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Práce je zajímavým příspěvkem poznání dynamických a evolučně adaptačních procesů, které 

mohou napomoci k porozumění změn kognitivních a emočních procesů vztahujících se 

psychopatologii depresivní poruchy. V tomto kontextu autorka rozvíjí netradiční způsob chápání 

depresivní poruchy, kterým je hypotéza deprese jako funkční adaptace na nepříznivé okolnosti. 

Tento koncept autorka zajímavým způsobem představuje v teoretické části, kde v souvislosti s 

adaptivní hypotézou deprese popisuje dynamický proces spojený s analyticko-ruminačním 

mechanismem, který umožňuje chápat depresivní kognici a emoční procesy v kontextu evoluční 

biologie a psychologie jako obrannou reakci a efektivní formu odpovědi na těžko řešitelné 

situace s nimiž se jedinec setkává. V tomto kontextu lze chápat některé depresivní symptomy, 

jako jsou například psychomotorické zpomalení, anhedonie či sociální izolace, jako účelné v tom 

smyslu, že jedince zastaví v realizaci neadaptivních vzorců chování a umožní soustředění na 

proces zpracování informace z vnějšího prostředí, jíž jedinec nedostatečně porozuměl, a proto 

jeho chování může vést zvýšenou měrou k nějakému poškozujícímu chování vůči sobě nebo 

druhým lidem. V tomto kontextu proces „analytické ruminace“ pravděpodobně slouží k tomu, 

aby jedinec mohl svoje problémové zkušenosti detailně analyzovat a neriskoval další negativní 

následky v důsledku uplatnění neadaptivních kognitivních strategií.  

Ve výzkumné části práce se autorka zaměřuje na testování této hypotézy deprese jako funkční 

adaptace na nepříznivé okolnosti a prezentuje pět studií, které využívají kvantitativní i 

kvalitativní metody a to jak v rámci průr ̌ezové tak i longitudinální studie používající data 

z normální obecné populace, ale i data od pacientů s depresivní poruchou.  

Jak autorka shrnuje, výsledky první experimentální studie potvrzují, že vystavení komplexnímu 

problému vede u běžné populace ke zhoršení aktuální nálady. Další kvalitativní studie, a to druhá 

v pořadí, ukazuje na to, že u osob s depresivní poruchou projevy adaptivní ruminace spočívají 

především v analýze příc ̌in, jejímž cílem je nalézt řešení problému. Ve třetí studii obsažené 

v této práci pak autoři dokládají data o tom, že analytická ruminace je dvoustupňový proces 

analýzy příc ̌in a analýzy řešení. Další, třetí a čtvrtá, studie na nichž autorka pracovala pak 

ukazují na to, že analýza zaměřená na řešení vede ke snížení symptomů deprese i když nebylo 



dosaženo vyr ̌ešení komplexního problému. V souladu s hypotézou deprese jako funkční adaptace 

na nepříznivé okolnosti také pátá studie autorky ukazuje na to, že výkon depresivních pacientu ̊ 

ve vybraných neuropsychologických zkouškách je oproti výkonu zdravých subjektů oslaben. 

V diskusi pak autorka uvádí, že tyto výsledky ukazují na to, že „komplexní problém“ má 

„depresogenní“ vliv i na zdravé osoby, zatímco v případě depresivních jedinců autorka doložila 

data, která ukazují na významnou úlohu analytické adaptivní ruminace a její pozitivní vliv na 

depresivní symptomy.  

Podle mého názoru jde o velmi zajímavou a koncepčně přínosnou disertační práci, která je 

doložena kvalitními výzkumnými výsledky a proto ji doporučuji k obhajobě a udělení titulu 

Ph.D. V rámci obecné diskuse během obhajoby by bylo zajímavé zmínit, jaký má autorka názor 

na molekulární hypotézu deprese, která může být vyjádřena tvrzením, že podstatné a zásadní pro 

etiologii deprese jsou především molekulární změny buněčné aktivity, které pak jako svůj 

„sekundární“ projev vytvářejí kognitivní a afektivní symptomy deprese?  

(Pozn. Poznatky ukázané v této disertační práci jsou v souladu např. s teorií „concomitance“ 

Hughlingse Jacksona, který je významným zakladatelem moderní neurologie a v návaznosti na 

evoluční teorii mozku a vědomí doložil poznatky o tom, že kognitivně-afektivní procesy nejsou 

vůči neurologickým procesům sekundární, ale probíhají zároveň a dochází k jejich 

zpětnovazebnému propojení v rámci konceptu cirkulární kauzality. V tomto ohledu závěry této 

disertační práce spíše ukazují na to, že depresivní kognice není sekundární vůči molekulárním 

procesům, ale může tomu být i naopak, a ve svém důsledku by tato evolučně biologická 

koncepce deprese mohla mít „depresogenní“ vliv na molekulární hypotézu deprese … :-) 

 

 

Petr Bob 

Centrum pro neuropsychiatrický  

výzkum traumatického stresu, 1. LF UK 




