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Abstrakt 

Koncept transgeneračného prenosu bol dosiaľ spracovávaný prevaţne v rámci 

psychoanalytickej perspektívy. Nasledujúci príspevok predstaví niektoré závery rozsiahleho 

trojgeneračného naratívneho výskumu rodín s traumatickou skúsenosťou intrarodinného 

násilia. Prinesie rozšírenie konceptov reziliencie a vulnerability o transgeneračný rozmer a 

predstaví koncepty rastovej a stratovej špirály zdrojov, ktoré sa pokúsia odpovedať na otázku, 

prečo v niektorých rodinách dochádza k transgeneračnému prenosu násilia, zatiaľčo iné dokáţu 

zabrániť reprodukcii traumatických vzorcov predchádzajúcich generácii. Tieto koncepty by 

mohli pomôcť rozšíriť citlivosť rodinnej diagnostiky pre transgeneračný rozmer i súbeţnú 

prácu s potenciálom rodinných síl a zraniteľností. Predkladajú myšlienku transgeneračnej 

psychológie, ktorá by sa nezameriavala len na prerušenie cyklu reprodukcie rodinného násilia, 

ale i hľadanie jeho príčin v rodinách rodičov a prevenciu retraumatizácie dalších generácií.  
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1. Transgeneračný prenos intrarodinnej traumy  

 

„Každý príbeh musí byť uzavrený v línii rodokmeňa svojho zrodu; je to archetypálny zákon“ 

(Dolto, 1985, s. 421) 

 

Nasledujúci príspevok je prvým výstupom prebiehajúceho dizertačného projektu, ktorý vzišiel 

z potreby poukázať na chýbajúcu perspektívu v rámci existujúcich psychologických smerov, 

o ktorej sa domnievame, ţe stojí v ceste nášho porozumenia tak závaţnému javu, akým je 

transgeneračný prenos násilia k dieťaťu. Odvaha našej spoločnosti čeliť intrarodinnej traume, 

spôsobenej týraním, zneuţívaním a zanedbávaním dieťaťa, predpokladá akceptovať 

skutočnosť, ţe ţiadne historické ani rodinné násilie neostáva izolované v jednom kontexte, 

čase ani priestore. A pokiaľ nie je uzdravené, vedie k vytváraniu nových traumatických 

systémov, v ktorých je explicitne či implicitne opakované. V rámci súčasnej psychológie sa 

rodí snaha porozumieť rodinnému násiliu v rámci sociálnych kontextov rodiny, neexistuje 

však dosiaľ ţiaden smer rodinnej diagnostiky ani terapie, ktorý by prekročil časovú 

perspektívu aktuálnych rodinných problémov a bol zameraný na proces ich transgeneračného 

prenosu. Rodinná intervencia v súvislosti s násilím voči dieťaťu prebieha málokedy na pozadí 

hlbšej znalosti pôvodných rodín rodičov. Chýbajú jej nástroje na citlivé zachytenie 

predispozičných faktorov rodinnej odolnosti i zraniteľnosti.  
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Transgeneračný prenos býva definovaný ako proces, ktorého následkom sú vedomo alebo 

nevedomo prenášané vzorce chovania do ďalšej generácie (Ijzendoorn, 1992).            

V našom výskume sme vychádzali z predpokladu, ţe pre uzdravenie transgeneračného 

prenosu nestačí len diagnostika behaviorálnej komponenty vzorcov násilia, ale je potrebná 

celostná orientácia na kvalitu transgeneračného potenciálu zdrojov zraniteľností a síl rodiny. 

 

Cieľom tohto príspevku je predstavenie dvoch procesuálnych konceptov, transgeneračnej 

rastovej a stratovej špirály zdrojov, ktoré vzišli z rozsiahleho výskumného projektu 

trojgeneračnej štúdie rodín. Tieto koncepty by mohli pomôcť rozšíriť citlivosť rodinnej 

diagnostiky jednak pre transgeneračný rozmer rodinného systému, a jednak pre súbežnú 

prácu s potenciálom rodinných síl i zraniteľností. Mohli by tým poskytnúť podklad pre 

transgeneračnú diagnostiku rodinnej reziliencie a vulnerability ako základu nového smeru 

transgeneračnej psychológie, ktorá by sa nezameriavala len na prerušenie cyklu 

transgeneračného prenosu násilia v súčasnej rodine, ale pokúsila by sa i o hľadanie príčin 

tohto prenosu v pôvodných rodinách rodičov a prevenciu retraumatizácie ďalších generácií. 

