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Anotace
Práce je příspěvkem k porozumění specifickým aspektům autobiografické paměti. Přestože uplynulo
několik desetiletí od traumatizující komunistické perzekuce, děti politických vězňů si i dnes vybavují
živé vzpomínky na dobu svého dětství poznamenaného represí jejich rodiny. Účastníci výzkumu
vzpomínali na své dětství rozdílnými způsoby, přesto se ale objevovala podobná témata a reakce na
vybavené vzpomínky. Pokud pro děti politických vězňů byla ve vzpomínkách vybavovaná situace
výjimečná a emocionálně významná, tak si během výzkumného rozhovoru vybavily ve své vzpomínce
více detailů.

Annotation
The thesis is a contribution to the understanding of specific aspects of autobiographical memory.
Although several decades have passed since the traumatic communist persecution, children of political
prisoners still recall vivid memories of their childhood marked by their family’s repression. Research
participants recalled their childhoods in different ways, yet similar themes and responses to the
memories provided emerged. If for the children of political prisoners the situation being equipped in
their memories was exceptional and emotionally significant, they recalled more details in their
recollections during the research interview.
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Úvod
Po celá desetiletí je výzkum násilí na dětech v důsledku politiky vládnoucích elit a jeho vlivu na psychiku
perzekuovaných spojován zejména s osobami přeživšími holocaust, případně s jejich potomky. Osoby,
které na vlastní kůži zažily důsledky represivní a systematické perzekuce ze strany státu, a to nejen
v době nacistické okupace, lze najít ale také na území bývalého Československa. Jedná se například o
osoby, jejichž rodiče byli v 50. letech 20. století zatčeni jako nepřátelé státu. Podle představitelů
komunistické ideologie tito lidé například spáchali zločin vlastizrady proti novému režimu,
spolupracovali s imperialistickým nepřítelem nebo chtěli sabotovat socialistickou ekonomiku. Za tyto
prohřešky, často naprosto uměle vykonstruované, byli odsouzeni do vězení či pracovních lágrů.
Potrestáni s nimi byli ovšem i jejich rodinní příslušníci.
Práce se zaměřuje na charakteristiku dávných negativních, traumatických, ale i pozitivních
vzpomínek a na množství detailů v nich desítky let po zátěžové a stresující události. Základní
výzkumnou otázkou je, jakým způsobem si děti politických vězňů z doby 50. let vybavují vzpomínky na
své dětství, kdy se jejich rodiče stali obětmi komunistické politické perzekuce. Cílem práce je
analyzovat obsah a rysy jejich autobiografických vzpomínek z doby jejich dětství, jakož i způsob, jakým
výzkumné osoby vytvářely a integrovaly tyto vzpomínky s ostatními autobiografickými vzpomínkami.
Pochopitelně pravdivost těchto vzpomínek nelze ověřit, ale to ani není předmětem výzkumu. Ovšem
zkušenost dětí československých politických vězňů z doby 50. let a vzpomínání na ni ve stáří může
poskytnout výzkumu autobiografické paměti a posttraumatických reakcí další perspektivu.
Děti politických vězňů se v 50. letech 20. století staly svědky bezmocnosti svých rodičů proti
komunistické zvůli. Traumatický zásah do jejich nevinného dětského života se často odehrál velice
rychle a surově. Stačilo například jedno zaklepání na dveře uprostřed noci a jejich rodič nebo dokonce
oba rodiče byli najednou pryč na několik let. Nastalá situace tedy nebyla obtížná pouze pro vězněného
rodiče. Po dobu nepřítomnosti rodiče vyrůstaly děti politických vězňů v atmosféře obav a strachu o své
blízké, ale i svou vlastní budoucnost. Viděly, jak pečující rodič, především matky, každodenně zápasil
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s nedostatkem finančních prostředků, nemohl získat zaměstnání a byl obtěžován a šikanován
komunistickou bezpečností a jejími spolupracovníky. Často se z vážené rodiny stala rodina, která byla
na spodní hranici pomyslného společenského žebříčku a která byla závislá na pomoci druhých.
Nad rámec vlastní traumatizace, která byla způsobena náhlým a zmizením rodiče v důsledku
komunistické perzekuce, byly děti politických vězňů obětmi i tzv. sekundární traumatizace. Jedinec,
který byl z politických důvodů zadržen komunistickou bezpečností, čelil psychickému a fyzickému násilí
ze strany představitelů nového režimu, často byl izolován na samotce, byl ponižován a zakusil různé
formy nátlaku, aby se podvolil komunistické zvůli (Vejražka, 2012). Tyto traumatické zkušenosti měly
pochopitelně vliv na psychiku a osobnost vězněných, ale neovlivnily pouze přímé účastníky.
Traumatizovaný rodič mohl být po návratu z vězení nebo z pracovního lágru typu Jáchymov
někým jiným, než koho děti znaly před zatčením. Například jedna navrátivší politická vězeňkyně
popsala svůj návrat takto: „Nástup do civilního života byl, i když jsem měla dobré zázemí, velmi těžký.
… Byla jsem naprosto nespolečenská. Nevěděla jsem, o čem si mám s ostatními lidmi povídat“
(Pinerová, 2017). Rodič, který se vrátil z vězení, mohl být například výbušnější, ale mohl být také
emocionálně nedostupný. To mohlo být velice obtížné přijmout nebo se s tím vyrovnat. Mohlo tak
docházet k další frustraci. K tomu všemu jedinci, kteří jsou v úzkém kontaktu s perzekuovanou osobu,
mohou zažívat silné emocionální strádání, například při vyprávění toho, čím si jejich rodič během
věznění prošel a co si zažil (Veronese & Cavazzoni, 2019; Zerach & Aloni, 2015).
V demokratické společnosti je vyvíjena snaha, aby děti nebyly zbytečně traumatizovány a
stigmatizovány, pokud je jejich rodič z jakéhokoliv důvodu odsouzen do vězení. Zatčení a uvěznění
blízké osoby v rodině může mít značný vliv na psychické zdraví a na chování a prožívání dětí. Pracovníci
příslušných institucí či neziskových organizací v demokratickém světě si jsou vědomi toho, že děti
vězněných rodičů mohou čelit problémům spojených s chudobou, mohou zažívat emocionální
odpoutání od nepřítomného rodiče, mohou zažívat nějakou formu šikany ve školních nebo jiných
zařízeních. Z toho důvodu se snaží s takovými rodinami pracovat a poskytnout jim nezbytnou podporu
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různými způsoby, od psychosociální intervence po například doučování v k tomu určených zařízeních
(Knudsen 2016; Turney & Goodsell, 2018). Realita komunistického režimu byla ale naprosto odlišná.
Dokonce i děti politických vězňů měly být v 50. letech potrestány za skutky, většinou cíleně a uměle
vykonstruované, které byly důvodem uvěznění jejich rodiče či dokonce obou rodičů.
Vzpomínání a narace vybavených vzpomínek je vždy proces jakési mentální rekonstrukce.
Nejde pouze o přehrání minulých zážitků, ale také o přizpůsobení se současným výzvám, případně
aktuálním stresujícím nebo jiným událostem (Peltonen et al., 2017). Traumatické a silně negativní
zážitky v dětství silně ovlivňují emocionální obsah autobiografických vzpomínek v pozdějším životě
(King et al., 2015). Souvislost mezi tím, kdy je jedinec vystavený traumatické situaci, a množstvím
detailů v jeho autobiografických vzpomínkách, je předmětem výzkumu již mnoho let (Barry et al.,
2018). Výzkumy však přinášejí nekonzistentní výsledky, protože participanti zažívají různé typy
traumat, v různých prostředích a s různými důsledky. V potaz je často třeba vzít i celý rodinný kontext,
zvláště pokud se jedná o traumatické události, které se odehrají v dětském věku. Výzkum zaměřený na
množství detailů v autobiografických vzpomínkách a možné vlivy na retrospektivní vybavování
vzpomínek je tedy velmi aktuální v současných psychologických debatách.
V úvodu práce je na místě definovat základní pojmy, které jsou v textu používány. Prvním z nich
je samotné slovo trauma, které pochází z řeckého τραυμα a znamená úraz či zranění (Welz, 2016).
Z psychologického hlediska se jedná o duševní úraz, nervový šok nebo duševní otřes. Zpravidla se jedná
o závažnou událost, kterou jedinec zažil buď přímo, anebo jako svědek. Tato zkušenost v něm vyvolala
pocity strachu, hrůzy, beznaděje, zoufalství a nejistotu a dále pak pocity ztráty bezpečí a
přizpůsobivosti. Může se jednat o trauma jednorázové, jako například úmrtí blízké osoby nebo
znásilnění, nebo traumatické zkušenosti mohou být opakující se, kupříkladu rodinné hádky (Hartl &
Hartlová, 2010). Známý britský psychoanalytik Donald Winnicott chápal trauma poněkud šířeji, a to
nejen jako negativní zkušenost jako takovou, ale také jako neudržení pozitivní zkušenosti, která může
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být zásadní pro normální psychický vývoj člověka. Winnicottovy závěry v poslední době podporuje
výzkum se zvířaty (Staniloiu & Markowitsch, 2012).
Traumatická zkušenost v dětství může mít, velmi stručně řečeno, krátkodobé, ale i celoživotní
následky pro daného jedince. Mohou být specifické i nespecifické, některé ovlivňují vnitřní prožívání
člověka, jiné zase jeho vnější chování. Charakter těchto posttraumatických symptomů se může měnit
během života. Jmenovat lze například zvrat ve vývoji osobnosti, posttraumatickou stresovou poruchu,
nedůvěru v sebe i v ostatní, nefunkční vztahy v dospělosti, nízké sebehodnocení, úzkostnost, rezignaci
na život, rodičovskou hyperprotektivitu a další. Vliv na další vývoj dítěte po prožití traumatu má mnoho
individuálních, sociálních a kulturních proměnných (Jochmannová, 2021; Widera-Wysoczańska, &
Kuczyńska, 2010). Jedná se velmi komplexní téma, které však přesahuje rámec předkládané práce.
Mezi další pojmy, které je potřeba vysvětlit hned v úvodu práce, patří autobiografická paměť a
autobiografické vzpomínky. Autobiografická paměť je komplexní typ paměti, který člověku umožňuje
pamatovat si a cíleně znovuprožívat vzpomínky na jeho minulost. Sestává z kognitivních a
emocionálních částí, které v kombinaci konstruují vzpomínky jednotlivce. Autobiografická paměť
podporuje pocit vlastní identity. Pomáhá vytvářet a udržovat sociální vztahy, řešit problémy a vytvářet
plány směřující do budoucnosti (Berntsen et al., 2019). Autobiografické vzpomínky jsou pak chápány
jako dynamické reprezentace, které jsou zpřístupňovány a rekonstruovány na základě vodítek
z prostředí (Sheldon et al., 2020).
Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první z nich je stručně nastíněn historický kontext
komunistické perzekuce v 50. letech 20. století a její psychologické důsledky pro děti politických vězňů.
Druhá část předkládané práce je teoretická a věnuje se autobiografické paměti, vybavování si
autobiografických vzpomínek a aktuálním diskuzím o množství detailů v nich. Třetí, empirická, část
práce představuje výzkum a jeho design, metodologický přístup a analýzu dat, účastníky výzkumu a
výsledky analýzy získaných dat. V poslední části práce následuje diskuze a závěr.
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Historický kontext: Komunistická perzekuce v 50. letech 20. století a
její psychologické důsledky pro děti politických vězňů
Představitelé Komunistické strany Československa (KSČ) v 50. letech 20. století implementovali
sovětskou, tvrdou stalinistickou zkušenost na československou realitu. Podobně jako jejich soudruzi
v Moskvě si i oni od samého nastolení nového režimu nárokovali monopol na pravdu, osvojovali si
právo kontrolovat chování a život svých občanů, určovat směr jejich myšlení a hranice jejich poznání.
Ideologická ofenzíva strany tak vedla k zásadním změnám ve všech oblastech společenského dění
(Kaplan & Paleček, 2008; Rychlík, 2020).
Ihned poté, co se KSČ v únoru 1948 chopila moci, přistoupili představitelé komunistické
garnitury k perzekuci osob, které byly považovány z nějakého důvodu za režimu nepohodlné. Padesátá
léta, doba vrcholného stalinismu, se tak stala nejen tzv. obdobím nadšeného budování socialismu, jako
to bylo zobrazováno ve filmech typu Anděl na horách, ale i dobou všudypřítomného strachu. Někteří
měli strach o svou vlastní bezpečnost, například ti, kteří byli členy jiných politických stran než KSČ či
dalších stran národní fronty. Mezi dalšími, kteří ihned zakusili politickou perzekuci, byli například
příslušníci československé armády či letectva, zejména pokud během druhé světové války hrdinně
bojovali na Západě.
Českoslovenští občané pak byli burcováni neutuchající propagandou ke strachu ze západních
mocností, zákeřných imperialistů vedených Spojenými státy, jejichž cílem bylo zcela zničit socialistické
země jakýmikoliv prostředky. Spojené státy měly například v Československu, ale i v jiných lidově
demokratických zemích, vysadit zákeřnou mandelinku bramborou, aby napadla zemědělskou produkci.
Podle dobových zpráv chtěly západní mocnosti rozpoutat třetí světovou válku, k čemuž by neváhaly
použít atomové zbraně. A podle tehdejší propagandy pochopitelně měly své přisluhovače (Krakovský,
2020).
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Tento nepřítel ovšem nečíhal pouze za československými hranicemi. Toho bylo potřeba
zklikvidovat v nelítostném třídním boji i uvnitř samotného Československa (Krakovský, 2020). Počty
přímých nebo nepřímých obětí boje proti tomuto třídnímu nepříteli v době komunistického režimu se
počítají na statisíce a pro mnoho z nich je téma perzekuce stále živé. Přesné statistiky obětí
komunistické perzekuce nejsou k dispozici a pravděpodobně nebude nikdy možné je dát dohromady.
Číslo 264 429 lze považovat za spodní hranici počtu osob, které byly přímo perzekuovány představiteli
komunistického režimu (Kaplan & Paleček, 2008).
Českoslovenští občané se obětmi politické perzekuce v 50. letech stávali z různých, mnohdy
zcela vykonstruovaných důvodů, které byly chápány jako trestné činy proti republice a lidově
demokratickému zřízení. Mezi časté příčiny patřily jiná politická příslušnost nebo čistě jiné politické
smýšlení, náboženská víra a příslušnost k církvi nebo sektě, příslušnost k jiné národnosti nebo k etnické
menšině, příslušnost ke střední a vyšší společenské třídě, členství ve vybraných zájmových organizacích
jako Sokol nebo Junák nebo snaha emigrovat a dostat se na Západ. To ovšem nebylo ani zdaleka vše.
Další časté důvody perzekuce byly odpor ke vstupu do jednotných družstev, například zemědělských,
neplnění dodávek potravin nebo cenové přestupky, nejednou opět uměle vykonstruované. Mnohdy
však jako důvod politické perzekuce pouze stačil příbuzenský svazek nebo přátelství s někým, koho
představitelé komunistického režimu již pronásledovali.
Do celkového počtu perzekuovaných však nelze započítat jen osoby, které byly pravomocně
odsouzeny soudními orgány. Je potřeba započítat také ty, které byly kupříkladu z různých důvodů
potrestány příslušnými komisemi národních výborů. Často se jednalo o odpůrce povinné kolektivizace
zemědělství, odpůrce státní církevní politiky nebo například ty, kteří z nějakého důvodu slovně napadli
veřejné představitele nového režimu. Další osoby ale byly uvězněny bez rozhodnutí soudů nebo
národních výborů a byly jednoduše internovány v pracovních lágrech. Jednalo se zejména členy a
členky řeholních řádů. Opomenout nelze ale ani brance, kteří byli násilně povoláni do pomocných
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technických praporů, které nebyly ničím jiným než vojenskými tábory nucených prací (Kaplan &
Paleček, 2008).
Politikou KSČ ovšem nebylo potrestat pouze samotného odsouzeného nebo odsouzenou, ale
také jejich rodiny. A právě dopad komunistické perzekuce na rodinu odsouzeného je zkoumán velmi
málo, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Seriózní psychologický výzkum dané problematiky
je pak téměř neexistující. Dostupná literatura, psaná především historiky nebo laiky se zájmem o danou
problematiku, se zaměřuje na osudy a zkušenosti přímo pronásledovaných, jejich mučení a každodenní
život za ostnatými dráty či mřížemi, na fyzické a psychické důsledky jejich uvěznění a na těžkosti,
kterým čelili po návratu z nápravného zařízení (Pinerová, 2018; Vejražka, 2012). Dostupné jsou také
paměti psané povětšinou přímo vězněnými obětmi komunistické represe (Bartošek, 2001; Jirásek,
1999; Lesák, 2008 ad.). Velmi málo memoárové literatury se věnuje přímo dětem politických vězňů
