

Psycholog Jaro Křivohlavý popisuje copingové zdroje jako osobnostní 

charakteristiky, které pomáhají vypořádat se se stresory. Patří mezi ně např.: 

hodnocení a interpretaci událostí, uvažování o možných reakcích, dispoziční 

optimismus, pesimismus, koncepce hledačské aktivity jako protipól naučené 

bezmocnosti, sebedůvěra a síla vlastního já, koncepce naučených zdrojů sil 

(learned resourcefulness), negativní afektivita, náboženská víra, smysl pro 

humor, svědomitost, atpod.“82. 

Pokud jedinec nedokáže zátěžovou situaci zvládnout  vlastními silami, tedy 

pokud by coping nebyl dostatečně účinný, mohou se postupem času dostavit 

chronické příznaky. 

 

Trauma je tedy dané mírou zahlcení a tu má každý jednotlivec individuální. 

Vzniku traumatu tak nemusí předcházet fatální událost, vnímáno skrze 

„objektivní“ (zde míněno spíše jako „zažitá“) společenská měřítka. Také nemusí 

být v běžném životě „vidět“; pouze při tematizaci; ta může nastat v rozhovoru, 

stejně jako například při sledování televize, poslouchání rádia, ve snech, atpod. 

Dřívější traumatizace se projevuje např. i skrze tzv. „řeč těla“ (např. zrudnutí 

určitého místa, tik, mravenčení), na čemž se dá mj. ilustrovat, že tělo 

si pamatuje i to, co mysl vytěsnila. Podrobněji se těmto specifickým projevům 

traumatu věnuje například psycholog Peter Levine83. 

 

                                                 
82 In: ZMRZLÁ, Irena. Zvládání zátěže: efektivita copingových strategií a manželská 
spokojenost. Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně. Psychologický ústav. 
Vedoucí práce prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., s. 8. 
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Jak již zaznělo výše, zajištěnost a blahobyt mohou být v tomto ohledu vnímány 

jako stresory, jako prožitky traumatizující; moderní člověk, přestože má všechny 

prostředky k přežití, pokud postrádá životní cíl, buduje v sobě frustrační 

intoleranci, čímž snižuje a oslabuje svou psychickou imunitu a odolnost84. 

Opakem, o který by měl každý člověk usilovat, je frustrační tolerance, která 

se ovšem musí, jako vše, vědomě trénovat. 

 

Orálně-historický výzkum vlastně a priori předpokládá (nebo by minimálně 

měl) přítomnost traumatu, a to minimálně z toho titulu, že se dotazuje často 

pamětníků, kteří prožili specifické „obraty dějin“85, i když třeba jen na místní 

úrovni. Každá socio-společenská změna může mít za následek, ve spojení 

s dalšími faktory, vyšší stresovou zátěž, která může vyústit (krom přirozené 

reakce na stres) v rozvoj posttraumatické stresové poruchy (PTSD).  

 

Formulace diagnózy PTSD vznikla bezprostředně v reakci na přeživší oběti 

holocaustu a dále v reakci na následky poruch u válečných veteránů korejské 

a vietnamské války. Diagnóza PTSD je obsažena pod kódem F43.1 též 

v Mezinárodní klasifikaci nemocí86, která je užívána v české klinické praxi. 

Od PTSD je nutno odlišit dočasnou akutní reakci na stres (provázenou 

zármutkem a zúžením pole vědomí a pozornosti, neschopností pochopit běžné 

podněty a dezorientací. Dále disociací či přehnanou agitací, tachykardií, 

pocením, zrudnutím, atpod. Přítomna může být též částečná nebo úplná 

amnézie na daný zážitek), a poruchy přizpůsobení (provázené příznaky jako 

je depresivní nálada‚ úzkost‚ strach, pocity neschopnosti řešit běžné životní 

situace‚ plánovat dopředu nebo pokračovat v současné situaci)87. 

                                                                                                                                               
83 LEVINE, Peter A., 2017. Trauma a paměť. Přeložil Kamil C. PINTA. Praha: Maitrea. ISBN 
978-80-7500-253-2 - LEVINE, Peter A., 2019. Němé zpovědi: jak se tělo zbavuje traumatu a 
obnovuje harmonii. Přeložil Kamil C. PINTA. Praha: Maitrea. ISBN 978-80-7500-449-9. 
84 FRANKL, Viktor Emil, 2014. Prožitek hor a zkušenost smyslu, s. 18. 
85 Pamětníky přelomových let 1945, 1948, 1968, období „normalizace“, rok 1989, období 
transformace během 90. let, atpod. Ovšem též výzkum tzv. každodennosti probíhá na pozadí 
„velkých dějin“ a reflektuje je. Individuálním a subjektivním „obratem dějin“ pak může být pro 
jednotlivce i např. změna politické reprezentace, změna zaměstnání, úmrtí v rodině, nástup do 
důchodu, atpod. 
86 MKN-10: mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů : 
desátá revize : obsahová aktualizace k 15.5.2020, 2020. 10. revize. Praha: Ústav 
zdravotnických informací a statistiky ČR. ISBN 978-80-7472-168-7. 
87 Tamtéž, s. 220-221. 
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Pro praxi orální historie je vhodné uvést, že ve spojitosti s obdobím 

prožívání PTSD mohou narátoři trpět částečnou, nebo i úplnou amnézií, 

v krajních případech pak i nevratnou změnou osobnosti (ve smyslu diagnózy 

F62.0). 

 

Více či méně silné stresory provází v životě každého člověka a „pomáhají mu“ 

v určitém smyslu růst. Nakonec; kdo prožil větší část svého života s tím, 

že si splnil všechny sny a touhy, nechyboval, nezranil a nebyl emocionálně 

zraněn? Žádný takový narátor (člověk) neexistuje. Navíc vnímání traumatu 

je individuální a subjektivní a nelze jej objektivně měřit ani univerzálně 

srovnávat a s jeho možnou přítomností (symptomy a projevy) by tedy měl 

u dotazovaného do určité míry historik nejen počítat, ale umět s ním 

i (přiměřeně své profesi) citlivě pracovat, v nejlepším případě z něj pak (jakožto 

z nepřenositelné životní zkušenosti narátora) i něco unikátního vytěžit 

pro orálně-historický výzkum a budoucí generace. 

 

V soudobé odborné literatuře se vztahu traumatu a historii (vzpomínání) věnuje 

např. Cathy Caruthová, která v jedné ze svých tematických studií mj. cituje Dori 

Laub, která hovoří o tzv. „kolapsu svědectví“88. To předpokládá nepředatelnost 

zážitku a potenciál šíření traumatu na toho, kdo naslouchá (v našem případě 

tazatele).  

Dalším aktuálně zkoumaným tématem, a to i v českém kontextu, je pak 

mezigenerační přenos traumatu či rodinné resilience89. 

 

Ve vztahu k orální historii a životním příběhům narátorů si lze 

z uvedených pouček o traumatu vzít několikero ponaučení; stresorem, majícím 

traumatizující potenciál, může tedy být například i: 

 

                                                 
88 KRATOCHVÍL, Alexander, ed., 2015. Paměť a trauma pohledem humanitních věd: 
komentovaná antologie teoretických textů. Přeložil Lucie ANTOŠÍKOVÁ, přeložil Jakub 
FLANDERKA, přeložil Zdeněk HRBATA, přeložila Světlana ONDROUŠKOVÁ, přeložil Stefan 
SEGI, přeložil Václav SMYČKA, přeložil Jiří SOUKUP. Praha: Ústav pro českou literaturu AV 
ČR. ISBN 978-80-7470-109-2, s. 128. 
89 Více např. PREISS, Marek a Daniela VIZINOVÁ, ed., 2019. Transgenerační přenos (nejen) 
traumatu. Praha: Irene. Irene press. ISBN 978-80-906733-5-9 – TÓTHOVÁ, Jana, 2011. Úvod 
do transgenerační psychologie rodiny: transgenerační přenos vzorců rodinného traumatu a 
zdroje jeho uzdravení. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-856-2. 
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- dlouhodobější prožitek blahobytu 

- hyperprotektivní výchova 

- absence motivujících životních překážek 

- sňatek či rozvod 

- odchod do důchodu 

- příchod nového člena do rodiny 

- změna životních či sociálních podmínek 

- stěhování, aj. 

 

Z tohoto (zdaleka jistě ne kompletního) výčtu lze snadno vyvodit, že poměr 

oněch 33 - 40% tazatelů výše uvedených studií90, kteří zažili během svého 

života stresor, který naplňuje předpoklady pro rozvoj PTSD, nemusí být vůbec 

daleko od pravdy, resp. od dnešní žité reality běžné populace. Připusťme, že 

v oblasti poznatků zdravotnictví, sociální péče i následné péče se až doposud 

za poslední dekády posunujeme relativně vpřed, naopak na geopolitické rovině 

se od roku 199191 též mnohé změnilo, avšak nikoli nutně k lepšímu; namátkou, 

jen v evropském (resp. euro-atlantickém) kontextu zmíním obecně globalizaci 

jako potencionální stresor, následován událostmi, jakými bylo například 

znejistění rovnováhy a bezpečnosti světa událostmi 11. září 2001 a následující 

intervence USA v zámoří na blízkém východě, v českém kontextu se nabízí 

jako stresor trvající ruské verbální92 a hybridní hrozby93, pro určité (ne zcela 

početně nevýznamné) sociální skupiny je stresující postupné vytrácení 

národních suverenit a národnostních kultur zemí evropského kontinentu vlivem 

postupného vstupování do evropských struktur, dále uvádím namátkou trvající 

zamrzlý konflikt na území Ukrajiny a anexi Krymského poloostrova jako 

geopolitickou hrozbu, neutěšenou situace na korejském poloostrově spojenou 

s totalitním systémem a nukleární hrozbou, alarmující vzestup 

environmentálního žalu u mladé populace, a tak by se dalo pokračovat ještě 

dlouho. Pokud bych se soustředil na čistě vnitropolitické události, o současné 

                                                 
90 BRESLAU, N., DAVIS, G.C., ANDRESKI, P., PETERSON, E. Traumatic Events and 
Posttraumatic Stress Disorder in an Urban Population of Young Adults. 
91 Zde zmiňuji jen s odkazem na použitou zdánlivě „zastaralou“ studii. 
92 Např. mediálně známá projevená lítost Vladimíra Putina nad rozpadem SSSR, o němž 
prohlásil, že je „…největší geopolitickou katastrofou 20. století“. 
93 Trvající a narůstající hybridní hrozby ze strany Ruska popisuje např. Výroční zpráva BIS ČR 
od roku 2017 opakovaně. 
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situaci v samotné České republice není též třeba dlouho spekulovat; rozpad 

klasických rodin a fragmentace výchovy dětí s důrazem na silnou 

individualizaci, socio-politické rozdělení elektorátu je též téměř hmatatelné 

a o sociálních a existenčních (ne)jistotách spojených s pandemií onemocnění 

Covid19 je též zatěžko v současných dnech uvažovat v pozitivních konotacích. 

