
Přílohy

Příloha 1. Informovaný souhlas pro mexický vzorek



Příloha 2. Informace pro pacienty pro mexický vzorek



Příloha 3. Screening pro mexický vzorek

Déjeme hacerle unas preguntas para asegurarme que Ud. Es apto para este investigación:

1. ¿Ha tenido en los últimos 12 meses problemas con el uso 
excesivo o adicción al alcohol?

SÍ - NO

2. ¿Ha tenido en los últimos 12 meses problemas con el uso 
excesivo o adicción a las drogas?

SÍ - NO

3. ¿Ha usado en los últimos 12 meses algún tipo de medicinas 
de forma no moderada? ¿Cuál?

SÍ - NO

4. ¿Sufre Ud. de alguna enfermedad grave física? ¿Cuál? SÍ - NO

5. ¿Alguna vez ha tenido convulsiones epilépticas? SÍ - NO

6. ¿Alguna vez ha estado inconsciente más de 5 minutos? SÍ - NO

7. ¿Sabe Ud. si tiene anormalidades de tiroideo?

(SÍ = no curadas)

SÍ - NO

8. MUJERES: ¿Está Ud. embarazada? SÍ - NO

Diagnóstico según el expediente del paciente:



Příloha 4. Expresivní psaní pro mexický vzorek

Escritura expresiva

Le queremos pedir que escriba, en los siguientes 20 minutos, sobre sus pensamientos y 

sentimientos  más  profundos  acerca  de  cualquier  evento  difícil  o  emocionalmente 

inquietante  que  haya  experimentado recientemente.  El  tema que  está  por  escribir  se 

puede asociar con experiencias estresantes o traumáticas en el pasado. Queremos que 

escriba  libremente  y  sea  lo  más  abierto  posible  en  explorar  sus  emociones  y 

pensamientos con el mayor detalle. El tema puede estar asociado con sus relaciones con 

otras personas incluyendo a sus padres, pareja, amigos o parientes. Si lo desea, puede 

relacionar sus experiencias con su pasado, presente o futuro, o con quien interactuó en el 

pasado, con quien quiere interactuar en el futuro o con quien está interactuando ahora. 

No se preocupe por la  gramática o la  ortografía,  eso no es importante.  Todo lo que 

escriba será absolutamente confidencial.



Příloha 5. PCQ a ARQ pro mexický vzorek





Příloha 6. Zpětný překlad pro Expresivní psaní

Expresivní psaní

Rádi bychom Vás požádali o to, abyste v následujících 20 minutách napsal(a) o Vašich 

nejhlubších myšlenkách a pocitech týkajících se jakékoliv emocionálně náročné nebo 

znepokojivé situace, kterou jste zažil(a) v poslední době. Téma, o kterém budete psát, 

může být spojené se stresovými nebo traumatickými zážitky z minulosti. Rádi bychom, 

abyste psali volně a neomezeně a abyste byl(a) co nejotevřenější co se týče líčení Vašich 

emocí a myšlenek do detailu. Téma může být spojeno s Vašimi vztahy s jinými lidmi 

včetně Vašich rodičů, partnerů, přátel nebo příbuzných. Pokud chcete, můžete navázat 

dané zážitky s Vaší minulostí, přítomností nebo budoucností, nebo s osobami, se kterými 

jste byl(a) ve styku v minulosti,  se kterými chcete být ve styku v budoucnu, nebo se 

kterými  se  setkáváte  v přítomnosti.  Neberte  ohled  na  gramatiku  a  pravopis,  na  nich 

nezáleží. Vše, co napíšete, zůstane přísně důvěrné. 



Příloha 7. Zpětný překlad pro PCQ a ARQ

Dotazník o vnímané komplexitě problémů (PCQ)
Většina  lidí  naráží  během života  na  různé  typy problémů (týkajících  se  například  osobních 
záležitostí, partnerského vztahu, školy, práce atd.). Zamyslete se nad problémy, se kterými jste se  
setkal(a) během posledních 2 týdnů a zakroužkujte číslo odpovídající každému z následujících 
výroků.