  

Myšlienka transgeneračného prenosu
1
 bola dosiaľ spracovávaná takmer výlučne v rámci 

psychoanalytickej perspektívy. Pojem „zdieľanej traumy“ (ang. shared traumatic event) bol 

vytvorený v súvislosti s transgeneračným prenosom kolektívnej traumy holocaustu na druhú a 

tretiu generáciu potomkov obetí, ktorí napriek tomu, ţe traumatickou skúsenosťou neprešli, 

narodili sa do bolestivej reality svojich predkov, ktorá môţe oţivovať neuzdravené aspekty 

ich traumatických skúseností. Zdieľaná trauma sa vytvára v špecifickom časopriestore, ktorý 

vzniká v dôsledku tzv. „kolapsu času“ (ang. time collapse). Ten ruší časovú vzdialenosť i 

niekoľkých generácií, následkom čoho môţu príslušníci súčasnej generácie koexistovať 

v spoločnom čase s vlastnými predkami. „Sú chytení v akejsi slučke pokriveného času, 

v ktorej prežívajú udalosti minulých generácií, ku ktorým síce patria, ale ktoré nikdy nezažili“ 

(Volkan, Ast & Greer, 2002, s. 4).
2
 V našom výskume sme za kľúčovú metódu spolupráce s 

rodinami zvolili naratívny prístup. Naratívne štrukturovanie skúseností prostredníctvom 

príbehu je archetypálnym spôsobom ozmysľovania ţivotných skúseností, ktorého pravdivosť, 

vyţivujúca korene kaţdej ľudskej kultúry, je dosvedčovaná uţ tisíce rokov. Umoţňuje 

prerozprávať psychoanalytické koncepty ţivým jazykom a z perspektívy vlastného príbehu, 

od ktorého rodina odvodzuje svoj pôvod, kontinuitu a zmysluplnosť ţivotného smerovania. 

 

Výskumný projekt spočíval v trojgeneračnej štúdii rodín so skúsenosťou intrarodinnej traumy 

v minulých generáciach. Súbor 46 rodín bol tvorený dvoma podsúbormi: 

 

(a) rodinami, v ktorých traumatizujúci cyklus pretrváva druhú či tretiu generáciu, a ostávajú 

zaťaţené chronickým stresom a neuzavretými témami predchádzajúcich generácií  

(b) rodinami, v ktorých napriek prítomnosti rodinného násilia v predchádzajúcej generácii 

nedochádza k prenosu násilia, a vytvorili optimálne fungujúce rodinné prostredie 

                                                 
1
 Pojem transgeneračný pochádza z rodinnej systémovej terapie (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973) a 

predpokladá prítomnosť určitých vzorcov, ktoré síce predchádzajú jedincovo narodenie, môţu sa však podieľať 

na konštituovaní jeho osobnosti a interpersonálnych vzťahov. V rámci psychoanalýzy sa stretávame s pojmom 

intergeneračný, ktorá dynamiku vzťahu k predchádzajúcim generáciam definuje na rovine nevedomia. 

2
 Pojem „časového kolapsu“ by tak mohol odpovedať ďalším psychoanalytickým konceptom transgeneračného 

prenosu, a to „stretu generácií“ (Faimberg, 2001) či „imaginálnej väzbe“ (Abraham & Torok, 1994). 
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Chápanie transgeneračného prenosu dnes vychádza zo všeobecne zakoreneného predpokladu, 

ţe pokiaľ je dieťa týrané, zneuţívané či zanedbávané, existuje zvýšené riziko, ţe bude dané 

negatívne vzorce uplatňovať i vo vlastnej rodine pri výchove svojich detí (Dydňanská, 2007). 

Náš výskumný projekt ukázal, ţe tento prenos traumatických vzorcov nemusí byť v ţiadnom 

prípade jednoduchým procesom identickej a lineárnej reprodukcie. Spolupráca 

s traumatizovanými rodinami priniesla nasledujúce podoby transgeneračného prenosu 

rodinného násilia: 

 

Tab. 1 Formy transgeneračného prenosu rodinného násilia 

 

 

2. Transgeneračná rodinná psychológia  

Súbeţná spolupráca s transgeneračne oslabenými a posilnenými rodinami ukázala, ţe ţiadna 

intervencia týkajúca sa aktuálnych dimenzií rodinného ţivota neumoţňuje objasniť dynamiku 

transgeneračného prenosu, ktorej zdroje pochádzajú zo širšieho časopriestorového kontextu. I 

symptómovo najzaťaţenejšia rodina môţe byť len posledným článkom neuzdraveného, 

traumaticky zaťaţeného mnohogeneračného príbehu, vťahujúceho rodinu do neviditeľnej 

siete transgeneračnej dynamiky. Ukázalo sa, ţe je dôleţité predstaviť nové moţnosti 

transgeneračnej diagnostiky, ktorá by dokázala odpovedať na nasledujúce otázky: 