(Roubíčková-Šveholová, 2011; Vejražka, 2018; Vittnarová, 2011). Osud perzekuovaného jedince ale
nelze oddělit od života jeho rodiny. V případě komunistické perzekuce to platí dvojnásob.
Dopad komunistické perzekuce na rodinu politického vězně byl všudypřítomný. Rodina
odsouzeného čelila tlaku ze strany komunistické bezpečnosti, aby svého rodinného příslušníka zavrhla.
S jejími členy bylo jednáno jako se zrádci věci socialismu, s třídními nepřáteli. Často jim byl zabaven
veškerý majetek. Měli problém si najít vhodné zaměstnání, například z vážených právniček se staly
metařky. Jejich děti nemohly studovat obory, které chtěly a které by za jiných okolností studovaly.
Rodina mnohdy žila v nouzi s omezenými finančními prostředky. V některých případech se musela
odstěhovat do jiných, často nevyhovujících domovů. Mnoho z nich bylo také neustále pod
drobnohledem komunistické státní bezpečnosti a byli na ně nasazováni různí konfidenti. Někteří z nich
měli dokonce za úkol navázat s manželkou politického vězně milenecký vztah a pak se jí snažili
vydíráním donutit k rozvodu (Cuhra Ml., 2009; Havlíčková, 2008). Přátelé a širší rodina se od nich
nejednou ze strachu o vlastní bezpečnost odvrátili. Nejen odsouzený, ale i jeho rodina, tak zažívali
pocity bezmoci, beznaděje a zoufalství, křivdy a nespravedlnosti, pocity všudypřítomného strachu.
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Děti politických vězňů netraumatizovalo pouze náhlé a nečekané zmizení rodiče, někdy
dokonce obou rodičů. Staly se svědky cílené perzekuce a devastace celého rodinného systému a života
tak, jak ho znaly. Zažily domovní prohlídky, nezřídka v časně ranních nebo naopak pozdně večerních
hodinách, během kterých příslušníci státní bezpečnosti například ani neváhali vytrhat podlahy. Byly
svědky brutálního ponižování rodinných příslušníků, mnohdy matek, kteří často dlouho neměli žádné
informace o tom, co se s jejich druhy stalo, kde jsou, kdy a zda vůbec se někdy vrátí domů. Není divu,
že neuvězněný partner v některých případech na něj vyvíjený tlak nevydržel a se svým druhem se na
dálku rozvedl. O děti politických vězňů se někdy museli začít starat prarodiče, jindy dokonce skončily
v dětských domovech, kde s nimi v souladu s vládnoucí ideologií bylo zacházeno jako s třídními
nepřáteli (Vejražka, 2018). Jednoduše řečeno, děti politických vězňů 50. let přišly o svůj obyčejný
dětský svět a byly nuceny přijmout role předčasně dospělých. Měly velmi omezené možnosti dovolat
se pomoci v této psychicky velmi zatěžující situaci.
Komunistická perzekuce rodin politických vězňů, včetně dětí, neměla žádné racionální
vysvětlení. Takové situace obecně zásadním způsobem narušují strukturu, fungování a sociální vztahy
všech členů rodiny (Bramsen et al., 2002). Všechny tyto zkušenosti dětí politických vězňů měly vliv na
vývoj jejich osobnosti, sebe-systému a identity. Nemálo z dětí politických vězňů popisuje i po více než
šedesáti či sedmdesáti letech od osudného zatčení rodiče a následné perzekuce jejich rodiny silné
negativní emocionální prožitky a někteří dokonce alespoň v nějaké formě trpí symptomy
posttraumatické stresové poruchy, zejména rušivými myšlenkami o zatčeném rodiči, nebo vykazují
úzkostnou či depresivní symptomatiku (Kšírová, 2008).
Podle česko-americké psycholožky Jany Švehlové (2011), která je sama takovým dítětem, je
potomkům politických vězňů z 50. let vlastní nízká sebeúcta a sebevědomí a emoce jako strach, úzkost,
vztek, pocit osamocení, rozpačitost a pocity viny. Prožité trauma mělo vliv na chování dětí politických
vězňů, v dětství i v dospělosti, ať už ve formě vyšší podrážděnosti až agresivity či naopak rezignace
(Kšírová, 2008). Všechny tyto psychické následky jsou plně v souladu s výzkumnými poznatky o
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traumatu v dětském věku. Trauma a jeho důsledky si ale člověk nese celý život. Rozhovory s dětmi
politických vězňů a jejich analýza mohou přispět do diskuze o celoživotních následcích a vybavování si
traumatické události například v důsledku politické, ale i rasové nebo náboženské perzekuce. Jak se
ukazuje, trauma může být stále živé i po několika desítkách let.
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Konceptuální zasazení práce: Výzkum autobiografické paměti a
vybavování si autobiografických vzpomínek
Paměť hraje velmi důležitou roli v životě člověka. Umožňuje mu vracet se k důležitým momentům,
událostem, ale i například k rozhovorům z jeho minulosti, umožňuje mu je znovu prožít nebo je
přerámovat. Každý člověk má zcela jedinečnou osobní historii. Někteří lidé tvrdí, že mají naprosto jasné
autobiografické vzpomínky a často vzpomínají na své minulé zážitky. Jiní naopak tvrdí, že jejich
autobiografické vzpomínky jsou spíše neurčité a nejasné a příliš na svou minulost nevzpomínají
(Berntsen et al., 2019). Obecně lze autobiografické vzpomínky chápat jako subjektivní hodnocení
jedince, které je založeno na informacích, které měl v době, kdy ke vzpomínané události došlo (Dilevski
et al., 2020; Scoboria et al., 2015).
To, jakým způsobem si člověk pamatuje svoji minulost, má vliv na jeho současné vnímání sebe
sama, ale i na jeho identitu, fyzické a psychické zdraví a na jeho sociální vztahy (Barry et al., 2018;
Bunnell et al., 2018; Fridman et al., 2011; King et al., 2015). Autobiografické vzpomínky, které jsou
koherentní a které odpovídají sebevnímání daného člověka, jsou pro něj podle výzkumů jednodušeji
přístupné než vzpomínky roztříštěné a takové, které jsou naopak v rozporu se sebevnímáním jedince
(Peltonen et al., 2017).
Roli také hraje prostředí, ve kterém se vybavení vzpomínky odehrává. Prostředí totiž může mít
vliv nejen na konkrétní obsah vzpomínek, ale také na množství vzpomínaných informací. Vzpomínky
na tu samou událost, ale vybavené v odlišných kontextech, se mohou značně lišit, a přesto mohou být
podobně věrohodné (Scoboria et al., 2015). Také použitá vodítka mohou mít zásadní vliv na
autobiografickou paměť a vybavené vzpomínky. Emocionální obsah, který vodítko u jedince vyvolá,
ovlivňuje jeho paměťové procesy. Vodítka mají vliv na to, jak je vzpomínka dostupná v momentě jejího
vybavování, stejně jako na detaily použité ke konstrukci vzpomínané minulé události (Sheldon et al.,
2020). Výzkumy se taktéž zaměřují na vliv současné nálady na vybavování si autobiografických
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vzpomínek, protože ta také může výrazným způsobem ovlivňovat obsah a podobu autobiografických
vzpomínek (Sheldon & Donahue, 2017).
Výzkum autobiografické paměti je poměrně rozsáhlý. Přesto ale zůstává otázkou, jak emoce
ovlivňují vzpomínku na událost, která je pro člověka významná, v průběhu celého jeho života, a to
zvláště v případě vzpomínek traumatických (Gittins et al., 2015; Stenson 2019). Výsledky výzkumů
souvislostí mezi zapamatováním si a vybavením si vzpomínek a emocemi nejsou konzistentní. Výzkumy
se shodují, že emoce, minulé i současné, a emocionální aktivace mají značný vliv na lidskou paměť, jak
na schopnost si vzpomínku zapamatovat, tak si ji uchovat či si ji později vybavit (Staniloiu et al., 2012).
Důležitá je pak zejména otázka emocionálního nabuzení, u kterého se předpokládá, že ovlivňuje živost
a specifičnost vybavené vzpomínky (Congleton & Berntsen, 2019; Sheldon & Donahue, 2017).
Vliv má ovšem i to, zda jedinec interpretuje událost jako pozitivní nebo jako negativní a zda se
jednalo o událost jednorázovou nebo o takovou, která se opakovala v každodenním životě. Některé
výzkumy předpokládají, že vzpomínky na pozitivní události a vzpomínky na negativní události v lidském
životě se kvalitativně liší (Bowen et al, 2017; Sheldon & Donahue, 2017). Jiné docházejí k závěru, že
vybavování si pozitivních a negativních událostí je velmi podobné, pokud jde o charakteristiku
vzpomínky, včetně intenzity emocionální odpovědi, živosti, kvality a narace (Sotgiu, 2016). U
pozitivních autobiografických vzpomínek si jedinec lépe vybaví okrajové, smyslové a kontextové
detaily. Naopak u vzpomínek negativních se více soustředí na ústřední téma (Sheldon & Donahue,
2017).
Diskuze o podobě autobiografických vzpomínek je velmi aktuální. Některé výzkumy ukázaly, že
vzpomínky na momenty v lidském životě se silným emocionálním nábojem, zvláště pak s nábojem
negativním, se nám vybavují lépe a pamatujeme si je živěji než vzpomínky s nábojem neutrálním
(Bowen et al., 2018; Kensinger & Ford, 2020; Manzareno et al., 2015; Sedikides & Skowronski, 2020;
Sheldon & Donahue, 2017). Negativní autobiografické vzpomínky se dle některých výzkumů vybavují
jedinci jako živější a s větší emocionální intenzitou než vzpomínky pozitivní. Další výzkumy tvrdí, že
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pozitivní autobiografické vzpomínky jsou méně specifické a obsahují menší množství detailů než
autobiografické vzpomínky negativní, zvláště ty traumatické (Sotgiu, 2016).
Podle závěrů jiných výzkumů jsou naopak pozitivní události v životě člověka a vzpomínky na ně
vybavovány jednodušeji a lépe než vzpomínky negativní, u kterých jedinec pro jejich vybavení musí
vynaložit větší psychické úsilí. Podle těchto výzkumů jsou negativní vzpomínky sice lépe přístupné, ale
zmatenější, roztříštěnější a náchylnější k zapomínání a ke zkreslení, a proto méně přesné (Manzanero
et al., 2015). Naopak pozitivní autobiografické vzpomínky obsahují více detailů a jsou jasnější a živější
(Sedikides & Skowronski, 2020). Vysvětlení lze dle výsledků výzkumů hledat v tom, že člověk má
obecně sklon si při vybavování minulosti spíše zpřístupňovat pozitivní životní zkušenosti, a to zejména
ve vyšším věku, kdy lidé mají dokonce tendence i negativní zkušenosti vidět v pozitivnějším světle (Ikier
& Duman, 2020; Luchetti & Sutin, 2018). U pozitivních vzpomínek se podle závěrů těchto výzkumů také
uplatňují jiné strategie vybavování (Sheldon & Donahue, 2017; Sotgiu, 2016).
Traumatická zkušenost může značně ovlivnit život člověka. Výzkumy ukázaly, že reakce a
odpověď na traumatizující událost a způsob, jakým si člověk později tuto vzpomínku vybaví, jsou úzce
propojené (Gittins et al., 2015). To ale není zdaleka všechno. Psychologické výzkumy s osobami, které
přežily holocaust, například ukazují, že traumatické události v dětství vedou k vyšší zranitelnosti ve
stáří, zvláště v momentech, které jsou spojené s vyrovnáváním se se stářím a stárnutím (Békés et al.,
2017; Fridman et al., 2011).
V této části práce nelze také opomenout posttraumatickou stresovou poruchu a jiné patologie,
ve kterých může zásadní roli sehrát traumatická zkušenost. Mezi další takové patologie patří například
depresivní poruchy, stresové poruchy nebo poruchy příjmu potravy (Barry et al., 2018). Stresující,
traumatické události mohou vyvolat pocity intenzivních a živých vzpomínek. Na druhou stranu ale
může stres také vést k poruchám pozornosti a k poruchám paměti. Prožití traumatu často doprovázejí
rušivé vzpomínky (Clark et al., 2016; Cuperus, 2019; Misirlisoy et al., 2019). Traumatická zkušenost ale
automaticky neznamená, že dotyčný jedinec musí trpět posttraumatickou stresovou poruchou. Jak
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jedinec reaguje na negativní situaci zahrnuje mnoho faktorů. Mezi nimi lze jmenovat například
psychickou odolnost jednotlivce, jeho strategie zvládání problémů a stresu nebo vliv prostředí, ve
kterém se nachází (Manzanero et al., 2015; Wilker et al., 2015).
V některých případech osoby, které prošly silnou traumatizující zkušeností, až už jednotlivou
nebo opakovanou, vykazují některé symptomy posttraumatické stresové poruchy nebo je jim tato
porucha přímo diagnostikována. Mezi její nejčastěji příznaky patří zábleskové vzpomínky či flashbacky,
které se mohou objevovat i dlouhá léta po traumatickém zážitku (Crespo & Fernández-Lansac, 2016;
Rutkowski et al., 2014). Proč se ale ve vtíravých vzpomínkách objevují jenom určité aspekty prožitého
traumatu, je stále předmětem výzkumu (Clark et al., 2016). Mezi další časté symptomy
posttraumatické stresové poruchy patří znovuprožívání traumatické události a silná emocionální
reakce například v době výročí traumatické události, zvýšená pozornost a nabuzení na podněty spojené
s prožitým traumatem či kolísání nálady a emocionální labilita (Cuperus et al., 2019). Jestli jsou
traumatické vzpomínky osob, které trpí posttraumatickou stresovou poruchou, fragmentované nebo
naopak koherentní, je stále předmětem odborných diskuzí (Bedard-Gilligan et al., 2017; Engelhard,
2019; Gittins et al., 2015; Sachschal et al., 2019).
K diagnostikování posttraumatické stresové poruchy je potřeba vytvořit psychiatrický
anamnestický a diagnostický profil. V některých evropských postkomunistických státech, například
v Polsku, Rumunsku nebo v Německu, byl prováděn výzkum, nakolik oběti komunistické politické
perzekuce, kterým nikdy nebyla diagnostikována posttraumatická stresová porucha, vykazují i léta po
traumatické zkušenosti symptomy posttraumatické stresové poruchy. Výsledky těchto výzkumů
ukázaly, že oběti politické perzekuce ve střední a východní Evropě, pokud nepodstoupily léčbu, vykazují
v mírné nebo střední formě posttraumatickou stresovou poruchu i více jak 30 let od pádu Železné
opony. Zároveň se v těchto případech ukazuje, že posttraumatická stresová porucha je příliš úzce
vymezená, aby obsahovala celou škálu problémů, kterým čelí oběti politické perzekuce v zemích
bývalého východního bloku (Rutkowski et al., 2014).
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Samostatnou kapitolou, kterou ale nelze opomenout, je možnost zcela vytěsnit vzpomínky na
prožité trauma, a to nejen v případě sexuálního zneužívání. Tyto poněkud kontroverzní teorie,
populární zejména v 90. letech a na přelomu tisíciletí, tvrdily, že traumatické vzpomínky mohou být
zcela vytěsněny, zapomenuty. Děje se tak podle nich proto, že tyto vzpomínky jsou příliš traumatické
a zraňující (Engelhard et al., 2019). Možnosti úplného vytěsnění silně traumatické zkušenosti se ale na
stránkách odborných časopisů objevovaly již dříve. Například už v 70. letech se některé výzkumy
s přeživšími holocaust zabývaly tím, zda a nakolik si oběti nacistické vyhlazovací politiky pamatovaly
dobu, kterou strávily v německých koncentračních a vyhlazovacích táborech. U přeživších se
objevovaly poruchy paměti, například formou amnézie nebo naopak hypermnézie. První z nich byla
přičítána právě mechanismu vytěsnění (van der Hart & Brom, 2000).
I když teorie o úplném vytěsnění traumatických vzpomínek již nemají mezi odborníky příliš
velkou podporu, diskuze na toto téma jsou stále aktuální (Otgaar et al., 2019). Odpůrci teorie vytěsnění
se kloní k tomu, že tzv. válku o paměť vyhráli. Argumentují tím, že většina výzkumníků i klinická praxe
chápe, že věřit této možnosti je minimálně vědecky pochybné. Existuje mnoho studií s lidmi, kteří
přežili holocaust, byli vysvobozeni z japonských nebo z indonéských koncentračních táborů nebo byli
například obětmi sexuálního zneužívání, které dokládají, že úplná ztráta paměti na traumatické zážitky
je velice vzácná a její příčiny mohou být například organického původu. Výzkumy prováděné odpůrci
teorie vytěsnění ukazují, že oběti traumatické zkušenosti mají tendenci si vybavovat klíčové aspekty
traumatu relativně velmi dobře. Někdy si traumatické události vybavují dokonce mimořádně dobře
(Brewin, 2016; Otgaar et al., 2019).
Zastánci teorie vytěsnění jsou naopak přesvědčeni, že získali převahu v této diskuzi oni, protože
jejich teorie má potvrzovat novější model disociativní amnézie. Ta je charakterizována jako
neschopnost si vybavit autobiografické vzpomínky, většinou v důsledku prožitého traumatu. Tento typ
amnézie má být doprovázen také ztrátou osobní identity v důsledku nepřístupných vzpomínek na
minulost. V této podobě se objevuje v americkém diagnostickém manuálu DSM-5 a tak se také objeví
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v nově připravované mezinárodní klasifikaci nemocí MKN-11 (Otgaar et al., 2019; Staniloiu et al., 2020;
Uhrová et al., 2020). Diskuze o možnosti úplně zapomenout nebo zcela vytěsnit prožitou traumatickou
zkušenost je tedy stále aktuální.

