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Předložená bakalářská práce se zabývá zkoumáním sociální kognice jedinců trpících 

depresivní poruchou. Tento fenomén je nahlížen prizmatem evolučních psychologů, 

konkrétně skrze jednu z adaptivních hypotéz deprese, tzv. Analytická ruminační hypotéza. 

Autoři hypotézy navrhují, že je možné, že část z pozitivně diagnostikovaných případů 

deprese může ve skutečnosti přestavovat přirozenou reakci, která se vyvinula v procesu 

přírodního výběru. Podle ARH dochází vlivem deprese ke zlepšení komplexních analytických 

schopností, jež jsou nezbytné při řešení sociálních dilemat, které stály u propuknutí deprese. 

 

Autorka si klade za cíl zhodnotit, zda deprese může zlepšit výkon v procesu zpracování 

informací a zda redukuje chybovost úsudku. Tohoto cíle chce dosáhnout porovnáním výkonu 

skupiny zdravých participantů s výkonem skupiny klinicky depresivních jedinců ve dvou 

metodách (Pravda nebo lež a Schůzka naslepo) zachycujících schopnost sociální kognice.   

 

Text práce je tradičně rozdělen na část teoretickou a empirickou. Formální i stylistická 

stránka textu jsou na vysoké úrovni. Použitá literatura je relevantní, velmi často se jedná o 

zahraniční zdroje. Teoretická část je logicky členěna na 3 hlavní kapitoly. V první kapitole se 

autorka zabývá vymezením deprese a její klasifikací. V další části je popsáno několik 

teoretických modelů deprese vycházejících z evoluční teorie. Poslední kapitola pojednává o 

konceptu sociální kognice a o tom, jaký vliv na tuto schopnost může mít depresivní porucha. 

V empirické části jsou postulovány cíle výzkumu, hypotézy, výzkumná metoda, výsledky a 

diskuze. Metody statistického zpracování dat jsou vhodně zvoleny. Výsledky jsou popsány 

velmi detailně. Hypotéza o zlepšených analytických schopnostech se nepotvrdila. Výkon 

obou skupin se v obou použitých metodách nelišil. 

 

Velmi pozitivně hodnotím zpracování diskuze, ve které autorka předkládá několik možných 

interpretací výsledků své studie, zmiňuje její možné limitace a v neposlední řadě také 

navrhuje začlenění těchto výsledků do širší studie, jíž je tento výzkum součástí. 

 

Na základě posouzení obsahové i formální stránky bakalářské práce Justýny Beránkové 

“Pozitivní aspekty depresivní poruchy na sociální kognici” deklaruji, že práce splňuje 

požadavky standardně kladené na výstupy tohoto druhu a práci doporučuji k obhajobě. 

 

 


