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     Téma rigorózní práce vnímám jako velmi aktuální. V současnosti existuje poměrně velké 

množství rozličných psychodiagnostických nástrojů, avšak ne vždy máme dostatek informací 

o jejich teoretickém ukotvení či praktické využitelnosti. Předložená rigorózní práce nás 

seznamuje s nejnovější verzí Beckova inventáře deprese (BDI-II) a to zejména v teoretických, 

metodologických i praktických souvislostech.

     V teoretické části práce se autorka představuje metodu BDI-II a vymezuje pojem deprese 

(depresivní onemocnění, depresivní porucha) v rámci užívaných diagnostických kategorií a 

kritérií. V následujících kapitolách se věnuje pojetí dospělosti a stáří z pohledu vývojové 

psychologie, neboť právě k této populaci se váže empirická část práce.

     Tuto část práce pokládám za zdařilou. Autorka pracovala s rozsáhlým množstvím 

odborných pramenů. Kapitoly jsou přehledně členěny, zpracovány a autorkou komentovány. 

Za vhodně zařazenou považuji kapitolu 3. „Depresivní porucha dle Aarona T. Becka“, která 

tvoří teoretické zázemí užitého dotazníku. Za přínosnou považuji rovněž kapitolu „5.“, kde 

autorka podává přehled některých současných studií zabývajících se mírou depresivity 

vzhledem k vybraným demografickým údajům (věk, pohlaví) u neklinické 

(nediagnostikované a neléčené) části populace.

     Cílem empirické části práce je podrobné zmapování výskytu depresivní symptomatiky u 

dospělé části neklinické české populace s využitím všech dostupných možností zkoumání, 

které uvedený sebeposuzovací dotazník nabízí (str. 67 – 68). Autorka se zaměřila především 

na depresivní symptomatiku vzhledem k pohlaví a věku (resp. věkovým kategoriím). Na 

tomto základě formulovala 12 výzkumných otázek (str. 68 – 69). 

     Tuto část práce hodnotím rovněž jako zdařilou. Charakteristiky výzkumného souboru a 

metody sběru dat jsou náležitě popsány, v textu i tabulkách, a doplněny informacemi o 

průběhu šetření. Autorka z původního výzkumného souboru (505 osob) vyřadila 118 

respondentů. Důvody, pro které výzkumné osoby vyřadila, rozčlenila do devíti kategorií, které 

uvádí v přílohách. Toto pokládám za rovněž přínosné, zejména pro další výzkumné záměry.

Kapitola 10. „Analýza dat a výsledky výzkumu“ přináší přehledně zpracované výsledky 

výzkumného šetření, které jsou vztaženy k uvedeným výzkumným otázkám.

     Velmi kladně hodnotím zpracování kapitoly „Diskuse“, kde se autorka snažila vystihnout

omezení své práce na různých úrovních obecnosti, a rovněž ve všech základních



charakteristikách výzkumu – výběr respondentů, průběh výzkumu, vztah výsledků 

dotazníkového šetření k pojetí depresivní symptomatiky a vybraným demografickým údajům.

     Celkový přínos práce vnímám především v následujících oblastech:

- průběžné diskuse v textu teoretické části týkající se problematiky diagnostiky deprese (např. 

str. 29)

- přehledně zpracované pojetí depresivní poruchy dle Becka, což tvoří teoretické zázemí 

uvedené metody

- představení a částečné ověření nové verze metody BDI – II u neklinické části populace 

s tím, že autorka využila všech možností zkoumání, které tato metoda nabízí

- praktická ukázka práce s informacemi získanými dotazníkovým šetřením, včetně návrhů 

jejich interpretace.

     Studie, dle mého názoru, je koncipována na požadované teoretické a metodologické úrovni 

s konkrétním přesahem do diagnostické praxe. Cením si autorčina pečlivého přístupu ke 

zvolené práci. Autorkou diskutovaná omezení předloženého výzkumu chápu jako náměty pro 

směr dalšího výzkumu.

     Předložená práce splňuje nároky kladené na rigorózní práci a doporučuji ji k obhajobě.
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