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Abstrakt: 

Předkládaná diplomová práce řeší problematiku copingových strategií u lidí léčících 

se pro depresivní poruchu. Zabývá se souvislostmi depresivního prožívání a volbou 

copingových strategií. Cílem této práce je zjistit, zda existuje rozdíl ve výběru a užívání 

copingových strategií u lidí s diagnózou deprese ve srovnání s lidmi nepsychiatrické populace. 

V literárně přehledové části je pozornost věnována depresivní poruše, jejímu popisu 

a symptomům. Dalšími tématy jsou definice a teorie stresu, v návaznosti na to pak samotné 

strategie zvládání stresu.  

Empirická část disponuje kvantitativním výzkumem s využitím dotazníkového šetření. 

Jako metodologické nástroje byly použity dotazníky SVF-78 a BDI-II. Cílem praktické části 

bylo identifikovat a pospat specifika užívání copingových strategií u lidí s depresivním 

onemocněním oproti lidem bez depresivního onemocnění, a pokud ano, jaké zvládací strategie 

převládají, nebo naopak jsou ve statisticky menší míře používány. Výzkum prokázal specifika 

v užívání copingových strategií u lidí s diagnózou deprese. Lidé s diagnózou deprese užívali 

signifikantně častěji negativní copingové strategie. V tomto výzkumu byly nejčastěji lidmi 

s depresivní poruchou užívány strategie perseverace a sebeobviňování. Naopak nejméně 

užívanou strategií lidmi s depresí byla strategie podhodnocení. Výzkum ukázal také korelaci 

mezi výsledky BDI-II a jednotlivými strategiemi. Byla zde nalezena pozitivní korelace mezi 

zvyšujícími se hodnotami dotazníku BDI-II a větší mírou užívání negativních copingových 

strategií, a naopak menší mírou užívání pozitivních copingových strategií.  
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Abstrakt: 

The submitted thesis deals with coping strategies for people treated with depressive 

disorders. It deals with the context of the experience of depression and the choice of coping 

strategies. The aim of this work is to find out whether there is a difference in the selection and 

use of coping strategies in people diagnosed with depression compared to non-psychiatric 

population. 

In the literary review, attention is paid to the depressive disorder, its description and 

symptoms. Other topics are the definition and theories of stress, followed by the stress 

management strategies. 

The empirical part has quantitative research using a questionnaire survey. SVF-78 and 

BDI-II questionnaires were used as methodological tools. The aim of the practical part was  

to find out whether there is a difference in the use of coping strategies in people with 

a diagnosis of depression compared to the general population and if so, what defensive 

strategies are prevalent or, on the contrary, are used statistically less. Research has 

demonstrated the specifics of using coping strategies in people with a diagnosis  

of depression. People with a diagnosis of depression frequently use significantly more 

negative coping strategies. In this study, users with depression disorder were using 

perseverance and self-blaming strategies. On the contrary the least used strategy was  

the underestimation strategy. The study has also shown correlates BDI-II results with other 

strategies. A positive correlation was found between the increasing values of the BDI-II 

questionnaire and the greater use of negative coping strategies, and the lesser abuse of positive 

coping strategies.  
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Úvod 

Moderní doba s sebou přináší mnoho výzev, možností a může vyvolávat pocit stresu. 

Stres je běžnou součástí každodenního života. Každý jedinec se se stresem vyrovnává jinak – 

po svém – podle zkušeností, povahy atp. Tyto způsoby vyrovnávání se se stresem  

se odborně nazývají copingové strategie. Tato práce může pomoci rozlišit, jaké copingové 

mechanismy jsou u depresivní populace více nebo méně používány na rozdíl od zdravé 

populace. 

Během své práce na Lince důvěry a praxí během školy jsem přicházela do styku  

s lidmi, kteří trpěli depresivními symptomy nebo měli depresi přímo diagnostikovanou  

od svého lékaře, toto téma mne velmi zaujalo a rozhodla jsem se ho rozpracovat již 

v bakalářské práci a následně i v diplomové práci.  

Co je to ale vůbec deprese? Jedná se o onemocnění, které je zařazeno do afektivních 

poruch nálad. V psychologickém slovníku lze najít tuto definici: Duševní stav charakteristický 

pocity smutku, skleslosti, vnitřního napětí, nerozhodnosti, spolu s útlumem a zpomalením 

duševních i tělesných procesů, ztrátou zájmů a pokleslým sebevědomím, úzkostí, apatií, 

sebeobviňováním a útlumem.“ (Hartl, Hartlová, 2009, s. 105).  

 

V odborné literatuře se lze dočíst, že je deprese označována jako jedno z nejčastějších 

onemocnění moderní doby. Takto o depresi mluví také odborníci jako například Praško 

(2015). Dle aktuálních statistik Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, 

dále jen WHO) depresivním onemocněním trpí až 11,9 % světové populace a do roku 2020 

predikují zhoršení obecně všech afektivních poruch. WHO předpokládá, že v delším časovém 

úseku – do roku 2030 – budou tyto poruchy jedněmi z nejvíce zatěžujících onemocnění 

a druhou nejčastější příčinou neschopnosti či invalidity (WHO, 2001). Hawton a Heeringen 

(2009) uvádějí, že deprese se ukazuje být příčinou u více než poloviny pokusů o sebevraždu.  

Při své praxi v nemocnici jsem se pohybovala i na dvou psychiatrických odděleních – 

oddělení pro klienty s neurotickými problémy a pro klienty se závislostmi. Bylo zřejmé,  

že u těchto dvou skupin klientů v případě běžných stresových situací dochází k odlišným 

reakcím. Během mého pozorování ve většině případů klientů s depresí docházelo 

k neustálému vracení se ke stresové situaci a přemýšlení o ní. Klienti nebyli schopni se od ní 

odpoutat, anebo naopak od stresové situace utíkali, a tím utíkali od jejího řešení. Projevovali 

se nečinně až apaticky, pasivně a sebekriticky, téměř neúměrně své situaci. Své neúspěchy 
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globalizovali. V případě klientů se závislostmi docházelo k vyhýbavým reakcím.  

To dokazují již existující výzkumy, například v diplomové práci, která se zabývá vztahem 

mezi obrannými mechanismy a copingovými strategiemi u lidí závislých na alkoholu (Spáčil, 

2018). 

V důsledku všech zmíněných bodů jsem se rozhodla zaměřit se pouze na skupinu 

klientů trpících depresivním onemocněním, neboť mě během účasti na skupinových sezeních 

napadla otázka: „Vyrovnávají se takto nemocní klienti se stresovými situacemi stejně jako 

neklinická populace?” Stres a deprese jsou v poslední době velmi diskutovaná témata. V této 

diplomové práci bude zkoumáno, zda lidé s diagnózou depresivního onemocnění zvládají 

stresové situace jinak než lidé bez tohoto onemocnění. Konkrétněji řečeno, zda u nich existují 

určitá specifika ve využívání copingových strategií.  

V teoretické části je pozornost věnována tématu deprese, její charakteristice včetně 

symptomů, etiologii a prevalenci, dále stresu, jeho vymezením a teoriím, a copingovým 

strategiím, jejich terminologii a definováním. V její druhé polovině jsou tato témata propojena 

prostřednictvím doposud existujících výzkumů, které se podobným tématem zabývaly.  

V praktické části bude popsán výzkum a jeho specifika. Podrobná analýza dat mapující 

jednotlivé cíle této diplomové práce, diskuze nad výsledky a jejich shrnutí. Primárním cílem 

výzkumu bude identifikovat a popsat specifika užívání copingových strategií u lidí léčících se 

pro depresivní onemocnění. 

Tuto diplomovou práci bych ráda věnovala všem, kterých se toto onemocnění týká 

nebo jím trpí jejich blízká osoba, a zároveň doufám, že by mohla přinést nové poznatky, které 

by mohly být podkladem pro větší výzkum a následné využití v praxi.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Deprese a její charakteristika 

Pojem deprese vznikl od latinského slova deprimere, ve kterém de znamená „dovnitř“  

a primere „tlačit“. V překladu lze pojem vyložit jako interní stlačenost. Používají  

se synonyma jako „otupělost, skleslost, stísněnost“ nebo „melancholie či apatie“ (Křivohlavý, 

2013). Toto lingvisticko-historické ohlédnutí napovídá, co si pod termínem deprese představit 

a jaká deprese je. Jedná se o onemocnění, jehož součástí jsou nepříjemné pocity smutku, 

poklesu nálady až apatie. Různí autoři uvádí tyto definice deprese:  

Nakonečný (2003) ve své knize definuje depresi takto: „Deprese je stav hluboké 

sklíčenosti, skleslosti, smutku, pasivity, ztráty zájmu a rezignace, je druhem psychické poruchy 

různého původu.“ (s. 429). 

 

Praško, Prašková a Prašková (2015) dodávají, že se jedná o nemoc celého organismu, 

nejen o náladu jedince.  

 

Hartl, Hartlová (2009) uvádějí, že se jedná o útlum a zpomalení duševních i tělesných 

procesů doprovázených pokleslým sebevědomím, až apatií. 

 1.1 Symptomy deprese 

 Primárními příznaky signalizujícími toto onemocnění jsou dlouhodobě přetrvávající 

smutek, depresivní nálada, ztráta zájmu o aktivity, které nemocného bavily, a s tím související 

pokles energie (MKN-10, 2008). Nezřídka se také vyskytují abnormality  

ve spánkovém režimu, který byl pro jedince běžný před vznikem deprese (Laňková & Raboch, 

2013). Vyskytují se ranní pesima, pokles energie, který je spojen s časným probuzením, dále 

únava a negativní myšlenky. Současně tyto stavy mohou být doprovázené negativní náladou 

a úzkostmi (Hosák et al., 2015). 