Není proto dle mého názoru důvodné předpokládat, že by uvedené procento 

mělo být v dnešní žité realitě nižší. 

 

Právě proto, že trauma, a s ním spojené poruchy, mohou vyvolat i zdánlivě 

„běžné“94 životní situace, nemůžeme nikdy zcela vyloučit, v závislosti na 

celkovém kontextu, jejich četnosti či opakování, v závislosti na “containmentu“95 

dané osoby, projev poruchy z traumatu při rozhovoru, někdy dokonce ještě před 

ním, či hůře – po něm. Nikdy například tazatel nemůže předjímat, kdy se během 

úvodního narativu (ovšem stejně tak ve druhém, hloubkovém rozhovoru, kde se 

doptává na chybějící či sporné životní pasáže narativu) dostane od povrchních 

a zpracovaných témat „pod povrch“ běžně sdělovaných informací, kdy se v 

narátorovi mohou aktivovat obranné mechanismy spojené s traumatickou 

(nezpracovanou) událostí a jak na ně bude reagovat. 

 

 

 

 

                                                 
94 „Běžné“ ve smyslu banální; takové, které potkávají statisticky vzato většinu populace a je tak 
přirozené / a očekávané / se s nimi vyrovnat. To předjímá existenci a predispozice výbavy pro 
zvládání takovýchto forem stresu. 
95 Dalo by se vysvětlit jako emoční absorpční schopnost; kolik kapacity je „posluchač“ schopen 
dát svému protějšku, kolik informací, různorodých projevů, tvrzení i mlčení, je schopen unést 
bez projevů agrese / zahlcení. 
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1.6 Orálně-historické rozhovory jako mezioborový most 

Z metodologického pohledu byly rozhovory ze sbírky Paměti národa užity 

směrem ke spolupracujícím specialistům především jako prostředek přiblížení 

praxe pořizování orálně – historického rozhovoru.  

Jsem si zde vědom faktu, že z odborného hlediska existují námitky historiků na 

zařazení sbírek Paměti národa mezi „orálně-historické rozhovory“96 tak, 

jak je realizuje například Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., nicméně 

předmětné výstupy užitého projektu jsou schopny oslovit díky svému rozsahu 

a uživatelské dostupnosti většinovou společnost a metoda orálně-historické 

práce na něm je, byť s výhradami97, dobře ilustrovatelná a reprezentovatelná 

nehistorikům, v tomto případě psychoterapeutům a psychologům. 

Rozhovory byly vybrány filtrací na portále Paměť národa, kdy pod filtrem „Válka 

v Bosně“ figuruje k dnešnímu datu celkem devět rozhovorů98, z toho jsou dva 

vedené s narátorkami české národnosti. 

Specifikem použitých rozhovorů je hned několik faktů. Narátory jsou: 

-  pamětníci revolucí na přelomu 80. a 90. let min. století, současně 

o pamětníci a aktéři bojů v bývalé Jugoslávii (FRY), 

o jsou polské, bosenské a chorvatské národnosti, žijící však 

aktuálně v ČR (odpadá jazyková bariéra) 

- muži (genderově jednostranný rozměr s sebou nese specifika 

ve vyjadřování, míře prožívání a konstruování příběhů atpod.) 

 

Jména narátorů, jejichž narativ v nesestříhané podobě byl sdílený se 

specialisty, jsou: Amir Zaketovič, Jaroslav Kužminski, Mirko Jelčič a Edib 

Jaganjac. 

                                                 
96 K argumentačnímu základu více např. viz HLAVÁČEK, Jiří, 2019. Etické aspekty 
zpřístupňování orálně-historických pramenů (nejen) ve virtuálním prostoru. MEMO: Časopis pro 
orální historii. Plzeň: SOHI při KHI FPE ZČU v Plzni, 2019(2), 25-38. ISSN 1804-7548. 
97 Odborné výhrady jsou především toho charakteru, že „tazatelé“ uvedeného projektu nejsou 
proškolenými tazateli ani historiky a spíše se tak jedná o otevřené a polo-strukturované 
rozhovory s historickou tématikou. 
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Zde se nabízí snadno napadnutelná selekce narátorů, na jejímž základě nelze 

závěry práce nijak zobecňovat. Namítám ovšem, že selekce a takto specifické 

zúžení narátorů není ke škodě předkládaného výzkumu, neboť: 

- slouží jen jako ilustrativní podklad pro spolupracující specialisty, jejichž 

výstupy jsou opět jen sekundárním podkladem pro předkládanou práci 

a zkreslení validity výzkumu je tak minimální; 

- fakt, že muži obecně méně dávají průchod svým emocím a fakt, 

že přítomnost traumatu nemusí být v počátcích zjevná, nutí 

spolupracující specialisty důkladněji zkoumat další aspekty rozhovoru, 

např. řeč těla; 

- nepřítomnost žen zde není diskriminačního charakteru; při ilustraci praxe 

orálně-historického rozhovoru není genderové hledisko rozhodující. 

Rozhodující pro tuto práci je technika, vztah narátor a tazatel 

při rozhovoru, případně zmíněné projevy traumatizace. Navíc 

na specifika prožívání a vyrovnávání se s traumatem u žen a mužů byli 

spolupracující specialisté dotazování samostatnou otázkou; 

- jsem prozkoumal řadu zahraničních projektů orální historie v oblasti FRY 

a žádný z nich, pokud vůbec v online prostředí stále existoval, nebyl pro 

potřeby této práce (obvykle z důvodu nedostupnosti celých rozhovorů, 

nebo jazykové bariéře absencí titulků) a pro spolupracující specialisty 

použitelný99. 

Práce tak čerpá, krom vlastního mezioborového teoretického výzkumu 

a syntézy, z podkladů spolupracujících specialistů, kteří se měli možnost 

seznámit se formou uvedených rozhovorů s tvorbou orálně-historických projektů 

(resp. jen s částí pořizování interview) a vyjádřili se k uvedeným otázkám, 

což je jeden ze tří  výzkumných pilířů práce (více viz kapitola 3.3). 

                                                                                                                                               
98 Válka v Bosně: 1992 - 1995, 2020. Paměť národa [online]. Praha: POST BELLUM, 2020 [cit. 
2020-07-19]. Dostupné z: https://www.pametnaroda.cz/cs/valka-v-bosne.  
99 Bibliografie OH zdrojů z oblasti FRY např. SAFRADIN, Barbara. Bibliography of oral history 
sources in the regions of the former Yugoslavia. [online]. Bez datace. [cit. 20/06/2020]. 
Dostupné z: https://www.scribd.com/document/299931090/Bibliography-of-oral-history-sources-
in-the-regions-of-the-former-Yugoslavia.  

https://www.pametnaroda.cz/cs/valka-v-bosne
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2. Empirická část – reflexe spolupracujících specialistů 

2.1 Kritéria výběru spolupracujících specialistů 

Jak již bylo stručně uvedeno v kapitole 1.3, kritérii pro budoucí spolupracující 

specialisty pro potřeby této práce byly následující požadavky. Spolupracující 

specialista musí: 

- mít vysokoškolské vzdělání, 

- prokazatelně provozovat psychologickou či psychoterapeutickou praxi (ať už 

vlastní, nebo jako zaměstnanec / zaměstnankyně), 

- uplatňovat Etický kodex psychologické profese Českomoravské psychologické 

společnosti100, nebo být vázán jiným obdobným evropský standardem101. 

Splnění těchto požadavků proběhlo z mé strany ověřením z volně dostupných 

zdrojů. 

V průběhu výzkumu, po zpracování základních tezí práce a vystavení její 

struktury, jsem oslovil e-mailovou formou – typovým dopisem uvedeným 

v příloze č. 2 s názvem „e-mailová komunikace se spolupracujícími specialisty“. 

– celkem 11 specialistů a specialistek, z nichž tři spolupráci následně odřekli; 

někteří z kapacitních, jiní z profesních důvodů (zde se objevovala otázku 

vhodnosti výběru oslovených stran nesplnění některého z nastavených kritérií). 

Požadavkem spolupráce bylo zodpovězení na celkem sedm otevřených otázek 

(resp. devět vč. podotázek, z čehož dvě předpokládaly zhlédnutí typových 

rozhovorů), a odeslání odpovědi nejpozději do cca 20. července 2020. 

Někteří ze spolupracujících specialistů jsou mými známými (nikterak však 

blízkými), a  to především z oblasti profesního vzdělávání v oblastech krizové 

intervence a psychoterapie. Jiní byli skrze metodu „snowball“ nakontaktování 

úvodními „gatekeepery“. Tři specialisty jsem nakontaktoval „napřímo“, aniž 

                                                 
100 Etický kodex psychologické profese Českomoravské psychologické společnosti. [online]. 
Českomoravská psychologická společnost – etická komise. 2017. [cit. 20/06/2020]. Dostupné z: 
https://cmpsy.cz/files/EK/Eticky-kodex-psychologicke-profese-12-2017.pdf.  

https://cmpsy.cz/files/EK/Eticky-kodex-psychologicke-profese-12-2017.pdf
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bychom se dříve osobně znali či aniž bych měl přímou referenci od někoho 

z „gatekeeperů“. Zároveň podotýkám, že jsem touto selekcí nevyčerpal všechny 

kontakty, které v daném okruhu mám – specialisté byli vytipováváni především 

dle své odbornosti a dle výše uvedených kritérií, zároveň však také dle citlivé 

úvahy o předpokládané ochotě spolupracovat svou účastí na defacto 

mimooborovém záměru. 

Jako ne zcela optimální se se však žel pro oslovování specialistů ukázala být 

doba letních prázdnin, kdy někteří měli kvůli cestování či dovoleným technické 

potíže se stažením velkého objemu dat typových rozhovorů102, pro jiné bylo 

obtížné dodržet navržený termín dodání podkladů. 

Přehled specializací spolupracujících specialistů a jejich anonymizující 

kódování je uvedené v samostatné příloze č. 3 s názvem „převodní tabulka 

iniciál spolupracujících specialistů“. K tomu nutno dodat, že další specifika 

a bližší popis činnosti specialistů nelze uvést s ohledem na anonymizaci 

osobních údajů, resp. jejich potencionální dohledatelnost. 