1. Prečo v niektorých rodinách dochádza k transgeneračnému prenosu dispozícií k 

mnohonásobným zraniteľnostiam a udržiavaniu traumatogénnej dynamiky predošlých 

generácií, zatiaľčo iné rodiny dokážu napriek rozsiahlym rizikovým faktorom 

aktivizovať zdroje regeneratívnych síl a vytvoriť optimálne fungujúce prostredie? 

2. Je možné v súvislosti s transgeneračným prenosom zdrojov rodinnej vulnerability 

hovoriť i o transgeneračnom prenose zdrojov rodinnej reziliencie? 

3. Aké zdroje a vzorce fungovania sa podieľajú na transgeneračnom prenose rodinného 

násilia, posttraumatických vzorcov a nevyriešených problémov? Aké zdroje a vzorce 

fungovania sa naopak podieľajú na transgeneračnom prenose rodinných síl, 

rezilientných faktorov a liečivých transformácií? 

4. Akým spôsobom uzdravujú optimálne fungujúce rodiny zraniteľnosti svojich predkov, 

a prečo tieto zdroje síl nie sú prítomné v živote traumatizovaných rodín? 

Ţiadna rodina nevzniká zo singularity času, priestoru a vzájomných vzťahov, a ţiadnemu 

rodinného násiliu nie je moţné porozumieť bez zohľadnenia jeho horizontálnych 

 simultánny  v rodine dochádza k súčasnému prenosu násilia z oboch pôvodných rodín rodičov 

 explicitný   k transgeneračnému prenosu násilia dochádza prostredníctvom týraného rodiča  

 implicitný    k transgeneračnému prenosu násilia dochádza prostredníctvom partnera týraného rodiča  

 mocenský  k prenosu násilia dochádza prostredníctvom rodiča s vyšším mocenským postavením 

 skrytý   k prenosu násilia dochádza prostredníctvom rodiča s niţším mocenským postavením 

 zástupný   v rodine dochádza k transmisii násilia,ktoré v pôvodnej rodine rodiča zaţil jeho príbuzný 

 vedomý prenosu násilia sa rodič dopúšťa vedomou identifikáciou s rolou svojho týrajúceho rodiča 

 nevedomý  k prenosu násilia dochádza nevedomým prehrávaním vlastnej skúsenosti, tj. agovaním 

 primárny   prenášané násilie je konštantným regulujúcim činiteľom výchovného štýlu rodiča  

 sekundárny   prenášané násilie sa objavuje nepravidelne, je kontextuálne alebo situačne podmienené 

 identický   násilie je novej generácii predávané v rovnakom veku, období či rodinnej konštelácii 

 modifikovaný  prenášané násilie sa objavuje v pozmenenej podobe a prostredníctvom odlišných vzorcov  
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(intrageneračných) a vertikálnych (transgeneračných) súradníc. Vývojové kontinuum kaţdej 

rodiny sa odohráva v jedinečnom časopriestore, nachádzajúcom sa na priesečníku: 

 Horizontálnej intrageneračnej osy, ktorá sleduje vývoj rodinného systému v jeho 

súčasných ţivotných kontextoch a ekosystémových väzbách  

 Vertikálnej transgeneračnej osy, ktorá sleduje vývoj rodinného systému 

z transgeneračnej perspektívy v rámci kontinua generácií a celkového 

multigeneračného dedičstva 

 

 

Intrageneračné zdroje  

Vulnerability 
 
 

V období nezaťaţenia krízou 

nachádzame pod povrchom rodinného 

ţivota vyčerpané zdroje síl a deficit 

rezilientných faktorov. Rodina je 

v mínuse potenciálnych zdrojov síl. 

Rodinná zraniteľnosť je otvorená 

transgeneračným trhlinám v  

rodinných silách predkov. 