Sekundárními nebo také vedlejšími příznaky bývá porucha pozornosti, snížená 

schopnost soustředit se, snížená sebedůvěra a schopnost víry v sebe sama nebo 

neopodstatněné pocity viny. Dalšími příznaky jsou pocity bezmoci, ztráta smyslu života, 

ztráta zájmu o sexuální život, neklid, nadměrná podrážděnost, potíže se zapamatováváním 

nebo rozpomínáním, celkově s pamětí. Mohou se objevovat i somatické problémy jako bolesti 

hlavy, poruchy trávení, zácpa nebo dlouhodobé bolesti. Dále pak pocity napětí a ustaranost. 
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Výjimkou nejsou ani myšlenky na sebevraždu nebo pokusy  

o ni (Večeřová-Procházková, 2007). Občasné a pomíjivé pocity smutku jsou běžnou 

záležitostí jako přiměřená adaptační reakce na stresové události nebo na prožité, bolestivé 

situace (Hosák et al., 2015). 

Znát symptomy je důležité pro správnou a včasnou diagnostiku tohoto onemocnění 

kvůli započetí léčby a prevenci recidivy. Čím dříve se diagnostika provede, tím lépe, protože 

jak bylo uvedeno výše, deprese může být v těžších formách doprovázena suicidálními 

myšlenkami nebo pokusem o suicidum. 

 1.2 Klasifikace deprese 

Deprese je v 10. revizi Mezinárodní klasifikaci nemocí (dále jen MKN-10) zařazena 

mezi afektivní poruchy nálady (F30 – 39) a je zde specifikována jako chorobně smutná 

nálada (MKN-10, 2008). V DSM-V je klasifikace afektivních poruch mírně odlišná  

a je zařazena také z důvodu, že napříč prací jsou uvedeny zahraniční výzkumy, které vychází 

z klasifikace deprese z této příručky. Bude zde uveden seznam klasifikace afektivních poruch, 

který je v dnešní době nejvíce používán podle MKN-10 a DSM-V. 

1.2.1 Dělení dle MKN-10 (2008) 

Deprese je zařazena do afektivních poruch nebo také poruch nálady. Afektivní poruchy 

jsou značeny čísly F30 – 39. Zde budou uvedena jen oddělení vztahující  

se k depresi, která jsou klíčová pro tuto práci. 

F31 – Bipolární afektivní porucha 

Pro bipolární afektivní poruchu je typické střídání alespoň dvou fází. Jsou jimi 

manické, depresivní a smíšené fáze. Manická fáze se projevuje velkou mírou energie  

a vysokou výkonností. v menší míře je označována jako hypománie. Trvá 2 – 4 týdny. 

Deprese má tendenci trvat déle. Pro smíšenou fázi je charakteristické extrémně rychlé střídání 

manických, depresivních a smíšených fází.  

Patří sem bipolární afektivní porucha, současná fáze hypomanická, fáze manická 

s psychotickými příznaky a bez nich a současná fáze středně těžké nebo mírné deprese, opět 

s psychotickými nebo bez psychotických příznaků.  
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F32 – Depresivní fáze  

U depresivní fáze je zapotřebí rozlišit intenzitu deprese. Rozlišujeme: 

• F32.0 mírnou,  

• F32.1 středně těžkou, 

• F32.2 těžkou bez psychotických příznaků 

• F32.3 těžkou s psychotickými příznaky.  

Pro mírnou depresi je charakteristická schopnost jedince chodit pravidelně do práce  

a fungovat v běžném životě. Typické je zpomalené psychomotorické tempo, ztráta radosti  

a uzavření se do sebe.   

Při středně těžké depresi již jedinec nepociťuje dostatek energie, tedy nezvládá chodit 

do práce ani vykonávat domácí aktivity a většinu času jen leží. I zde se uvádí izolace  

od okolního světa.  

Při těžké depresi jedinec již nepociťuje žádnou energii, během dne jen leží v posteli, 

nevykonává žádnou činnost, zanedbává hygienu i stravovací návyky, pociťuje ztrátu 

smysluplnosti. Je nutná hospitalizace (Praško, Prašková & Prašková 2015). 

Při sledování příznaků je důležité si uvědomit, že v adolescenci mohou do jisté míry 

příznaky odpovídat charakteristickým, a tedy typickým projevům pro tohoto období. Potřeba 

je zohlednit i individuální rozdíly.  

Typické příznaky: 

• pokleslá nálada, 

• celkové snížení energie a chuti k vykonávání aktivit včetně těch, které jedince 

dříve bavily; na tento příznak nasedá i snížená schopnost o zájmy, 

• neschopnost radovat se. 
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Další příznaky: 

• snížená schopnost koncentrace, 

• snížená sebedůvěra, 

• pocity viny a bezcennosti, 

• pesimistický pohled do budoucnosti, 

• poruchy spánku,  

• změny ve stravovacích návycích, 

• mohou se vyskytnout i suicidální myšlenky. 

F32.0 diagnostikujeme, pokud jsou přítomny alespoň 2 příznaky z typických příznaků 

a alespoň 2 z dalších příznaků. F32.1 diagnostikujeme, pokud jsou pozorovány alespoň 

2 z typických příznaků a alespoň 3 z příznaků dalších. U F32.2 by měly být u obou skupin 

alespoň 3 příznaky. U tohoto typu se dost často také vyskytují suicidální myšlenky.  

Pokud je depresivní fáze první v životě člověka a v minulosti se neobjevily symptomy 

mánie, je diagnostikována depresivní fáze . Rozlišuje se deprese s psychotickými příznaky 

a bez psychotických příznaků. 

F33 – Periodická/rekurentní depresivní porucha 

Pro rekurentní depresivní poruchy jsou charakteristické opakované epizody deprese. 

Dělíme ji na mírnou, středně těžkou a těžkou, opět s psychotickými příznaky a bez nich. 

Dále MKN-10 (2008), oddíl F30 – F39, poskytující přehled afektivních 

poruch, obsahuje ještě tyto poruchy, které jsou důležité při diferencionální diagnostice: 

F34 – Trvalé poruchy nálady 

Jedná se o dlouhodobé, proměnlivé kolísání nálady, ale doprovodné příznaky nejsou 

natolik vážné a nezasahují do denního fungování v takové míře, aby byly diagnostikovány 

jako mírná depresivní fáze nebo manická porucha. Patří sem cyklothymie a dysthymie. 

Důležité je odlišit dysthymii od deprese. Jedinci trpí dlouhodobou, pokleslou náladou, 
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problémy se spánkem, nedostatkem energie, vše je pro ně náročné a z ničeho nemají radost. 

Mohou s tím na rozdíl od depresivních jedinců běžně fungovat.  

F38 – Jiné poruchy nálady 

 

1.2.2     Dělení deprese dle DSM-V 

V posledním aktualizovaném vydání, na rozdíl od předchozího manuálu, byly 

depresivní poruchy odděleny od poruch bipolárních a souvisejících s nimi.  

 

Depresivní poruchy jsou členěny na: 

• Disruptivní dysregulativní poruchu nálady 

Příznaky:  

- silné, opakující se výbuchy vzteku expresivně vyjadřované, objevující se alespoň  

 3x týdně, 

- mezi výbuchy vzteku je nálada po většinu dne podrážděná, 

- objevují se alespoň 12 měsíců po sobě jdoucích, 

- objevují se ve více sociálních oblastech jedince, 

- diagnostikujeme po 6. roku dítěte nebo po 18. roku, 

- většina symptomů se ukazují již před 10. rokem, 

- neobjevily se během trvání příznaků po dobu 1 a více dnů příznaky odpovídajícím 

manickým nebo hypomanickým epizodám, 

- symptomy nelze vysvětlit užíváním látek nebo jiným somatickým onemocněním. 

 

• Velkou depresivní poruchu, kam spadají depresivní epizody 

- po většinu dne přetrvává depresivní nálada (pocity prázdnoty, smutku, beznaděje), 

- snížení zájmu o dříve oblíbené aktivity, činnosti a radosti z nich, a to téměř každý 

den, 

- změny ve stravovacích návycích (úbytek nebo příbytek na váze o více než  

5 % běžné hmotnosti), 

- změny v běžných spánkových návycích, 

- psychomotorické zpomalení, agitovanost, 

- pocity marnosti, 

- ztráta energie, zvýšená unavitelnost, 
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- myšlenky na smrt, 

- pro diagnózu tohoto onemocnění je potřeba 5 nebo více výše popsaných symptomů, 

- příznaky narušují funkce jedince v běžném fungování ve více oblastech jeho života,  

- příznaky nejsou zapříčiněny fyziologickými účinky látek nebo somatickým 

onemocněním. 

 

• Perzistentní depresivní poruchu (dystymie) 

- depresivní nálada přítomna po většinu dne, 

- depresivní nálada se projevuje takto: nechuť k jídlu, přejídání se; insomnie, 

hypersomnie; snížená energie, únava; snížené sebehodnocení; zhoršená 

koncentrace; pocity beznaděje, 

- jedinec po dobu 2 let nebyl déle než 2 měsíce bez výše vypsaných symptomů, 

- diagnostikujeme při přítomnosti symptomů přetrvávajících alespoň po dobu 2 let. 

 

• Premenstruační dysforickou poruchu  

Během menstruačních cyklů se objevuje 1 nebo více níže uvedených symptomů: 

- výrazná afektivní labilita; výrazná podrážděnost, výrazně depresivní nálada; výrazná 

úzkost, tenze, pocity napětí. 

 

Objevují se další symptomy, které dohromady s výše danými musí dát 5 symptomů 

pro určení diagnózy: 

- snížený zájem o aktivity; pociťované problémy se soustředěním; apatie, unavitelnost; 

změna ve stravovacích návycích; hypersomnie nebo insomnie; pocity přetížení, 

ztráty kontroly; stížnosti na fyzické symptomy (citlivost, otoky, bolesti). 