Žádný z oslovených specialistů nevyplnit dodatečný formulář k GDPR, 

nabízenou refundaci času stráveného nad zodpovězením otázek využil jeden 

specialista. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
101 Např. typu The Statement of Ethical Principles of the EAP. [online]. European Association for 
Psychotherapy. 2018. [cit. 20/06/2020]. Dostupné z: „https://www.europsyche.org/quality-
standards/eap-guidelines/statement-of-ethical-principles/“. 

https://www.europsyche.org/quality-standards/eap-guidelines/statement-of-ethical-principles/
https://www.europsyche.org/quality-standards/eap-guidelines/statement-of-ethical-principles/
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2.2 Vnitřní konstrukce okruhu otázek z pohledu autora 

V této podkapitole bych se rád stručně vyjádřil ke konstrukci okruhu otázek 

a jejich opodstatnění, resp. jejich vztahu k potenciálu přínosu pro praxi orální 

historie a použitelnost pro možné zvýšení kompetence tazatelů. 

K zamýšlenému smyslu a přínosu jednotlivých otázek (resp. odpovědí) pro 

předmětný výzkum uvádím: 

OBECNÉ OTÁZKY  

1. Uveďte prosím krátce, jakou psychologickou či psychoterapeutickou 

metodou pracujete, popř. ji a její specifika prosím stručně uveďte; zde jsem cílil 

na metodologické zakotvení (východiska) daného specialisty a na stručné 

představení dané metody s akcentací toho, co z ní (která specifika) považuje 

specialista sám za nejpřínosnější. Některé odpovědi jsou promítnuty 

do syntetizující kapitoly 3.1 a 3.3. 

2. Mohl / mohla byste prosím volně vydefinovat, co znamená pojem 

„trauma“ tak, jak jej chápete Vy osobně? Lze rozvinout, např. i skrze pojmy jako 

traumatizace, re-traumatizace, sekundární, terciální aj. formy, post-traumatická 

obnova, PTSD, atpod.; zde mi šlo o podchycení nuancí zkoumaného fenoménu 

traumatu; o zachycení odlišností i sjednocujících popisů vnímání traumatu. 

Cílem bylo obohatit tento pojem terminologicky a dát specialistům prostor pro 

popsání jej vlastními slovy na základě vlastní praxe. Některé odpovědi jsou 

promítnuty do kapitoly 1.5 a 3.3. 

3. Mohl / mohla byste prosím volně popsat, jaké jsou z Vašeho pohledu 

a. Základní mechanismy vyrovnání se s traumatem v životě jedince; zde 

je patrné mé cílení ve vztahu k rozhovorům s potencionálně traumatizovanými 

tazateli a prezentace odborného názoru psychologů / psychoterapeutů. Některé 

odpovědi jsou promítnuty do kapitoly 1.5, 3.3 a závěrů práce. 

                                                                                                                                               
102 Jednalo se o objem přes 8 GB dat, celkem čtyři nesestříhané videosoubory uložené na 
„cloudovém“ úložišti Úschovna.cz.  
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b. Možnosti jedince prožít plnohodnotný život po traumatické události bez 

následné odborné péče?; zde je patrné mé cílení ve vztahu k rozhovorům 

s potencionálně traumatizovanými tazateli a prezentace odborného názoru 

psychologů / psychoterapeutů. Některé odpovědi jsou promítnuty do kapitoly 

1.5, 3.3 a závěrů práce. 

c. Specifika prožívání a vyrovnávání se s traumatem u žen a mužů?; zde 

jsem reflektoval tu skutečnost, že narátory typových rozhovorů byli pouze muži 

a vedl jsem specialisty k zamyšlení nad genderovými specifiky potencionálních 

odlišností v prožívání traumatu u žen a mužů. Některé odpovědi jsou promítnuty 

do kapitoly 1.5, 3.3 a následně průřezově. 

4. Jakou roli přisuzujete vyprávění a příběhu jako prostředku komunikace?; 

zde bylo mou motivací zjistit, zda a případně co oslovení specialisté vědí o roli 

příběhu v komunikaci, popř. zda se nějak vztahují k narativní psychologii. 

Některé odpovědi jsou promítnuty do kapitoly 3.3. 

5. Jakou roli přisuzujete paměti ve vyprávění; její schopnosti selekce, 

konstrukce a re-konstrukce vzpomínek během života jedince?; zde jsem 

zjišťoval, jakou roli přisuzují specialisté paměti dle postřehů své praxe, ačkoli 

je patrné vztažení také již k typovým rozhovorům s potencionálně 

traumatizovanými tazateli. Některé odpovědi jsou promítnuty do kapitoly 3.3. 

VE VZTAHU K ROZHOVORŮM 

1. Po zhlédnutí rozhovorů (či jejich částí) se prosím pokuste reflektovat, zda 

byly z Vašeho pohledu u narátora přítomné prvky prožitku traumatické události 

(znaky re-traumatizace či naopak znaky posttraumatického růstu) v době 

natáčení rozhovoru. Pokud ano, rozveďte prosím, o jaké momenty se z Vašeho 

pohledu jednalo a případně jaký jim přisuzujete význam; zde jsem předpokládal 

zhlédnutí typových rozhovorů většinou specialistů, čehož se žel nepodařilo 

docílit. Cílem měla být reflexe, srovnání OH a psychologických přístupů 

k narativu a vyhodnocení přínosů pohledu specialistů. Přesto jsou odpovědi 

promítnuty do kapitoly 3.3. 
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2. Co byste doporučil / doporučila historikům, kteří se setkávají při 

hloubkových rozhovorech s narátory / narátorkami / a s jejich možným 

traumatickým backgroundem?; zde, ačkoli někteří specialisté nezhlédli typové 

rozhovory, se jich vyjádřilo více. Cílem měla být sebereflexe specialistů 

a zároveň jejich vlastní vyhodnocení či definování přínosů psychologie pro praxi 

orální historii. Odpovědi jsou promítnuty do kapitoly 3.3. 

 

2.3 Reflexe a analýza podkladových materiálů 

Podklady byly formou e-mailové odpovědi doručeny od osmi z jedenácti 

oslovených specialistů, a to v rozmezí od 13. do 30. července 2020. 

Žel ne všichni se vyjádřili ke specifické části ve vztahu k typovým rozhovorům, 

a to obvykle z časových důvodů. Někteří se vyjádřili ke specifické části (resp. 

její otázce č. 2) i navzdory tomu, že typové rozhovory neviděli, nebo neviděli 

celé; jeden specialista kvůli vypršení expirace doby pro vyzvednutí datové 

zásilky na uložišti zhlédl alespoň několikaminutové sekvence zmíněných 

rozhovorů, které jsou v online prostředí webu Paměti národa veřejně přístupné. 

Pro ilustraci připojuji v tabulce rozsah odpovědí ve smyslu obecné a specifické 

části. Všichni specialisté respektovali zadaný formát rozsahu odpovědí. 

Anonymizující 

iniciály 

Datum obdržení 

podkladů 

Odpověď 

v obecné části 

Odpověď  

ve specifické části 

NQ2043 16. 07. 2020 ano ne 

BT2056 29. 07. 2020 ano ne 

QCH2056 29. 07. 2020 ano ne 

UO2057 30. 07. 2020 ano ano 

CHQ2043 16. 07. 2020 ano ne 

TW2040 13. 07. 2020 ano ano 

LA2047 20. 07. 2020 ano ne 

WS2043 16. 07. 2020 ano ano 

Tab. č. 7: Rozsah odpovědí specialistů 
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3. Empirická část – syntéza přenositelných principů 

3.1 Syntetizující interpretace podkladových materiálů 

Ve vztahu k otázce č. 1 specialisté uváděli (pravděpodobně s ohledem na 

možnost odpovědět i relativně stručně) někdy jen název terapeutického směru, 

jindy preferované konkrétní metody, většina z nich však rozvinula i určitá 

specifika. Je příznačné, že specialisté, využívající z části metodu gestalt, 

se vyjádřili relativně kuse (WS2043, BT2056), což vnímám jako specifikum 

metody pragmaticky zaměřené na budoucnost. Více existenciálně orientovaní 

specialisté rozvinuli, proč si myslí, že (resp. čím) je „jejich“ metoda nosná; 

namátkou UO2057 cílí na „…emocionálně volné prožívání, autentické 

zaujímání postojů … vlastní, vnitřně souhlasné, svobodné a zodpovědné 

zacházení se životem (se sebou samým a okolním světem),“ přičemž 

odkazuje, že „…použité metody jsou vhodné pro terapii či prevenci všech 

psychických poruch“; LA2047 preferuje hlubině-dynamický přístup, který 

pracuje s nevědomými obsahy formou rozhovoru, volného vyprávění klienta 

především zážitků z dětství. NQ2043 pracuje více přístupy a pro výsledek 

terapie vnímá jako podstatnou angažovanost klienta, přičemž ve vyprávění 

klienta je pozorný především k tomu, když se vynořují existenciální témata, 

která společně s klientem více prozkoumává – jedná se především 

o konečnost života, smysl života, osamělost a téma odpovědnosti. 

Pro CHQ2043 je klíčové vyvolání dialogu a přijetí druhé osoby kompletně 

se vším, co přináší, přičemž se snaží rozšiřovat klientovu schopnost uvědomit 

si, kde se v životě nachází, co prožívá a jaký má kontakt s vnějším okolím. 

Říká, že tělo klienta někdy vypoví více, než jeho slova. Již zde zaznívá 

prvně téma sebereflexe a potřeby vzdělávání a supervize (formou 

sebezkušenostního výcviku). QCH2056 preferuje nedirektivní přístup 

podněcující sebeuskutečňování. Zakládá si na vlastní kongruenci a aktivním 

naslouchání. 
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Ve vztahu k otázce č. 2 specialisté rozvinuli vnímání fenoménu traumatu 

následně.  WS2043 jej vnímá jako „zahlcující zranění“, UO2057 popisuje 

zevrubněji jako různě dlouze trvající událost s „výjimečně intenzivním 

ohrožením katastrofického charakteru, který téměř u každého vyvolá hlubokou 

zoufalost, anebo je tak subjektivně požívána“ a provází ji pocity strachu, 

bezmoci, beznaděje nebo hrůzu; jde o událost, která se nachází často mimo 

obvyklou lidskou zkušenost, kterou by člověk mohl vydržet. TW2040 ve 

vztahu k traumatu zdůrazňuje odolnost, zotavení a růst, LA2047 kategorizuje 

trauma (resp. jeho příčiny) na jednorázové, komplexní a vývojové, přičemž ale 

vždy je událostí, „která ohrožuje život (ať objektivně či subjektivně vyústí 

v pocit jeho ohrožení) a integritu jedince“. NQ2043 jako jediný použil ve vztahu 

k traumatu spojení „proces zraňování duše“ a různost výbavy jedince stran 

copingových strategií. Úspěšné zvládnutí pak spočívá v „obnovení iluze 

bezpečného světa, ve kterém stojí za to dál žít“. CHQ2043 připomíná, 

že „v rámci traumatu nejde na situaci zcela zapomenout nebo ji vytěsnit, 

i když to bývá časté přání jedinců“. QCH2056 i BT2056 upozorňují podobně 

na fakt, že trauma je reakcí organismu na psychické i fyzické rovině. 