Jednoznačně 
nesouhlasím

Spíše 
nesouhlasím

Spíše 
souhlasím

Jednoznačně  
souhlasím

1. Tyto problémy jsou komplikované. 1 2 3 4

2. Tyto problémy jsou těžko řešitelné. 1 2 3 4

3. Kvůli těmto problémům mám dilema. 1 2 3 4

4. Je těžké si u těchto problémů představit 
správná řešení.

1 2 3 4

5. Zatím nevím, jak tyto problémy řešit. 1 2 3 4

6. Je těžké se s těmito problémy skutečně 
vypořádat.

1 2 3 4

7. Kvůli těmto problémům se cítím zmatený 
ohledně toho, co mám dělat.

1 2 3 4

8. Nevím jak těmto problémům čelit. 1 2 3 4

Připište “X” ke všem typům problémů se kterými jste se setkal(a) během posledních dvou 
týdnů. Podtrhněte prosím ty, kvůli kterým jste se cítili ještě hůře.
_____ Finanční problémy.
_____ Problémy ve škole.
_____ Problémy v partnerském vztahu.
_____ Život se mi začal bortit tak, že jsem to nechápal(a) nebo jsem nad tím neměl(a) kontrolu.
_____ Nemoc, které jsem podlehl, způsobila to, že se věci staly ještě složitější.
_____ Osobně jsem neuspěl nebo selhal v něčem, co pro mě bylo důležité. 
_____ Stalo se něco nepříjemného nebo trapného.
_____ Udělal(a) jsem chybu nebo jsem učinil(a) špatné rozhodnutí. 
_____ Mám dilema, ve kterém ani jedno z možných řešení mi nepřipadá dobré. 
_____ Mám problémy s někým, s kým chci (nebo musím) mít dobré vztahy. 
_____ Ztratil jsem někoho nebo jsem se rozešel(a) s někým pro mě důležitým. 
_____ Těžko zvládám své povinnosti nebo svá očekávání. 
_____ Existuje riziko, že budu mít v blízké budoucnosti problémy. 
_____ Měl(a) jsem problém, který bych si býval(a) rád(a) nechal(a) pro sebe. 
_____ Stalo se něco, co není na tomto seznamu. 
_____ V posledních týdnech jsem se nesetkal(a) ani s problémy ani se stresem. (Pokud 
zaškrtnete tento výrok, nezaškrtávejte žádný z předchozích výroků).



Dotazník o analytické ruminaci (Analytical Rumination Questionnaire, ARQ)
Když jste během posledních dvou týdnů přemýšlel(a) o svých problémech, jak často jste dělal(a)  
následující věci?

Nikdy Občas Často Vždy

1. Pokusila(a) jsem se najít odpověď na mé problémy. 1 2 3 4

2. Pokusil(a) jsem se najít nejlepší řešení pro mé problémy. 1 2 3 4

3. Pokusil(a) jsem se najít způsob, jak se držet svých cílů. 1 2 3 4

4. Zamyslel(a) jsem se, jestli by některé z možných 
rozhodnutí vyřešily nebo zhoršily moji situaci. 

1 2 3 4

5. Zamyslel(a) jsem se, jestli by má možná řešení jednoho 
problému mohly zhoršit mé další problémy. 

1 2 3 4

6. Pokusil(a) jsem se najít cíl nebo záměr, který by měl pro 
mě význam. 

1 2 3 4

7. Pokusil(a) jsem se zjistit co je v mém životě špatně. 1 2 3 4

8. Pokusil(a) jsem se hluboce zamyslet nad mými potížemi. 1 2 3 4

9. Zamyslel(a) jsem se o možnostech vyřešení mých 
problémů. 

1 2 3 4

10. Přemýšlel(a) jsem o všech způsobech kterými se mi 
ztížil život. 

1 2 3 4

11. Přemýšlel(a) jsem o všech aspektech mých problémů, 
které musím řešit.

1 2 3 4

12. Pokusil jsem se zjistit, jak se nejlépe vyhnout budoucím 
problémům.

1 2 3 4

13. Pokusil(a) jsem se pochopit minulost i současnost. 1 2 3 4

14. Pokusil(a) jsem se ponaučit z mých chyb. 1 2 3 4

15. Pokusil(a) jsem se pochopit proč mám tyto problémy. 1 2 3 4

16. Pokusil(a) jsem se zjistit které z mých problémů byly 
nejdůležitější a které bych měl(a) řešit nejdříve. 

1 2 3 4

17. Pokusil(a) jsem se zjistit co jsem udělal(a) špatně. 1 2 3 4

18. Pokusil(a) jsem se vidět to nejlepší z té nejhorší situace. 1 2 3 4

19. Pokusil(a) jsem se najít nejlepší způsob, jak vyřešit 
důležitý problém. 

1 2 3 4

20. Přemýšlel(a) jsem nad tím co můžu udělat, abych se 
vyhnul(a) těmto problémům.

1 2 3 4



Příloha 8. Demografické grafy

Graf  1. Histogram zobrazující  rozložení  pohlaví  u  klinických  a  kontrolních  skupin  v  obou 
kulturách.

Graf  2. Histogram  zobrazující  rozložení  věku  u  klinických  a  kontrolních  skupin  v  obou 
kulturách.



Graf 3. Histogram zobrazující  rozložení  vzdělání  u  klinických a  kontrolních skupin v obou 
kulturách.