 

• Depresivní poruchy vyvolané užíváním léků a jiných látek 

- odpovídá symptomům předešlých poruch projevených během intoxikace, po ní nebo 

během odvykacího stavu, 

- podávané látky mohou vyvolat symptomy, 

- symptomy se projevují i mimo delirium. 
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• Depresivní poruchy zapříčiněné jiným somatickým onemocněním 

Stejné příznaky jako u předchozích onemocněních s tím, že existuje jiné somatické 

onemocnění, které příznaky může vyvolávat. 

 

• Jiné specifikované nebo nespecifikované depresivní poruchy 

Symptomy výše uvedené, nicméně nesplňují podmínky pro zařazení do předchozích 

kategorií. Patří sem: 

 

Rekurentní krátká depresivní epizoda – přítomny 4 depresivní symptomy vyskytující 

se 2 – 13 dní za sebou alespoň 1x za měsíc včetně přítomné depresivní nálady. 

Krátká depresivní epizoda – po dobu alespoň 4 – 13 dní přítomné alespoň 4 depresivní 

symptomy včetně depresivní nálady u jedince, který nikdy nesplňoval kritéria pro 

depresivní nebo bipolární poruchu. 

Depresivní epizoda s nedostatečně vyjádřenými symptomy – přítomnost depresivní 

nálady a alespoň 1 přetrvávajícího depresivního symptomu, spojené s problémy v dalších 

oblastech trvající alespoň po dobu 2 týdnů. 

• Nespecifikovaná depresivní porucha  

Symptomy depresivní poruchy, které způsobují problémy v různých oblastech života 

jedince, ale nesplňují kritéria žádné dané kategorie výše. 

Všechny tyto poruchy mají společné charakteristiky, kam patří pocity smutku  

a prázdnoty, přítomnost podrážděné nálady, na které mohou navazovat somatické a kognitivní 

změny, které zasahují do běžného fungování jedince.  

V případě depresivní epizody, předtím, než depresivní onemocnění propukne, lze sledovat 

prodromální nespecifické, incipientní, nebo v době propuknutí onemocnění floridní příznaky 

(Baštecká & Goldmann, 2001). Mezi prodromální příznaky patří generalizovaná úzkost 

a podrážděnost. Objevovala se také porucha práce a narušení zájmů, únava, počáteční 

a opožděná nespavost (Fava et al., 1990).  Smolík (2002) uvádí ještě další příznaky, a těmi 

jsou plachost a poruchy spánku.  

Je potřeba zde uvést ještě problematiku poporodní deprese, protože se jedná o jedno  

z kritérií vyřazení v praktické části u komparační skupiny.  
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Poporodní deprese 

Depresí také často trpí ženy po porodu. Praško, Prašková & Prašková (2015) uvádí 

postižení žen po porodu 10 – 15 % v populaci. Projevuje se jako zhoršená nálada nebo stavy 

euforie střídající se s úzkostí, smutkem, rychlým poklesem nálady, strachem. Objevuje  

se v poporodním období zhruba 2. – 3. den po porodu. 

Vliv na tuto depresi mohou mít pravděpodobně biologické faktory, které zahrnují 

změny v noraderenergním systému a denních cyklech. 

Poporodní depresi Praško, Prašková & Prašková (2015) rozdělují na 3 typy:  

•  poporodní „blues“, 

•  poporodní deprese,  

•  poporodní psychóza. 

Poporodní blues je pouze lehká forma deprese, která je charakteristická krátkým trváním. 

Poporodní deprese je již mnohem závažnější oproti porodnímu bluesu a často je až životu 

nebezpečná. Poporodní psychóza je velmi závažným typem deprese a objevuje se 48 – 72 

hodin po porodu (Praško, Prašková & Prašková, 2015). 

Období porodu a zejména prvního mateřství může být matkou vnímáno jako velmi 

stresující. Tímto tématem se zabýval například výzkum zjišťující odlišnost zvládacích 

strategií u žen po porodu. Jeho cílovou skupinou byly ženy, které měly syndrom PTSD, jehož 

součástí byly depresivní symptomy. Jako nejčastěji užívané strategie byly zjištěny 

sebeobviňování a ruminace touto skupinou žen (Tomsis, Gelkopf, Yerushalmi & Zipori). 

Tyto okolnosti by mohly ovlivnit výsledky v naší studii, a proto budou ženy těhotné  

a 6 týdnů po porodu vyloučeny z obou výzkumných skupin v empirické části této práce.  

Zde byly shrnuty základní klasifikační symptomy dle nejčastěji užívaných příruček  

ke stanovení diagnózy deprese. Pro diagnostiku a zvolení vhodného způsobu léčby deprese  

je nutné posouzení odbornou osobou, která musí mít přehled v symptomech. Symptomy jako 

pokleslá nálada, nedostatek energie a další jsou často zaměňovány za smutek  

a je žádoucí tyto dvě oblasti odlišit.   
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1.3 Smutek versus deprese  

Často se lze v hovorové řeči setkat s tím, že lidé o svém smutku hovoří jako  

o „depce.“ Kvůli diagnostickým a klinickým účelům je uváděna doba přetrvávání pokleslé 

nálady a výše popsaných symptomů alespoň 2 týdny (Honzák, 1999; Smolík, 2002). Deprese 

není jenom smutek, je to onemocnění celého organismu. Jedná se o léčitelné onemocnění. 

Pokud není léčeno, dochází k izolaci od okolí, úplné ztrátě radosti ze života  

a ke snížené výkonnosti a celkově má negativní vliv na každodenní fungování jedince (Praško, 

Prašková & Prašková, 2015). Jsou i výjimečné situace, například pociťovaný smutek ze ztráty 

blízké osoby, který může také trvat déle než 2 týdny, a je zapotřebí zmapovat další oblasti 

života a sledovat ostatní depresivní symptomy.  

Deprese je hlubšího charakteru a mnohem intenzivnější než smutek. Trvá mnohem déle 

a zasahuje do každodenního fungování (Praško, Prašková & Prašková, 2015). 

Smutek se projevuje jako pokles nálady, který odezní za kratší dobu než depresivní 

epizoda. Na rozdíl od deprese smutný člověk dokáže mít alespoň z něčeho radost, což 

depresivní jedinec nezvládne. Smutný jedinec může mít dočasně sníženou schopnost 

koncentrace, ale je schopen se soustředit. U jedince s depresí toto není možné. Smutný člověk 

nemusí trpět pocity viny, neschopnosti nebo sníženým sebevědomým, na rozdíl  

od trpícího depresí. Po určité době se dokáže alespoň částečně od smutku oprostit. 

Nezanedbává základní životně důležité hygienické, zdravotní ani fyziologické potřeby, 

neztrácí dlouhodobě kontakt se sociálním okolím.   

Deprese je tedy doprovázena podobnými pocity, které jedinec prožívá při smutku, což lze 

definovat jako běžná reakce na stres (Křivohlavý, 2001). Dle Hosáka et al. (2015)  

je důležitým bodem pro rozlišení tedy délka trvání těchto pocitů, intenzita prožitku, 

nezanedbávání základních činností běžného života a neschopnost se ani na čas od těchto 

pocitů odpoutat.  

Depresivní náladu je nejen zapotřebí odlišovat od smutku, ale také vědět, že může být  

i u celé řady jiných onemocnění, na které deprese nasedá. V tomto případě je deprese 

považována za důsledek, nebo pouze sekundární příznak jiného onemocnění. Ke klinické 

diagnostice deprese je zapotřebí, aby symptomy odpovídaly základním psychiatrickým 

příručkám, viz předchozí kapitola. 
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1.4  Etiologie  

Při vzniku depresivního onemocnění lze předpokládat určitou kombinaci a společné 

působení vícero sociálních a biologických vlivů, které vytvářejí predispozici tomuto 

onemocnění. Tuto predispozici tvoří nadměrná citlivost (hypersenzitivita) a zvýšená 

zranitelnost (vulnerabilita) (Praško, Prašková & Prašková, 2015). Existují genetické studie, 

které oznamují, že zvýšená pravděpodobnost onemocnět depresí je u lidí, v jejichž rodině 

někdo depresí trpěl. Zde se riziko zvětšuje, a je 2 – 3x větší (Vlček et al., 2010).  

Existují teorie, podle kterých může být deprese podmíněna okolnostmi, být naučená, nebo 

naopak se může jednat o vrozené onemocnění, kde hrají důležitou roli genetické faktory, 

například polymorfismus 5 HTT genu. Autor výzkumu došel ke zjištění, že u lidí s krátkou 

alelou se vyskytuje ve větší míře deprese a suicidální myšlenky oproti lidem s delší alelou 

(Caspi, 2003). Poukazuje na spor genetika vs. prostředí, kde odpověď člověka na stresovou 

situaci je ovlivněna genetickou výbavou.  

Křivohlavý (2003) uvádí ve své publikaci, že deprese je považována za multifaktoriálně 

podmíněnou psychickou poruchu. Jedná se dle něj o biologicky podmíněné onemocnění, které 

je způsobeno jednak nerovnováhou biochemických látek, ale také genetickými faktory a vlivy 

prostředí. Dále uvádí, že se na vzniku deprese může podílet například úraz nebo užívání 

návykových látek nebo léků.  

