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PŘÍNOSNOST tématu, kterým se autorka ve své diplomové práci zabývala, lze spatřovat v jeho 

výběru, může být užitečné napříč psychologickými aplikačními disciplínami v popisu možností vztahu 

zvládání stresu a deprese.   

CÍLEM předložené práce bylo dle slov autorky 1) zjistit existenci korelace mezi mírou symptomů 

deprese (výsledky v BDI-II) a copingovými strategiemi ( SVF-78) u lidí s depresivní poruchou; 2) 

provedení deskripce jednotlivých copingových strategií u lidí s depresivní poruchou a následné zjištění 

rozdílů v četnosti užívání copingových strategií mezi výzkumnou skupinou a komparační skupinou.  

Formulace cílů vede k očekávání odpovědí, které ale práce nakonec nepodává (např. „četnost“ strategií 

zvládání stresu u klinické populace se liší oproti běžné populaci; ano, ale autorka nepíše jak). Cíle byly 

naplněny jen částečně, z důvodu absence presentace výsledků v práci a nepřesných interpretací 

nekomplexně presentované statistické části práce.  

PO FORMÁLNÍ STRÁNCE předložená práce obsahuje 69 stran textu bez seznamu literatury, plus 

přílohy. Seznam literatury čítá 6 stran české i zahraniční literatury, práce je přehledně rozdělena do 

teoretických a empiricky zaměřených kapitol, opatřených samostatným úvodem a závěrem.  

V TEORETICKÉ ČÁSTI, která je rozdělená do 4 kapitol, se autorka nejprve v první části 

soustřeďuje na pojmy deprese, její dělení dle MKN-10 a DSM-IV, na její možnosti etiologie, léčbu a 

končí první kapitolu znovu dělením deprese. V této části postrádám dělení deprese dle DSM-V. Druhá 

část je věnována stresu, definici a různým teoriím, třetí kapitola copingovým strategiím. Až potud je 

práce zpracována ve velké míře pouze z českých zdrojů, které se mají tendenci v citacích neustále 

opakovat, například i 4x za sebou na jedné straně (viz poznámky dále). Teprve ve čtvrté, poslední 

kapitole, věnované copingovým strategiím depresivních pacientů, se autorka pokusila zařadit problém 

do kontextu českých, později skromně i do zahraničních studií. Vzhledem ke stresu je překvapivě 

málo věnováno například terapeutickým konsekvencím tohoto tématu. Práce obsahuje stále opakující 

se a za sebou jdoucí citace (str. 20, 23, 24, 44, atd., pro jejich četnost dále již nevypisuji) a řadu 

překlepů (str. 62, 63, atd. v podstatě v celé práci), kde se jedná o záměnu malých písmen za velká, pro 

velké množství opět již nebudu všechny vypisovat.  

V EMPIRICKÉ ČÁSTI se autorka pokouší standardním způsobem představit výzkumný problém, 

cíle výzkumu a sadu hypotéz, výzkumné metody a popis sběru dat. Poté již charakterizuje výzkumný 

soubor (klinický a kontrolní, získaný na základě online aplikace). Bylo by vhodné popsat číslo a 

datum schválení jednání etické komise, pokud byla jedna pro všechny psychiatrické nemocnice; nebo 

etických komisí, které ve všech psychiatrických nemocnicích výzkum schválila. Bylo by vhodné, aby 

diagnózu deprese a její typ určil ošetřující psychiatr, tyto informace zcela ve výzkumném vzorku 

chybí, tedy není jasné jakou skupinu depresivních pacientů autorka zpracovala. Dále autorka přechází 

k výsledkům empirických zjištění. Autorka zvolila jako inklusivní kritérium depresi bez komorbidit 

v době psychiatrické hospitalizace, což ztížilo její výběr, zdravou skupinu ohraničila exlusivním 

kritériem (kromě jiných proměnných), a to limitem skóru v BDI-II. Popisná data, kromě koláčových 

grafů sociodemografických proměnných, jsou prezentována velice nepřehledně, vlastně zcela chybí: 

popisná statistika BDI-II a SVF-78, průměry, SD, mediány, kvartily. Není zcela jasné, jak pracovala 

autorka s vyhodnocením dat SVF 78. V ČR existuje standardizované hodnocení, tj. výsledek se 

převádí dle pohlaví na percentily nebo T skóry. V diskusi autorka píše, že výsledky nebyly srovnávány 

s normami, tudíž bylo zřejmě pracováno s HS, ale to není zcela jasné. Přesto se v tabulce 3 potom 

s normami výsledky srovnávají. 

