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Bc. Kateřina Třísková se v diplomové práci zaměřila na téma copingových strategií u depresivní poruchy. 
Depresivní porucha patří k nejčastějším psychickým onemocněním. Souvislosti stresu a deprese a jeho role 
jako jednoho z rizikových faktorů u depresivních epizod patří k tématům výzkumu v oblasti klinické 
psychologie u nás i v zahraničí. Cílem diplomové práce je zjistit možné odlišnosti v užívání copingových 
strategií u lidí s depresí a zdravou populací. 

Diplomová práce je členěná na teoretickou a empirickou část. Celkově obsahuje 78 stran, dále seznam 
literatury a přílohy. Seznam literatury je průměrně početný, obsahuje zejména základní učebnice v oblasti 
depresivní poruchy a stresu. Práci by určitě prospěl větší přehled i v oblasti výzkumných zjištění v dané 
tématice, zejména zahraničních (autorka uvádí u nás asi nejznámější výzkumy Holubové, Praška a kol.). Po 
formální stránce je možné najít mnoho gramatických nedostatků. 

V teoretické části práce se autorka věnovala tematice depresivního onemocnění a copingu. Vymezuje 
depresivní poruchu, její fáze, průběh onemocnění. V části o etiologii onemocnění uvádí autorka několik 
teorií, i vzhledem k tématu bych uvítala větší propracovanost této podkapitoly. Podobně je tomu i v 
podkapitole věnující se léčbě deprese. Autorka zmiňuje především farmakologickou léčbu, o psychologické 
se zmiňuje jen krátce. V části o copingu přináší opět základní definice a třídění, zmiňuje klasické díla v této 
oblasti, opakovaně se k nim vrací. Třídění faktorů a teorií vztahujících se ke zvládání stresu je nepřesné. 
Podávané informace jsou na vícero místech zobecňující a nepřesné (např. pasivní a aktivní copingové  
strategie a pozitivní a negativní, výskyt deprese a M. Seligman). V poslední kapitole autorka obě témata 
propojuje, podrobně popisuje několik výzkumů jak českých, tak zahraničních, vhodné by bylo ale větší 
propojení těchto výsledků. Celkově by teoretické části práce prospěla větší zaměřenost nejen na základní 
definice, ale i na nejnovější poznatky v oblasti zvládání stresu. Citační práce je nepřesná. 

V empirické části práce se autorka zaměřila na specifika užívání copingových strategií u lidí s depresivní 
poruchou ve srovnání se zdravou populací. Zvolila kvantitativní metodologii. K naplnění cíle použila 
dotazník SVF-78 a BDI-II. Výzkumný soubor depresivních osob byl tvořen lidmi s diagnózou deprese bez 
komorbidní poruchy ve věku 26 - 56 let. Sběr dat proběhl v několika psychiatrických nemocnicích. 
Srovnávací skupina byla tvořena zdravými osobami ve věku 26 - 56 let, bez přítomnosti psychiatrického 
onemocnění, s výsledkem do stanoveného skóre v BDI-II, bez traumatické zkušenosti v posledním roce a u 
žen bylo ještě přidané kritérium absence těhotenství a v posledních 6. týdnech porodu. Práce s daty, popis 
dosažených výsledků a jejich interpretace jsou nepřehledné, nepřesné, s chybami. Píše, že pro zajímavost byl 
přidán průměr rozdílu proti normám SVF-78, k čemu se to váže? Autorka si stanovila hypotézy týkající se 
pozitivních a negativních strategií, ale v popsaných výsledcích je patrná jen práce s jednotlivými škálami a 
ne celkovými hodnotami.  
Diskuse je napsaná na 6 stranách, ale s menším porozuměním. Autorka se v ní snaží o komparaci dosažených 
výsledků s jinými výzkumy a o zachycení limitů provedeného výzkumu.  

Diplomovou práci Bc. Kateřiny Třískové doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení dobře. 

 V Praze, 26.8.2019     Katarína Loneková