Dle Höschla (2013) je deprese též multifaktoriální onemocnění, které se studuje z hlediska 

4 separátních domén. Těmi jsou: mozková neurochemie, deplece monoaminů a cirkadiánní 

rytmy, které spadají do psychofarmakologické oblasti, kognitivní schémata, která spadají  

do psychologie, konkrétně do psychoterapeutické oblasti, další psychologickou doménou  

je potom aktivace stresu. Tyto domény jsou velmi úzce propojeny, navzájem  

se ovlivňují a podílejí se na vzniku depresivní poruchy. To například způsobem, že užívání 

antidepresiv upraví monoaminy, které neaktivují nadměrně stresovou osu, a to zároveň působí 

na cirkadiánní rytmy. Podobný propojující efekt může mít i kognitivně-behaviorální terapie 

(dále jen KBT). Dále zdůrazňuje větší riziko vzniku u lidí s vyšším skórem neuroticismu 

a pesimistickým atribučním stylem. 
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Akiskal a McKinney (1973) došli k těmto faktorům, které shrnují rozvoj deprese:  

• biologické faktory,  

• genetická vloha,  

• psychologické faktory, 

• vývojové aspekty osobnosti. 

Z výše zmiňovaného lze usoudit na nejednoznačnost nebo multifaktoritu vzniku tohoto 

onemocnění. Jedná se o jedno z nejčastějších onemocnění dnešní doby, které postihuje velkou 

část populace v různých věkových kategoriích, zasahuje do života a může mít velký dopad. 

Existují teorie psychologické a biologické, které vysvětlují etiologii deprese. 

Do psychologických teorií bývají řazeny například naučená bezmocnost, psychoanalytická 

teorie nebo kognitivní teorie. Do biologických teorií jsou řazeny psychofarmakologické 

teorie nebo sociobiologická teorie Höschl (2014).  

 

Teorie psychologické  

Teorie psychoanalytická  

Psychoanalytická, nebo také psychodynamická, teorie shledává příčinu deprese 

v pocitech viny, které se projevují v podobě agresivity, a pociťují ji lidé již v ranném věku 

vůči blízkým osobám. Místo přesunu na druhé, které jsou pro nás důležití, je agrese 

přesměrována na sebe samotného. Z tohoto vyplývají další důsledky jako nízké sebevědomí 

nebo ztráta sebedůvěry a v návaznosti na to kladení si žádných, nebo příliš vysokých cílů, 

které se nedaří je splnit, a to vede k depresi (Praško et al., 2015).  
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Teorie kognitivně behaviorální  

Hlavní příčinou vzniku deprese je způsob jednání a myšlení. Důležitou roli v této teorii 

začíná hrát i okolí. Na základě reakcí okolí se jedinec učí řešit situace (Praško et al., 2015). 

Pokud je opakovaně odmítán a kritizován, tato reakce je nazývána jako naučená bezmocnost 

(Křivohlavý, 2013) Na základě tohoto mechanismu dochází ke vzniku depresivního kruhu.  

Naučená bezmocnost  

Naučená bezmocnost jako model deprese. Jedinec se za život setká s celou řadou 

situací, které se snaží zvládat, a pokud se opakuje neúspěch, přivádí ho to do stavu deprese 

(Ptáček et al., 2016). Koncept M. Seligmana tedy říká, že deprese je z velké části naučená. 

Naučená bezmocnost má zásadní vliv na 3 složky u jedince. Na motivační, kognitivní  

a emoční (Peterson, Maier & Seligman, 1995). Na základě studie provedené na psech došli 

výzkumníci k závěru, že zvířata se nenaučila adekvátní reakci, a neadekvátní reakci 

uplatňovala i v budoucnosti při setkání s daným podnětem (Abramson, Seligman  

& Teasdale, 1978). Tato zjištění byla zkoumána i u lidí, kde lze vidět zasaženou motivační 

složku. Například univerzitní experiment, který na 3 skupinách studentů s odlišnou možností 

reagovat na nepříjemný zvuk potvrdil, že studenti, kteří neměli možnost nepříjemný zvuk 

odstranit,  

se o to už v budoucnu ani nesnažili (Hiroto a Seligman, 1975). Další výzkumníci shrnuli jejich 

závěry následovně. Jedinci se naučili, že se nelze nic naučit, ničím si pomoc od dané situace, 

a tak i v budoucnosti se přestali snažit o jakékoliv možné řešení (Peterson, Maier  

& Seligman, 1995; Peterson & Barrett, 1987).  

V emoční oblasti lze pozorovat depresivní smyptomy, které naučenou bezmocnost 

doprovázejí. Snížený zájem o aktivity, ztráta chutě k jídlu, nespavost, snížená sebeúcta  

a snížená energie (Miller & Seligman, 1975). Dalším vstupujícím faktorem mezi 

vysvětlujícím stylem a depresivními symptomy je očekávání, které bylo shledáno jako 

podmínka maladaptivní pasivity (Maier & Seligman, 1976; Peterson a Seligman, 1983; 

Peterson & Vaidya, 2001). Výzkum zabývající se zjišťováním vnímání kontroly u pacientů 

s různými psychickými onemocněními (prostřednictvím CCS) ukázala, že pacienti 

s depresivními symptomy i vědomě pociťovali ztrátu kontroly před nástupem na léčbu oproti 

pacientům s jiným onemocněním (Evans & Dinning, 1978). Miller a Seligman, (1975)  

na svém výzkumu ukázali, že depresivní jedinci vnímají výsledky (odhady) zkresleně  

a nezávisle na jejich chování. Tento deficit je brán jako typický pro naučenou bezmocnost  
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a depresi. Dále potom Miller, Seligman (1975) pro podporu teorie naučené bezmocnosti jako 

modelu deprese uskutečnili další výzkum, kde depresivní jedinci po zadání úkolů,  

a i jeho úspěšném vyřešení, vykazovali menší nárůst očekávání do dalšího části oproti 

nedepresivním subjektům. Jejich chování potvrzuje nedůvěru v sebe a neschopnost ovlivnit 

situaci. Tyto výzkumy zkoumají pravdivost konceptu naučené bezmocnosti jako modelu 

deprese. 

Seligman (2006) zdůrazňuje také v souvislosti s naučenou bezmocí, že je třeba 

rozlišovat bezmocný a optimistický vysvětlující styl. Bezmocný styl je spojen s myšlenkou, 

že vše pozitivní není stabilní, oproti optimistickému. Bezmocný vysvětlující styl, který 

doprovází symptomy naučené bezmocnosti, je přeučitelný. Tuto myšlenku lze nalézt pod 

pojmem „naučený optimismus“. V řadě studií byl vysvětlující styl zkoumán ve vztahu 

k depresi a shledán jako rizikový faktor (Sweeney, Anderson & Bailey, 1986). Höschl (2013) 

v současné době spojuje naučenou bezmocnost se zvýšenou aktivací stresové osy. 

Teorie biologické 

Dle biologické teorie hrají hlavní roli biochemické změny v mozku. Důležité  

je zmínit především dopamin, serotonin a noradrenalin (Marková, Venglářová & Babiaková, 

2006). Viz. kapitola Etiologie. 

Teorie sociobiologické 

Z práce K. Lorenza vychází sociobiologická teorie (Höschl, 2014). Lorenz (1963) 

vysvětluje ve své práci „takzvané zlo“, termín zlo a k čemu je dobré. S ohledem  

na problematiku této práce hovoří o neevolučním vymizení. Uvádí příklad na evolučním 

pojmu vnitrodruhové agrese, která má zapříčinit rozšíření vlastních genů. Zmírnění této agrese 

má za následek přežití a uchování druhu a zajištění dobrého místa v hierarchii společnosti. 

V případě, kdy dojde ke snížení na stupni hierarchie, která jedince ohrožuje, nastane stáhnutí 

jedince, jimž lze dle Höschla (2014) zamezit evolučnímu nevymizení i vysvětlit vznik 

deprese. Chápe tedy depresi jako únik před smrtí, jako určitou strategii pro bezpečnější přežití, 

díky níž se jedinec stáhne před okolním světem. 

 1.5  Prevalence a možnosti recidivy depresivního onemocnění 

Z globálního hlediska uvádí WHO (2012) výskyt depresivní poruchy  

u 11,9 % světové populace a míry deprese u téměř 7 % Evropanů.  Honzák (1999) uvádí 10% 
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prevalenci v české populaci. Praško, Prašková & Prašková (2015) píší o každoročním 5% 

zasažení obyvatelstva depresivním onemocněním.  

Deprese je rozdílná u mužů a u žen. Dvakrát častěji depresí trpí ženy než muži 

(Steffens, 2008; Praško, Prašková & Prašková, 2015; WHO, 2012). U žen je riziko  

10 – 25 %, u mužů 5 – 12 %, tedy dvakrát vyšší riziko depresivního onemocnění u žen. 

Depresivní onemocnění se začíná objevovat nejčastěji mezi 25. a 35. rokem jedince 

(Seifertová, Praško & Höschl, 2004). V USA je velká depresivní porucha nejčastější příčinou 

neschopnosti u lidí ve věku 15 – 44 let (NIMH, 2006). 

Riziko recidivy u tohoto onemocnění není vyloučeno. Při prožití 1 depresivní epizody  

je možnost relapsu 50 % a u depresivních epizod, které se vracejí a člověk je prožil alespoň 

dvakrát, míra relapsu dosahuje až 90 %.  Dále je odhadováno 10 – 15% riziko spáchání 

suicidia u depresivní poruchy (Seifertová, Praško & Höschl, 2004).  

 1.6 Léčba deprese 

Deprese, jak už bylo řečeno, je velmi vážné onemocnění, které je nutné včas podchytit 

a začít léčit. Existuje celá řada možností léčby. Je nutné ji chápat jako dlouhodobější proces. 

Praško, Prašková & Prašková. (2015) definuje léčbu deprese jako proces, jehož cílem je 

zmírnění nebo úplné odstranění příznaků nemoci včetně navrácení kvality života, popřípadě 

prevence proti jejímu návratu. Léčbu deprese lze dělit z hlediska průběhu nebo metod. 