 

1. faktory vulnerability:  

    rizikové, oslabujúce, deštruktívne 

2. zdroje zraniteľností: 

    sociálne, rodinné, osobnostné 

3. dimenzie: belief system    

    organizácia, komunikácia 

4. stratégie: neúspešné stratégie, 

   obranné mechanizmy 

5. proces záťaže:  

    A. potenciálna zraniteľnosť     

    B. rodinný stres, kríza 

    C. rodinná trauma, násilie 

Intrageneračné zdroje  

Reziliencie 
 
 

 V období nezaťaţenia krízou nachádzame pod 

povrchom rodinného ţivota nadbytok zdrojov 

síl a rezervy rezilientných faktorov. Rodina je 

v pluse  potenciálnych zdrojov síl. Srdce 

rodinnej reziliencie je otvorené 

transgeneračným prameňov rodinných síl 

predkov. 

 

1. faktory reziliencie:  

    protektívne, amelioratívne, obnovujúce 

2. zdroje odolnosti:  

    sociálne, rodinné, osobnostné 

3. dimenzie: belief system, organizácia,  

    komunikácia 

4. stratégie: stratégie zvládania a riešenia  

    problémov, kvalita vyuţívania zdrojov 

5. proces reziliencie:  

  A. schopnosť rodiny sa chrániť a tlmiť výzvy   

  B. aktívne zvládať prekáţky a prijímať výzvy    

  C. zotaviť sa a regenerovať svoje sily 

                             + 

_ 

     Horizontálna intrageneračná osa    
  vývojovo normatívne, nenormatívne     

  a  ekosystémové ţivotné kontexty 

rodiny  

Transgeneračné 

zdroje  

vulnerablity 

Transgeneračné      

  zdroje  

reziliencie 

Obr. 1 Vývojové kontinuum rodiny v období bez stresovej záťaže, odohrávajúce sa na priesečníku 

vertikálnej transgeneračnej a horizontálnej intrageneračnej osy 

Transgeneračná vertikálna osa 
mnohodimenzionálne multigeneračné dedičstvo, 

ktorým rodina získava prístup k zdedeným zdrojom síl  
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V nukleárnej rodine sa stretávajú transgeneračné osy pôvodných rodín oboch rodičov, 

z ktorých kaţdá prináša dedičstvo vlastných predispozičných faktorov reziliencie (zdrojov síl) 

i vulnerability (zdrojov zraniteľnosti). Úroveň rodinnej reziliencie sa môţe v období bez 

stresového zaťaţenia nachádzať v dvoch kvalitatívne odlišných latentných podobách: v stave 

nadbytku alebo nedostatku potenciálnych zdrojov síl. 

 

 

3. Transgeneračná stratová a rastová špirála rodinných zdrojov  

 

„Multigeneračná diagnostika pomáha objasniť oblasti zdrojov síl i zraniteľnosti. Pomáha 

identifikovať vysokorizikové rodiny zaťažené nevyriešenými záležitosťami a dysfunkčnými 

vzorcami, ktoré nezvládajú odpovedať na prítomné výzvy“ (Rolland, 2004, s. 99). 

 

Odkryť dynamiku transgeneračného prenosu predpokladá objasniť:   
 transgeneračné zdroje reziliencie a vulnerability, tzn. potenciál zdrojov predošlých   

      generácií, ktoré rodine umoţňujú čerpať rodinné sily i zraniteľnosti  

 transgeneračný prenos reziliencie a vulnerability, tzn. aktualizáciu týchto 

transgeneračných zdrojov, vedúcu k pretrvávaniu traumatického cyklu, ktorý čerpá 

z transgeneračne predávaných zdrojov zraniteľností, alebo naopak k formovaniu 

rezilientnej rodiny, ktorá čerpá z transgeneračne predávaných zdrojov odolnosti 

 

Pôvodne sme predpokladali, ţe v prípade, ţe v rodine dôjde k vychýleniu horizontálnej 

intrageneračnej osy v dôsledku stresového zaťaţenia, preváţi vplyv transgeneračného 

dedičstva toho rodiča, ktorý do súčasnej rodiny prináša vyššiu mieru predispozičných faktorov 

reziliencie alebo zraniteľnosti. Súbeţná práca s rodinami s transgeneračným cyklom násilia i 

rodinami, v ktorých nedochádza k prenosu traumatických vzorcov, ukázala, ţe i v prípade 

výrazného traumatického zaťaţenia rodinnej histórie nemusí dochádzať k retraumatizácii novej 

generácie. Jedným z hlavných zistení bolo, že to, či sa rodina prikloní k transgeneračnému 

dedičstvu, ktoré predáva vyšší potenciál síl alebo multitraumatickú históriu, závisí na tom, či 

u nej v prípade stresovej záťaže dochádza k aktivizácii rastovej alebo stratovej špirály zdrojov.  