Autobiografické vzpomínky a množství detailů v nich
Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují to, jak jsou autobiografické vzpomínky zakódovány a uloženy
v dlouhodobé paměti a kolik detailů si člověk později vybaví. Mezi ně patří například míra
emocionálního nabuzení v dané chvíli, prožívané emoce či disociace (Morrison et al., 2020). Dále je
potřeba vzít v úvahu také to, jakou roli hraje regulace emocí v emocionální odpovědi na určitou událost
(Manzareno et al., 2015). Opomenout ale také nelze životní situovanost, další životní zkušenosti,
fyzické a duševní zdraví v době výzkumu, věk či pohlaví, povahu traumatu atd. (Peltonen et al., 2017).
Výsledky výzkumů ale nejsou konzistentní a diskuze nad obsahem, strukturou a detailností
autobiografických vzpomínek a jejich vybavování je stále velmi aktuální v odborných psychologických
debatách.
Vše výše uvedené ovlivní nejen množství detailů, které jsou obsažené v takové autobiografické
vzpomínce, ale také koherenci a organizaci vyprávění účastníka výzkumu (Sachschal et al., 2019).
Výzkumy naznačují, že vyprávění takovýchto vzpomínek sice může obsahovat senzorické vjemy a
emocionálně zabarvené detaily, ale je nekoherentní a nesouvislé (Bedard-Giligan, 2017; Crespo &
Fernández-Lansac, 2016; Engelhard et al., 2019; Morrison et al., 2020). Toto fragmentované vyprávění
je charakteristické opakováním některých sdělení či neukončenými myšlenkami. Existují ovšem také
studie, které hypotézu fragmentace naopak vyvracejí a fragmentované vyprávění vysvětlují spíše
způsobem narace a tím, kam celkově vyprávění směřuje (Brewin, 2016).
Jak již bylo uvedeno, jestli je událost interpretována jako emocionálně pozitivní nebo naopak
emocionálně negativní, může mít vliv na množství podstatných detailů obsažených v autobiografické
vzpomínce. Například Bohn a Berntsen (2007) zkoumali množství detailů ve vzpomínkách pamětníků
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z obou Němecek na pád Berlínské zdi. Ve svém výzkumu došli k závěru, že vzpomínky těch, kteří vnímali
pád Berlínské zdi negativně, byly přesnější a obsahovaly více detailů ohledně událostí, které tento
historický moment doprovázely, než tomu bylo u těch, kteří vnímali tento historický moment jako
pozitivní událost (Congleton & Berntsen, 2019).
Vyhýbat se detailům v traumatické vzpomínce nemusí být důsledkem represe, ale může být
například snahou vyhnout se silné emocionální zkušenosti, která by mohla následovat po jejich
vybavení (Barry et al., 2018; Bunnell et al., 2018). Vyhýbání se detailům ve vzpomínkách na
traumatické události však může mít i jiné vysvětlení. Tyto momenty nemusejí být integrovány do
autobiografické paměti jedince, v důsledku čehož má tendence je vynechávat ze svého životního
příběhu nebo je nějakým způsobem překrucovat (Blix et al., 2020). Podle kognitivních teorií
posttraumatické stresové poruchy se pak detailům ve svých traumatických vzpomínkách budou
vyhýbat zejména ty osoby, které trpí symptomy posttraumatické stresové poruchy nebo vykazují
depresivní symptomatiku (Barry et al., 2018; Crespo & Fernández-Lansac, 2016).
Podobné výsledky lze ovšem najít i u osob, dospělých či dětí, které posttraumatickou stresovou
poruchou netrpí. Vysvětlení je podle výzkumů možné hledat ve slabé emoční regulaci (Salmon, 2015).
Emoční regulací se rozumí schopnost ovlivňovat a vyjadřovat prožívané emoce. Tato schopnost
zahrnuje uvědomění si a pochopení prožívaných emocí, jejich přijetí, schopnost kontrolovat vlastní
impulzivní chování a chovat se v souladu s osobními cíli a s požadavky situace. Emoční regulace se
v průběhu života zlepšuje. Podle některých výzkumů je specifikem vyššího věku proto tendence
podceňovat intenzitu smutku prožitého v minulosti. Starší osoby se také, jak již bylo naznačeno výše,
více soustředí na vzpomínky s pozitivním emocionální doprovodem (Fernández-Fernández et al., 2020;
Maswood et al., 2019; Pascuzzi & Smorti, 2016).
Další výzkumy přicházejí se závěrem, že vzpomínky na traumatizující událost, například na
fyzické a sexuální zneužívání v dětství, jsou spíše obecné. Vybavit si detaily nebo emocionálně silné
momenty dané události může být pro takové jedince problematické. Navíc tyto osoby mohou mít více
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negativních postojů vztahujících se k sobě samým, a i to může mít vliv na podobu vzpomínek a množství
detailů v nich (Bunnell et al., 2018). Výzkumy Brennena et al. (2010) či Peltonena et al. (2017) ukázaly,
že takové psychologické důsledky ale nemusejí být viditelné pouze u osob, které byly v dětském věku
zneužívány. Podobné výsledky vykazovaly kupříkladu i děti ze Srbska a Bosny a Hercegoviny nebo z
Palestiny, které zažily válku ve svých zemích.
Závěry jiných výzkumů ovšem přicházejí se zcela odlišnými výsledky, když tvrdí, že ne každý
člověk, který byl vystavený traumatické zkušenosti, má kompromitované autobiografické vzpomínky.
Ty mohou naopak vykazovat velké množství detailů, a to zvláště v případě, že se jedná o události
překvapivé, emocionální a takové, které mají pro jedince zásadní význam (Brevin, 2016). Svou roli
v tomto případě mohou také sehrát exekutivní funkce, kdy lidé se silnou exekutivní kontrolou si mohou
pamatovat více detailů ve svých vzpomínkách (Barry et al., 2018). Podle závěrů těchto výzkumů mohou
mít detailní vzpomínky na traumatický zážitek jak osoby, které trpí symptomy posttraumatické
stresové poruchy, tak osoby, které takové symptomy nevykazují (Brevin, 2016).
Při výzkumu autobiografické paměti a podoby vzpomínek na traumatické události je ovšem
třeba vzít v potaz i mnoho dalších faktorů, které mohou mít vliv na její zapamatování a pozdější
vybavení. Podoba a také kontext traumatické události mají zcela zásadní význam (Misirlisoy et al.,
2019; Wilker et al., 2015). Významnou roli hrají také osobnostní rysy traumatizovaných jedinců,
zejména extraverze, neurotismus či úzkostnost, a jejich sebeúcta (Pascuzzi & Smorti, 2016). Extraverze
je například spojovaná se snadnějším vybavováním detailních pozitivních vzpomínek, neurotismus a
úzkostnost zase se snadnějším a detailnějším vybavováním vzpomínek negativních (Dolcos et al., 2017;
Ottenstein & Lischetzke, 2020).
Opomenout nelze ani věk v době, kdy ke traumatizující události došlo, stejně jako i pohlaví
výzkumných osob, a vliv těchto faktorů na množství detailů v traumatických autobiografických
vzpomínkách (Grysman et al., 2016; Pascuzzi & Smorti, 2017). Pokud se traumatizující událost odehrála
v dětském věku, je pravděpodobnější, že si dotyčná osoba později vybaví méně detailů, než kdyby
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k takové události došlo v dospělosti. Je to dáno tím, že od traumatické události uplynulo více času. Děti
také si také v porovnání si dospělými hůře uvědomují plný význam a možné důsledky prožitého
traumatu, mají jiné strategie zvládání zátěžových situací, stejně jako mají jinou sociální oporu
v takových momentech. Vliv na pozdější vybavování vzpomínek mají i narativní limity v dětském věku
(Barry et al., 2018; Frankenberg et al., 2021; Kartalkanat & Göksun, 2020; Lorch & Hayden, 2020).
Pokud k traumatické zkušenosti došlo v dětském věku, zásadní vliv na zpracování a pozdější
vybavení si vzpomínek, včetně detailů v nich, na událost, má vazba a vztah s oběma rodiči, a to jak
před, tak i po prožití traumatické události. Výzkumy ukázaly, že bezpečné připoutání k rodičům může
dokonce zmírnit symptomy posttraumatické stresové poruchy po prožití traumatické události (Bryant
& Chan, 2017; Peltonen et al., 2017). Značný význam má i způsob a obsah konverzace rodiče s dítětem
o prožité traumatické zkušenosti. Právě rozhovor s rodičem může zásadním způsobem ovlivnit to, jak
dítě svému prožitku rozumí, jak na něj emocionálně odpovídá a jak si tyto konkrétní negativní (ale i
pozitivní) zkušenosti pamatuje. Výzkumy totiž ukazují, že k zapomínání dochází častěji, pokud dítě
nerozumí souvislostem či vazbám mezi jednotlivými aspekty prožité zkušenosti (Salmon & Reese,
2015).
Pokud jde o vliv pohlaví, výzkumy naznačují, že si ženy v porovnání s muži vybavují
autobiografické vzpomínky rozdílným způsobem, a to včetně detailů v nich obsažených. Ženy si podle
těchto výzkumů vybavují méně pozitivních vzpomínek, naopak si vybavují více vzpomínek negativních
a vyprávějí emocionálně expresivnější vzpomínky než příslušníci opačného pohlaví (Dolcos et al., 2017).
Tato skutečnost může být ovšem kulturně podmíněná. Pokud jde o stupnice hodnocení emocionality,
výsledky rozdílů mezi pohlavími nejsou konzistentní a genderový rozdíl emocionálních aspektů
autobiografické paměti zůstává otevřenou a kontroverzní otázkou v psychologickém výzkumu
(Grysman et al., 2016).
Opomenout nelze ani jednotlivcovy metakognitivní atribuce založené na duševních
zkušenostech v době, kdy ke vzpomínané události došlo. Při vybavování vzpomínky je také třeba vzít
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v úvahu i vliv lingvistických a narativních limitů pro vyjádření vjemových a emocionálních prožitků
jedince (Scoboria et al., 2015). Výzkumy dále ukázaly, že traumatické vzpomínky jsou stejně jako
vzpomínky na každodenní události náchylné k určité deformaci a k zapomínání (Morrison et al., 2020).
Podle některých výzkumů se tak děje proto, že detailnost a určitost autobiografických vzpomínek klesá
s věkem v důsledku snížené konektivity klidové sítě mozku (DMN – default mode network) (Bahk &
Choi, 2017). Na druhou stranu faktory jako neurodegenerativní onemocnění mohou naopak zesílit
vzpomínky na trauma prožité v dětském věku (O’Rourke et al., 2015).
Závěrem této části práce lze velmi zjednodušeně říci, že to, zda si člověk vybaví
autobiografickou vzpomínku spíše obecně nebo naopak velmi detailně nějakou dobu po prožité
zkušenosti, je v psychologickém výzkumu stále předmětem diskuzí. Nejinak tomu je i v případě toho,
zda taková autobiografická vzpomínka bude živá a zda bude obsahovat hodně či málo detailů. Navíc
každá traumatická událost, stejně jako každá osoba, která si takovou zkušeností prošla, je svým
způsobem jedinečná. Z toho důvodu je potřeba vzít v potaz velké množství faktorů při zkoumání
autobiografické paměti a autobiografických vzpomínek.
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Empirická část
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na vybavování si vzpomínek desítky let po prodělaném
traumatu. Cílem práce je odpovědět na otázku, jaké vzpomínky si děti politických vězňů vybavují
z období svého dětství, tedy z 50. let 20. století, kdy jejich rodina čelila komunistické perzekuci. Důraz
je kladem nejen na obsah vzpomínky samotné, ale i na její koherenci nebo naopak fragmentaci, na
množství detailů v těchto vzpomínkách, jejich živost, vtíravost a spojenou emocionalitu. Mezi další
faktory, které byly pro výzkum autobiografických vzpomínek dětí politických vězňů brány v úvahu, patří
věk dítěte v době zatčení rodiče, gender, nálada v době rozhovoru a přirozené zapomínání ve stáří.
Předkládaná práce vychází z obdobných psychologických studií, které se zaměřovaly na
vzpomínky a vzpomínání osob, jež přežily holocaust (Rosen, A., & Lipsitz., N., 2020; Greenblatt-Kimron
et al., 2021). Data byla získána prostřednictvím kvalitativního rozhovoru a použita byla i experimentální
procedura, jejíž cílem bylo proniknout ještě blíže k vybaveným vzpomínkám.