Deprese by měla být léčena až po diagnostice od odborníka,  

na základě psychologického nebo psychiatrického vyšetření.  

Dělení léčby deprese z hlediska průběhu 

Dělení léčby deprese (Svoboda, Češková & Kučerová, 2016; Barlow, 2018): 

• Akutní léčba – akutní léčba je označena jako počáteční stav léčby, která si klade  

za hlavní cíl zmírnit nebo zcela eliminovat příznaky deprese. Tato část léčby by měla 

trvat 6 – 8 týdnů. 

• Pokračovací léčba – jedná se dle něj o průběh léčby, která si klade za cíl celkové 

zlepšení stavu nemocného. Tato fáze by měla trvat 4 – 6 měsíců kvůli snížení 

rizikovosti relapsu, jež hrozí u 60 – 80 % pacientů. 
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• Udržovací fáze – jedná se o fázi, která by měla sloužit jako prevence, a zabránit tak 

návratu onemocnění. Velký důraz na tuto léčbu se klade zejména u rekurentní deprese.  

 

Dělení léčby z hlediska metod neboli způsobu léčby 

Z hlediska způsobu léčby lze léčbu dělit na biologickou a nebiologickou (Anders  

et al., 2005). 

Léčba biologická – probíhá prostřednictvím zásahů do těla. Biologická léčba se dělí 

na farmakologickou a nefarmakologickou, kam patří elektrokonvulze, fototerapie, stimulace 

nervus vagus, spánková deprivace nebo tělesné cvičení. 

Léčba nebiologická – mimo farmaka probíhá i léčba nebiologická, nefarmakologická. 

Do této kategorie se řadí podpůrná psychoterapie nebo psychoedukace. Níže budou popsány 

pouze nejčastěji užívané léčby depresivního onemocnění. 

1.6.1 Farmakologická léčba  

            Farmakologická léčba zahrnuje léčbu prostřednictvím farmakologických léčiv a jedná 

se o jednu z nejpoužívanějších metod při léčbě deprese. Nejčastěji jsou podávány 

antidepresiva, dále pak hypnotika, anxiolytika, thymoprofylaktika nebo antipsychotika. 

Za poslední roky došlo k modifikaci léčiv ohledně minimalizace jejich nežádoucích 

účinků. Jedná se o léky, které dávají do rovnováhy funkci neuromodulátorů serotoninu, 

dopaminu a noradrenalinu. Jejich účinek nastupuje po 3 – 6 týdnech od počátku užívání 

antidepresiv, není tedy okamžitý (Svoboda, Češková & Kučerová, 2006). Antidepresiva  

by se měla užívat ještě nějakou dobu po vymizení depresivních příznaků, alespoň  

6 – 9 měsíců v případě depresivní epizody. Při opakované depresi se doba užívání antidepresiv 

prodlužuje na 2 – 3 roky, při více epizodách až na 5 let. Nejedná  

se o návykovou medikaci (Svoboda, Češková & Kučerová, 2006). 

Antidepresiva je možné rozdělit na léky I. generace, II. generace a III. a IV. generace. 

Antidepresiva I. generace označujeme jako tricyklická. Ta jsou velkým rizikem při 

předávkování, proto se nedoporučuje je předepisovat lidem se suicidálními myšlenkami.  

Kvůli velkému množství vedlejších účinků vznikla antidepresiva II. generace, 

nazýváme je heterocyklickými nebo také tetracyklická. Poslední skupinou jsou antidepresiva 
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III. a IV. generace, jedná se o nejnovější a nejčastěji dnes užívané léky známé pod zkratkou 

SSRI a SNRI. Jsou to léky, které se podílejí na dostupnosti serotoninu pro mozek (Praško, 

Prašková & Prašková, 2015; Hosák et al., 2015). SSRI fungují na základě zpětného 

vychytávání serotoninu a SNRI na základě vychytávání serotoninu i noradrenalinu nebo 

noradrenalinu a dopaminu (Látalová & Pidrman, 2004). Nemají již tolik vedlejších účinků 

(Hosák et al., 2015; Praško, Prašková & Prašková, 2015). Studie, na které se podíleli Cipriani 

et al. (2018), upozorňuje na problematiku předčasné ukončení léčby po odeznění akutní fáze, 

která je častá a vede k recidivě u lidí léčících se pro depresivní onemocnění.  

1.6.2 Psychoterapeutická léčba  

Psychoterapeutická léčba je jednou z důležitých a také častých metod léčby deprese. 

Jak ukazuje například metaanalýza sdružující přes 149 studií z roku 2008, psychologická 

léčba má velké účinky ohledně snížení depresivních příznaků, a to jak u dospělých, tak 

u starších lidí, a také u žen s poporodní depresí (Cuijpers et al, 2008).  

Základem pro léčbu deprese v rámci psychoterapie je individuální terapie. 

V pozdějším stádiu lze však zařadit i skupinovou terapii. Pomáhá jedinci obnovit a zlepšit 

komunikaci s okolím a navrátit se zpět do běžného života. Podpůrné je i uvědomění  

si, že jedinec v této nemoci není sám (Praško, Prašková & Prašková, 2015). S potvrzením,  

že je účinná jak skupinová, tak i individuální léčba při depresivním onemocněním, opět 

přichází souhrnná metaanalýza (Cuijpers et al., 2008). 

Výzkumy z poslední doby upozorňují na problematiku monokauzality a zdůrazňují 

multikauzalitu. Dále poukazují na problém oddělení léčby jednotlivými metodami. Zdůrazňují 

důležitost kooperace jak tradiční psychiatrie a farmakoterapie, tak i psychoterapie (García, 

2012). Autor vychází z problematiky odmítání léků některými odborníky z psychologické 

oblasti, což může být problém zejména při těžších depresích, a naopak na užívání léků bez 

psychoterapeutického zaměření, které shledává na základě příčiny deprese důležité (García, 

2012). Účinky farmakologické léčby byly považovány za srovnatelné s psychoterapeutickou 

léčbou, ale ukázalo se, že kombinace těchto přístupů je účinnější (Cuijpers et al., 2008).  

U těžké deprese je zapojení farmakologické léčby nezbytné i během absolvování 

psychoterapie (Cipriani et al., 2018).  

Deprese si získala velkou pozornost při rozvoji léčby prostřednictvím kognitivně 

behaviorální terapie, o jejíž rozvoj se zapříčinil Aaron Beck (Beck, Rush, Shaw & Emery, 

1979). 
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Kognitivně behaviorální terapie 

Díky propracovanému systému se jedná o terapii, kterou lze dobře empiricky ověřovat, 

a získala tak velké množství studií mapující její validitu a efektivitu (Hollon, Thase  

& Markowitz, 2002; Barlow a Hofmann, 1997). 

Pro léčbu lze využít celou řadu terapeutických směrů, např. kognitivně-behaviorální 

terapii, dynamickou nebo humanisticku terapii (Vágnerová, 2008). Vyhledávanou terapií 

u deprese je kognitivně behaviorální terapie, která je rychlá a která byla také shledána jako 

účinná terapie v celé řadě studií (Cuijpers et al., 2008; Cuijpers, Cristea, Karyotaki, Reijnders 

a Huibers, 2016). Další studie ukazují dokonce vyšší efekt KBT oproti jiným druhům terapi 

(Tolin, 2010). Nicméně nelze jednoznačně ani v současné době shrnout, zda se jedná o 

účinnější typ léčby oproti jiným terapiím, navzdory tomu, že se jedná o často diskutovatelné 

téma. Toto píší i výzkumníci studie, kteří diskutují o tom, že při zjišťování efektivity výzkumů 

docházelo ke zkreslení ve 3 směrech: nízká kvalita studií, publikační zkreslení a rozdílnost 

kontrolních skupin (Cuijpers et al., 2016). 

KBT je účinná zejména u klinické populace (Hollon & Shelton, 2001). Tato terapie 

pracuje s modelem, který zdůrazňuje propojenost kognice, chování a biochemie mozku  

a poukazuje na jejich propojenost (Barlow, 2008). 

Pokud jsou uváděny starší výzkumy zohledňující účinek antidepresiv a jednotlivých 

terapií, je třeba poznamenat, že dříve byla užívána antidepresiva I. a II. stupně, která 

zanechávala určité depresivní symptomy, jenž mohly být důsledkem častějšího relapsu oproti 

KBT. Změnou kognice u depresivního jedince lze docílit ovlivnění nálady, ta může mít vliv 

na chování a vést ke změně neurochemie mozku (Free, Oei, & Appleton, 1998). Antidepresiva 

naopak ovlivňují neurochemii mozku, která ovlivňuje chování i náladu. Z toho lze vidět, že 

farmaka mohou mít podobný zpětný vliv, ale je důležitá i terapie, během, které probíhá práce 

s kognicí, zejména u lidí s depresivním onemocněním. 

KBT zdůrazňuje poznávání a celkově informační proces, který se podílí na udržování 

depresivního onemocnění (Ingram & Holle, 1992). Tento informační proces lze najít  

v konceptu kognitivní triáda. Triáda se skládá ze 3 částí (internost, externost  

a generalizovanost). Například zahrnuje negativní pohled na sebe (nedůvěra v sebe, 

neschopnost problém zvládnout), na své okolí (nemají mě rádi) a budoucnost (včetně 

generalizace – vždycky to tak bude) (Beck, 1979). Lidé dochází k negativním závěrům bez 
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důkazů a reálných odůvodnění, a to je jen udržuje v negativním myšlení a náladě. Tomuto  

se říká kognitivní schéma. Tyto poznatky lze uceleně najít v atribuční teorii.  