 

K stratovej špirále rodinných zdrojov dochádza v prípade preexistujúcich trhlín v rodinnej 

reziliencii, kedy sa stresové zaťaţenie či traumatická udalosť stávajú hybným momentom pre 

spustenie viacnásobných a vzájomne naväzujúcich strát na rôznych úrovniach rodinného 

systému. Krátke vychýlenie optimálne fungujúcej rodiny z rovnováhy tak môţe náhle odhaliť 

hlboké cykly nevyliečených strát, vyčerpané zdroje síl, chýbajúce články v stratégiách 

zvládania, ktoré nikdy neboli obnovené, alebo biele miesta v sieti sociálnej opory, ktoré nikdy 

neboli doplnené. „Zatiaľčo sa obete pokúšajú pohnúť vpred vytváraním nového potenciálu 

zdrojov zvládania, príbuzní, ku ktorým sa obracajú pre podporu, tieto snahy sabotujú, čím 

zakladajú potenciál pre ďalšie zneužitie v budúcnosti. Týmto spôsobom môže cyklus 

reviktimizácie trieštiť ďalšie rodinné zdroje, vedúce k interpersonálnym stratovým špirálam, 

ktoré pokračujú naprieč životným kontinuom, a dokonca i generáciami“ (Schumm, 

Vranceanu, Hobfoll, 2004, s. 46). 
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Rastová špirála rodinných zdrojov predpokladá rovnováţny potenciál ochranných, 

amelioratívnych a obnovujúcich zdrojov síl, ktoré má rodina k dispozícii v rôznych ţivotných 

dimenziách. V prípade stresového vychýlenia rodinného systému z rovnováhy môţe rodina 

čerpať zo vzájomne prepojenej siete viacnásobných zdrojov rodinných síl. 

 

Základné pojmy nášho modelu – „rastová a stratová špirála“ – boli predstavené uţ roku 1989 

Stevenom E. Hobfollom (1989) v rámci jeho „teórie zachovania zdrojov“ (COR theory). Táto 

teória ako prvá upozornila na to, ţe v rámci rodiny môţe dôjsť k strate zdrojov následkom 

„stratovej špirály“ (loss spiral), alebo ich k získaniu v dôsledku „rastovej špirály“ (gain 

spiral). Hobfoll tým predstavil novú perspektívu rodinnej krízovej intervencie, ktorej 

primárnym záujmom sa mala stať prevencia vzniku stratových špirál. V našom výskume sme 

sa pokúsili tento koncept stratovej špirály rozšíriť o koncept rastovej špirály, ktorý by 

obohatil citlivosť rodinnej diagnostiky nielen pre zdroje rodinných zraniteľností, ale i zdroje 

rodinných síl. V súvislosti s naším transgeneračným prístupom sme sa následne pokúsili 

prekročiť hranice nukleárnej rodiny, v rámci ktorých boli dosiaľ oba koncepty nahliadané, a 

predstaviť koncept transgeneračnej stratovej a rastovej špirály rodinných zdrojov. 
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4.   Koncept transgeneračnej rodinnej reziliencie a vulnerability 

 

Súbeţná spolupráca s traumatizovanými i optimálne fungujúcimi rodinami identifikovala 

v rámci reziliencie i vulnerability tri kľúčové faktory:
3
  

 

(a) v rámci rodinnej reziliencie faktor protektívny, amelioratívny
4
 a obnovujúci (tab. 2) 

                                                 
3
 Predkladaný koncept transgeneračnej reziliencie naväzuje na najdôleţitejšie modely, ktoré boli dosiaľ na poli 

rodinnej reziliencie predstavené. Prvá publikácia venovaná nenormatívnemu stresu a rodine Stress and the 

Family: Coping with catastrophes pochádza od autorov Ch. Figleyho a H. McCubbina (Figley & McCubbin, 

1983). Ďalším zdrojom bola edícia D. R. Catheralla Handbook of Stress, Trauma and the Family, ktorá je 

pozoruhodnou syntézou psychológie rodinného stresu a traumatológie (Catherall, 2004). Hlbší vhľad do procesu 

rodinnej reziliencie pomohla priniesť i publikácia Frommy Walshovej (1998) a McCubbina (McCubbin & 

McCubbin, 1996). V neposlednej rade je to dôleţitý príspevok rodinnnej reziliencii v rámci českej psychológie, 

za ktorý vďačíme I. Sobotkovej (2003, 2007) a jej českej adaptácii Modelu rodinnej reziliencie. 
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(b) v rámci rodinnej vulnerability faktor rizikový, stresový a traumatický (tab. 3) 