Účastníci výzkumu
Účastníci výzkumu (n = 6) tvoří skupinu, která sdílí stejnou zkušenost. Jejich rodiče, většinou otec, ale
mohla to být i matka nebo dokonce oba rodiče, byli zatčeni z politických důvodů. Rodiče participantů
byli odsouzeni mezi lety 1948 a 1958 za zločiny vlastizrady a spolupráce s nepřítelem, sabotáž proti
socialistickému zřízení a spekulaci a ve vězení nebo pracovních táborech měli strávit jeden až 22 let. Až
na dva případy byli rodiče těchto osob nečekaně propuštěni na základě amnestie prezidenta republiky
(1956, 1960).
Na začátku výzkumu byly osloveny instituce, které se nějakým způsobem dotýkají osudu
politických vězňů, od Konfederace politických vězňů České republiky, po sdružení Dcery politických
vězňů, až po například Vojenský historický ústav. Pracovníci těchto institucí byli osloveni emailem.
Někteří vůbec neodpověděli, někteří odpověděli s tím, že nemohou výzkumníkovi v jeho hledání
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pamětníků pomoci. Účastníci výzkumu byli dohledáni přes neziskovou organizaci Paměť národa,
Konfederaci politických vězňů České republiky, slovenský Ústav pamäti národa a přes Muzeum Karlovy
Vary, které je správcem Muzea Jáchymov, jehož součástí je důl Svornost, kde byli političtí vězni nuceni
k těžbě uranu. Potenciální výzkumné osoby byly nejprve osloveni emailem s informací, že se výzkumník
obecně zajímá o jejich dětství. Po oslovení účastníků výzkumu a vyslovení souhlasu s účastí, bylo
domluveno místo a čas konání rozhovoru, přičemž bylo snahou se přizpůsobit časovým možnostem
účastníků. S rozhovorem celkem souhlasilo 24 pamětníků. Zatím bylo uskutečněno šest rozhovorů,
další proběhnou později v pokračujícím výzkumu.
Cílem předkládaného výzkumu bylo porozumět individuálním a jedinečným zkušenostem
účastníků výzkumu a zároveň porozumět autobiografické paměti a procesu vybavování si minulých
zážitků. Účastníci výzkumu byli vybíráni v souladu s maximální možnou variací. Cílem bylo získat mimo
jiné participanty jak z České, tak i ze Slovenské republiky vzhledem k tomu, že obě země pojí společná
komunistická minulost. Ovšem povaha tématu a specifičnost výzkumného vzorku ukázala své limity,
zvláště v době koronavirové pandemie, kdy děti politických vězňů 50. let jsou dnešní sedmdesátníci a
osmdesátníci, a tak tvoří rizikovou skupinu v případě onemocnění covid-19. Zásadní tedy byla ochrana
jejich zdraví.
I když si člověk dokáže vybavit první vzpomínky z věku přibližně kolem tří let, participanti byli
vybíráni tak, aby jim v době zatčení jejich rodiče bylo minimálně pět let. Bylo to učiněno z toho důvodu,
že je to právě mezi čtvrtým a šestým rokem, kdy se začíná formovat autobiografická paměť. Do tohoto
věku je potřeba počítat s faktorem dětské amnézie (Lind et al., 2020; Peltonen et al., 2017). Výzkumné
osoby se narodily mezi lety 1940 a 1950. V minulosti se neléčily s posttraumatickou stresovou
poruchou či úzkostnou nebo depresivní poruchou a ani nepodstoupily psychoterapii, kde by
analyzovaly své dětství a vlastní psychologické následky komunistické represe.
Specifikem této skupiny osob je také to, že v době trvání komunistického režimu byly
opakovaně retraumatizovány v důsledku svého „politicky“ nevhodného původu, například při hledání
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zaměstnání, při snaze dosáhnout rehabilitace vězněného rodiče v roce 1968 nebo během vlny čistek,
která následovala okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Někteří z nich se ale odmítali
vzdát svých snů, například vystudovat vysokou školu. Mnozí to nakonec zvládli v distančním studiu, po
večerech a při práci. Jiní na své sny rezignovali. „Cejch“ dítěte politického vězně, který tvořil či stále
tvoří více či méně významnou část identity těchto osob, se také projevil v jejich vztazích, nejen v rámci
rodiny, ale v dalších vztazích přátelských, partnerských či pracovních.
Vzorek zahrnoval tři ženy a tři muže, z nich tři z účastníků dosáhli vysokoškolského vzdělání,
dva středoškolského vzdělání a jeden se vyučil. Tři z účastníků byli ovdovělí, tři žili v domácnosti se
svými druhy. Pět účastníků bylo české národnosti, jeden byl národnosti slovenské. Bližší údaje
k participantům výzkumu jsou uvedeny v následující tabulce.

Výzkumná
osoba

Rok
narození

Věk v době
zatčení
rodiče

Uvězněný
rodič

Trestní
sazba pro
rodiče

Počet let ve
vězení/lágru

Důvod
uvěznění

Žena 1

1949

10 let

otec

5 let

2 roky

Žena 2
Žena 3

1948
1942

10 let
16 let

otec
otec

13 let
1 rok

3 roky
1 rok

Muž 1
Muž 2
Muž 3

1943
1945
1944

11 let
5 let
5 let

otec
matka
otec

22 let
15 let
3 roky

6 let
6 let
3 roky

rozkrádání
socialistického
majetku
vlastizrada
rozkrádání
socialistického
majetku,
sabotáž
vlastizrada
vlastizrada
vlastizrada
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Design výzkumu
Výzkum vybavování si autobiografických vzpomínek je možno provádět dvěma způsoby. Ten první se
odehrává v laboratorním prostředí, druhý pak probíhá v prostředí přirozeném (Dolcos et al., 2017).
Informace od dětí politických vězňů byly získány prostřednictvím semistrukturovaného rozhovoru
v přirozeném prostředí a experimentální procedury. Výzkumník se soustředil nejen na dobu, která
uběhla od traumatické zkušenosti, ale také na prožívané emoce, kognitivní schopnosti, způsob a kvalitu
narace či na případnou disociaci (Bedard-Gilligan et al., 2017). V pěti případech proběhly
semistrukturované rozhovory v domovech účastníků výzkumu v České republice, jeden pak proběhl na
Slovensku. Každý z rozhovorů trval přibližně 1 hodinu a 30 minut. Výzkumné rozhovory byly
zaznamenány v audio formátu a následně byly přepsány do textové podoby. Textová podoba
rozhovorů byla anonymizována.
V první fázi rozhovoru byli účastníci výzkumu seznámeni s průběhem a formou rozhovoru, byli
informováni o ochraně osobních údajů a o svém právu na otázky neodpovídat. Zároveň bylo nastoleno
optimální emocionální klima a atmosféra důvěry, ve které pak rozhovor samotný probíhal. Všichni
účastníci byli milí a otevření a nebáli se projevovat emoce spojené s tématem rozhovoru. Dle jejich slov
je těšil zájem o jejich osud. Tři účastníci výzkumu hovořili o svém dětství s představitelem výzkumné
instituce nebo neziskové organizace typu Paměť národa poprvé v životě. Ostatní tři takovou zkušenost
již měli.
Cílem první části rozhovoru bylo získat základní data o participantech. Otázky byly proto
otevřené. Pro pomalé ponoření do tématu jejich dětství byla zvolena obecná otázka: „Jaké bylo Vaše
dětství?“ Na tuto část rozhovoru navázala další fáze, která již představovala jádro rozhovoru. Přechod
byl pozvolný a cílem bylo získat jádrové informace. I když otázky byly pro participanty emocionálně
náročné, neměli tendenci se odpovědi vyhýbat a po celou dobu aktivně spolupracovali. V závěrečné
fázi rozhovoru bylo potřeba ošetřit účastníky výzkumu, protože témata, o kterých mluvili, byla pro ně
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často velmi bolestivá. Účastníkům výzkumu bylo na závěr poděkováno, byla oceněna jejich ochota
spolupracovat, jakož i jejich odvaha hovořit o vzpomínkách na své dětství s výzkumníkem.
Otázky kladené účastníkům výzkumu byly zčásti inspirovány testem autobiografické paměti
(Autobiographical Memory Test) (Berry et al., 2019; Bunnell et al., 2020). Zaměřovaly se na to, jakým
způsobem a co přesně si děti politických vězňů pamatovaly ze svého dětství, kdy jeden nebo oba z jejich
rodičů byli zatčeni a uvězněni z politických důvodů. Důležitým momentem bylo také to, jakým
způsobem své zážitky vyprávěly (Sheldon et al., 2020). Důraz byl proto kladen nejen na povahu
traumatických událostí, ale také na emocionální tón a zabarvení a na množství detailů obsažených
v těchto vzpomínkách. Otázky též směřovaly na živost vzpomínek, jejich kvalitu a koherenci a na jejich
vnímanou přesnost a důvěryhodnost. Vzhledem k věku byli účastníci na samotný závěr požádáni, aby
podstoupili krátký test paměti. Zvolen byl Amnesia light and brief assessment, původní český test, který
dokáže ve velmi krátké době vyšetřit stav paměti (Bartoš, 2019).

Experimentální procedura
Základní použitou technikou byla technika life event recall (Brewer & Doughties, 1980; Manzanero et
al., 2015; O’Rourke et al., 2015; Veronese & Cavazzoni, 2019), která byla vyzkoušena na dobrovolnících
v pilotní fázi výzkumu. Cílem této techniky bylo poskytnout účastníkovi výzkumu jakési emocionální
vodítko, aby se dostal ještě blíže ke své zkušenosti a vybavil si tak větší množství detailů ve svých
autobiografických vzpomínkách. V souladu s jinými výzkumy, které používají tuto techniku, dostali
účastníci výzkumu možnost napsaný text s účastníkem nesdílet.
V jádrové fázi rozhovoru byli účastníci výzkumu požádáni, aby si vybavili jeden konkrétní (vždy
stejný) moment z doby, kdy byli dětmi. Zvoleným okamžikem bylo zadržení jejich rodiče představiteli
komunistické státní bezpečnosti. Poté byli účastníci požádáni, zda by mohli tuto vzpomínku napsat
rukou na papír. Tato část rozhovoru trvala přibližně 5 až 10 minut. Této vzpomínce, včetně vzpomínky
na tehdejší emocionální doprovod, byl věnován dostatečný prostor během dalšího pokračování
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rozhovoru. Cílem další části rozhovoru bylo zjistit také to, jaké pocity vyvolala v účastnících výzkumu
tato vzpomínka v současnosti.
Podobné otázky, zaměřené na vzpomínané a současné emoce a na chápání své zkušenosti, byly
pokládány i u dalších momentů, které účastníci uváděli jako velmi silné. Po celou dobu rozhovoru byly
rovněž pokládány doplňující otázky, které se jevily jako vhodné pro zachycení podrobnějšího obrazu
jednotlivých vybavených autobiografických vzpomínek.

