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 Autorka se rozhodla, že v rámci své diplomové práce se pokusí proniknout do 

problematiky patologické deprese z perspektivy trpících depresí. Svůj záměr konkretizuje v 

pěti smysluplně provázaných výzkumných otázkách (s.10–11). Jejich těžiště bychom mohli 

charakterizovat jako apriorní přesvědčení o tom, že o depresivním onemocnění lze uvažovat 

jako o modu organizace zkušenosti a zkoumat funkci této psychické dysfunkce. 

 Pro výzkum autorka získala spolupráci čtyř respondentů hospitalizovaných kvůli 

léčení deprese: (1) žena 37 let – těžká depresivní fáze; (2) muž 59 let – těžká depresivní fáze; 

(3) žena 48 let – snad první středně těžká epizoda; (4) žena 17 let – těžká depresivní fáze (s. 

13–16). 

 S respondenty vedla po 4 rozhovorech zaměřených biograficky, na zkušenost s depresí 

a témata dle vlastní volby respondentů (s. 11–13). Nahrávky rozhovorů doslovně přepsala (s. 

17) a prezentuje v Příloze (téměř 40 stran petitem a v jednoduchém řádkování). 

 Zevrubné prezentaci výsledků hledání kategorií, které charakterizují modus organizace 

zkušenosti jednotlivých respondentů, věnuje čtyři kapitoly: Analýza rozhovoru s 

respondentkou (respondentem) č. 1–4 (s. 19–44). Výkladu výsledného modelu depresivního 

modu organizace zkušenosti pak věnuje kapitolu Souhrnná interpretace (s. 46–53). 

 Na rozdíl od charakteristik tzv. vulnerability depresivních pacientů výčtem 

osobnostních vlastností či druhy kognitivních schopností, které se autorka dočetla v odborné 

literatuře a které jí neuspokojovaly, došla k její charakteristice jako (zřejmě neuvědomované) 

strategii „neochoty snášet tíži života“ (synonymně – snížená schopnost snášet tíži života – s. 

47) realizované 6 ochrannými únikovými taktikami (od autorčina vyčlenění úniku jako 

zároveň samostatné kategorie taktik –s. 51– abstrahuji v souladu s názvem celé práce): (1) 

deficit introspekce; (2) deficit mentalizace; (3) deficit autorství; (4) rozumějící a jednající 

druhý jako náhražka vlastní subjektivity; (4) důsledek bez příčiny; (5) konstrukce alibistické 

kauzality; a (6) externí smysl a jeho vyprázdnění – což je dle autorky taktika, která nakonec 

bezprostředně vede k aktualizaci depresivních epizod (s. 52–53). 

 Poslední kapitolu Diskuse – výzkumné výsledky v teoretickém kontextu (s. 54–70) 

věnuje autorka diskusi podobností své teorie s teoriemi vybraných autorů relevantní odborné 

literatury: E. Fromm, C. G. Jung a doplňkově J. Poněšický. 

 V závěru musím přiznat, že nejsem schopen odhadnout, nakolik by práci autorky 

považovali za objevnou a inspirativní praktici, kteří se zabývají léčením trpících depresí; nebo 

současní autoři učebnic psychodynamicky orientované psychopatologie (jako např. S. 

Mentzos, jehož Lehrbuch der Psychodynamik vydal loni v českém překladu Portál). Soudím 

však, že autorka na základě vlastních empirických dat vypracovala kredibilní teorii 

zkoumaného jevu; a následně smysluplně začlenila svou teorii do diskurzu vedeného 

relevantními autory odborné literatury. Soudím tudíž, že splnila kritéria hodnocení 

diplomových prací – a to na výbornou. 
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