 

Ve vztahu k otázce č. 3a se objevovaly například tyto názory: náběh 

obranných mechanismů organismu, typu peritraumatická disociace103 

(UO2057), LA2047 uvádí dále hyperarousal104, konstrikce105, disociace, 

zmrznutí, tonická imobilita, útok či útěk. NQ2043 a QCH2056 zmiňují otevřené 

vyjadřování emocí vč. truchlení, jako méně adekvátní strategie jsou zmíněny 

užívání alkoholu a drog, potlačení či ignorace problému. CHQ2043 pak 

rozvíjí známé fáze popírání, vzteku, smlouvání, deprese a smíření. BT2056 

dodává tendenci zapomenout a stud, který brání jedinci vyhledat odbornou 

pomoc. 

 

Ve vztahu k otázce č. 3b se objevovaly například tyto názory: UO2057 

akcentuje nutnost bezpečného prostředí, schopnosti hovořit o události a věřit, 

že i přes otřesný zážitek lze v tomto světě nadále žít. TW2040 a CHQ2043 

                                                 
103 Tj. oddělení původně spojených psychických procesů; např. to, když člověk po autonehodě 
nevnímá zranění, vymizí citlivost na bolest. 
104 Tj. hyperaktivit či zvýšená tenze. 
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shodně vyzdvihuje nutnou sociální oporu blízkých a další socioekonomické 

faktory (zdraví, smysluplnou práci, pravidelnost). NQ2043 připomíná, že sice 

bolest z traumatické události zůstává, ale nevylučuje možnost znovu 

se radovat či žít plnohodnotný život. BT2056 bez odborné pomoci předpokládá 

spíše (ne)vědomé vytěsňování traumatu, což s sebou ovšem nese trvající 

destruktivní působení. 

 

Ve vztahu k otázce č. 3c někteří specialisté přitakávají možnosti, že muži to 

mají se zpracováním traumat těžší (WS2043, NQ2043), jiní nevidí velký rozdíl 

(UO2057) a preferují individuálnější pohled směrem k vrozené výbavě 

psychické odolnosti jedince, nebo sociokulturním aspektům (NQ2043). TW2040 

problematiku hodnotí komplexněji, avšak se závěrem, že oblast není patrně 

ještě uspokojivě zmapována a větší rozdíly jsou spíše patrné mezi skupinami 

dospělí X děti. BT2056 a LA2047 zmiňují tendence žen více internalizovat 

hněv proti sobě a tendenci mužů více hněv externalizovat směrem ven a 

rozdíly v projevech sebepoškozování (ženy: pálení, řezání – muži: alkohol a 

další závislosti). CHQ2043 lehce kritizuje nastavenou polarizaci a brání se 

genderové stereotypizaci s tím, že považuje dnešní společnost za spíše feminní 

a spojenou s rizikem postupné „ztráty mužství“; šance na zvládnutí stresu vidí 

mezi pohlavími jako vyrovnané. QCH2056 naopak připomíná mužské 

tendence analyzovat a hledat řešení, oproti ženám, které častěji využívají 

strategie ventilace emocí. Jako zajímavý aspekt bylo uvedeno v rámci 

vyrovnání se s traumatem u ženy „možnost uspokojení ze zrození nového 

života a péče o rodinu“ (WS2043). 

 

Ve vztahu k otázce č. 4 se všichni specialisté v zásadě shodují, že role 

příběhu je pro navázání terapeutického vztahu zcela zásadní (QCH2056, 

BT2056), přirozená, historicky osvědčená a funkční (TW2040), důležitá 

či inspirativní (WS2043), klíčové pro integraci traumatického zážitku (UO2057), 

kdy ovšem někdy je „bezpečnější“ v terapeutickém procesu vyprávět z role 

nezúčastněného pozorovatele, jako by se událost stala někomu jinému. LA2047 

pak připouští „Už jenom způsob, jakým vyprávíme příběh o nás, může 

                                                                                                                                               
105 Tj. forma vnitřního sevření, zúžení. 
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prozrazovat mnohé, aniž bychom řekli konkrétní informaci – každý se zaměří na 

něco jiného, někdo použije více detailů, někdo méně, někdo zase hodně 

odbočuje a nedrží jednu dějovou linii, někdo naopak drží dějovou linii přesně. 

Někdo vypráví chronologicky, někdo jiný skáče. Takže se domnívám, 

že vyprávění příběhů a způsob, jakým jej vyprávíme, je velmi důležitým 

aspektem našich životů, protože skrze to se můžeme sbližovat s druhými 

a vytvářet intimní pouta“. [zde si jen dovolím vyzdvihnout uvedený poznatek 

možnosti sblížení a vytvoření – více či méně – intimního pouta; v praxi orální 

historie se jedná o specifický „problém“ naprosto sdílený s rolemi terapeuta, 

jak uvádím v úvodu práce]. NQ2043 jako jediný zmiňuje narativní terapii 

[nejedná se tedy o příliš rozšířenou metodu v tomto vzorku specialistů], která 

pomáhá jedinci organizovat své zkušenosti tím, že jim uděluje význam a funkční 

styl prožívání. CHQ2043 okrajově o narativní terapii hovoří ve smyslu metody 

identifikace klienta s jinou osobou. 

 

Ve vztahu k otázce č. 5 uvedl WS2043, že paměť není stěžejní; důležité 

je zůstat u prožívání (dalo by se říci u „subjektivní pravdivosti“). Naopak pro 

UO2057 je nezbytné se na paměť klienta spolehnout, ovšem nejen na paměť 

kognitivní, ale též na paměť emoční či paměť těla (TW2040). Připouští, 

že s ohledem na možné zapojení obranných mechanismů paměť nemusí 

poskytovat objektivní obraz události. TW2040 nadto vyzdvihuje roli kolektivní 

a komunitní paměti, která pomáhá jedincům mj. i připravovat se na budoucí 

události skrze individuální, rodinnou a kolektivní odolnost. LA2047 připouští, 

že po traumatu dochází ke změnám paměti; objevují se slepá místa, něco 

si jedinec nevybavuje a naopak si může vybavovat něco, co se nestalo. 

Důležitější je spíše „sledovat příběh, který člověk vypráví, než se zabývat tím, 

zda to je pravda, protože pro daného člověka to prostě pravda je, protože tak 

si ji pamatuje. Ve finále není podstatné, co všechno se během traumatu stalo 

jako spíš to, jak si to člověk pamatuje a je schopen o tom mluvit, 

co se v příběhu objevuje a co vybírá pro vyprávění, jaké tomu přisuzuje 

významy“. [zde se přibližuje subjektivní pravdivosti Alessandra Portelliho 

i narativní psychologii]. NQ2043 připomíná, že zatímco dříve panoval úzus, 

že paměťové stopy se ukládají vedle sebe a jsou jedinci dostupné, jsou 

přítomné (ať už vědomě či nevědomě), dnes panuje v neuropsychologii názor, 
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že paměťové stopy se mohou měnit a přepisovat; proto je vyprávěný příběh 

vždy „tak trochu jiný příběh“. Pro CHQ2043 je sice paměť důležitým 

nástrojem, ale „ve finále je pro mě důležitější, jak si zážitek pamatují klienti. 

Není pro mě důležitá objektivita situace, ale to, co si klient pamatuje a jak ho to 

zasáhlo“. Též pochopení selekce je v důsledku dobrým nástrojem 

k zasazení traumatu do integračního systému jedince. „Věřit“ se dá paměti 

těla, kterou „nejde oklamat … tělo se umí znovu vžít do zážitku, který již dříve 

prožilo.“ QCH2056 považuje za důležité, aby „cílené vyvolání vzpomínek 

na trauma probíhalo pod odborným dohledem a až ve chvíli, kdy je člověk 

psychicky zralý se s traumatem popasovat“. BT2056 paměti nedůvěřuje, 

akcentuje zapomínání a konstruování vzpomínek spíše z dojmů, 

nežli z objektivních faktů. 

 

Ve vztahu ke specifické části odpověděli specialisté následovně; prvky 

traumatizace v typových rozhovorech byly specialisty odhaleny u dvou narátorů, 

naopak u dvou byla identifikována spíše odolnost (posttraumatický růst). Toto 

zjištění odpovídá i pozorování diplomanta. UO2057 pak rozvádí možnost 

přítomnosti traumatu z pozorování rozhovorů tak, že sice  „z tónu narátorů 

to nebylo příliš poznat, ale usuzuji tak ze slovního obsahu, jelikož výslovně 

hovořili o svém prožívání – emocích, a o podrobnostech … např. typu které šaty 

si odnesli“ [zde se přeci jen potvrzují některé genderové stereotypy]. Naopak 

jeden uvedený důstojník byl naopak čistě popisný a ještě si přinesl na ukázku 

miny. „Pokud pro něho líčené události byly traumatizující, znamenalo by to, 

že je má buď dobře zpracované, anebo naopak; že trauma zůstalo v jeho 

mysli odštěpené, a vlastně ke svým emocím ještě od té doby nezískal přístup. 

K lepší analýze by bylo potřeba moci reálně s člověkem hovořit, mít příležitost 

slyšet jemné změny v tónu hlasu nebo pohnutí, vidět tělesné projevy, atpod.“. 

 

Jako doporučení historikům, kteří se setkávají při hloubkových rozhovorech 

s projevy potencionální (či reálné) traumatizace, WS2043 i TW2040 formulují 

nabídku externí spolupráce psychoterapeuta. UO2057 doporučuje nechat 

narátory hovořit v pro ně pohodlném, bezpečném, známém prostředí. Citlivě 

se jich zeptat, jestli jsou připraveni o tématu hovořit, případně kam lze a kam 

není vhodné tematicky zacházet. Je možné mít domluvený signál, který 
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by znamenal, že se v rozhovoru objevil spouštěč, který může způsobit 

retraumatizaci narátora a domluvit si, jak se v takové situaci chovat (např. 

přerušit rozhovor, uvařit čaj, atpod.). Být citliví na případně tělesné projevy 

(třes, zbarvení v obličeji, dýchání..), které mohou být symptomem 

retraumatizování. TW2040 vnímá velké riziko při výzkumu s traumatizovanými 

lidmi; připomíná, že některé potřeby se mohou vynořit až po skončení 

rozhovoru.  