Popis analýzy dat a rozhovorů
V další fázi výzkumu bylo třeba informace získané z rozhovorů z experimentální procedury utřídit,
analyzovat a vyhodnotit. Za tímto účelem byla využita metoda tematické analýzy, která se jevila nejen
jako nejvhodnější pro porozumění individuálním zkušenostem účastníků, ale také pro organizaci dat a
identifikaci témat, která se v rozhovoru objevila. Cílem této části výzkumu bylo nalézt témata, která
zachycují něco důležitého ve vztahu k výzkumné otázce a představují určitou vzorovanou odpověď
v datovém souboru. Byl zvolen přístup induktivní, tedy zezdola nahoru, a tematická analýza se řídila
daty. Z toho důvodu nebyla data zasazována do předem existujícího rámce. Analýza, i přes veškerou
snahu výzkumníka, ovšem nemůže probíhat v jakémsi epistemologickém vakuu. Předkládaná práce
proto představuje interpretaci výzkumníka, nikoliv pouhý popis datového souboru.
Tematická analýza má několik fází, a to seznámení se s daty, kódování a definování témat a
hledání souvislostí identifikovanými tématy (Brown & Clark, 2006; Terry et al., 2017). Základní
seznámení s daty probíhá již během vedení a nahrávání rozhovoru a jeho přepisu do textové podoby.
Následuje opakované čtení přepisů a zaznamenávání prvních poznámek a komentářů k získaným
datům. Po této fázi následuje fáze kódování, kdy při dalších opakovaných čteních přepisů rozhovorů
jsou vytvářeny tematické kódy. Ty jsou následně sdružovány do shluků. Teprve poté jsou definována
témata a hledají se souvislosti mezi shluky a jednotlivými tématy (Galletta, A., 2013; Willing, C., 2013).
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Etické aspekty výzkumu
Vyvolání autobiografických vzpomínek, zvláště těch traumatických, může mít sice někdy pozitivní, ale
může mít i negativní vliv na psychické zdraví a mentální pohodu výzkumné osoby (Legerski & Bunnell,
2010). Proto je zcela zásadní dodržet etická a morální pravidla v každé fázi výzkumu. Předkládaný
výzkum probíhal v plně v souladu s etickými pravidly a standardy a v souladu se současnou evropskou
i českou legislativou na ochranu osobních a citlivých údajů.
Účastníci byli hned v úvodu rozhovoru informováni o svých právech a dobrovolně a bez
jakéhokoliv nátlaku podepsali informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů, pořízením audio
záznamu rozhovoru a využitím výsledků pro výzkumné účely. Účastníci byli ujištěni o důvěrnosti
získaných informací a o anonymizování jejich biografických a demografických údajů. Účastníci byli také
informováni o možnosti svůj souhlas kdykoliv a bez jakéhokoliv vysvětlení odvolat. Vždy a za všech
okolností bylo během výzkumného rozhovoru respektováno právo účastníka odmítnout odpovědět na
otázku či dále ve výzkumu nepokračovat.
Příběhy dětí politických vězňů, jenž se zúčastnily zde předkládaného výzkumu, jsou natolik
specifické, že i přes veškerou anonymizaci rozhovorů hrozí jejich identifikace. Obsah rozhovorů, který
se dotýká jejich dětství a dospívání, je vysoce citlivý. Z toho důvodu přepis rozhovorů není součástí
přílohy této práce.
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Výsledky: Analýza rozhovorů
Děti politických vězňů, jejichž rodiče byli v 50. letech perzekuováni z politických důvodů, jsou živoucími
svědky páchání zla na člověku. I po několika desetiletích od prožitého traumatu živě popisovaly silné a
emocionálně velmi zabarvené vzpomínky z doby jejich dětství. Všichni účastníci výzkumu dělili své
dětství na dobu před zatčením rodiče a dobu po jeho násilném a nečekaném zadržení komunistickými
orgány. Dobu, kdy byla celá rodina pohromadě, popisují téměř idylicky. „Moje dětství bylo pěkný. Moje
dětství bylo pěkný až do doby, než tátu zavřeli. … Potom to teda začalo, no.“ Pro následující období
jsou pak často charakteristické pocity zmatenosti, nepochopení, křivdy, strachu, lítosti a bezmoci. I
přesto se jim i z tohoto náročného období vybavilo několik velice silných pozitivních momentů,
zejména na pomoc, kterou jim poskytlo okolí.
Děti politických vězňů spojovala vzpomínka na snahu být hodným, „bezproblémovým“
dítětem, které chtělo svým chováním usnadnit situaci druhému rodiči nebo pečovateli. Během svého
vyprávění se účastníci výzkumu často vraceli jak ke zprostředkovaným vzpomínkám svých
zadržovaných rodičů, tak i k těžké situaci pečujícího rodiče. Místy bylo potřeba vracet pozornost
otázkami zpět k vlastním vzpomínkám účastníků výzkumu. Všichni si nezávisle na sobě vybavili tři zvlášť
silné momenty z doby 50. let, a to zatčení či náhlé zmizení rodiče, návštěvu uvězněného rodiče ve
vězení nebo v pracovním lágru (př. uranové doly v Jáchymově) a návrat perzekuovaného k rodině po
propuštění. Všichni pamětníci si také vybavili vzpomínky na druhého rodiče, kterého označovali
například slovy jako „bojovník“. Všechny tyto vzpomínky jsou blíže analyzovány na následujících
stránkách.

Vzpomínky na zadržení/zmizení rodiče a bezprostředně následující události
I po několika desetiletích si většina účastníků výzkumu dle svého vyjádření během rozhovoru živě
pamatovala okamžik, kdy byl jejich rodič nečekaně zadržen komunistickou státní bezpečností. Všichni
shodně během svého vyprávění poskytli důvody zadržení svého blízkého, informace o tom, kolik let
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jejich rodič ve vězení nebo pracovním lágru strávil, kde přesně pobýval, kdy ho propustili a další
související fakta.
Intenzita a živost vzpomínek, jakož i množství detailů ve vzpomínkách vztahujících se k zadržení
rodiče záležely na tom, za jak dramatických okolností k zadržení rodiče došlo. Byl rozdíl, zda byl rodič
zatčen v nepřítomnosti dítěte, například cestou do práce, nebo přímo před zraky dítěte, nečekaně,
surově a uprostřed noci nebo nad ránem. V prvním případě byla vzpomínka spíše obecná, a obsahovala
menší množství detailů. „Celou rodinu nás odvolali z dovolené u Máchova jezera. Druhý den měl (otec)
jet na služební cestu. Mimořádně jsme mu (s matkou) šly ještě zamávat z balkónu. On se otočil a
zamával. … Odešel v pohodě, tohle nás nenapadlo. … Pak jsem jela k rodině do jižních Čech, asi s tetou.
Nevím.“ V tomto případě účastnice výzkumu v době zatčení bezprostředně neprožívala silné emoce, ty
přišly až později, když si uvědomila, že se něco děje. Silné emoce během rozhovoru také přišly během
popisování dalšího vývoje situace.
V druhém případě tomu bylo naopak a vzpomínka se silným emocionálním doprovodem
obsahovala dokonce i smyslové vjemy. „Z toho, jak jí (matku) odváděli, vím všechno. Vidím to před
sebou. Furt mám před očima, jak jsme stáli venku (participant pláče). Oni (příslušníci komunistické
bezpečnosti) měli na sobě dlouhé kabáty, jako gestápaci, pásky na rukávech. … Museli jsme se dívat,
jak jí (matku) odvádějí. … Pocity? Hrozný, jde to s člověkem celý život.“ „To (zadržení rodiče) si
pamatuju úplně přesně. … Přišla jsem domů (ze školy). Už bylo zavřeno, přišli mi otevřít cizí lidé.“
„Pamatuju si to naprosto přesně. … Když někdo zaťukal …, začala jsem se úplně klepat. Bála jsem se, že
pro mě jdou.“
Náhlé zmizení rodiče ale nebylo všechno a většina účastníků výzkumu si dle svých slov živě
vybavila i souběžně nebo následně probíhající domovní prohlídku. Nevybavili si ji jen ti, jenž jí nebyli
z nějakého důvodu přítomni. Vzpomínky na domovní prohlídku byly konkrétní, s emocionálním
doprovodem a obsahovaly značné množství detailů. Účastníci výzkumu i tyto vzpomínky vnímali jako
přesné. „Jedni ho (otce) odvedli a druhý tam přišli na domovní prohlídku. … Ono jich bylo víc, a tak nás
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hlídali, že se spolu už vůbec nesmíme bavit. … Sebrali všechno a … už nám to nikdy nevrátili. Nevrátili
vůbec nic. V bytě, v krámě. Na zahradu chodili. I na chatu. Chodili s tím detektorem, jestli tam někde
není něco zakopanýho.“ „To je taky zážitek, domovní prohlídka. Ten byt byl docela velkej. Nastoupilo
tam asi pět lidí a všechno šlo ven.“ „Odnesli si úplný nesmysly. Nějakej pohled.“
Jako další silný moment z doby, kdy byl jejich rodič zadržen, si někteří účastníci výzkumu
shodně vybavili pocit bezmoci, lítosti a rozčilení, když jim příslušníci komunistické bezpečnosti
prohledávali nebo zabavili jejich vlastní dětské věci. Podobný pocit popisovali i několik desítek let od
události během výzkumného rozhovoru. „I naše věci, když se líbili těm hajzlům, tak se sebrali. … Nejvíc
nás (účastníka výzkumu a jeho sourozence) štvalo, že nám sebrali takový plastikový na vajíčka, takový
slepičky barevný, když bylo vajíčko naměkko, tak se do toho posadilo, a to nám sebrali třeba, že se jim
to líbilo.“ „… když jsem sáhla na kliku, tak viděli, že mám prstýnek, tak mi ho svlíkli, tak mi ho taky
sebrali.“
K okamžiku zatčení si někteří účastníci výzkumu shodně vybavili ještě jeden moment spojený
se silnou emocí. Šlo o strach způsobený výhrůžkami, které vzešly od příslušníků komunistické
bezpečnosti. „Paní (říká vyšetřovatel matce účastnice za její přítomnosti), když budu chtít, tak Vás
sebereme a odvedeme a holka půjde do dětskýho domova. To si moc nevyskakujte.“ „Vodvezli mě tam
na tu jejich stanici a tam po mně chtěli napsat dopis tatínkovi, že ho teda všichni milujeme a ať se
přizná. … No tak já jsem mu napsala dopis, že ho milujeme, že na něj myslíme, a čekáme, až se vrátí a
nic víc. No a voni byli vzteklí. … No a voni mi slíbili, že mě vyloučí ze školy.“
Emocionální doprovod u vzpomínek na zadržení rodiče v době rozhovoru byl i po tolika
desítkách let silnější u osob, které byly mladšího věku v době, kdy byl jejich rodič zatčen a které jako
děti nechápaly, co se děje, a kterým to druhý rodič nebo jiná blízká osoba nevysvětlili. „Prostě zmizela
(vzlykání, pláč). … My jsme to nechápali (pláč). … Museli jsme se dívat, jak jí vodváděj (pláč).“ „No, asi
nemělo cenu mi to vysvětlovat. … Samozřejmě mi to bylo líto. Bylo mi to divný (vzdych).“ „Táta jenom
říkal, že to bylo nespravedlivý. To bylo asi jediný, co moh říct.“ Pokud byl účastník výzkumu v době
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zadržení rodiče starší, bylo pro něj snazší chápat, co se dělo a co se stalo. „To já jsem dobře chápala. …
No ale tím, že mě ještě na ty výslechy vzali a to, tak to já jsem chápala teda. … My jsme se o tom bavili
pořád. To víte, to jsme toho byli plný. Ale člověk nemůže nic dělat, že jo.“ Důležitý faktor pro pozdější
vybavování vzpomínek byl proto i rozhovor v dané době o tom, co se právě dělo.