Graf  4. Histogram  zobrazující  rozložení  stavu  u  klinických  a  kontrolních  skupin  v  obou 
kulturách.

      svobodný/á
      ženatý/á
      rozvedený/á
      vdovec/vdova
      

Pro český vzorek:
      základní
      střední
      střední s maturitou
      vysokoškolské Bc.
      vysokoškolské Mgr. a vyšší

Pro mexický vzorek:
      první stupeň základní školy
      druhý stupeň základní školy
      střední škola
      vysokoškolské Bc.
      vysokoškolské Mgr. a vyšší



Graf 5. Histogram zobrazující rozložení pracovního zařazení u klinických a kontrolních skupin 
v obou kulturách.

      pracuje/studuje
      pracovní neschopnost
      nepracuje/nestuduje
      důchod
      mateřská dovolená



Příloha 9. Analýza výsledků  testem MannWhitney zvlášť 

pro oba vzorky

Český vzorek Klinická
 (N = 51) 

Kontrolní 
(N = 11)

Mann-Whitney

M SD M SD U Z p r
MADRSa 28.56 6.98 1.09 1.64 8 -5.020 <.001** .638
   koncentrace 3.04 1.11 0.36 1.21 55 -4.294 <.001** .545
   suicidium 2.00 1.46 0.00 0.00 44 -4.451 <.001** .565
BDI-II 31.76 12.07 2.64 3.41 3 -5.117 <.001** .650
   koncentrace 1.61 0.67 0.18 0.60 49 -4.630 <.001** .588
   rozhodování 1.73 0.96 0.09 0.30 43 -4.531 <.001** .575
   suicidium 0.82 0.68 0.00 0.00 82.5 -4.108 <.001** .522
RAVLT I 5.98 1.67 7.45 0.69 112 -3.157 .002** .401
RAVLT V 11.96 2.95 13.36 1.29 207 -1.292 .196 .164
RAVLT B 5.12 1.66 6.91 2.12 141.5 -2.539 .011* .322
RAVLT VI 10.74 2.89 11.36 4.03 209 -1.246 .213 .158
RAVLT I-V 48.74 10.01 76.36 6.52 0 -5.167 <.001** .656
RAVLT 30 10.00 3.54 11.73 4.22 178 -1.829 .067 .232
RAVLT rekognice 13.12 3.79 14.18 0.98 271 -0.083 .934 .011
RAVLT falešně 2.04 2.63 0.45 0.69 189 -1.716 .086 .218
TMT A 39.51 14.88 28.55 6.88 136 -2.665 .008** .338
   chyby 0.04 0.20 0.00 0.00 269.5 -0.662 .508 .084
TMT B 90.73 35.56 71.18 23.16 183.5 -1.788 .074 .227
   chyby 0.39 0.75 0.36 0.51 263.5 -0.394 .693 .050
PCQ 30.73 7.09 14.91 5.41 32.5 -4.575 <.001** .581
ARQ 51.67 10.86 33.64 10.38 67.5 -3.928 <.001** .499
*p<0,05; **p<0,01; aMADRS pro klinickou skupinu CZ N=50



Mexický vzorek Klinická 
(N = 20) 

Kontrolní 
(N = 20)

Mann-Whitney

M SD M SD U Z p r
MADRSa 24.70 7.55 2.85 2.39 0 -5.240 <.001** .828
   koncentrace 2.50 1.15 0.35 0.49 30.5 -4.764 <.001** .753
   suicidium 1.65 1.35 0.00 0.00 40 -4.908 <.001** .776
BDI-II 33.85 9.76 4.50 3.38 0 -5.419 <.001** .857
   koncentrace 1.50 0.76 0.25 0.44 42.5 -4.539 <.001** .718
   rozhodování 2.00 0.92 0.10 0.31 16 -5.314 <.001** .840
   suicidium 0.75 0.79 0.00 0.00 80 -4.052 <.001** .641
RAVLT I 4.85 1.81 6.35 2.06 114 -2.371 .018* .375
RAVLT V 11.10 2.45 12.50 1.28 131 -1.896 .058 .300
RAVLT B 4.15 1.73 5.90 1.89 92.5 -2.943 .003** .465
RAVLT VI 9.80 2.67 10.40 2.50 173.5 -0.723 .470 .114
RAVLT I-V 42.00 10.41 50.85 6.36 103.5 -2.615 .009** .413
RAVLT 30 9.50 2.59 10.55 2.37 157 -1.172 .241 .185
RAVLT rekognice 13.90 1.48 14.10 1.17 192.5 -0.219 .827 .035
RAVLT falešně 3.50 3.43 2.60 4.04 166 -0.938 .348 .148
TMT A 33.00 9.88 26.75 7.67 122.5 -2.101 .036* .332
   chyby 0.05 0.22 0.00 0.00 190 -1.000 .317 .158
TMT B 81.60 29.88 58.80 11.69 87.5 -3.045 .002** .481
   chyby 0.40 0.68 0.10 0.31 158 -1.632 .103 .258
PCQ 33.00 10.51 16.60 4.72 27.5 -4.835 <.001** .764
ARQ 58.85 10.17 55.75 10.87 184 -0.434 .665 .069
*p<0,05; **p<0,01
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