
Posudek na disertační práci autorky Barbory Keřkové 

The Emotion Paradox  

 

Práce je tématicky zajímavá a rozsáhlá a obsahuje velmi pěkně napsané a detailně zpracované 

review o předmětu názvu práce jímž je emoční paradox u schizofrenie, spočívající v tom, že 

ačkoliv jsou tyto emoce zpracovávány a spontánně prožívány stejně jako u zdravých kontrol 

výrazná odlišnost se vyskytuje v jejich vědomém zpracování. To jest v tom jak si tyto emoce 

uvědomují, což je známý poznatek již z definice pozitivních a negativních symptomů, kdy 

tatáž emoce prezentovaná v laboratorním kontextu vyvolává podstatně větší nebo na straně 

druhé podstatně menší či vymizelou měřitelnou odpověď ve srovnání s kontrolními subjekty.  

 

Výzkum zahrnutý v této disertační práci si kladl za cíl studium těchto problémů v případě 

vnímání hudebních emocí. Práce nejprve shrnuje některé důvody proč jsou právě hudební 

podněty vhodné pro podrobnější porozumění těmto problémům a popisuje  některé afektivní 

deficity ovlivňující hudební emoce u schizofrenie. 

 

Vlastní empirické jádro práce spočívá ve dvou experimentech realizovaných na vzorku 45 

osob s diagnózou schizofrenie a 45 zdravých kontrol. Výsledky těchto experimentů ukazují, 

že jedinci s diagnózou schizofrenie identifikují hudební emoce bez specifických odlišností ve 

srovnání se zdravou kontrolní skupinou, ale mají tendenci prožívat hudební emoce s větší 

intenzitou, to jest výraznější měřitelnou afektivní odpovědí. V dalším experimentálním nálezu 

získaném v této studii bylo v souladu s jinými poznatky zjištěno, že ve Stroopově testu jedinci 

se schizofrenií, vykazují normální míru konfliktní odpovědi 

(interference) ve vztahu k podnětům spojeným s negativní emocí, ale vykazují podstatně vyšší 

reaktivitu vůči konfliktním emočním podnětům spojeným s jejich vlastními příznaky, které 

pravděpodobně souvisejí s tím co bylo již Bleulerem a Jungem označováno jako afektivně 

nabité emoční komplexy vyvolávající "štěpení" či disociaci mysli na úrovni vědomého 

prožívání. V tomto ohledu tyto nálezy také jak autorka zmiňuje, lze interpretovat stávajícími 

poznatky jako narušení explicitních a zachování implicitních emocí, kdy osoby se schizofrenií 

pociťují stejně uvedené experimentálně studované emoce jako ostatní jedinci, ale liší se v 

jejich vědomém zpracování, které souvisí s prožívaným intrapsychickým konfliktem. 

 

Zajímavou otázkou je v tomto kontextu odlišnost explicitních emocí u jedinců s převahou 

pozitivních a převahou negativních symptomů. 



V celku jde o práci zajímavou, která provokuje k přemýšlení o zajímavých otázkách 

týkajících se dalšího výzkumu schizofrenie a je podle mého názoru dostatečná k udělení titulu 

PhD a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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