Vzpomínky na dobu, kdy byl rodič ve vězení/v pracovním lágru
Zadržení rodiče z politických důvodů zcela změnilo život účastníků. Ztratili zázemí, které do té doby
měli. Každodenní vzpomínky byly spíše obecnější, jejich emocionální doprovod nebyl během
výzkumného rozhovoru tak silný jako u vzpomínek, které byly nějakým způsobem výjimečné. Výjimkou
bylo, když účastníci výzkumu mluvili o tom, jak moc jim uvězněný rodič scházel, když byl ve vězení nebo
v pracovním lágru, nebo když hovořili o určitém odcizení, které během věznění rodiče pociťovali.
„Máma nám strašně chyběla (pláč). I když to bylo vlastně jenom pět let (pláč). Kdyby to bylo 15 let, co
dostala, to si vůbec neumím představit (pláč).“ „Tři roky, to je přeci jen dlouhá doba, ne že by děti
zapomněly, ale je to takovej vostup.“
Toto emocionální odcizení ovlivnilo vztahy mezi dětmi a zadrženým rodičem. „… (doma) vidím
kufr, … byl doma otec (vrátil se z vězení). A pro mě to byl téměř cizí člověk, protože jsem ho málokdy
viděl. A tak to ňákou dobu trvalo, ale pro bráchu stejně, než jsme se jako skamarádili. A myslím si, že
to bylo pro vobě strany docela vobtížný.“ Někdy toto odcizení bylo dokonce nevratné. „Když se on
(táta) vrátil z toho vězení, tak já jsem ho už nikdy neoslovila (tati, otče). Já jsem už nevěděla, jak ho
mám oslovit. A to se mi stále vrací.“ Pro opětovné sblížení s vězněným rodičem a pro integraci celé
zkušenosti do vlastního životního příběhu bylo opět velice důležité, jestli o tom spolu mluvili. Mnoho
politických vězňů se ale vlivem věznění značně změnilo a po návratu byli spíše uzavření. Někteří
účastníci výzkumu dokonce mluvili o tom, že jejich rodiče pobyt ve vězení přímo zlomil. K tomu ti, kteří
byli propuštěni na amnestii, museli ještě v nápravném zařízení podepsat prohlášení, že o svých
zkušenostech nebudou s nikým mluvit. Kdyby se přišlo na to, že tak učinili, mohli by si odsedět zbytek
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trestu. A podle některých participantů byl tento strach jejich rodiče znát. K rozhovoru o tom, co kdo
zažil, tak v některých případech vůbec nedošlo.
Účastníci výzkumu shodně během rozhovoru mluvili o tvrdých podmínkách, kterým čelil
pečující rodič v důsledku komunistické perzekuce rodiny. Vzpomínali také na to, jak se rodič, který se
o děti staral, snažil pomoci manželovi nebo manželce za mřížemi, například opakovanými žádostmi o
milost adresovanými prezidentovi republiky a jiným představitelům komunistického režimu. „Ona
(máma) taky chudák psala na všechny strany, ale tohle, ono to bylo zbytečný.“ „Jenom těch žádostí o
propuštění, co táta psal. … Vždycky to zamítli.“
Ve svých vzpomínkách účastníci výzkumu pociťovali k druhému rodiči velký respekt a
pochopení. „Táta dělal, co moh.“ „Ona (máma) byla docela takovej jako bojovník.“ Během rozhovoru
pak mluvili také o tom, jak chtěli zkoušenému rodiči situaci usnadnit svým chováním. „Já jsem asi
nebyla takový problémový dítě. Žádný velký zlobení se mnou nebylo.“ „Já jsem se dobře učila, … docela
jsem se jí snažila pomoct s tou domácí prací.“
Rodina se často ocitla v hmotné nouzi a všichni účastníci výzkumu shodně vzpomínali na
existenciální těžkosti, které v té době zakoušeli. „Všechno nám sebrali, úplně všechno, peníze. A my
jsme neměli vůbec ani korunu. A maminku nechtěli vzít ani do práce. … Maminku vzali jen na noční (v
pekárně). … My jsme fakt neměli co jíst.“ „My jsme neměli na nic, ani na jídlo, ani na oblečení. No bylo
to krutý no.“ „Všechny peníze sebrali, a tak jsme zůstali úplně bez prostředků, a to si umíte představit.“
„Šli jsme pro kýble a ukrást brambory, abychom měli co jíst.“
Vzpomínky na hmotnou nouzi účastníků byly opět často spojeny se vzpomínkami na snahu
rodiči, úměrně věku, v této situaci nějakým způsobem pomoci. „Máma šila plenkové kalhotky pro
miminka. Vím, že jsem to vždycky rovnala. Pak jsme je jely spolu odevzdat.“ „Abychom se uživili, … já
s bráchou jsme hned chodili o prázdninách, každý prázdniny na brigádu. … No bylo to těžký.“ Jiné děti
zase chodily s matkou zametat chodníky a sníh brzy ráno ještě před školou nebo uklízet do výrobních
hal v tiskárně, další motaly například klubíčka, když se matka pletením snažila vydělat nějaké peníze.
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Silné vzpomínky doprovázené pocity dojetí a vděčnosti měli shodně účastníci výzkumu na
osoby, které jim v této těžké době pomohly. „Je to všechno o lidech. Prostě vždycky v každým systému
je ta vůle, kde se to může udělat ještě horší nebo jakžtakž snesitelný.“ Často se jednalo o blízké, ale i
méně blízké osoby, které jim poskytly potraviny nebo jinou hmotnou pomoc. „Lidi nám nosili jídlo,
abychom měli co jíst, protože my jsme fakt neměli co jíst.“ „Lidi se na nás skládali.“ Pomoc byla často i
ve formě vyjádření podpory. „Když máma byla zavřená, tak … obchodní partneři (z ciziny), … posílali
nám k Vánocům kompoty (pláč) a takový (pláč). To pro nás tak znamenalo, když jsme třeba dostali, já
nevím, ananasový kompot (pláč).“ Jiný účastník výzkumu popisoval dojetí, když viděl ředitele školy, že
mu tajně dává tehdy velmi těžko dostupného čokoládového Mikuláše do tašky v šatně. Tento ředitel
se několikrát otáčel, podle vybavené vzpomínky participanta, aby měl jistotu, že ho opravdu nikdo
neviděl.
Všichni účastníci si také během rozhovoru vybavili učitele a učitelky, jež jim pomohli ve škole.
Mnoho z nich mělo dokonce pocit, že je učitelé nějakým způsobem chrání. I tyto vzpomínky měly silný
emocionální doprovod. „V první a druhý třídě si pamatuju ňáká učitelka (jméno). … Ta byla úžasná. Ta
nám pomáhala (pláč).“ „Já jsem ve škole usínala. Učitelé to věděli. Já jsem usnula při češtině a voni mě
ty děvčata budily a on (učitel) jim říkal: „Nechte ji spát, ona je vyčerpaná, ona je hrozně vyčerpaná.“
Tak jsem tam ležela na lavici.“ „Já jsem teda byla strašně ráda, že mě nechali v tý škole teda. … Profesoři
se za mě postavili. … Já byla tak šťastná, když mi přišli říct, že zůstávám. A ještě mi řekli, kterej (učitel)
se za mě postavil nejvíc.“
Silné emoce lítosti a zlosti pak vyvolaly vzpomínky na osoby, které dětem politických vězňů již
tak těžkou situaci ještě naopak více znepříjemňovaly. „Tam (na základní škole) byl ředitel …, a to byla
kurva strašná, bolševická. Ten nám dával trest. … Chtěl nás na něčem nachytat.“ Podobné pocity
vyvolaly i vzpomínky na to, že účastníci výzkumu nemohli studovat obory, které by si za jiných okolností
vybrali. „Nechtěli mě nechat ani vyučit. Šlo to s Vámi pak celej život.“ „Řekli mi, že až odmaturuju,
musím do dělnickýho povolání. Že nemůžu jít do svého oboru.“ „No (jméno), ty nejsi pionýr a tvůj
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tatínek je nepřítel republiky, a tak to se nemůžeš divit, ty tady študovat prostě nikdy nebudeš.“ „Ale
měli jsme ředitelku, a to teda byla kovaná komunistka, to bych řekl s prominutím kráva, jako veliká. A
ta si mě pozvala a udělala se mnou takovej ten pohovor... A to do mě teda hustila, že jsem nepřítel,
abych si to uvědomil, a nepřítelem zůstanu, a vždycky budu jako vyloučenej z tý společnosti.“
Zatčení rodiče z politických důvodů mělo vliv i na vrstevnické vztahy a příslušnost k vrstevnické
sociální skupině, což i po letech u některých účastníků vyvolávalo během rozhovoru pocit křivdy.
„Nechtěli mě do pionýra. Jedinej, kdo tam nesměl. … Vadilo mi, že mě tam nechtějí vzít.“ Pokud s nimi
ale pečující rodič situaci rodiny otevřeně probral, mohlo být subjektivní vnímání jejich postavení jiné.
„A my jsme s bráchou nebyli pionýři, neměli jsme ty šátky a byli jsme trochu černý ovce. Ale to nám
vůbec nevadilo. I já i pak, když jsem chodil do toho učení, tak dodatečně pak jsem si uvědomil, já jsem
byl úplně mimo. … Teď my jsme seděli (na obědě) a já jsem seděl na jedný straně a těch 30 kluků na
druhý a já jsem byl úplně nějak mimo a já jsem to bral, že k nim nepatřím.“

Vzpomínky na návštěvu uvězněného rodiče ve vězení/v pracovním lágru
Vzpomínky na návštěvu rodiče ve vězení nebo v pracovním lágru patřily mezi vůbec nejemocionálnější
vzpomínky všech účastníků výzkumu a obsahovaly také nejvíce detailů, byť jim někdy jednotlivé
návštěvy splývaly. K těmto vzpomínkám se také účastníci opakovaně vraceli během celého rozhovoru.
„Takový návštěvy v tom Jáchymově, to taky člověk měl zážitky na celý život.“ „Třeba ty návštěvy … byly
traumatizující.“ Když účastníci popisovali své vzpomínky, mluvili o smíšených pocitech. Pamatovali si,
že pociťovali radost z možné návštěvy rodiče, ale také cítili strach z nepřátelského prostředí a smutek
z toho, v jakém stavu rodiče viděli. „Na jednu stranu se člověk těšil. … Takový smíšený pocity. … Člověk
ani pomalu nevěděl, jak to dopadne.“
Návštěva uvězněného rodiče ve vězení nebo v pracovním lágru nebyla samozřejmostí.
Účastníci během rozhovoru vzpomínali na to, že v první řadě bylo potřeba, aby návštěva rodiče byla
vůbec povolena vězeňskými orgány. „O návštěvu se žádalo, … to nebylo automatický. … ten vězeň
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nesměl mít žádnej kázeňskej přestupek. Kdyby tam byl nějakej problém, tak samozřejmě žádná
návštěva nebyla.“ „… ty návštěvy, to jí (matce) brali. … Oni si mysleli, že je nenapravitelná.“ Účastníci
si také shodně vybavili finanční problémy spojené s cestou za vězněným rodičem. „No samozřejmě
peníze nebyly, tak jsme jeli osobníma vlakama, rychlík byl dražší.“ „Táta neměl peníze. To nebyla sranda
jet do Pardubic nebo na Slovensko.“ Účastníci výzkumu vzpomínali i na omezení počtu osob, které
mohly uvězněného navštívit. „Vždycky táta směl vzít jen jednoho kluka. Dva nebo tři, všechny tři
(sourozence) ne. Jenom jednoho (pláč).“
Na samotnou cestu vzpomínali účastníci jako na něco velmi náročného. „Cesta byla fakt
strastiplná, by se mohlo říct.“ „Takže my jsme cestovali celou noc, protože abychom tam ráno byli.“
„Tam jsme jeli celou noc. To si pamatuju.“ „… ráno tam dorazil ten vlak už ve čtyři hodiny a když bylo
teplo, tak to bylo dobrý. Ale jednou si pamatuju, že byla zima. To mi v životě už taková zima nebyla. …
To bylo fakt hrozný, to si pamatuju. A pak jednou naopak velký vedro.“ Během vyprávění si někteří
účastníci výzkumu byli schopni dokonce i vybavit jména stanic, kde přestupovali, či popsat oblečení,
které měli v den návštěvy na sobě.
Účastníci výzkumu byli také schopni poměrně detailně popsat prostředí, ve kterém návštěva
probíhala. „Prostě zase to byla taková jediná obrovská místnost. Kolik nás tam mohlo bejt. Klidně 40.
Jo, prostě dlouhý stoly a tam seděli ty vězni. … Těch bachařů tam bylo požehnaně.“ „Pamatuju si, že
tam bylo pletivo (pláč). Před námi všechny ty bachaři. Bylo tam pletivo. Mezera metrová.“ Všichni
účastníci mluvili o nemožnosti rodiče obejmout nebo se ho alespoň krátce dotknout. Tato vzpomínka
měla během výzkumného rozhovoru velmi silný emocionální doprovod. „Ta pletiva, abychom se třeba
prstem nedotkli (pláč). Pletivo a čtvrt hodiny (délka trvání návštěvy). … A to jde s člověkem celý život
(pláč).“ „Návštěva byla 45 minut. Nesměla se ani podat ruka.“ „No byli jsme za ním teda v tom vězení.
… Byli jsme spolu chviličku. A ještě nás hlídali (pláč).“
Účastníci výzkumu si vybavili pocit, jak toužili uvězněnému rodiči něco říct, například jak se jim
daří ve škole. Zároveň ale byli nuceni být potichu a poslušní. „Všimla jsem si, že táta, oni měli takový ty
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křusky, a já jsem si všimla, že nemá ponožky. A tak povídám: „Jéé, tati, ty nemáš ponožky.“ V tu chvíli
tam byl bachař (a povídá): „Neukázněné dítě. Ještě jednou a návštěvu přeruším.““ Všechny tyto
vzpomínky děti politických vězňů i po několika desítkách let popisovaly jako velice živé a intenzivní.
Byly doprovázeny velice silným emocionálním doprovodem.
Návštěva uvězněného rodiče byla pro děti velmi náročná. Osobnost a odhodlání pečujícího
rodiče ale někdy mohly jejich negativní prožitek zmírnit. „(Máma) si byla vědoma, že tohle je pro nás
psychicky dost obtížný. … A tak my jsme vždycky jeli do těch Karlovejch Varů den, dva dřív a tam jsme
si prohlídli Karlovy Vary. … (Byl) tam hotel Pupp. ... Ten stál asi 40 korun. Tak my jsme bydleli v hotelu
Pupp a na večeři jsme šli do vinárny Embassy. ... A tam máma utratila máma tři svoje platy za tu večeři.
A druhej den jsme jeli do toho Ostrova nad Ohří (u Jáchymova) za tátou.“