Pro schémata platí určité charakteristiky (Barlow, 2008):  

• jsou vysoce odolná vůči změnám, 

• jsou dysfunkční, 

• dosahují vysoké úrovně při aktivaci, 

• pocházejí z dětství, z často ne zcela dobře fungujících rodin (jsou důsledkem 

neempatie, nenasloucháním, násilí, emoční deprivace atd.). 

Protože se jedná o schémata zakořeněná již z dětství, podle kterých jedinec během svého 

života funguje a vnímá, jedná se o hluboce zakořeněné modely, které jedinec automaticky 

aktivuje při situacích, které považuje za nezvládnutelné. Tedy při zvládání distresu, při 

převaze úzkostných emocí atd.  Nad situacemi, u kterých cítí pocit ztráty kontroly, aktivuje 

tato maladaptivní schémata. Proto jsou užitečná pro práci během terapie (Barlow, 2008). 

Tato schémata mohou být vysvětlením negativního, změněného myšlení u depresivního 

jedince, který má vliv na volbu copingových strategií, z důvodu aktivace ve stresových 

situacích a u převládání úzkostných emocí, které jedinci s depresí často pociťují.   

Jak bylo již zmíněno ohledně validity a účinnosti KBT, jedná se o aktuální, stále zkoumané 

téma. Dřívější studie poukázaly na to, že KBT je vhodnější a lepší než antidepresiva,  

a to zejména v závěrečné fázi léčby deprese (Blackburn, Bishop, Glen, Whalley, & Christie, 

1981). Po prostudování dosavadních studií toto tvrzení nelze jednoznačně prohlásit  

za správné, podle dalších studií je účinek spíše rovnoměrný (DeRubeis, Gelfand, Tang  

& Simons, 1999; DeRubeis et al., 2005). Studie zahrnující pilulky placebo poukázaly  

na fakt, že terapie KBT není účinnější než farmaka (Elkin et al., 1989).  Nejvhodnějším  

se doposud jeví kombinovaná léčba. Mnohem méně lidí léčících se pro depresivní 

onemocnění prostřednictvím terapie se vrací kvůli relapsu, oproti lidem užívající pouze 

farmaka (Simons, Murphy, Levine & Wetzel, 1986).  Bowers (1990) uvádí 12% relaps u lidí 

léčících se pomocí KBT, 66% u lidí užívající pouze antidepresiva. Hollon (et al., 2005) uvádí 

31% relaps u lidí léčících se docházením na KBT, 76% relaps u lidí užívající antidepresiva. 
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Interpersonální terapie 

Interpersonální terapie prokázala vyšší účinnost při léčbě deprese. To potvrzuje  

i metaanalýza, která zjišťuje vysokou efektivitu terapie oproti kontrolním skupinám, nebyla 

však shledána vyšší účinnost oproti jiným psychoterapeutickým směrům (Cuijpers et al., 

2011). Tato terapie se ukázala jako vhodná zejména pro lidi s kognitivními problémy 

(Huibers et al, 2015), dále pak pro lidi, kteří se léčí pro první nebo do prvních třech epizod 

(Beshai, Dobson, Bockting & Quigley, 2011). 

Psychodynamická psychoterapie 

Byla prokázána vysoká účinnost oproti kontrolní skupině, a i dlouhodobě přetrvávající 

efekt po ukončení léčby (déle než 10 měsíců) (Jonhansson et al., 2012). Existují metaanalýzy, 

které potvrzují neexistenci rozdílu v účinnosti mezi různými druhy psychoterapií (Barth et al., 

2013; Driessen et al., 2015). Psychodynamická terapie je účinná jako farmakoterapie u léčby 

lehké a středně těžké deprese (Leichsenring & Rabung, 2008). 

Humanistická psychoterapie  

Humanistická terapie se ukázala jako efektivní. V metaanalýze, která porovnávala 

nedirektivní psychoterapii s dalšími psychoterapeutickými směry, se ukázala jako efektivní. 

Původně byla prokázána menší efektivita, která byla odstraněna při kontrole vlivu spřízněnosti 

(Cuijpers et al., 2012). V porovnání s kontrolními skupinami při léčbě deprese dosáhla malého 

až středně velkého účinku (Elliot et al., 2013). 

Shrnutí účinnosti terapií 

Psychoterapeutické směry výše uvedené, nejčastěji užívané při léčbě deprese, jsou 

efektivní. Hrají zde důležitou roli další proměnné, které je potřeba zkoumat, včetně délky 

přetrvávání deprese, největší obtíže během deprese a další (Tompkins a Swift, 2015). U lidí, 

kteří se léčí pro depresivní fázi, je vhodnější využití interpersonální terapie, a u jedinců 

léčících se pro epizodickou depresi využití kognitivně-behaviorální terapie (Beshai, 2011; Piet 

a Hougaard, 2011). U všech terapií byla prokázána účinnost při léčbě deprese, u žádné nebyl 

prokázán vyšší efekt oproti jiným druhům terapie (Barth et al., 2013; Driessen et al., 2015; 

Elliot et al., 2013). V ranných výzkumech výsledky poukazují na vysoký efekt  

u KBT, bylo upozorněno na zkreslení výzkumů a na pokles efektu psychoterapie o 17,4 % 
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(Cuijpers et al., 2016), a to z důvodu neodeznívání symptomů u klientů na čekací listině, které 

se jinak přirozeně vyskytuje, podmínky fungují jako nocebo (Mohr et al., 2009).   
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2 Stres 

 V experimentální části této práce budou zkoumány copingové strategie u lidí 

s depresivním onemocněním, které jedinci užívají ve stresových situacích. Lze tedy uvažovat, 

zda stres může být jedním z prediktorů depresivního onemocnění. Nedávný 

neuropsychologický výzkum došel k výsledkům, že dlouhodobě působící stres může být 

jedním z prediktorů deprese (Czéh & Luccassen, 2007). Další výzkum zkoumal, které 

neurobiologické a psychosociální faktory podporují odolnost vůči stresu, a ukázal, že existují 

faktory, které působí preventivně před vznikem deprese vyvolané stresem (Southwick, 

Vythilingam & Charney, 2005). Je nutné definovat také pojem stres. Uvažování jedinců nad 

možnostmi zvládání stresu, který se zároveň podílí na vzniku depresivní poruchy, rozhoduje 

a ovlivňuje volbu copingových strategií.  

2.1   Definice stresu 

Slovo stres bylo z přírodních věd převzato do psychosomatiky a psychologie. Neužívá 

se však zcela přesně (Janke & Erdmann, 2003). I Baštecká a Goldman (2001) uvádějí výskyt 

nadužívání pojmu stres mezi lidmi, stejně tak pojmu deprese. 

Pojem je tedy definován různě a individuálně lidmi prožíván, a od toho se odvíjejí  

i různé názory na jeho vznik a zvládání. 

Stres v rámci psychologického hlediska jako první uchopil H. Selye, který jej 

definoval jako reakci těla na narušení rovnováhy (The American Institute of Stress, 2011), 

přesněji jako „Charakteristická fyziologická odpověď na poškození nebo ohrožení organismu“ 

(cit. dle Hartl, Hartlová, 2009, s. 568). Předtím se s termínem stres pracovalo spíše v rámci 

přírodních věd. Například se pojem používal jako označení pro tlak hornin (Janke & Erdmann, 

2003). Odtud tedy nejspíše pochází označení stresu od některých autorů, kteří ho definují jako 

tlak či cítit se pod tlakem (Janke & Erdmann, 2003). Stres definuje Janke (1976, s. 33), jeden 

z autorů manuálu, v SVF-78 jako „Psychický a somatický stav, který znamená v určitém 

okamžiku (nebo časovém okamžiku) déletrvající a/nebo silnější odchylku od obvyklé úrovně 

excitace.“ (cit. dle Janke & Erdmann, 2003, s. 7). 

Hartl a Hartlová definují stres jako „V psychologii nadměrná zátěž neúnikového druhu, 

která vede k trvalé stresové reakci ústící ve tkáňové poškození, k vysoké aktivaci 

adrenokortikálních funkcí a psychosomatickým poruchám.“ (2004, s.568).  
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Vágnerová (2008, s. 50) zase uvádí definici stresu takto: „Z psychologického hlediska lze stres 

chápat jako stav nadměrného zatížení či ohrožení.“ Někteří autoři se domnívají, že stres je 

neměřitelný pojem, a proto je normální, že neexistuje jasná definice (The American Institute 

of Stres, 2011). Z výše uvedených definicí lze usoudit, že stres nemá jednotnou definici, 

nicméně se jedná o subjektivně pociťovaný tlak, který je odlišný od normálního prožívání 

situace, a jedná se tedy o vychýlení. Neufel (1982) poznamenal, že stres je teoretický pojem 

a je třeba se smířit s tím, že všichni vědí, o co vlastně jde, a není zapotřebí ani možné ho přesně 

definovat. Později uvedl celý souhrn tvrzení o stresu, který je k nalezení v klinické 

psychologii  

od Baštecké a Goldmanna (2001). Podle R. Lazaruse (1966) zažíváme stres v situaci, kterou 

hodnotíme jako přesahující naše adaptační procesy. Stres je vnímán individuálně dle 

subjektivního, kognitivního zhodnocení situace (Baštecká, Goldmann, 2001). Křivohlavý 

(2001) uvádí jako důležitý termín rovnováhu v rámci stresu, který ukazuje poměr mezi 

schopnostmi zvládnout stresovou situaci a stresovou situací. 

2.2  Stresor 

Paulík (2017) termín stresor označuje jako faktor, který vyvolává v jedinci stres.  