EMPIRICKÁ ČÁST OBSAHUJE MNOHO NEJASNÝCH INTERPRETACÍ. Například u H1 

autorka s odkazem na tabulku 1 na začátku uvádí, že „na hodnotách Pearsonova korelačního 

koeficientu r můžeme vyčíst, že ve zvládacích strategiích 1 – 7, které sytí pozitivní copingové 

strategie, je korelace záporná. To vypovídá o skutečnosti, že čím vyšší intenzita depresivity, tím méně 



lidé s depresivním onemocněním užívá pozitivních copingových strategií“. Autorka ale neuvádí, že 

tato korelační síla je signifikantní jen a pouze u strategie 7, navíc odpovídá na něco jiného, než je 

hypotéza. Dále pokračuje: „naopak u strategií 10 – 13, které odkazují na negativní copingové strategie, 

se ukazuje korelace pozitivní. S narůstající intenzitou depresivity zároveň stoupá četnost využívání 

negativních copingových strategií“. Opět mylně uvádí argumentováním síly korelace o 

signifikantnosti vztahu, jelikož pro strategii 12 neplatí signifikantní platnost a navíc je v tomto řádku 

chyba. V celé interpretaci této hypotézy chybí vysvětlení signifikantnosti vztahů. Pro hypotézy H2-H5 

byly použity jako ilustrace a nepřesné interpretace výsledky z tabulky 3 a 4.  Tabulka 3, založená na t-

testu, tedy testu, který hodnotí rozdíly průměrů dle autorky ukazuje „zobrazení deskriptivní statistiky 

jednotlivých copingových strategií u lidí s diagnózou deprese. Lze z ní vyčíst, že 7 žlutě zvýrazněných 

strategií dosahuje statisticky významného rozdílu v užívání těchto strategiích. 4 strategie dokonce 

spadají pod hladinu alfa 1 %. Jsou jimi podhodnocení, náhradní uspokojení, vyhýbání se, úniková 

tendence, perseverace, rezignace a sebeobviňování“. Z této tabulky není jasné, s kým jsou pacienti 

s depresí srovnáváni a zda jsou průměry v jednotlivých škálách opravdu vyšší nebo nižší, jelikož 

průměry nejsou uvedeny. Teprve dále v textu se dozvíme, že “pro zajímavost v tabulce č. 3 byl přidán 

průměr rozdílu oproti normám SVF-78“. Dále již autorka pokračuje tabulkou 4, kde opět bez popisné 

statistky hodnotí na základě t- testu, zde již skupiny kontrolní a klinické, výsledky hypotéz (bez M a 

SD), zaměňuje interpretace např. „Zde je vidět velký signifikantní rozdíl mezi užíváním strategií 1-7 

…..průměrové rozdíly vykazují zejména záporné hodnoty, což poukazuje na menší četnost užívání 

těchto strategií“. V případě metody SVF-78 se tedy jedná o míru užívání strategie ne o její četnost. Na 

základě toho autorka přijímá všechny hypotézy, kromě poslední, což nedokážu bez popisné statistiky 

dat posoudit. Autorka vůbec nepracuje s konceptem metody, tj. s negativními a pozitivními strategiemi 

celkově, ty z dalšího zkoumání zcela vyloučila a zaměřila se jen na konkrétní škály 1-13. Nepracovala 

dále s mírou deprese v kategoriích BDI-II, která by obohatila její zkoumání. Empirická práce je 

prezentována a zpracována na velmi nízké úrovni.  

DISKUSNÍ ČÁST opakuje znovu hypotézy a jejich nepřesné interpretace z části empirické.  V práci 

nebyly zodpovězeny otázky adekvátním způsobem. 

CELKOVĚ je třeba říci, že autorka 

- ukázala pozitivní zájem o tento typ onemocnění  

- předložila práci s podprůměrně zpracovanou teoretickou částí,  

- formulace hypotéz neprokazuje opravdovou znalost dvou dg. metod, které studentka použila,  

- neporadila si dobře s empirickým ověřením hypotéz, včetně statistického zpracování,  

- neuměla vhodně pracovat s interpretací výsledků  

- naznačila v závěru možné další směrování výzkumu v diskusní části, včetně kritiky limitů práce.  

 

Předloženou práci HODNOTÍM   d o b ř e   a DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ.  

V Praze 24.8.2019 

 PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. 


