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Transgenerační přenos (nejen) traumatu. 

Marek Preiss, Daniela Vizinová (eds.) 

Praha: Irene z.s., 2019. 422 stran.  

 

V edici Irene Press vychází publikace, která se zabývá transgeneračním přenosem traumatu. 

Téma knihy je velice současné a v naší literatuře málo zpracovávané.  

Předávání zkušeností, zážitků a vlastností mezi generacemi je středem zájmu mnoha vědních 

oborů i běžných laických úvah. To, jak vnímáme spojitost s minulými generacemi, ovlivňuje 

naše hodnoty, chování i výchovu dětí. Traumatické zážitky se zapisují do historie rodiny a 

společnosti a stávají se historickým dědictvím. Tématem se zabývají nejen psychologové a 

sociologové, ale i lékaři, biologové a genetici. Studium a zodpovězení otázek 

transgeneračního přenosu může mít veliký vliv na psychické i fyzické zdraví dalších generací. 

Úzkostní rodiče přenášejí úzkost na děti vzorci chování a též biologickými dispozicemi. 

Porozumění těmto mechanismům je důležité pro metody léčby i prevence.  

Kniha se zabývá transgeneračním přenosem z hlediska teoretického i praktického. Část 

publikace je zaměřena na tématiku holocaustu, který je specifickým traumatem lidské 

společnosti a jeho důsledky se stále odkrývají ve světle sociologických i biologických 

souvislostí. 

Dílo je společnou prací 19 autorů, kteří jsou našimi předními odborníky v dané tématice. 

Publikace má dvě hlavní části – první část je obecnou a druhá je zaměřena na psychoterapii a 

praktické aplikace. Kniha je komponována do 16 ti kapitol. 

V I. části je pozoruhodná práce Marka Preisse o přenosu traumatu z hlediska rodinného 

(Marek Preiss). Velice mě zaujala kapitola o genetické expresi transgeneračního přenosu 

traumatických zkušeností. Tato cenná práce shrnuje metody metaanalýzy transgeneračního 

přenosu v první, druhé a třetí generaci přeživších (Petr Bob, Marek Preiss). Poslední kapitola 

obecné části je pozoruhodná tím, že uvádí medailony slavných tvůrců psychologických teorií 

- je citován nejen Sigmund Freud, Leo Eeitinger, Judith Kestenbergová, ale uvádí i naše 

významné současníky - například Helenu Klímovou a Yvonnu Luckou. 

II. část knihy je přitažlivá a čtivá, nejen uváděnými terapeutickými přístupy při zpracování 

traumatu, ale též četnými kazuistikami. Autoři uvádějí příklady práce s klienty, ale neváhají 

ukázat čtenáři i vlastní prameny spojení s traumatem. Pozoruhodná je mimo jiné práce Věry 

Roubalové Kostlánové, v níž autorka autenticky zpracovává vlastní zážitky z průběhu terapie 

a zamýšlí se nad širším společenským kontextem témat. Další práce vycházející z životního 

prožitku autorky je práce Gabriely Dymešové, která se vyjadřuje k vlivu partnerských vztahů 

židovských a nežidovských partnerů na utváření identity.  

Celkově jde o dílo velmi obsáhlé, které se dotýká všech vrstev transgeneračního přenosu a 

traumatu. Jednotlivé kapitoly jsou výsledkem několika desetiletí obětavé práce autorů, kteří 

jsou často zakladateli vzdělávacích institutů a terapeutických skupin. Ztvárnění autentických 

prožitků terapeutů je inovativní a odvážnou myšlenkou, která přispívá k originalitě knihy. 

Publikace je v naší literatuře ojedinělá, zaměřená na širokou čtenářskou obec. Znalosti z ní 

mohou čerpat jak studenti psychologie, sociologie a lékařství, tak zkušení terapeuti. 
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Přehled zahraniční i české literatury, který kapitoly doplňuje, je sám o sobě širokým zdrojem 

informací.  

Je třeba též zdůraznit obrovskou inciativu práce editorů, Marka Preisse a Daniely Vizinové, 

kteří dokázali sladit práci mnoha autorů na obtížném tématu a předat čtenářům vynikající 

knihu. Knihu velice doporučuji k četbě i ke studiu. 

 

Dana Janotová 
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janotova-dr@volny.cz 

Únor 2020 

 

     _______________________ 

Janotová, D. (2020). Transgenerační přenos (nejen) traumatu [recenze]. E-psychologie, 14(2), 65-66. 

https://doi.org./10.29364/epsy.373 

 