 

Pestrost výše uvedených názorů spolupracujících specialistů odráží sice jejich 

odlišná sub-oborová východiska a různorodé zkušenosti, v principu 

ale souhrnně poskytuje historikovi mozaiku pohledů na fenomén traumatu, 

a v obecné rovině též mozaiku pohledů na tazatelskou praxi. Některé důrazy 

jsou společné poznatkům humanitních věd jako celku a některé z nich dokonce 

i vycházejí. Vrátím se k nim v poslední podkapitole empirické části (kap. 3.3). 
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3.2. Mezioborová syntéza etických kodexů 

V psychoterapii je vztah vnímán též jako nerovnoprávný, nesoucí v sobě řadu 

mravních aspektů, a to jak na straně psychoterapeuta, tak klienta; přirozeně 

s hlavním těžištěm mravních nároků na straně terapeuta. Neznamená to však, 

že na klienta žádné nároky nelze vznést. Základem „morality“ psychoterapeuta 

je ta samá pravdivost a věrnost, jakou požaduje po klientovi106. V 70. letech 

minulého století definovali američtí bio-etici Beauchamp a Childress čtyři 

principy morálního rozvažování v lékařství. Jsou jimi beneficience (blaho 

pro pacienta), nonmaleficience (neškodění), autonomie (respekt k pacientově 

individualitě a jeho právům) a justice (spravedlnost při rozdělování zdrojů pro 

nemocné)107. Na konci 90. let pak bylo realizováno dotazníkového šetření, 

v němž respondenti, praktikující psychoterapeuti, definovali na základě 

vlastních zkušeností 83 druhů chování ze strany terapeuta, které může být 

považováno vzhledem ke klientovi za neetické108; je na zvážení, zda by 

podobný průzkum mezi historiky a sociology vztažený na terénní práci 

v českém kontextu nebyl též přínosný. 

Stejně jako orální historie, tak i psychoterapie řeší od svého etablování etický 

rozměr, tedy to, co je a co není v psychoterapii etické. Případně jak řešit to, 

co etické není? V jakém vztahu stojí ochrana osobnosti k profesní etice? 

Podobné otázky zaměstnávaly první oborovou etickou komisi při náročné tvorbě 

etického kodexu České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP109. První 

přehled nejobecněji formulovaných etických zásad byl sestaven již v r. 1998. 

Etický kodex ČPS není jediným používaným kodexem, kterým jsou 

psychoterapeuti skrze etické komise vázáni; mezi další patří Etický kodex 

Evropské asociace pro psychoterapii a Etický kodex Evropské federace 

psychologických asociací, pomineme-li rozličné kodexy jednotlivých v České 

republice akreditovaných psychoterapeutických směrů. 

                                                 
106 KRYL, Michal. Etická úskalí v psychoterapii. Solen, 2008, vol. 9, iss. 5, p. 240-242. Dostupné 
též z: https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2008/05/11.pdf. s. 241. 
107 BEAUCHAMP, Tom L. a James Franklin CHILDRESS, 1994. Principles of biomedical ethics. 
4. ed. New York: Oxford University Press. 
108 BERSOFF, Donald N., c1999. Ethical conflicts in psychology. 2nd ed. Washington, DC: 
American Psychological Association. ISBN 155798591X. 
109 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně; česká lékařská oborová odborná 
zastřešující organizace s bezmála 100 tisíci členy. 

https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2008/05/11.pdf
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Protože předkládaná práce je spíše teoretického charakteru a nejsou 

jí primárním podkladem samotné orálně-historické rozhovory, nýbrž jakýsi 

vědecký „kánon“, normativní prostředí současné orální historie a jeho etický 

rozměr – pro tuto potřebu jsem vytvořil termín „eticko-mravní apely“. 

Ty jsou reprezentovány v českém prostředí jednak monografií zakladatele 

české orální historie Miroslava Vaňka zmíněnou výše, a dále existencí obor 

zastřešující České asociace orální historie (dále jen „COHA“). 

Mezi hlavní cíle činnosti COHA110 pak patří „důsledně zastávat etická pravidla 

výzkumu vedeného metodou OH a propagovat metodu podle mezinárodních 

standardů“111, což dále rozvíjí ve svém Etickém kodexu (dále jen „kodex“), 

kde zároveň aspiruje na „…vytvoření metodických pravidel a návodů pro využití 

orální historie ve vědeckém výzkumu za účelem ‚chránit‘ ji před nevědeckým 

používáním a důsledné zastávání etických pravidel výzkumu vedeného 

metodou orální historie“112. Ve vztahu k veřejnosti je pak tazatel dle kodexu 

vázán následujícími požadavky.  

Níže extrahuji soubor doporučení, která autoři knihy Třetí strana trojúhelníku 

(jistě ne s nárokem na komplexnost) badateli na poli orální historie nabízejí.  

Původní autorský akcent je pro zachování autenticity v tabulce vyznačen tučně; 

mnou vystavěná opozitní tvrzení (v negativní či pozitivní poloze) jsou 

ponechána bez zvýraznění. 

Zde je ještě pro kompletnost nutno ještě doplnit, že Příloha č. 1 předmětné 

publikace uvádí ještě „Tipy pro tazatele“, které vychází z „Oral History for the 

Local Hitorical Society“ z roku 1971113, které jsou však spíše technického rázu. 

 

                                                 
110 pozn.: jediné česká odborná zastřešující organizaci popularizující a kultivující metodu orální 
historie 
111 Stanovy České asociace orální historie, z.s. [online]. ČESKÁ ASOCIACE ORÁLNÍ 
HISTORIE. 2020. [cit. 20/06/2020]. Dostupné z: http://www.coha.cz/wp-
content/uploads/2020/04/Stanovy_COHA_2020.pdf.  
112 Etický kodex České asociace orální historie, z.s. ČESKÁ ASOCIACE ORÁLNÍ HISTORIE. 
2019. 
113 In: VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE, 2015, s. 248-250. 

http://www.coha.cz/wp-content/uploads/2020/04/Stanovy_COHA_2020.pdf
http://www.coha.cz/wp-content/uploads/2020/04/Stanovy_COHA_2020.pdf
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Tazatel by neměl: Tazatel by měl: 

Překračovat a aktivně otevírat tabu;  

(tzn. překročit nevyřčený sociální 

konsens). 

Respektovat existenci tabu;  

(tzn. nepřekročit nevyřčený sociální konsens). 

Být pasivním příjemcem informací, 

posluchačem či vyslýchajícím.  

Být partnerem v dialogu a ve vzájemné 

interakci spoluvytvářet orálně-historický 

pramen. 

Být demotivující, nepovzbudivý, lhostejný ke 

komfortu narátora (tzv. „setting“). 

Být v roli povzbuzující, motivující a 

zajišťující maximální komfort pro narátora. 

Bagatelizovat sdělené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvarovat se jakkoli hodnotit 

řečené (již) během rozhovoru. 

 

Diagnostikovat narátora. 

Zkoušet narátora. 

Interpretovat sdělení v rámci rozhovoru. 

Moralizovat. 

Vnucovat vlastní názory; příliš často 

zasahovat do rozhovoru. 

Vystupovat komunikativně přiměřeně. 

Tématizovat či „udávat směr“ rozhovoru. Vyvarovat se jakýchkoli náznaků toho, co 

by chtěl slyšet. 

Být netrpělivý a příliš spontánní. Být si vědom své „role“, tedy trpělivě, tiše 

a pozorně naslouchat. 

Mít zájem jen o výsledky. Přemýšlet o etických a právních 

důsledcích orální historie. 

Tab. č. 8; Kategorizace doporučení. Zpracováno dle: VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE, 2015. 
Třetí strana trojúhelníku, s. 157-158. 

Co se etického kodexu COHA týče, uvedené požadavky jsem rozdělil na čistě 

profesní, nutné pro řádnou odbornou práci historika, a na eticko-mravní apely, 

přičemž některé body kodexu, týkající se obou oblastí, jsem spojil pod obě 

kategorie. Kodex sám rozděluje eticko – legislativní povinnosti na okruhy:  
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a) ve vztahu k veřejnosti a vlastní profesi, b) ve vztahu k narátorovi / narátorce; 

toto členění zachovávám pro přehlednost ve dvou tabulkách: 

Profesní požadavky na tazatele Eticko–mravní apely na tazatele 

Dodržovat nejvyšší možnou profesní úroveň při realizaci výzkumů a postupovat podle 

profesních a vědeckých zásad svého oboru/ů; 

Společně s narátorem / narátorkou se pokusit 

o pořízení pramene trvalé hodnoty, který bude 

přístupný, a bude tak moci splnit podmínku 

hodnotného dokumentu o nedávné minulosti; 

Realizovat výzkumy jako školený odborník / 

odbornice a být profesně, eticky a znalostně 

kompetentní; 

Použít nejkvalitnější dostupnou techniku k 

pořízení audio či video záznamu, který 

umožní kvalitní a srozumitelnou reprodukci a 

archivaci; 

Vyvarovat se senzacechtivosti, 

investigativního žurnalismu a dezinterpretace 

rozhovorů (např. vytržením vět z kontextu 

apod.), a to jak při oslovení narátora / 

narátorky, ani v průběhu vedení rozhovoru či 

během jeho analýzy. 

Nastudovat veškerou dostupnou primární a 

sekundární literaturu pojící se k sledovanému 

tématu; 

 

Vést kompletní dokumentaci k výzkumu 

(včetně protokolů, transkriptů a informovaných 

souhlasů), která umožní zpětné ověření jeho 

validity a reliability; 

 

Archivovat získané prameny se souhlasem 

narátorů / narátorek a pokud možno je 

zpřístupnit za specifických podmínek ke 

studiu či k jiným účelům stanoveným v 

informovaném souhlasu;  

 

Dodržovat citační normy jako u ostatních historických pramenů. 