Na každou osobu působí celá řada stresorů. To, zda jsou vnímány jako stresory, záleží právě  

na osobnosti každého. Lze obecně říct, že závisí na subjektivním zhodnocení dané situace 

 a na délce a intenzitě působení stresorů (Paulík, 2017). Z toho lze extrahovat, že hlavní roli 

hraje subjektivní prožívání. Toto je v souladu s teorií R. Lazaruse. Stresory působí odlišně  

a vyvolávají různé reakce, pokud jsou jedincem vnímány jako negativní faktory, které mohou 

vést k tíživým, obtížným situacím, nebo jako pozitivní, které vedou k příznivým situacím. 

Opakem stresorů jsou salutory (Křivohlavý, 2001).  

       Selye (1950) rozděluje stresory na 2 základní kategorie: 

1. Fyzikální stresory, do nichž řadí např. radiaci, drogy, nedostatek kyslíku, 

elektrošoky a další.  

2. Emocionální stresory, do nichž řadí např. zármutek, úzkost, obavy, strach, 

anticipační obtíže a další. 

 V odborných studiích se vyskytuje hypotéza, která hovoří o tom, že běžné každodenní 

starosti se podílejí na stresu více než individuální velké stresory (Křivohlavý, 2001). Výzkumy 

dochází k výsledkům, že běžné každodenní záležitosti mohou být vnímány jako více 
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stresující, zároveň mohou být považovány za prediktory psychologických symptomů a být 

užívány k měření stresu spolehlivěji než velké životní události (Chamberlain & Zika, 1990; 

Kanner et al., 1981). Zahraniční výzkum, na kterém pracoval Masahiro a jeho kolegové, zase 

poukázal na fakt, že větší stres způsobují určité stresory či stresové situace (např. rozvod…) 

a korelují s depresivními symptomy. Nicméně nebyla prokázána korelace mezi depresivními 

symptomy a více stresovými situacemi (Masahiro et al., 2018). Tudíž s navyšujícím se 

množstvím stresových situací se nezvyšuje míra stresu a úroveň deprese. 

 2.3  Teorie vzniku stresu 

2.1.1 Biologické pojetí stresu 

Teorie Walter Bard Cannona 

V roce 1914 W. B. Cannon formuloval ucelenou koncepci stresu, jejím hlavním 

pojmem je poplachová reakce. Teorii postavil na základě pokusů na zvířatech. Popsal funkci 

nervového systému, konkrétně sympatiku u člověka, která proběhne při vystavení se stresoru. 

Jedinec během této situace může zareagovat dvěma způsoby – obranou, nebo útěkem. Stresory 

způsobují vylučování katecholaminu (adrenalinu a noradrenalinu), které se vyplavují  

do krevního oběhu, a to způsobí specifickou fyziologickou odpověď (Křivohlavý, 2001). 

Důležitým byl tedy poznatek, že v reakci na zátěž se zvyšuje činnost sympatického nervového 

systému. Dochází ke stavu opačnému, než je odpočinek, a jedinec tak může obratně reagovat. 

Teorie Hanse Seleyho  

 V roce 1936 vypracoval teorii H. Selye, který navázal na studii W. Cannona, jejímž 

ústředním tématem je obecný adaptační syndrom. Tvrdil, že ve stresové situaci dochází vždy 

k aktivaci stejných fyziologických reakcí. Poukázal na fyziologickou stálost nezávislou  

na stresoru. Popsal 3 typické fáze průběhu obecného adaptačního syndromu. První fází  

je poplachová reakce, druhou fází rezistence a třetí fází je vyčerpání (Selye, 1950). 

Fáze (Selye, 1950; Křivohlavý, 2001): 

1. Poplachová reakce. V této fázi dochází k vyplavení katecholaminů. Jedná  

se o první fázi, kdy se jedinec dostává do styku se stresorem a organismus se připravuje  

na reakci – boj, nebo útěk. 
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2. Fáze rezistence. V této druhé fázi jedinec využívá všech možných prostředků, aby 

zredukoval stres, nebo se na stres adaptoval. Jedná se o boj organismus vs. stresující podnět. 

3. Fáze vyčerpání. V poslední fázi, pokud se jedinci nepodaří se se stresovou událostí 

vyrovnat, může dojít k vyčerpání organismu. Může zemřít, nebo je trvale poškozen. Mohou 

se objevit i příznaky deprese (Křivohlavý, 2001). 

2.1.2 Psychologické pojetí stresu  

Teorie kognitivního zhodnocení 

 Teorie kognitivního zhodnocení Richarda Lazaruse (1966) je založena  

na kognitivním zhodnocení nebo také na interpretačních procesech. Reakce na stres závisí  

na zhodnocení situace a přisouzení významu. Z toho vychází to, jak daný jedinec vnímá stres. 

Lze tedy říct, že pro mnoho výzkumníků bylo hlavní objasnit, jak jedinec reaguje  

ve stresové situaci, tedy jaké volí chování. Za vrozené byly považovány například 2 formy 

reakce, a to boj, nebo útěk. Dnes je známo, na základě různých studií a literatury, že lidé 

disponují širokým repertoárem zvládacích strategií.  

Z této teorie vychází dotazník SVF-78, jenž bude součástí výzkumné baterie 

v praktické části. Teorie R. S. Lazaruse byla specifická v pojetí, kdy se nezaměřuje pouze  

na biologickou stránku člověka nebo na stresor samotný, ale zapojuje i kognitivní procesy 

a zhodnocení situace jedincem (Lazarus, 1966; Baštecká & Goldmann, 2001). Podstatným 

tedy je, jak jedinec vnímá danou situaci. 
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Obrázek 1 Schéma teorie R. Lazaruse (cit. dle Janke & Erdmann, 2003) 

 

Jeho východiskem je tvrzení, že situaci jedinec považuje za stresující až poté,  

co ji vyhodnotí jako nezvladatelnou svými zdroji. Teorii rozdělil do 3 fází, primární 

zhodnocení, sekundární zhodnocení a přehodnocení (Baštecká & Goldmann, 2001).  

Fáze primárního hodnocení je fáze týkající se zhodnocení stresové situace, jejímž 

výsledkem mohou být 3 možnosti: újma, ohrožení nebo potenciální zisk. 

Fáze sekundárního hodnocení se vyznačuje vyhodnocením dostupných zdrojů  

a způsobů zvládnutí dané situace.  

Fáze přehodnocení je závěrečnou fází zhodnocení předchozí fáze a jejích výsledků. 

Této koncepci se říká také transakční definice stresu. Jedná se o transakci mezi osobou 

a prostředím (Výrost & Slaměník, 2001). Vyplývá z ní subjektivita, protože každý jedinec 

disponuje jinými zkušenosti, jinými osobnostními charakteristikami (hardiness  

a další) a jinými dostupnými způsoby zvládnutí stresu. 
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Obrázek 2 Fáze stresové reakce (Večeřová-Procházková & Honzák, 2008) 

 

 Z psychologického pohledu reakce na stres je stresová reakce individuální, záleží  

na subjektivním vyhodnocení. Ke stresové reakci tedy nemusí dojít.  

Popis fází stresové reakce dle obrázku č. 2. Za prvé vystavení stresoru, tedy stresové 

situaci. Za další primární fáze – zhodnocení situace, a sekundární fáze – rozhodnutí. Pokud 

jedinec situaci uzná za možnou zvládnutí, ke stresové reakci nedojde, pokud je situace 

vyhodnocená jako nebezpečná, spouští se poplachová reakce, jejímž autorem je Cannon 

(popsána výše). Jedinec se dále rozhoduje pro zvolení vhodného copingu a uplatňuje ho. 

V případě, že je úspěšný, stresová reakce ustává, v případě, že ne, nastává 2. Fáze – rezistentní 

(viz. teorie H. Selye) a v případě dlouhodobého trvání dochází k vyčerpání, popřípadě i smrti 

jedince.  
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2.4  Faktory napomáhající adaptaci na stres 

Uvedeny budou základní faktory, které jsou rozhodující pro překonávání stresových 

situací, včetně jejich náhledu na ně a pro volbu copingových strategií.  

Faktory adaptace na stres lze pro lepší přehlednost rozdělit na vnitřní faktory nebo také 

intrapersonální (psychologické), které se váží přímo k člověku. Lze sem zařadit například 

dovednosti a schopnosti jedince. Dále na vnější, extrapersonální (sociální) faktory. Patří sem 

např. sociální opora (Paulík, 2017).  Jednotlivými faktory adaptace na stres dle Paulíka (2017) 

jsou odolnost (ke konceptům odolnosti patří SOC a hardiness), vnímaná sebeúčinnost, 

optimismus, pozitivní myšlení, smysl pro humor, sebedůvěra, lokalizace kontroly, styl 

chování, spiritualita, typ chování a neuropsychická stabilita. Toto potvrzuje i výzkumná 

studie, která dochází k podobným faktorům pomáhajících zvládat stres, jsou jimi tyto faktory: 

pozitivní emoce (včetně humoru), kognitivní flexibilita (pozitivní vysvětlovací styl, pozitivní 

přehodnocení a přijetí), aktivní copingový styl, spiritualita a sociální opora (Southwick, 

Vythilingam & Charney, 2005). Dále je uváděna např. životní spokojenost (Holubová  

& Praško, 2017b). Tyto faktory lze v rámci psychosomatiky najít pod pojmem 

salutogenetické, jinak také protektivní (Tress, Krusse & Ott., 2008). V další literatuře jsou 

skoro shodně uvedeny prvky důležité k dobrému psychickému zdraví (vznikaly v době, kdy 

se psychologičtí odborníci začali na místo k nemoci obracet ke zdraví) (Baštecká  

& Goldmann, 2001). Jedná se o prvky, které jsou důležité pro zdravý životní styl a pro 

vytvoření rovnováhy v životě. Pomáhají zvládat stres. Protože faktorů, které se podílí  

na adaptaci na stress existuje celá řada budou uvedeni podrobně jen některé z nich. 

