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Posudek vedoucího diplomové práce: 

 

Název práce: Deprese jako únik před tíží života: analýza rozhovorů 

Autorka: Bc. Magda Bartošková 

 

 Autorka si ve své práci stanovila za cíl zmapovat vnitřní svět myšlení a prožívání 

depresivních jedinců. Poté vhodným způsobem skrze určité „mezery“ v konceptu 

vulnerability (považované za jednu z možných příčin deprese) otevírá a formuluje své 

výzkumné otázky: 1) Existují nějaké typické společné znaky myšlení lidí trpících depresí? 

2) Čím je specifická depresivní zkušenost? 3) Jak lze tuto zkušenost uchopit „zevnitř“, tj. jak 

dává smysl a jak ji prožívají depresivní lidé? 4) Jak jí uchopit v celku lidské osoby, tj. jako 

určitý „způsob organizace zkušenosti“? 5) Jak takové uchopení koresponduje s různými 

přístupy k depresi? Jako cestu vedoucí k odpovědím na tyto otázky autorka zvolila kombinaci 

narativního přístupu (především jako metody sběru dat) a zakotvené teorie (jako postupu 

analýzy). 

 Pro analýzu společných prvků „depresivního modu života“ autorka použila mírně 

modifikovanou podobu zakotvené teorie. Tuto volbu považuji za vhodnou a náležitou. 

Autorka zde postupovala vzorovým způsobem, tj. kontrolovaným a časově náročným 

způsobem postupovala od dat, nespěchala na zobecnění a nechávala své pojmy vynořit se 

z bohatých dat narativních rozhovorů. Postupně se tak řadou kroků přes obecnější kategorie 

dostala k formulaci obecného (paradigmatického) modelu. Výsledkem její analytické práce je 

sestavení modelu „depresivního modu organizace zkušenosti“. Takovouto formulaci pro 

název modelu považuji za vhodnou, protože umožňuje pojmout jak myšlení, tak také 

prožívání a jednání zkoumaných osob. 

 Za klíčový krok a za jakousi „pointu“ práce považuji propojení obecných kategorií 

(jako jsou: externí smysl, únik, konstrukce alibistické kauzality, deficit autorství a deficit 

introspekce) integrujícím a propojujícím pojmem „snížená schopnost snášet tíži života“. 

Tento pojem umožňuje chápat depresi jako „únik před svobodou“ i jako „únik před šíří 

spektra prožívání“, a umožňuje tak vztáhnout navržený model ke dvěma teoretickým 

kontextům, tj. k pojetí E. Fromma a C. G. Junga (Je zvláštní, že s autorčiným modelem 

korespondují a setkávají se v něm tato dvě v mnohém velmi neslučitelná a rozporná pojetí. To 

však nepovažuji za chybu, ale naopak, za tvůrčí výkon, vykračující z ustanovených schémat 

chápání a hodnocení psychologických teorií, včetně možnosti jejich propojování.). 

Z Frommova pojetí autorčin model zajímavě osvětluje především „existencialistická“ část 
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jeho teorie (známá především z jeho práce „Útěky před svobodou“). Z Jungova pojetí je to 

pak jeho pojetí kompenzace jednostranného přizpůsobení a přesunu a „ochuzení“ libida 

projevující se v depresivním prožívání specifického stavu „uvíznutí“. Obě pojetí jsou tak 

schopna svým způsobem porozumět onomu paradoxu deprese, kdy snaha uniknout tíži života 

vede k pravému opaku, tj. k ještě větší nesnesitelnosti a tíži. Právě v tomto jak Frommovo, tak 

také Jungovo pojetí (i přes svoji neslučitelnost v řadě jiných ohledů) podporují a osvětlují 

model depresivní organizace zkušenosti jako neúspěšného pokusu uniknout tíži života.  

 Ve své práci autorka tvůrčím způsobem propojila své výzkumné otázky a použitou 

metodu s teoretickým kontextem. Obzvláště oceňuji její schopnost interpretace, kdy 

nespěchala se zobecněním a uvážlivě hledala a nalézala pojmy a teoretické kontexty, vracela 

se zpátky a znovu zkoušela věci jinak. Vytvořený model považuji za originální a inspirující. 

Práce splňuje formální kritéria a obsahuje všechny stanované součásti. 

 Bc. Magda Bartošková prokázala ve své diplomové práci schopnost analyzovat a 

interpretovat zkoumaná data a vztahovat je ke kontextu teoretických souvislostí. Práci 

doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 5. ledna 2013 

          Vladimír Chrz 

 

 

 

 