Tab. č. 9a: Kategorizace Etického kodexu České asociace orální historie – ve vztahu 

k veřejnosti a vlastní profesi. 
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Profesní požadavky na tazatele Eticko–mravní apely na tazatele 

Narátora/narátorku důkladně seznámit s účely, cíli a postupy orálněhistorického výzkumu, do 

něhož přispívá svým příběhem. Vysvětlit mu/jí jeho/její práva v procesu vznikání nového 

pramene (např. právo autorizace, anonymizace, copyrightu etc.) a upřesnit jeho následné 

uložení (např. v osobním archivu či archivu instituce). Narátor/narátorka by taktéž měl/a být 

seznámen/a s plánovanými výstupy výzkumu (publikace, analýza, dokument etc.) a budoucími 

možnostmi jeho použití (i vzhledem k neustálému vývoji v oblasti nových technologií); 

Získat od narátory/narátorky výslovný a svobodný informovaný souhlas se zpracováním 

jeho/jejích osobních a citlivých údajů poskytnutých v rámci rozhovorů realizovaných metodou 

orální historie; 

Považovat rozhovor a sdělené informace za 

důvěrné do té doby, dokud narátor/narátorka 

neposkytne svůj souhlas k jejich uveřejnění. V 

informovaném souhlasu by navíc mělo být 

vyhrazeno místo pro jakákoliv další ujednání 

dle přání narátora/narátorky, která se musí 

respektovat (např. ujednání o anonymitě, o 

omezení přístupu k rozhovoru, požadavku 

jeho autorizace etc.); 

Respektovat narátora/narátorku jako dárce 

příběhu a najít vhodnou rovnováhu mezi 

vlastním přesvědčením a sděleními 

narátora/narátorky (cílem orální historie není 

polemika či dialog, ale narátorův/narátorčin 

příběh). Tazatel/ka by navíc měl/a jednat 

citlivě, jedná-li se o témata týkající se rasy, 

pohlaví, sociálního postavení, věku, 

náboženství, etnicity či sexuální orientace; 

Pečlivě a svědomitě vést výzkum, podrobně 

probírat otázky a témata vztahující se k 

výzkumnému záměru, neexploatovat však 

narátora/narátorku; 

Při jednotlivých etických rozhodnutích jednat 

svědomitě a reflexivně, tj. jednotlivá 

rozhodnutí a jejich dopady podrobovat 

kritickému hodnocení; 

Narátorovi/narátorce umožnit poskytnout 

rozhovor pod pseudonymem, pokud by jinak 

byla ohrožena jeho/její osoba či nebylo možné 

zachovat hodnotné svědectví o nedávné 

minulosti; 

 

V největší možné míře zabezpečit uložení 

vzniklých nahrávek a umožnit jejich 

zpřístupnění laické a odborné veřejnosti za 

podmínek minimalizujících jejich zneužití; 

 

Dodržovat platnou českou a evropskou legislativu, zejména ustanovení zákona č. 110/2019 
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Sb., o zpracování osobních údajů, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

Tab. č. 9b: Kategorizace Etického kodexu České asociace orální historie – ve vztahu 

k narátorovi / narátorce. 

Zde předesílám, že není mým záměrem výše uvedené kategorizovat nijak 

striktně; vnímám, že kodex nemůže postihnout zcela podrobně všechny 

požadavky do hloubky, přesto z přeloženého seznamu lze vyčíst jeho strukturu 

a akcenty. Proto, že pro potřeby předkládané práce je třeba se vymezit vůči 

současným kanonizovaným „etickým“ textům v oboru, tento reprezentuje etické 

imperativy v českém kontextu, spolu s uvedenou monografií Miroslava Vaňka, 

nejsilněji. 

Fakt, že je etický kodex v českém prostředí etablován a je na něj v posledních 

letech explicitně odkazováno, lze zjistit již i namátkou z nově publikovaných 

orálně-historických studií, např. typu Příběhy (ne)obyčejných profesí114, které 

odkaz na kodex obsahují. Jiné publikace ve svých metodologických úvodech 

poskytují alespoň více či méně selektovaný výčet z kodexu, jak to činí např. Jiří 

Hlaváček v monografii Pavla Nečase115. 

Pro mezioborové srovnání – z etických kodexů psychoterapeutické obce – 

volím výše zmíněný Etický kodex psychologické profese Českomoravské 

psychologické společnosti, a to především z toho důvodu, že se cíleně 

a strukturovaně zabývá etickými a vztahově-profesními apely v českém 

prostředí. Z celého kodexu vybírám některé aspekty, z celkem 17 oblastí, 

a to se zvláštním zřetelem na ty, které považuji za nesamozřejmé – mající 

etický přesah – které by mohly být za určitých podmínek přenositelné do praxe 

(etických kodexů) orální historie. 

 

                                                 
114 VANĚK, Miroslav a Lenka KRÁTKÁ, ed., 2014. Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká 
společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha: Karolinum. Orální historie a 
soudobé dějiny. ISBN 978802462813-4, s. 16. 
115 NEČAS, Pavel, ed., [2017]. Advokáti mrtvých: rozhovory se soudními lékaři. Praha: Galén. 
ISBN 978-80-7492-317-3, s. 32-33. 
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Oborové požadavky etického kodexu pro psychologické profese 

Oblast / podoblast Znění Potencionální přínos  

/ inspirace / pro OH praxi 

I. PSYCHOLOGOVA 

PROFESIONALITA 

I. 2 Odbornost 

Výkon psychologické profese se 

opírá o psychologovy kompetence, to 

znamená znalosti, dovednosti a 

etické postoje, které získává 

odpovídajícím vysokoškolským a 

postgraduálním vzděláním, 

odborným dohledem a podporou 

reflexivity. Tyto způsobilosti rozvíjí 

celoživotně včetně praktických 

zkušeností s důrazem na kritickou 

reflexi poznatků a sebereflexi 

vlastních dovedností a postojů. 

Psychologické kompetence si 

psycholog v průběhu profesní dráhy 

může rozšiřovat o další odbornosti a 

zastávat tak další role (výzkumnou, 

pedagogickou, terapeutickou, 

supervizní, manažerskou, soudně-

znaleckou atp.).  

Zde vnímám jako důležité, že 

ke kompetencím (přeneseně 

tazatele) patří i etické 

postoje. 

Dále hodnotím kladně důraz 

na celoživotní proces 

vzdělávání a kritickou reflexi 

a rozvoj sebereflexe. 

 

I. PSYCHOLOGOVA 

PROFESIONALITA 

I. 4 Vztah s klienty, 

dalšími stranami, 

kolegy a ostatními 

zájmovými skupinami 

(veřejností) 

Odborná role psychologa je 

vyjádřena jeho profesionálním 

vztahem s klienty, dalšími stranami, 

kolegy a veřejností, tedy takovým 

vztahem, do něhož se promítají 

hodnoty a zásady uvedené v tomto 

kodexu a který tudíž vytváří dobrý 

základ pro důvěru, spolupráci a 

vzájemné učení. Zodpovědnost 

psychologa za tento vztah je o to 

silnější, oč větší je nerovnováha 

vědomostí a moci mezi ním a jeho 

klientem. Psychologové si 

uvědomují, že role klientů, dalších 

Je dobré si uvědomit, že i 

tazatel je defacto propůjčená 

odborná „role“, která se 

může měnit v souvislosti 

s okolnostmi měnit. 

Jako nosnou vidím zvýšenou  

zodpovědnost, čím je vztah 

mezi (přeneseně) tazatelem a 

narátorem z pohledu 

vědomostí či moci 

nerovnovážnější. 
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stran, kolegů a veřejnosti se mění v 

závislosti na situaci. Výše uvedené 

hodnoty a zásady zastávají vůči 

všem bez rozdílu. Rozpoznávají 

vícestranné smluvní pole a 

zpřehledňují ho pomocí písemných 

dohod včetně informovaného 

souhlasu, přičemž mají na paměti 

především zájem klienta, či vícero 

zájmů (např. ve výzkumu), které 

srozumitelně pojmenovávají. 

Ve smyslu rozpoznávání 

vícestranných smluvních polí 

je zajímavé se zamyslet nad 

možným střetem zájmů; 

narátora X cíli výzkumu či 

zájmů výzkumníka; je nutné 

trvat na absolutní 

transparentnosti každého 

orálně-historického projektu. 

II. PSYCHOLOGOVY 

ZPŮSOBILOSTI 

II. 1 Způsobilost pro 

rozmanitost 

b) Uvědomuje si hodnotovou 

rozmanitost a aktivně nahlíží 

(reflektuje) vlastní hodnoty, 

preference, postoje, stereotypy a 

předsudky. 

c) Vlastní stanoviska nepovažuje za 

všeobecně sdílená a srozumitelně s 

nimi druhé seznamuje. 

d) Ve vícestranném smluvním poli si 

uvědomuje a aktivně nahlíží, zda 

někomu straní. Usiluje o nestrannost, 

případně (v situaci ohrožení 

zastávaných hodnot a zásad) o 

zřetelné a zdůvodněné vyjádření 

strannosti. 

Stereotypizace a určitá míra 

předsudečnosti je stále 

přítomným (a přirozeným) 

prvkem v kvalitativním 

výzkumu; je proto vhodné 

upozorňovat na nutnost 

rozvoje sebereflexe, 

budování zdravé vnitřní 

pokory a při hodnocení 

(vyjádření strannosti) 

postupovat komunikačně a 

argumentačně zřetelně. 

II. PSYCHOLOGOVY 

ZPŮSOBILOSTI 

II. 2 Odborná 

způsobilost 

a) Psycholog má zodpovědnost vůči 

psychologické profesi obecně a 

vlastní odbornosti konkrétně. 

c) Nepoškozuje psychologickou 

profesi postupy či vyjádřeními v 

oblastech, kde nedosahuje náležité 

odborné úrovně. 

Byť současný etický kodex 

COHA tento fakt předjímá, 

jeho explicitní vyjádření by 

mohlo být vnímáno kladně; 

tedy vyjádření 

odpovědnosti vůči profesi 

spočívající např. ve 

vyvarování se jednání v 

oblastech, kde nemá (člen) 

dostatečnou odbornost. 
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II. PSYCHOLOGOVY 

ZPŮSOBILOSTI 

II. 3 Osobní 

způsobilost 

b) Dbá o svou kondici. Dbá o svoji 

srozumitelnost. Uvědomuje si, že 

hlavním zdrojem psychologické 

praxe je on sám. 

c) Důstojně a se ctí čelí i případné 

stížnosti. V případě svého pochybení 

chybu uzná a omluví se a – pokud je 

to možné – zajistí nápravu. 

Relativně zarážející zmínka o 

„kondici“ vztahuji k obecně ke 

zdravotnímu stavu a 

reprezentativnímu 

vystupování tazatele. 

Případné stížnosti na 

odborný postup či 

vystupování tazatele je 

třeba řešit „důstojně a se ctí“. 

II. PSYCHOLOGOVY 

ZPŮSOBILOSTI 

II. 4 Etická způsobilost 

a) Psycholog celoživotně pěstuje 

svoji citlivost vůči etickým otázkám, 

znalost etických přístupů a 

dovednost etického uvažování a 

rozhodování. 

d) Uvědomuje si, že též při výzkumu, 

výuce, publikování, odborné 

komunikaci, kolegiální spolupráci, 

vedení lidí, předávání svých 

zkušeností ostatním, propagaci své 

práce a při veřejném vystupování se 

stává představitelem psychologie 

obecně. Drží se proto zastávaných 

hodnot, aby podpořil důvěru, 

spolupráci a vzájemné učení. 

a) Nahlíží politické a jiné tlaky, v 

nichž se při výkonu své profese 

pohybuje, a usiluje o to jim se ctí 

čelit. 

e) Pokud jiný psycholog či kolega 

porušuje etické zásady, psycholog 

ho na to upozorní, případně na 

takové porušování upozorní Etickou 

komisi. 

f) Po celou dobu výkonu 

psychologické profese kultivuje 

hloubku své celkové etické reflexe, 

vlastní svědomí a slušnost. Využívá 

k tomu mj. různé formy podpory 

Vědomé rozvíjení etické 

citlivosti je opět 

předpokládáno i v badatelské 

praxi, přesto je vhodné jej 

explicitně(ji) ukotvit vzhledem 

k budování dobré pověsti 

oboru. 