 

Ak sa rodine darí v kaţdodennom ţivote vyvaţovať všetky tri faktory reziliencie, tzn. vie, ako 

sa pred záťaţou chrániť, ako ju zvládať, a ako obnoviť svoje fungovanie, dochádza 

k vytvoreniu vzájomne prepojenej siete rodinných síl, ktorá poskytuje základ pre rastovú 

špirálu zdrojov. Spustenie rastovej špirály zdrojov ako reakcie na rodinnú krízu naväzuje v 

Modelu rodinnej reziliencie (McCubbin & McCubbin, 1996; Sobotková, 2007) na adaptačnú 

fázu reziliencie, kedy u rodiny dochádza k vytvoreniu kladnej bilancie nárokov na rodinu a 

moţností ich zvládania. V prípade, ţe v rodinnom zvládaní prevaţuje vyuţívanie len určitého 

faktora, môţe dochádzať k vyčerpávaniu zdrojov v iných dimenziách. Spustenie stratovej 

špirály zdrojov ako reakcie na rodinnú krízu môţe v rámci adaptačnej fáze reziliencie viesť k 

zápornej bilancii nárokov a moţností ich zvládania, a následnej rodinnej dysfunkcii. 

 

Tab. 2 Faktory reziliencie 

 

 
Tab. 3 Faktory vulnerability 

 

 

 

5.  Reziliencia rodiny a transgeneračná rastová špirála zdrojov 

Myšlienka transgeneračnej rodinnej reziliencie sa zrodila v súvislosti s kľúčovou výskumnou 

otázkou, a to prečo v niektorých rodinách dochádza k prenosu intrarodinného násilia a 

udrţiavaniu traumatického cyklu po generácie, zatiaľčo iné rodiny napriek rozsiahlemu 

                                                                                                                                                         
4
 Pojem „amelioratívnych“ (posiľujúcich, podporujúcich) faktorov reziliencie bol u nás zavedený autormi 

Matějčekom a Dytrychom (1998) v snahe obohatiť potenciál reziliencie i o aktívne-rezilientné faktory. 

Faktory reziliencie 

 protektívne – ochranné – pasívne rezilientné  

 schopnosť rodiny chrániť sa pred záťaţou 

pomáhajú tlmiť dopad záťaţe a zachovať 

optimálne fungovanie a integritu rodiny 

v záťaţových situáciách, bránia zmene rodiny 

 amelioratívne – posiľujúce – aktívne, podporné 

 schopnosť rodiny aktívne zvládať záťaţ 

posiľujú schopnosť rodiny záťaţ aktívne zvládať, 

mobilizovať zdroje pre zmenu a prispôsobenie, 

prekonávaním prekáţok podporujú rodinu v raste  

obnovujúce – regenerujúce – uzdravujúce 

schopnosť rodiny liečiť zmeny, ktoré záťaţ vyvolala 

pomáhajú rodine zotaviť sa z krízy a mobilizovať 

zdroje pre uzdravenie, obnovujú rodinné 

fungovanie, harmóniu a vyčerpané zdroje síl 

Faktory vulnerability 

 rizikové – potenciálne zraňujúce 

 predispozičné alebo potenciálne ohrozovanie rodiny  

potenciálne rizikové faktory ohrozujúce fungovanie 

rodiny, na ktoré rodina nemusí vykazovať citlivosť, 

a ktoré sa môţu, či nemusia stať aktuálnym stresom 

 stresové - oslabujúce – aktuálne zraňujúce 

 dočasná nerovnováha spôsobená zvýšenými  

 poţiadavkami na adaptačné moţnosti rodiny 

normatívne či nenormatívne stresové faktory, ale i 

neefektívne stratégie zvládania či obranné mecha-

nizmy, oslabujúce schopnosť rodiny zvládať záťaţ 

 traumatické - deštruktívne 
 dlhotrvajúca či extrémna stresová záťaţ,presahujúca  

 adaptačné moţnosti, vedúca k hlbokému zraneniu 

všetky formy traumatizácie a rodinného násilia, 

ktoré závaţne poškodzujú rodinu alebo osobnosť jej 

členov a vyţadujú obnovu najhlbších štruktúr 
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dedičstvu traumatických zranení dokáţu aktivizovať zdroje regeneratívnych síl a zabrániť 

tomuto prenosu. Výskum odhalil predstavu rezilientnej rodiny ako rodiny, u ktorej pri 

stresovom, krízovom či traumatickom zaťaţení nedochádza k spusteniu stratovej, ale rastovej 