Vzpomínky na návrat uvězněného rodiče domů
Pro vybavení si vzpomínky návratu rodiče z vězení nebo z pracovního lágru domů hrálo podstatnou roli
to, jak konkrétně proběhl. Čím emocionálnější byl moment návratu, tím lépe a s větším množstvím
detailů si účastníci výzkumu dokázali tento okamžik vybavit. To, jak emocionální byl moment návratu
rodiče, pak ovlivnilo i pociťovaný emocionální doprovod vybavené autobiografické vzpomínky. „Ležela
jsem v Hagiboru (v nemocnici). … Úplně to vidím. … Rodiče přicházeli (na návštěvu) a já říkám: „Vždyť
to je táta!“ … To byla velká radost, jedna z největších v životě (pláč).“ „To se pamatuju dobře (na návrat
vězněného rodiče). Čekali jsme na něj na nádraží. Byli jsme fakt šťastní. … On (táta) přišel tak šíleně
hubenej, že jsme ho ani nemohli poznat (pláč).“
Vliv na pozdější vybavení vzpomínek ovšem také měl věk participanta v době návratu rodiče
z vězení a předchozí blízkost ve vzájemného vztahu. Byl rovněž velký rozdíl, jestli rodič strávil ve vězení
jeden rok nebo například pět let. Zásadní byl i vliv druhých osob a způsob, jakým o uvězněném rodiči a
obecně celé situaci doma mluvili nebo naopak nemluvili. „Doma jsme o mámě vůbec nemluvili, o tom,
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co se stalo. … Z toho (jak se vrátila) se nepamatuju vůbec. V ňákej hadrech přišla domů a najednou (po
pěti letech) byla doma. Z toho (návratu) nevím nic. Z toho, jak jí odváděli všechno.“
Účastníci výzkumu si během rozhovoru také vybavili, že i po návratu z nápravného zařízení měli
jejich rodiče problémy kvůli svému kádrovému profilu, například při hledání vhodného zaměstnání.
„Máma, když se vrátila (z vězení), tak práce nic. Tak jsme doma prali pro hotely prádlo. … My kluci jsme
pak jezdili s prádlem (do hotelu).“ Ve svých vzpomínkách si účastníci výzkumu také vybavili, že pobyt
ve vězení měl na uvězněného rodiče fyzické i psychické důsledky, a to v nich vyvolávalo silné emoce
během rozhovoru. „… Dostal ránu přes krk při ňákým výslechu a ono se mu tam dělalo strašně hnisu
v krku … úplně boule měl vobrovský.“ „To víte no (pláč). Člověk (uvězněný rodič) strádá psychicky i
fyzicky, že jo.“
Pro účastníky výzkumu byly momenty, kdy mluvili o zkušenostech z věznění, které s nimi jejich
rodiče sdíleli, velmi emocionální. Pociťovali lítost (a někdy i křivdu) nad tím, čím si jejich rodiče museli
v důsledku komunistické perzekuce projít, ale i zlost, že se tak vůbec stalo. „(Máma) ze začátku moc
ne, ale pak vzpomínala. Jak musely vařící cihly přendávat. Musela to bejt hrozná práce pro ty ženský,
ty cihly, v těch vozejkách, to tahat ručně. … Muselo jí bejt (ve vězení) hrozně (pláč).“ „Táta tam v tej
Ruzyni, dá se říct, docela vážně onemocněl, ta psychika, ona to byla ta samovazba. Vyprávěl, že
samozřejmě se furt svítilo, i v noci, že tam nikdy nebyla tma v té cele, kdybyste chtěla spát. Přes den si
nesměli sednout, že museli furt chodit nebo stát.“ „Problém byl, že nevěděl, jestli všechno přežije, jestli
se dostane na svobodu.“

Subjektivní prožívání účastníků výzkumu
Pro všechny účastníci výzkumu byla vzpomínka na rodiče velmi emocionálním momentem. Všichni se
shodně ve svém vyprávění dotkli smrti svých rodičů a lítosti a smutku, který během rozhovoru při
vybavení těchto vzpomínek prožívali. „Moc na ně vzpomínám (pláč). … Táta zemřel ve vteřině (na
infarkt). … Ona (máma) onemocněla rakovinou (pláč). … Taky to bylo těžký (pláč).“ „Máma zemřela
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v nemocnici, protože jí prasklo střevo. … Tátovi bylo 61, když zemřel. … Nebylo to jednoduchý.“ Naopak
účastníci pociťovali radost během rozhovoru, když mluvili o svých dětech a vnoučatech.
I po několika desítkách let od komunistické perzekuce rodiny některé zažívaly děti politických
vězňů během rozhovoru často pocity křivdy, nespravedlnosti, zlosti a lítosti. „No to bylo teda strašný.
Ty lidi, ty vlastně nic neudělali. … Třídní boj. Krutej třídní boj.“ „Já nevím, proč teda se takhle mstili ještě
na dětech. … Já to nechápu. Na celý rodině. Že to má být součástí trestu. Když někdo neposlechne, tak
to máš teda. Tak si to užij.“ „… nacisti to dělali na jiných národech tohle, ale tyhle (komunisti) to dělali
na vlastních lidech, ty zvěrstva… Co to je za hrůzu? Co to je prostě?“ „Přestože nás (řeholní sestra –
vychovatelka) učila, že by se mělo odpouštět, tak to neumím. … Do dneška nenávidím všechno, co je
z Ruska, a bolševiky, protože člověk ví, čeho jsou schopni, jo.“ Jiní tuto zkušenost dokázali vidět
v pozitivnějším světle, jako něco, co se „zocelilo“.
I po několika desítkách let vyvolávají vzpomínky na dětství poznamenané politickou represí
v účastnících výzkumu silné a intenzivní emoce. Někdo se s celou situací ani po tolika letech nedokázal
vyrovnat a během rozhovoru popisoval depresivní propady, které v životě zažívá. Ta zkušenost s ním
jde „celý život“ a je stále velmi bolestivá. Jiní se rozhodli své vzpomínky na komunistickou perzekuci
své rodiny zkusit vědomě a cíleně potlačit. „A já, když se tohle stalo tátovi, tak jsem se to snažila pořád
vytěsňovat ze svý mysle teda. Protože to Vás pořád vlastně nervuje, že jo. … To jsem si říkala, že takhle
já žít nemůžu. … Snažím se to tak nějak vod sebe vodhazovat.“ Někdo se zase dokázal smířit s tím, co
v životě zažil, a přijmout i takovou zkušenost jako svoji součást. „Už je to hodně dávno.“ Všichni
účastníci výzkumu pak hodnotili rozhovor jako pro ně subjektivně důležitou zkušenost.
Účastníci výzkumu vyjádřili přesvědčení, že si popisované události vybavili dobře. Věřili
v přesnost svých vzpomínek, i když si v některých případech dokázali vybavit vzpomínku na konkrétní
událost spíše obecně nebo si nebyli schopni vzpomenout na detaily či vzpomínku přesně časově
zařadit. Vyprávění participantů bylo fragmentované a často nekoherentní, své myšlenky někdy
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nedokončili, přesto byly některé vzpomínky pro účastníky velmi intenzivní a měly také silný
emocionální doprovod.

Výsledky: Analýza dat získaných experimentální procedurou
Verbální chování je dlouhodobě objektem psychologických výzkumů. Člověk skrze něj, ať už v psané
nebo v mluvené formě, dokáže komunikovat své vnitřní myšlenky, pocity a motivace. Analýza
písemného projevu se zaměřuje na jeho obsah, na slova zvláštního významu a na kontext, ve kterém
text vznikl (Boyd & Schwartz, 2021). Účastníci výzkumu byli požádáni během experimentální
procedury, aby si vybavili moment, kdy byl jejich rodič zadržen komunistickou státní bezpečností a aby
tuto vzpomínku popsali písemně.
Umělé navození vybavení vzpomínek má při výzkumu autobiografických vzpomínek své
opodstatnění. V souladu s literaturou se ukázalo, že i opomenuté vzpomínky se mohou výzkumné
osobě lépe vybavit, pokud jsou podpořeny vhodnými paměťovými podněty (Camia, 2020). Účastníci
výzkumu se ve svém písemném zpracování vzpomínky drželi faktů. Uváděli data zadržení, kde v ten
moment byli a co dělali. Faktograficky popisovali i sled dalších událostí. V následující části rozhovoru,
která se věnovala této vzpomínce, šel účastník výzkumu ještě více do hloubky, když se jim začaly
vynořovat a vybavovat další detaily na vzpomínaný moment zatčení jejich rodiče.
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Diskuze
Psychologický výzkum pozitivních, negativních i traumatických autobiografických vzpomínek je značně
rozsáhlý. Probíhá jak v laboratorním, tak v přirozeném prostředí. Přesto ale závěry těchto výzkumů
nejsou konzistentní, v mnoha ohledech si dokonce přímo protiřečí. Autobiografická paměť je
komplexní fenomén a je potřeba počítat s mnoha proměnnými. Žádný výzkum je nikdy nedokáže
obsáhnout všechny. Většina studií, které se věnují negativním nebo traumatických autobiografickým
vzpomínkám, analyzují jedinečné události, které se odehrávaly v těžko srovnatelných kontextech.
Nejinak je tomu i v zde předkládaném výzkumu. Děti politických vězňů 50. let tvoří skupinu, jejichž
život byl ovlivněn komunistickou ideologií a s ní spojenou represí jejich rodiny. Přes všechny své zážitky
ukázaly výzkumné osoby schopnost traumatickou zkušenost nejen přežít, ale také se na ni adaptovat a
vést relativně normální život. I přesto ale mohou být autobiografické vzpomínky na dobu jejich dětství
i po více jak 60 nebo 70 letech stále velmi živé a mohou obsahovat značné množství detailů.
Některé výzkumné osoby i po několika desetiletích prožívaly hlubokou bolest, úzkost, lítost,
smutek a pocit křivdy, když si vybavovaly dobu svého dětství. Jiné nesužovaly vzpomínky na vlastní
prožívání doby 50. let, ale často se jim vybavily vzpomínky na popisované trápení jejich rodičů, zejména
rodiče uvězněného. V případě těchto osob je proto potřeba vzít v úvahu také důsledky nejen primární,
ale také sekundární traumatizace Výzkumné osoby se nyní nacházejí v závěrečné fázi svého života a
jedním z jejich úkolů je podle Eriksona (2015) smířit se s tím, jak svůj život prožily, se všemi jeho zisky,
ale i jeho ztrátami. Za svůj život prožili participanti výzkumu mnoho radosti, ale také jiné bolesti, a tak
jsou vzpomínky na dětství poznamenané komunistickou represí pouhou jednou etapou v jejich
životním příběhu. A ten nelze redukovat na to, že jsou dětmi politických vězňů z doby nejhlubšího
stalinismu.
Vzpomínky nejsou přesným odrazem minulé zkušenosti a nejsou jednoduše přehratelné a
přesné jako video záznam. Vzpomínky jsou prchavé, jsou obsahově i tvarově proměnlivé a jejich
vybavování lze chápat jako nepřetržitý proces (re)konstrukce probíhající v současnosti. To, jak se
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člověku vybavují autobiografické vzpomínky, záleží na mnoha faktorech. V úvahu je potřeba vzít
prostředí a kontext, ve kterém k vybavení vzpomínky dochází, stejně jako očekávání výzkumné osoby
i samu osobnost výzkumníka. Zásadní význam mají také vodítka, která mohou ovlivnit emocionální
obsah vzpomínky, a tudíž i samotné paměťové procesy. Emoce, minulé i současné, mají zásadní vliv na
to, jak si prožitou zkušenost jedinec zapamatuje a jak si ji později vybaví. Důležité v tomto ohledu je to,
zda člověk událost interpretuje jako negativní nebo pozitivní a zda tato událost byla jednorázová nebo
opakující se.
I přes množství výzkumů autobiografických vzpomínek stále probíhají diskuze o tom, zda se
člověku lépe vybavují negativní nebo pozitivní vzpomínky. Výzkumy naznačují, že u negativních
vzpomínek se lépe vybavuje ústřední téma, u pozitivních vzpomínek pak okrajové, smyslové a
kontextové detaily. Podle některých výzkumů si člověk lépe vybavuje negativní vzpomínky, které jsou
živější a emociálně intenzivnější. Pozitivní vzpomínky, jsou podle těchto výzkumů v porovnání s těmi
negativními, méně specifické a obsahují menší množství detailů. Jiné výzkumy ovšem došly ke zcela
opačným závěrům. Tvrdí, že se člověku lépe vybavují vzpomínky pozitivní a ty také obsahují větší
množství detailů. Negativní vzpomínky jsou podle závěrů těchto výzkumů zmatenější, roztříštěnější a
náchylnější k zapomínání. Obdobné diskuze probíhají také u výzkumů, jenž se zaměřují na osoby, které
trpí posttraumatickou stresovou poruchou nebo jinou posttraumatickou patologií.
Samostatnou otázkou ve výzkumu je vybavování si traumatických vzpomínek a množství
detailů v nich. Na povahu traumatické vzpomínky a detaily v ní obsažené, stejně jako na její koherenci
a vyprávění, mají vliv emocionální nabuzení a celková emocionální odpověď na prožitou zkušenost,
regulace emocí, životní situovanost, fyzické a psychické zdraví. Zásadní je to, zda byl traumatický
zážitek jednorázový nebo zda šlo o kumulativní zkušenost a v jakém se odehrál kontextu. Závěry
výzkumů postulují, že důležitou roli hrají osobnostní rysy jedince, zejména extraverze, neurotismus,
úzkostnost, ale také například sebeúcta nebo metakognitivní atribuce.
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Opomenout ale nelze ani věk v době, kdy k traumatické zkušenosti došlo. Pokud k ní došlo
v dětském věku, lze předpokládat, že si výzkumná osoba později vybaví méně detailů, než kdyby k
takové zkušenosti došlo v dospělosti. V dětském věku je pak také důležitá vazba s rodiči a způsob,
jakým spolu o prožitých zkušenostech hovoří. Podle některých výzkumů hraje roli v pozdějším
vybavování autobiografických vzpomínek i pohlaví výzkumné osoby, když tvrdí, že ženy mají tendenci
si vybavovat více negativních a méně pozitivních vzpomínek. V neposlední řadě je třeba počítat s tím,
že i traumatické vzpomínky jsou náchylné k zapomínání a že vybavení si vzpomínky a její sdílení s
ostatními má lingvistické a narativní limity.
Výsledky výzkumů autobiografických vzpomínek a množství detailů v nich také nejsou
konzistentní v mnoha dalších směrech. Některé výzkumy ukazují, že vyprávění traumatické vzpomínky
je často fragmentované, nesouvislé a nekoherentní. Jiné výzkumy ale docházejí k závěru, že tomu tak
být nemusí. Diskuze probíhají také o tom, kolik detailů takové vzpomínky mohou obsahovat. Podle
závěrů některých výzkumů jsou traumatické vzpomínky spíše obecné. Jedinec se může detailům
vyhýbat, a to jak v případě, kdy trpí posttraumatickou stresovou poruchou, tak v případě, kdy jí netrpí.
Traumatické zkušenosti totiž nemusejí být integrovány do autobiografické paměti či se jedinec může
snažit vyhnout emocionální zkušenosti, která by mohla následovat po vybavení detailů v traumatické
vzpomínce. Jiné výzkumy dané problematiky ale dospěly ke zcela opačným výzkumům a tvrdí, že
traumatické vzpomínky mohou obsahovat značné množství detailů, včetně senzorických vjemů.
Během rozhovoru si děti politických vězňů 50. let, dnešní sedmdesátníci a osmdesátníci,
vzpomínky na dobu svého dětství vybavily dobrovolně a poměrně bez potíží. Ukázalo se, že jejich
vzpomínky nebyly vytěsněné, jak by mohly očekávat některé spíše kontroverzní teorie populární
především v 90. letech a na přelomu tisíciletí. Účastníci výzkumu si klíčové aspekty jednorázových i
kumulativních traumatických zkušeností vybavili relativně velmi dobře. Své vzpomínky považovali za
důvěryhodné a poměrně přesné.
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Jejich vyprávění bylo nesouvislé a fragmentované, často měnili téma, k původnímu tématu se
mnohdy ale sami později vrátili. Některá sdělení zazněla opakovaně, jindy účastníci výzkumu
nedokončili své myšlenky. Jejich vyprávění nezůstávalo pouze u vybavených vzpomínek na dětství,
často zasahovalo do jejich pozdějšího nebo dokonce současného života. Přisoudit fragmentovanou
organizaci vyprávění pouze prožité traumatizující zkušenosti v dětství by bylo ale příliš zjednodušující.
Nelze například opomenout to, že celý výzkumný rozhovor trval v průměru 1 hodinu 30 minut. Do
tohoto omezeného časového limitu se nemohly všechny vybavené vzpomínky vejít. Rozdíl byl také
v tom, jestli participanti již někdy veřejně o svém životním příběhu mluvili, nebo tomu bylo poprvé
během tohoto výzkumu.
Účastníkům výzkumu se během rozhovoru vybavily vzpomínky jak spíše obecné, tak vzpomínky
se značným množstvím detailů. Obecně lze říci, že čím byla autobiografická vzpomínka emocionálnější,
až už pozitivní nebo negativní či dokonce vysloveně traumatická, tím více detailů obsahovala. Taková
vzpomínka někdy obsahovala i smyslové vjemy. Tyto silně emocionální vzpomínky, pozitivní nebo
negativní, byly spíše jedinečné, neopakující se, a měly zásadní význam pro účastníka výzkumu. Mezi
takové vzpomínky lze zařadit zadržení rodiče komunistickými orgány, návštěvu rodiče ve vězení nebo
v pracovním lágru, návrat vězněného rodiče zpátky k rodině nebo pomoc druhých lidí a sociální opora,
kterou v té době děti politických vězňů měly. Úloha emocionálního nabuzení a prožitku se tedy ukázala
jako naprosto zásadní pro zapamatování a pozdější vybavení vzpomínky, a to i po více než 70 letech.
Vždy ale záleží na konkrétní zkušenosti jedince a jeho emocionální odpovědi na prožívanou událost a
opomenout nelze ani interindividuální rozdíly účastníků výzkumu a jejich vybavování si detailů
v autobiografických vzpomínkách.
Vzpomínky na události, které se opakovaly, jako například pomoc pečujícímu rodiči nebo
prázdniny strávené u prarodičů, byly spíše obecné a obsahovaly menší až malé množství detailů.
Jednotlivé události účastníkům výzkumu někdy splývaly, jindy je neuměli kupříkladu přesně časově
zařadit. Vzpomínky na každodenní události byly spíše okrajové a nebyly těžištěm vyprávění účastníka
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výzkumu. Lze tedy konstatovat, že vzpomínky, které nemají tak silný emocionální doprovod, se
v souladu s dostupnými výzkumy ukázaly jako náchylnější k zapomínání.
Předkládaný výzkum potvrdil, že zásadním faktorem pro vybavování si detailů ve vzpomínkách
je ale nejen emocionální doprovod a nabuzení, ale také věk dítěte v době, kdy došlo k traumatizujícím
událostem. Pokud nešlo o výjimečně traumatizující zkušenost, tak si vzpomínky na dětství lépe vybavila
ta výzkumná osoba, která v době, kdy byla její rodina perzekuována z politických důvodů, měla již plně
vybudovanou autobiografickou paměť. Jinak tomu bylo u jedince, který byl v dané době teprve ve věku,
kdy se autobiografická paměť začíná formovat. Naopak pohlaví se neukázalo jako zásadní faktor pro
vybavení si vzpomínek a množství detailů z nich. Muži i ženy vyprávěli své vybavené vzpomínky
podobným způsobem, otevírali stejná témata a emocionální doprovod se vázal k vyprávěné
vzpomínce, nikoliv k genderu. Otázkou pro další výzkum ovšem zůstává problematika pohlaví
zadrženého rodiče, tedy zda pro pozdější vybavování vzpomínek hraje nějaký (případně jaký) rozdíl to,
zda byla uvězněna matka nebo otec dítěte.
Vazba a vztah s oběma rodiči před uvězněním, vzájemná blízkost, důvěra a osobnost pečujícího
rodiče v době nepřítomnosti druhého z nich se ukázaly jako další velmi významný faktor, který měl vliv
nejen na vybavení si vzpomínek z dětství a množství detailů v nich, ale také na celkové přijetí a
vyrovnání se s prožitou zkušeností. Podobně zásadní úlohu sehrálo i to, jakým způsobem bylo dětem
vysvětleno, co se stalo, jaké se jim dostalo sociální opory a jak se doma o uvězněném rodiči mluvilo.
Byl velký rozdíl mezi tím, zda druhý rodič dítěti, úměrně jeho věku, vysvětlil, co se stalo, zda se o
uvězněném rodiči nemluvilo vůbec a důvod jeho nebo její nepřítomnosti se stal jakýmsi tabu, či zda se
doma o zadrženém rodiči mluvilo pejorativně a celá obtížná situace mu nebo jí byla dávána za vinu.
Ukázalo se, že pokud se uvěznění rodiče stalo tabu nebo pokud byl zadržený rodič viněn
z nastalé situace, děti celou situaci snášely velmi těžko. Vzpomínky jsou pro ně traumatičtější a mají
velmi silný emocionální doprovod i sedm desítek let poté, co rodina čelila komunistické perzekuci.
Účastníci výzkumů s touto zkušeností trpěli a v jednom případě podle svých slov dokonce stále trpí
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velice nepříjemnými vtíravými úzkostnými vzpomínkami. Pokud se doma o vězněném rodiči doma
naopak mluvilo v dobrém a pokud dětem byla nastalá situace vysvětlena a chápaly ji, byla pro ně
přijatelnější a vybavené vzpomínky během výzkumného rozhovoru popisovaly sice jako traumatizující,
ale ne jako vtíravé. Jako zásadní se pro vybavení si vzpomínek a detailů v nich tedy ukázal také způsob,
jakým pečující rodič a další blízké osoby s dítětem o všem, co se dělo v době, kdy byla rodina
pronásledována komunistickými orgány, mluvili, jak pomáhali dětem celé situaci porozumět a jakou
jim byl celkově oporou.
Pro pozdější vybavení autobiografických vzpomínek měl však zásadní význam nejen rozhovor
s pečujícím rodičem. Stejně důležité bylo mluvit také s uvězněným rodičem po jeho návratu o tom, co
se dělo doma, a o tom, co prožíval rodič ve vězení nebo pracovním táboře. Rozhovor a sdílení prožitků
s propuštěným rodičem dětem pomohlo lépe porozumět svojí zkušenosti z doby, kdy byl jejich rodič
vězněn komunistickými orgány, a tudíž ji lépe integrovat do autobiografické paměti. U dětí, které
pocítily odcizení s vězněným rodičem, takový rozhovor zároveň pomohl ke znovu sblížení. Jak navrátivší
rodič, tak dítě poznamenané touto zkušeností, se vlivem důsledků komunistické perzekuce změnili.
Děti, které neměly možnost si s propuštěným rodičem otevřeně o svých zkušenostech povídat,
mnohdy popisovaly trvající pocit odcizení s uvězněným rodičem i během výzkumného rozhovoru.
Kombinace semistrukturovaného rozhovoru s účastníky výzkumu a experimentální procedura
založena na metodě life event recall se ukázala jako velice vhodná pro výzkum vybavování
autobiografické vzpomínek a množství detailů v nich. Umožnila dětem politických vězňů se po více jak
60–70 letech ponořit do svého dětství a vybavovat si různé typy autobiografických vzpomínek z doby
50. let, ale i z jejich pozdějšího života. Analýza získaných dat pak ukázala, že traumatizující zkušenosti
mohou být prožívány jako velice živé i desítky let po události a mohou obsahovat značné množství
detailů v závislosti na emocionálním nabuzení a pochopení a porozumění nastalé situace. Vyvstává ale
otázka, zda je etické děti politických vězňů vystavovat potenciální retraumatizaci vybavováním si toho,
jak samy prožívaly důsledky komunistické represe v 50. letech. Pamětníci, přestože během rozhovoru
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často zažívali nepříjemné emoce doprovázené pláčem, svoji účast ve výzkumu hodnotili jako pozitivní
a vnímali ji jako společensky užitečnou.