Existenci politických tlaků 

při historické interpretaci je 

vhodné též explicitně zmínit, 

a možná dokonce se 

silnějším akcentem, než 

uvádějí kolegové 

z psychologické obce. Cílem 

je, aby vědecká činnost 

zůstala co nejvíce 

apolitická, a to i přesto, že 

může být reprezentována / 

vykonávána politicky 

aktivními badateli. 
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reflexivity včetně kolegiální pomoci 

při zacházení s etickými dilematy. 

III. PROFESIONÁLNÍ 

VZTAH 

III. 2 Zodpovědnost za 

užití moci 

d) Chrání klientovu čest, důstojnost a 

soukromí v dlouhodobé perspektivě, 

tedy i v případech, kde klient sám to 

nepožaduje (zejména v médiích či ve 

zprostředkovaných formách 

psychologické pomoci – např. v 

internetovém poradenství), a 

domlouvá se s ním o tom. 

i) Pokud uskutečňuje výzkum nebo 

činí odborné soudy o druhé osobě 

bez jejího souhlasu, postupuje s 

obzvláštní opatrností. 

j) Nevyužívá znalostí psychologie k 

tomu, aby chování druhé osoby – 

např. v situaci konfliktu či sporu – 

zesměšňoval, zahanboval, zlehčoval 

či jinak tuto osobu znevýhodňoval. 

Zde je otázkou, zda je 

přenositelný takto striktně 

nehodnotící přístup; 

nicméně se k tomuto principu 

osobně přikláním, neboť 

interpretováním historie se 

dopouštíme interpretování 

rozhodnutí jednotlivců (často 

jmenovitých) a je velmi 

nesnadné nalézt vyváženou 

polohu, obzvlášť ve vztahu 

k těžko dosažitelné vědecké 

objektivitě. Interpretovat 

jednání / rozhodnutí / 

konkrétní čin / je jiná poloha, 

než-li interpretovat bagatelně 

celou osobu coby jednotlivce. 

Tab. č. 10: Selektivní rozbor Etického kodexu psychologické profese Českomoravské 

psychologické společnosti k inspiraci OH praxe. 
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3.3 Syntéza potencionálních přínosů výzkumu 

Potenciál přínosů výzkumu pramení ze třech zdrojů: 

a) Z analýzy a interpretace etických kodexů v mezioborové perspektivě 

b) Z teoretické syntézy psychoterapeutických přístupů spolupracujících 

specialistů 

c) Z analýzy a syntézy doporučení spolupracujících specialistů (formou 

dotazníkového šetření) 

 

K bodu a) jsem se vyjádřil v předešlé kapitole přímo tabulkou č. 10: Selektivní 

rozbor Etického kodexu psychologické profese Českomoravské psychologické 

společnosti k inspiraci OH praxe, na kterou v tomto ohledu plně odkazuji.  

Je na zástupcích akademické obce a patřičných oborových organizací 

vyhodnotit z hlediska praktických dopadů, jakou měrou, či s jakou relevancí, 

je taková inspirace možná a především účelná. 

 

K bodu b) shrnuji poznatky z kapitoly 1.4 Úvod do zvolených konceptů: 

Přínos logoterapie a existenciální analýzy pro orální historiky / tazatele / 

spočívá v připomenutí role rozhodnosti a ochotě převzít zodpovědnost za svůj 

život, za hledání zdrojů a na budoucnost orientovaného přístupu, který 

i v těžkých časech může člověka tzv. „držet nad vodou“. Vedení rozhovoru 

v logoterapii má být dialogické a „spřízněné“ a tedy se předpokládá navození 

atmosféry důvěry, neboť bez ní nedojde ke spolupráci a bez spolupráce nelze 

předpokládat validitu dat, ať už jde o orálně-historický rozhovor, nebo terapii. 

Při interpretaci orálně-historických rozhovorů by měla být brána v potaz otázka, 

zda zůstává člověku vnitřní svoboda i v situacích, kdy se tzv. „velké dějiny“ 

ubírají svým směrem navzdory přáním a potřebám jednotlivce, což je i jedna 

ze základních otázek logoterapie. Zda je reálný tzv. Kopernikovský obrat 

od sebe a vlastních plánů k životu, tak jak přichází (ne již co já očekávám 

od života, ale co očekává život ode mě) záleží evidentně na následných 

životních podmínkách jednotlivce, psychosociální podpoře okolí a jeho 

predispozicích. Existenciální analýza sice poskytuje komplexní nástroj 

k podrobnějšímu zjištění a popsání lidských motivací k zůstávání ve světě, 

definování a žití plnohodnotného(-ějšího) života, nicméně pro praxi orální 
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historie se jedná spíše o nepřenositelnou, již příliš odbornou a rozsáhlou 

metodu, než aby byla snadno použitelná tazateli. 

Potenciál přínosu Daseinsanalýzy pro orální historiky / tazatele / spočívá 

především v těžišti hermeneuticky integrovaného způsobu uvažování, jež může 

být mnoha tazatelům v oboru blízké. Daseinsanalýza přitakává poznání, 

že „to, jak rozumím druhým, je nerozlučně spjato s tím, jak rozumím světu 

v jeho rozpětí i drobnokresbě“.116. Koncept tzv. „uzávorkování“, kdy by 

„…psycholog by měl ve vztahu k lidem, kteří jsou předmětem jeho zkoumání 

odhlédnout od své vlastní intencionality a zaujmout postoj nezainteresovaného 

diváka.“ Je částečně přenositelný do praxe orální historie, neboť se v určité 

míře kryje s užívanými koncepty nehodnotícího přístupu117. 

Přínos narativní psychologie pro orální historiky / tazatele / je relativně zřejmý. 

Proces hledání vlastního místa v „metanarativu“ a "velkých dějinách" je fluentní 

a celoživotní (jedinci se mění životní priority v čase) a je s ním třeba při 

interpretacích orálně-historických rozhovorů počítat. Zmiňované zdůraznění 

rozdílu mezi „narativitou“ a „příběhem“ je zásadní pro orálně-historickou praxi, 

protože implikuje použití příběhu jako předmětu i nástroje dalšího 

psychologického zkoumání, analýze a interpretaci, ke které nabízí narativní též 

vodítka; zaměřit se v narativní analýze lze buď na životní příběh jako na celek, 

či na samotný proces vyprávění pomocí transkripcí jednotlivých úseků 

vyprávění118. 

Ačkoli spolupracující specialisté tento koncept nezmiňovali, seznámit 

se s fázemi věků dle Eriksonna se mi jeví pro tazatele jako vhodné proto, 

aby lépe identifikovali, v jakém období se orientačně narátor nachází a jaké 

mohou být jeho současné „výzvy“, kterým čelí – a tomu přizpůsobili styl 

i případně rozsah a formulace navrhovaných otázek. 

 

                                                 
116 ĎURĎOVIČ, Martin, 2019. Vyprávění a rozhovor: teorie sociální intersubjektivity. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR. Studie 
(Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-284-5, s. 217-220. 
117 Např. VANĚK, Miroslav, 2003. Orální historie: metodické a "technické" postupy. Olomouc: 
Univerzita Palackého. ISBN 80-244-0718-3, s. 102. 
118 Tamtéž, s. 133-135. 
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Transakční analýza je z mého pohledu neprávem opomíjená subdisciplína, 

neboť z pohledu psychologie osobnosti a současně z provenience aplikované 

psychologie může být v odůvodněných případech orálními historiky / tazateli / 

relativně snadno použita při interpretaci vztahů v narativu, v případě 

konfrontačněji laděného interview pak i přímo „v terénu“. Každopádně nabízí 

strukturovaný pohled na mezilidské vztahy a životní pozice a může tvořit 

vhodné doplnění například k výše uvedenému poznání „věků“ dle Eriksonna. 

 

Psychologie výslechu a moci může orálním historikům / tazatelům / pomoci 

si uvědomit, v jaké vzájemné pozici jsme spolu s narátorem, resp. v jaké pozici 

rozhodně nejsme či být nechceme. Pořizováním narativu vlastně očekáváme 

od „svědka“ co nejobjektivnější svědectví, na druhou stranu se následně 

stavíme do role „soudních znalců“. Psychologie moci nám mj. připomíná, 

jak potencionálně problematická je ve vztahu narátor – tazatel pozice moci, 

byť je předem nevyřčená a přítomna spíše neformálně. 

  

S poznatky psychologie katastrof je vhodné, aby se orální historik / tazatel / 

seznámil v případě, kdy mu poskytuje interview narátor zasažený nějakou 

(v českém kontextu obvykle živelnou) pohromou; obsahuje specifické poznatky 

z forenzní a klinické psychologie. Je ovšem dobré si uvědomit, že „katastrofou“  

Jako pro takové případy vhodné se seznámit s pojmy stigmatizace 

a viktimizace, případně též se základy krizové intervence. 

 

K bodu c) shrnuji poznatky především z kapitoly 2.3 Reflexe a analýza 

podkladových materiálů. Jako vklady nosné pro praxi orální historie jsem 

označil tučně některé pasáže přímo již předmětné kapitole, přesto zde některé 

shrnu. Spolupracující specialisté dokreslili kapitolu 1.5 věnovanou traumatu 

o pojmy z praxe, přičemž zde připomínám, že traumatem může být cokoli, 

co tak jedinec subjektivně vnímá; neexistuje dogmatický seznam toho, co je 

a co není pro člověka traumatické (viz. např. škála stresorů, kdy silnou 

stresovou reakci mohou vyvolat i veskrze pozitivní události). K tomu je třeba 

přitakat, že svět není „bezpečný“, přesto je u traumatizovaných osob třeba 

obnovit „iluzi“ toho, že jím je, anebo jim pomoci nalézt smysluplnou činnost tak, 

jak to prosazuje koncept logoterapie. Popsali některé obecné i genderově 
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specifické projevy traumatu, ačkoli v tomto tématu se zjevně rozcházeli. Zde 

bych rád připomněl ve vztahu k orální historii možnou existenci studu či snahy 

epizodu vytěsnit a zapomenout přítomnou u některých  traumatizovaných 

narátorů. V relativní shodě se současnými poznatky orální historie byli 

specialisté v otázce  role příběhu a narativity, odpovědi na otázky paměti 

vykazovaly již pestřejší  rozptyl. Někteří kvitovali existenci a defacto lepší 

vypovídací schopnost tzv. paměti těla, nad pamětí kognitivní, jeden 

ze specialistů pak zmínil neuropsychicky potvrzenou problematiku přepisování 

paměťových stop. Při pozorováním typových rozhovorů padla úvaha o tom, 

že nevypozorování traumatizace při rozhovoru ještě nemusí nutně znamenat, 

že narátor má trauma skutečně zpracované; interpretační alternativou může být 

i odštěpení traumatu, což má žel daleko k jeho zpracování Z doporučení přímo 

formulovaných specialisty směrem k praxi orální historie stran (potencionálně 

či důvodně předpokládatelně) traumatizovaných narátorů vybírám zvážení 

externí spolupráce s psychoterapeutem, vytvoření dobrého a bezpečného 

prostředí pro rozhovor, zvážení domluvení „bezpečnostního signálu“ pro případ, 

že by se rozhovor ubíral nežádoucím směrem a domluvení následné jednání 

(zde je vhodné znát základy krizové intervence), vnímání tělesných projevů 

a zvážení komunikační strategie i po skončení rozhovoru. 
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Závěr 

 

Počáteční teze (propozice), které zněly 

a) část populace se setkala s traumatem a je třeba tomu přizpůsobit podmínky 

OH výzkumu, 

b) inspirace orální historie psychologií / psychoterapií / je možná a je žádoucí, 

 

shledávám v závěru práce jako nosné, a to s ohledem na výše provedený 

výzkum spočívající ve vlastní analýze, syntéze a interpretaci, podpořené 

datovým setem odborných názorů spolupracujících specialistů. 