špirály zdrojov. Reziliencia sa preto javí ako schopnosť rodiny vytvárať nové, posiľovať 

existujúce a obnovovať vyčerpané zdroje počas optimálneho fungovania tak, aby v záťažovej 

situácii mohla rodina aktivizovať rastovú špirálu zdrojov. Predpokladá orientáciu 

kaţdodenného ţivota rodiny na priebeţné dopĺňanie potenciálnych zdrojov síl či nových 

článkov sociálnej opory. Aby sa rodina osvedčila ako rezilientná v dlhodobom kontexte, 

nestačí, aby mala k dispozícii širokú matricu zdrojov síl. Je potrebné, aby pokrývali odlišné 

aspekty rezilientného procesu, aby ich jednostranným vyuţívaním nedošlo k vyčerpaniu síl 

v určitej dimenzii. Cenou za takúto variantu reziliencie je paradoxne posiľovanie latentnej 

stratovej špirály zdrojov. Náhla traumatická udalosť tak môţe napríklad odhaliť oslabenú 

sociálnu sieť, ktorá miesto toho, aby slúţila ako oporný činiteľ, šíri následky traumy do iných 

oblastí, kde vytvára ďalšie špirály rodinných strát. Ak má rodina naopak vytvorenú rozsiahlu 

sieť potenciálnych zdrojov síl, pokrývajúcu rôzne úrovne systému, v okamihu krízy môţu 

preváţiť transgeneračné predispozičné faktory odolnosti i v prípade, ţe jeden z rodičov 

prináša do rodiny výrazné multitraumatické dedičstvo. Rezilientnou tak môţe byť nakoniec 

rodina, ktorá nemusí byť nezraniteľná, ale z dlhodobého hľadiska posiľuje či doplňuje svojim 

zvládaním rodinné zdroje na rôznych úrovniach, čím vytvára latentnú matricu pre rastovú 

špirálu zdrojov. Preto to, čo robí rodinu rezilientnou, je jej kaţdodenná orientácia na 

dopĺňanie nových a obnovovanie vyčerpaných zdrojov, aby v prípade záťaţovej situácie mala 

moţnosť flexibilnejšieho výberu alebo alternatívnej verzie jej riešenia.  

 

Nakoniec to, čo robí rodinu rezilientnou v transgeneračnom kontexte, je, aby jej rastová 

špirála naväzovala plynule na transgeneračné dedičstvo rodinných síl. V rámci rodinnej 

diagnostiky to predpokladá identifikovať využívanie nielen vlastných jedinečných síl, ktorými 

rodina upevňuje svoju idiosynkratickú identitu, ale i zdedených transgeneračných zdrojov, 

ktoré jej sprostredkovávajú pocit zakorenenia v rodinnej histórii a vedomie pôvodu.  

 

Aby sme mohli akúkoľvek rodinu hodnotiť ako rezilientnú alebo vulnerabilnú, je nevyhnutné 

diagnostikovať jej potenciál pre rastovú i stratovú špirálu zdrojov. I rodina, v ktorej preváţila 

stratová špirála, ak jej pomôţeme presmerovať ţivotnú energiu na dopĺňanie zdrojov na iných 

úrovniach, môţe zahájiť rastovú špirálu zdrojov. A kaţdá rodina, ktorá napriek rizikovým 

faktorom funguje optimálne, sa potrebuje učiť, ako priebeţne doplňovať zdroje svojich síl tak, 

aby nevytvárala latentné podmienky pre stratovú špirálu.  

 

Transgeneračná rastová špirála zdrojov ako predpoklad reziliencie sa formuje v prieniku: 

1. transgeneračne prenášaných zdrojov síl, úspechov, potenciálu uzdravení a zvládnutí  

2. kvantity, kvality a dostupnosti intrageneračných zdrojov a stratégií zvládania 

3. senzitivity voči intrageneračným a transgeneračným zdrojom a schopnosti ich vyuţívať  

4. intencionality vyuţívania intrageneračných a transgeneračných zdrojov síl rodinou 

5. aktuálnej reziliencie (schopnosti zvládať poţiadavky kaţdodenného ţivota) 

6. schopnosti priebeţne vyvaţovať ochrannú, posiľujúcu a obnovujúcu kvalitu reziliencie 

7. schopnosti iniciovať v prípade stresového zaťaţenia rastovú špirálu (náväznosťzdrojov) 

