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„Kognitivní funkce u depresivních pacientů v interkulturním kontextu“ 
 

 Téma předložené práce vnímám jako aktuální a užitečné, jak z pohledu výzkumného 

(zejména v interkulturním kontextu), tak z pohledu psychologické péče o pacienty trpící 

depresivním onemocněním. Část dat sbírala autorka v rámci svého pobytu na Erasmu 

v Mexiku a měla i možnost seznámit se s realizací výzkumu a psychologickou péčí o pacienty 

v jiném kulturním prostředí. Některé ze svých zkušeností rovněž v práci zmiňuje, což čtenáři 

umožňuje vytvořit si konkrétnější představu.  

 

 Obsahem teoretické části práce jsou tři celky. První je věnován „Depresivnímu 

onemocnění“, včetně diagnostiky a léčby. Následující se zabývá „Kognitivním deficitem u 

deprese“, včetně jeho projevů a možnostech diagnostiky. Poslední kapitola je věnována 

„Kulturnímu kontextu“, který vhodně doplňuje zázemí výzkumu i následnou interpretaci 

výsledků. Tato část práce je dle mého názoru zpracována kvalitně a strukturovaně. Autorka 

pracovala s přiměřeným množstvím naší i zahraniční literatury, včetně elektronických a 

internetových zdrojů. Cením pečlivého přístupu autorky i diskusní povahy textu.  

 

 Ve výzkumné části práce si stanovila tři oblasti jako cíle svého výzkumu. První oblastí 

je interkulturní srovnání mezi vzorkem českým a mexickým (odlišnosti v míře deprese, 

kognitivní výkonu a ruminace), další je pak věnována kognitivnímu deficitu u deprese a 

poslední se zabývá hypotézou zaměstnané kognice. Tuto část práce pokládám za rovněž 

zdařilou. Výzkumné otázky jsou v podobě dílčích hypotéz uvedeny na str. 68. Zvolené 

výzkumné metody, charakteristiky výzkumných souborů, metody zpracování dat jsou náležitě 

popsány a doplněny informace o okolnostech výzkumu. Za přínosnou a dobře zpracovanou 

považuji kapitolu „Diskuse“, kde autorka pojednává nejen o možných limitách svého 

výzkumu, ale vrací se k výsledkům z jednotlivých oblastí svého výzkumu a diskutuje 

interpretace a jejich možné souvislosti. Jistým nedostatkem práce ve shodě s autorkou 

vnímám velikost zkoumaných souborů, možnosti a meze použitých diagnostických nástrojů a 

rovněž podmínky výzkumu, které jsou v obou kulturách odlišné.  

 

   

Předložená diplomní práce splňuje nároky na takovou práci kladené, práci 

hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  

 

Navrhuji hodnocení „výborně“.     
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