 

Otázka předjímané nutnosti podprahového vnímání možné existence traumatu, 

resp. diplomantova teze jeho existence, se ukázala jako nosná a spolupracující 

specialisté ji veskrze potvrdili. Jako vhodné rozšíření podmínek orálně-

historického výzkumu se jeví postupná systematická akcentace zvyšování 

psychosociálních kompetencí tazatelů, například i skrze navrhované doplnění 

či rozšíření etického kodexu COHA o oblasti rozvoje členů (tazatelů).  

 

Z pohledu druhé výzkumné otázky (resp. teze) lze konstatovat, že zkoumané 

psychologické pohledy, a s nimi spojené psychoterapeutické postupy, mají 

co říci do praxe orální historie, a to od fáze přípravy na rozhovor, přes samotný 

styl kladení otázek, přístupu k narátorovi, důraz na určitou sebe – kultivaci 

tazatele, až po rozšíření mezí možných interpretací narativů díky lepšímu 

poznání narátora jakožto komplexní bio-psycho-sociální osobnosti zasazené 

v kontextu světa, který má svou minulost, přítomnost a budoucnost a ke 

kterému se v těchto hladinách narátor (nakonec stejně jako tazatel) vztahuje. 

Důležité se jeví vytvoření tzv. „settingu“; atmosféry a vhodného prostředí, 

ve kterém narátor zažije bezpečí a může vnímat empatickou pozornost 

ze strany tazatele. 

 

Jako nezbytná se tak i pro orální historiky, pracující v těsném vztahu s narátory, 

z nichž část může nést znaky životních traumat, jeví potřeba vlastní 
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psychohygieny a profesního rozvoje. Pro představení dalších možností práce 

s vlastní psychikou jedince (v tomto případě tazatele) však již není prostor zde, 

v příspěvku věnovaném teoretickým přínosům poznání z psychoterapie 

do praxe orálních historiků – tazatelů. V tomto smyslu lze odkázat například na 

publikace Tomáše Nováka119, překlady zahraničních děl120, či například 

v oblasti zlepšení komunikačních dovedností na koncept nenásilné 

komunikace121, dle subjektivních potřeb zájemce. Obecně zde tak mohu přitakat 

Michalu Miovskému, a platí to tedy též bezesporu pro tazatele orálně-

historických projektů, který je toho názoru, že „…čím lépe člověk rozumí svým 

vlastním motivům, svému vlastnímu prožívání, tím lépe je schopen odlišovat 

jejich vliv na jeho pohled na svět, na proces hodnocení a přisuzování významů 

fenoménům vnitřní i vnější reality.“122. Jak již bylo zmíněno na začátku; tazatel 

je vystaven skrze některé tazatele zvýšené (někdy i silné) psychické zátěži 

a tedy rozumět vlastním niterným procesům a vlastním mechanismům zvládání 

stresových či obecně zatěžujících situací se jeví jako nezbytnost. 

 

O nezbytnosti tvůrčí a proaktivní role jednotlivce v historii (ačkoli akcentuje roli 

historika) uvažoval, podobně jako například Viktor Frankl, i Jacques Le Goff, 

který je spolu s Witoldem Kuly toho názoru, že „…povinností historika je boj 

proti fetišizaci historie … zbožštění dějinných sil, jež vede k rozšířenému pocitu 

bezmoci a lhostejnosti, se stává skutečným společenským nebezpečím. Historik 

na ně musí zareagovat tak, že ukáže, že skutečnost není nikdy předem dána 

a že člověk může ovlivnit podmínky, jež jsou mu vytvořeny“123. Myslím, 

že tento interpretační směr a směrem k narátorům zároveň terapeutický přesah 

je i pro českou orální historii trvale žádoucí. 

 

                                                 
119 NOVÁK, Tomáš a Věra CAPPONI, 2014. Sám sobě psychologem (1 a 2). 4., přeprac. vyd. 
Praha: Grada. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-4825-2. 
120 Např.: KOTTLER, Jeffrey A., 2013. Profesní psychohygiena terapeuta: cvičení a náměty pro 
sebehodnocení, seberozvoj a péči o sebe sama. Praha: Portál. ISBN 9788026203728. 
121 V překladu např.: ROSENBERG, Marshall B., 2016. Nenásilná komunikace. Vydání čtvrté. 
Přeložila Norma GARCÍOVÁ. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1079-5. 
122 MIOVSKÝ, Michal, 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: 
Grada. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1362-4, s. 71. 
123 LE GOFF, Jacques, 2007. Paměť a dějiny. Praha: Argo. Historické myšlení. ISBN 978-80-
7203-862-6., s. 218. 
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Rád bych proto v posledku narátorům orálně-historických projektů popřát to, 

co zhmotnil v krátké poezii neznámý autor v Jižním Tyrolsku: 

 

„Jasné dny - nepláčou, že skončily, 

ale usmívají se, že byly“ 124. 

 

Stejně tak tazatelům, kteří přistupují jako hosté do cizích životů a možná 

nevědomky zhmotňují a posuzují dávno skryté vzpomínky – možná prvně 

verbalizované – jim budiž přáno, aby bez velkých obětí: 

 

…přešli od soudů a popisů dějů  

k pochopení motivací a postojů jednotlivců125. 

 

Jsem i v závěru svého bádání toho názoru, že právě cesta do hlubin pochopení 

motivací a postojů chování jednotlivců vyžaduje, krom neustálé schopnosti 

kontextualizace a znalostí historie, alespoň elementární znalost člověka jako 

bio-psycho-sociální bytosti. Doufám proto, že některé z představených 

konceptů a závěrů uvedených ve 2. a 3. kapitole předkládané práce budou 

inspirativní v oblasti rozvoje dalších kompetencí tazatelů orálně-historických 

projektů. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 neznámý autor, zeď St. Ulrich. Citováno Viktorem Franklem, in: FRANKL, Viktor Emil, 2014. 
Prožitek hor a zkušenost smyslu, s. 33 
125 Parafráze: VANĚK, Miroslav, ed., 2009. Obyčejní lidé...?! s. 15. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Sada otázek a zadání pro spolupracující specialisty 

 

OBECNÉ OTÁZKY  

1. Uveďte prosím krátce, jakou psychologickou či psychoterapeutickou metodou 

pracujete, popř. ji a její specifika prosím stručně uveďte 

(max. ½ normostrany A4). 

 

2. Mohl / mohla byste prosím volně vydefinovat, co znamená pojem „trauma“ 

tak, jak jej chápete Vy osobně? Lze rozvinout, např. i skrze pojmy jako 

traumatizace, re-traumatizace, sekundární, terciální aj. formy, post-traumatická 

obnova, PTSD, atpod. 

(max. ½ normostrany A4). 

 

3. Mohl / mohla byste prosím volně popsat, jaké jsou z Vašeho pohledu 

a. Základní mechanismy vyrovnání se s traumatem v životě jedince 

b. Možnosti jedince prožít plnohodnotný život po traumatické události bez 

následné odborné péče? 

c. Specifika prožívání a vyrovnávání se s traumatem u žen a mužů? 

(max. ½ - 1 normostrana A4). 

 

4. Jakou roli přisuzujete vyprávění a příběhu jako prostředku komunikace? 

 

5. Jakou roli přisuzujete paměti ve vyprávění; její schopnosti selekce, konstrukce 

a re-konstrukce vzpomínek během života jedince? 

 

VE VZTAHU K ROZHOVORŮM 

1. Po zhlédnutí rozhovorů (či jejich částí) se prosím pokuste reflektovat, zda byly 

z Vašeho pohledu u narátora přítomné prvky prožitku traumatické události 

(znaky re-traumatizace či naopak znaky posttraumatického růstu) v době 

natáčení rozhovoru. Pokud ano, rozveďte prosím, o jaké momenty se z Vašeho 

pohledu jednalo a případně jaký jim přisuzujete význam. 

 

2. Co byste doporučil / doporučila historikům, kteří se setkávají při 

hloubkových rozhovorech s narátory / narátorkami / a s jejich možným 

traumatickým backgroundem? 

(max. ½ - 1 normostrana A4) 

 

Děkuji za spolupráci! 
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Příloha č. 2: E-mailová komunikace se spolupracujícími specialisty. 

 

Vzor univerzálního oslovení: 

 
 

Všechna personalizovaná oslovení, následná komunikace se specialisty i samotné 

výstupy / podklady pro 2. kapitolu práce / jsou uloženy v soukromém archivu 

diplomanta. 

 

 



 

84 

Příloha č. 3: Převodní tabulka iniciál spolupracujících specialistů 

 

Reálné 

iniciály 

Datum 

obdržení 

podkladů 

Specializace Výsledné  

anonymizující 

iniciály 

M. P. 16.07.2020 Psychoterapeut; pomoc pozůstalým, umírání NQ2043 

A. Š. 29.07.2020 Psychoterapeut a kouč; sociální služby BT2056 

P. H. 29.07.2020 Psychoterapeut a kouč; restorativní justice QCH2056 

T. N. 30.07.2020 Psycholog, terapeut; logoterapie a EA UO2057 

H. P. 16.07.2020 Psychoterapeut a kouč; logoterapie a gestalt CHQ2043 

Š. V. 13.07.2020 Psycholog a intervent; psychologie katastrof TW2040 

K. Z. 20.07.2020 Klinický psycholog; traumaterapie LA2047 

V. R. 16.07.2020 Psychoterapeut; menšiny a migranti WS2043 

 