8. schopnosti nepodporovať alebo tlmiť potenciál pre stratovú špirálu (náväznosť strát) 
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Diagnostické vodítka pre transgeneračnú rastovú špirálu rodinných zdrojov: 

1. preexistujúce vzájomné väzby intrageneračných a transgeneračných zdrojov rodiny 

2. vyváţená sieť ochranných, posiľujúcich a obnovujúcich faktorov reziliencie 

3. schopnosť aktivizovať v rodinnej či osobnej minulosti cykly úspešne zvládnutých kríz 

4. schopnosť priebeţne obnovovať vyčerpané zdroje alebo dopĺňať trhliny v zdrojoch 

5. schopnosť rozširovať potenciál rodinných zdrojov i počas optimálneho fungovania 

 

 

 

6. Vulnerabilita rodiny a transgeneračná stratová špirála zdrojov 

 

Vulnerabilita býva chápaná ako senzitivita k špecifickým zraneniam, prenášaná z minulých 

ţivotných kontextov do aktuálnych interakčných vzorcov, ktorých dynamikou môţe byť 

znovuobnovovaná (Scheinkman & Fishbane, 2004). Ak túto predstavu vsadíme do 

transgeneračného kontextu, je vulnerabilitu moţné chápať ako senzitivitu k multigeneračným 

diskontinuitám v reziliencii či vyčerpaným zdrojom síl. Vulnerabilnú rodinu tak môžme 

vymedziť ako rodinu, u ktorej dochádza po stresovom vychýlení z rovnováhy k spusteniu 

stratovej špirály zdrojov a oslabovaniu odkrytím rozsiahlych strát zdrojov síl, ktoré pod 

povrchom každodenného života ostávali neobnovené v mnohých dimenziách rodinného 

systému. V prípade, ţe rodina nedisponuje prostriedkami k zahájeniu špirály získavania 

zdrojov, rodinná kríza má tendenciu aktivizovať nielen neobnovené intrarodinné zdroje, ale i 

neuzavreté cykly strát v hlbšej rodinnej minulosti. Preexistujúce trhliny v ochranných 

zdrojoch predchádzajúcich generácií poskytujú novej generácii ţivnú pôdu pre rozsiahle 

stratové špirály dedičstvom diskontinuít reziliencie, chýbajúcich článkov v potenciále zdrojov 

síl či zvládacích mechanizmov. Emočný systém nukleárnej rodiny má v tomto prípade 

tendenciu napojiť sa na emočný systém zraniteľnejšej pôvodnej rodiny rodiča, v dôsledku 

čoho dochádza k prenosu vzorcov, podieľajúcich sa na oţivovaní jej nevyriešených 

problémov, neukončených záleţitostí a neuzavretých emócií. Tie môţu následne viesť k 

nevedomému udrţiavaniu alebo opakovaniu traumy i v rámci novej generácie.  

 

 

Transgeneračná stratová špirála zdrojov ako predpoklad vulnerability sa formuje v prieniku: 

1. transgeneračne prenášaných zdrojov zraniteľnosti, neuzavretých tém, nezvládnutých kríz 

2. kvantity, kvality a aktuálnosti intrageneračných zdrojov vulnerability 

3. senzitivity rodiny voči intrageneračným a transgeneračným zdrojom vulnerability  

4. aktuálnej zraniteľnosti (danej normatívnymi či nenormatívnymi poţiadavkami rodiny) 

5. charakteristiky záťaţovej situácie, vnímaného ohrozenia a predchádzajúcich skúseností 

6. koincidencie rizikových, stresových, traumatických faktorov vulnerability  

7. kvality reziliencie voči intrageneračným a transgeneračným zraniteľnostiam  

8. neprítomnosti či neschopnosti zahájiť rastovú špirálu zdrojov (náväznosť síl) 

9. spustenia stratovej špirály zdrojov síl v prípade stresového zaťaţenia (náväznosť strát) 

 

 

Diagnostické vodítka pre transgeneračnú stratovú špirálu rodinných zdrojov: 

1. preexistujúce trhliny v intrageneračných a transgeneračných zdrojoch síl 

2. koincidencia rizikových, stresových a traumatických faktorov vulnerability 
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3. aktivizovanie neukončených cyklov strát, tráum či tém v rodinnej a osobnej minulosti 

4. jednostranne vyuţívané ochranné, podporné či obnovujúce faktory reziliencie 

5. neschopnosť obnovovať vyčerpané zdroje síl alebo dopĺňať trhliny v zdrojoch 

6. neschopnosť rozširovať potenciál rodinných zdrojov počas optimálneho fungovania. 
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