Limity výzkumu
Předkládaná bakalářská práce má pochopitelně své limity. V první řadě je třeba vzít v úvahu dlouhou
dobu, která uplynula od samotné politické perzekuce dětí politických vězňů 50. let. Zároveň je potřeba
si uvědomit, že pocity míry vystavení stresové či traumatizující situaci v dětství může být zkresleno
nejen aktuálním emocionálním stavem, ale také znalostmi o povaze komunistického režimu
v Československu nabytými z literatury, odborné či laické, či například z televizní produkce, a to
speciálně po roce 1989. Opomenout nelze ani skutečnost, že vzorek, skládající se ze tří mužů a tří žen,
není možné považovat za zcela reprezentativní. Pandemie onemocnění covid-19 bohužel ovlivnila
množství získaných dat, protože děti politických věků patří vzhledem ke svému věku k ohrožené
skupině. V době, kdy výzkum probíhal, nebyly možnosti očkování proti tomuto onemocnění ještě tak
plošně rozšířené. Rozhovory s dalšími pamětníky mohou tedy potenciálně ovlivnit závěry této práce.
Autobiografické vzpomínky nejsou pouhým externím výstupem autobiografické paměti.
Narace probíhá v určitém sociálním kontextu, je regulována společensky danými konvencemi a
pravidly komunikace. Dále je na místě vzít v potaz prostředí a okolnosti, ve kterém rozhovory
s účastníky výzkumu probíhaly. Rozhovor vedla mladší osoba, která se zajímala o osud a vzpomínky
pamětníků, podporovala a oceňovala odvahu výzkumné osoby podělit se o své zkušenosti.
Autobiografické vzpomínky tedy byly konstruovány v prostředí výzkumného rozhovoru. Zůstává
otázkou, nakolik by se vybavené autobiografické vzpomínky a jejich narace podobaly vzpomínkám,
které jsou konstruovány v každodenním životě. Opomenout ale nelze ani očekávání účastníků
výzkumu. Výzkum zkušenosti účastníků jako dětí politických vězňů s tím spojená očekávání mohly
ovlivnit poměr pozitivních a negativních vzpomínek, které se jim vybavily.
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V úvahu je také třeba vzít to, že neexistuje žádný nástroj na přesné měření množství detailů ve
vzpomínkách. Pokud jde o živost vzpomínek, i zde nezbývá než se spolehnout na subjektivní hodnocení
participanta výzkumu. Závěry předkládané práce jsou tedy založeny na interpretaci výzkumníka, který
ale sám nemůže fungovat v nějakém epistemologickém vakuu, a na subjektivní hodnocení účastníka
výzkumu.
Emocionální regulace a s ní související strategie jsou důležité pro vybavování si
autobiografických vzpomínek a jejich naraci. V dalším výzkumu by proto bylo na místě zaměřit i na tyto
související otázky, aby byly závěry výzkumu komplexní. Dalším limitem výzkumu je chybějící úplná
anamnéza výzkumných osob, včetně jejich klinického profilu, a analýza jejich osobnostních rysů.
Takové ověřitelné informace nejsou k dispozici ani o rodičích dětí politických vězňů, a tudíž je nutné se
opět spolehnout na informace, které během rozhovoru sdílely výzkumné osoby.
I přes uvedené limity výzkumu a potřebu další validizace výsledků přispívá předkládaná práce
k aktuální debatě v psychologii o autobiografické paměti, pozitivních, negativních a traumatických
autobiografických vzpomínkách a detailů v nich. Dělá tak na základě dat získaných od výjimečné
skupiny osob, dětí politických vězňů z 50. let, jejichž zkušenost by sama o sobě neměla skončit na
smetišti dějin.
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Závěr
Předkládaná práce je příspěvkem k porozumění specifickým aspektům autobiografické paměti.
Přestože uplynulo několik desetiletí od traumatizující komunistické perzekuce, děti politických vězňů
si i dnes vybavují živé vzpomínky na dobu svého dětství poznamenaného represí jejich rodiny. I když
účastníci výzkumu vzpomínali na své dětství rozdílnými způsoby, objevovala se podobná témata a
reakce na vybavené vzpomínky. Pokud pro děti politických vězňů byla ve vzpomínkách vybavovaná
situace nějakým způsobem výjimečná a emocionálně významná, tak si během výzkumného rozhovoru
vybavily ve své vzpomínce více detailů.
V souladu s výzkumy vybavování si autobiografických vzpomínek na prožité traumatické
události lze vyvodit závěr, že je možné emocionální autobiografické vzpomínky i o několik desítek
později vnímat a prožívat jako živé a velmi intenzivní. Na rozdíl od každodenních událostí obsahují také
větší množství detailů a mohou obsahovat i smyslovou složku. Souvislost lze spatřovat v síle prožívané
emoce či emocí v době, kdy ke vzpomínané události došlo, a ve způsobu, jakým byla tato vzpomínka
integrována do autobiografické paměti účastníka výzkumu.
V úvahu je však potřeba vzít i další faktory, jako jsou konkrétní životní zkušenost a podoba
traumatické události, věk v době, kdy k uvěznění rodiče nebo rodičů došlo, postoje přímo zúčastněných
i nezúčastněných osob k situaci rodiny, vztahy v rodině před a po násilném zadržení rodinného
příslušníka komunistickými orgány atd. Zásadní je také způsob, jakým se doma o uvězněném rodiči
mluvilo, zda a jakým způsobem se mluvilo přímo s dětmi o celé situaci v době, kdy ke komunistické
represi docházelo, i potom, co se uvězněný rodič vrátil domů. Opomenout ale ani nelze osobnostní
rysy jedince, jeho psychickou odolnost či náboženské přesvědčení.
Předkládaný výzkum přispívá do diskuze o autobiografické paměti, pozitivních, negativních a
traumatických autobiografických vzpomínkách, jejich vybavování a množství detailů v nich obsažených.
Svou povahou a specifickou skupinou účastníků výzkumu předkládaná práce ovšem přispívá i do širší
debaty o celoživotních následcích traumatické zkušenosti, která se odehrála v dětství. I desítky let po
47

stresující a zátěžové situaci, může taková zkušenost ovlivnit život jedince, a to i ve stáří, kdy je jeho
úkolem vyrovnat se s životem tak, jak ho prožil.
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