2.4.1     Vnitřní faktory  

 

Locus of control 

Tento termín zavedl do psychologie J. Rotter (1990). Rozdělil populaci dle směřování 

místa kontroly do 2 skupin na: 

• externalisty – ti přikládají větší důležitost vnějším okolnostem a cítí, že oni sami 

nemají plnou moc situaci změnit, a 

• internalisty – ti se vyznačují vyšší vírou ve své schopnosti. 
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Na odborné půdě je zažit předpoklad, který navazuje na R. Lazaruse a jeho tvrzení,  

že lidé s interním místem kontroly budou hůře zvládat stres. Vztah mezi externím/interním 

místem kontroly a vnímáním stresu se zabývala celá řada výzkumů. Tímto vztahem  

se zabýval i výzkum zaměřující se na manažery v menších, vlastních firmách. Bylo zjištěno, 

že manažeři interně orientovaní vnímají stres méně, zaměstnávají více interně zaměřených 

lidí, dokonce si vybírají lidi se strategiemi více zaměřené na problém než na emoce a více  

se utužují v tomto zaměření (Anderson, 1977). To potvrzuje i výzkum, který zkoumal vnímání 

pracovního stresu, místo kontroly a syndrom vyhoření u zdravotních sester. Výzkum potvrdil, 

že u zdravotních sester s interním místem kontroly byl úzký vztah s horším zvládáním 

pracovního stresu a následně i vyhořením  

(Schmitz, Neumann & Oppermann, 2000). K podobným závěrům došli i další výzkumníci 

(Bernardi, 1997; Parkes, 1984). Tento vztah však není úplně jednoznačný a hraje zde důležitou 

roli celá řada dalších faktorů kromě LOC, které se podílí na zvládání stresu, např. jak je stres 

měřen a celá řada dalších proměnných, např. vnímaná sebeúčinnost, individuality jedince (typ 

A) a naučená bezmocnost – očekávání (Prociuk, Lawrence & Lussier, 1976). Výzkum 

provedený Houstonem (1972) vycházející z klasického R. Lazarusovo předpokladu, že lidi 

s menší kontrolou budou snášet stres hůře, ukázal opak. Stres byl měřen pomocí přístroje EKG 

a bylo zjištěno, že lidé s externím místem kontroly prokazovali menší fyziologické nabuzení 

oproti lidem s interním místem kontroly. Byl uskutečněn i výzkum prokazující větší ovlivnění 

Locus of control na zvládání stresu u mužů než u žen (Toves, Schill & Ramannaiah, 1981).  

U lidí s depresí převažuje externí místo kontroly. Výzkum zaměřený na zjištění místa 

kontroly u pacientů s neurotickými poruchami prokázal původní hypotézu J. Rottera. 

Výzkumníci došli k závěru, že u lidí s depresí převažuje externí Locus of control (Kennedy, 

Lynch, & Schwab, 1998). Deprese byla i v dalších výzkumech shledána v úzkém vztahu 

 k externímu locus of control (Burger, 1984; Khumalo & Platner, 2019). 

Sebeúčinnost (Self-efficacy) 

 Dalším faktorem je sebeúčinnost, kterou lze najít pod pojmem, který zavedl Bandura 

(1997), self-efficacy. Mínil tím víru v sebe, v dovednosti a schopnosti zvládat nároky, které 

jsou na jedince kladeny. Vyšší míra self-efficacy úzce souvisí s efektivním užíváním 

zvládacích strategií (Křivohlavý, 2001). Externí místo kontroly a nižší self-efficacy byly 

spojovány s vyšší mírou stresu a nemocnosti, naopak vyšší míra self efficacy a interní locus 

of control s nižší mírou stresu (Roddenberry & Renk, 2010). Pokud jedinec vnímá,  
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že má situaci pod kontrolou a je schopen ji zvládnout, snadněji překonává stresové situace 

(Schmitz, Neumann & Oppermann, 2000).  

Pozitivní emoce  

Dalším faktorem, který dále pomáhá zvládat stresovou situaci a je součástí zdravého 

životního stylu, je optimismus. Je spojován se životní spokojeností a nižší mírou deprese 

(Southwick, Vythilingam & Charney, 2005). Scheier a Carver (1985) sestavili dotazník  

ke zjišťování dispozičního optimismu a poukázali na to, že studenti s touto dispozicí častěji 

využívali strategie orientované na problém než na emoce nebo únik. S faktorem optimismus 

je třeba zmínit M. Seligmanna (2002), který přišel s myšlenkou naučeného pesimismu  

a optimismu (optimismus i pesimismus se dá i naučit).  

Hardiness (nezdolnost) 

Znamená tuhost, pevnost, nezdolnost. Autorkou je S. Kobasa a označuje hardiness 

jako souhrn osobnostních rysů, které jedinec užívá při zvládání stresu (Kobasa, Maddi  

& Kahn, 1982). Rozlišila 3 složky hardiness (Paulík, 2007): 

1) přesvědčení o vlastní možnosti zvládnout dění, 

2) výzva, 

3) osobní zaujetí. 

Pokud má jedinec rozvinuty tyto 3 složky, tak se cítí jako aktivní, schopný ovlivnit 

dění. Pokud ne, je u něj často pociťován pocit bezmocnosti a beznaděje. O hardiness je často 

mluveno v souvislosti s nárazníkem stresu. Dle výzkumu (Wiebe, 1991) osoby s vyšším 

hardiness vykazovaly nižší míru distresu a vyšší míru sebeovládání. V souvislosti s copingem 

osoby s vyšším hardiness volily častěji aktivní copingové strategie během stresových 

situacích. Byly objeveny i genderové rozdíly. Souvislost mezi hardiness  

a zvládáním zátěže prostřednictvím aktivních copingových strategií byly výraznější u mužů 

než u žen. Paulík (1999) došel ve výzkumu k pozitivní korelaci mezi hardiness a pracovní 

spokojeností a naopak.  Hardiness bylo zkoumáno i z hlediska zdraví. Lidé s vyšším 

hardiness, tedy pocitem kontroly atd., jsou lépe chráněni před nemocemi, které jsou 

označovány jako „nemoce ze stresu“ (Rincover, 1989). 
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Styl chování 

Dalším pojmem, který ovlivňuje zvládání stresové situace, tedy adaptaci, je styl 

chování. Nejznámějšími typy jsou typ A, který se projevuje zaměřením na pracovní úkoly, 

soutěživostí, zvýšenou výkonností a potřebou úspěchu, a typ B, který je opakem typu A.  

Dle studií bylo zjištěno, že typ A má zvýšenou biochemickou odezvu na stres, a tudíž častěji 

trpí různými kardiovaskulárními chorobami (Paulík, 2017). V literatuře však lze narazit  

i na typ C a D. Oba typy mají náchylnost k nádorovým onemocněním. Typ C se vyznačuje 

rezervovaností, vyhýbáním se konfliktům, submisivitou a potlačováním svých emocí. Tento 

typ vznikl na základě studií zjišťujících vztahy mezi osobnostními vlastnostmi, způsobem 

života a příčin smrti (Grosarth-Maticek, Eysenck & Barret, 1993). Typ D lze v odborných 

publikacích hledat buď jako typ depresivní, tedy styl chování je depresivní, málo pružný, 

vyznačuje se sníženou odolností a tíhne ke kardiovaskulárním chorobám nebo k nádorovému 

onemocnění (Baštecká & Goldmann, 2001), a nebo jako typ distressed, který se vyznačuje 

silnějším prožíváním negativních emocí a zábranám v sociálních vztazích, kterému 

neodovolují je ventilovat nebo je zpracovat. Má sklony ke kardiovaskulárním onemocněním 

(Šolcová & Kebza, 2006). 

Kognitivní styl  

Styl chování řadíme pod kognitivní styl. Kognitivní styl patří k psychickým (vnitřním) 

jevům, které úzce souvisí s hodnocením situace a jejím zvládnutí (adaptací) na stresovou 

situaci (Paulík, 2017). Poprvé ho užil G. W. Allport ve svém díle o osobnosti (Allport, 1937). 

Jedná se o způsob přijímání a zpracování informací (Smékal, 2009). Höschl (2014) 

v souvislosti s depresí hovoří o kognitivních schématech (viz. kapitola Deprese). Lze sem teda 

zařadit atribuční teorii, která se zároveň podílí i na etiologii deprese. 

Atribuční teorie  

Atribuční teorie (dále jen AT) je založena na tom, jak si osoba chování či situaci 

vysvětluje. Záleží na tom, čím si lidé vysvětlují své selhání. Lze rozlišit 2 základní atribuční 

styly – negativní a pozitivní. Lidé s převažujícím negativním nebo pesimistickým atribučním 

stylem mají myšlení založené na 3 základních pilířích. Jsou jimi internost, globálnost 

a stabilita (Höschl, 2014).  

U negativního atribučního stylu je jedinec zaměřen na vnitřní, neurčité a stálé 

předpoklady. Znamená to, že při jakékoliv situaci má tendenci vinu přičítat sobě a svým 
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schopnostem, nepřipouští si vliv vnějších faktorů, převádí to na celý svůj život a všechny 

situace a považuje to za stabilní, celoživotní projev, který se nikdy nezmění (Höschl, 2014). 

Tito lidé mají depresivní atribuční styl, se kterým pracuje například kognitivně-behaviorální 

terapie. Souvisí i s automatickými negativními myšlenkami. U pozitivního atribučního stylu 

se jedinec zaměří na vnější, určité a nestálé předpoklady (Baštecká & Goldmann, 2001). 

Například student si vytáhne špatnou otázku při zkouškách a pomyslí si: „To se může stát, 

náhoda, příště to bude lepší.“ Připouští si, že momentální neúspěch může být shodou 

okolností, týká se pouze této situace a není to navždy (Höschl, 2014).  

Neuropsychická stabilita  

Projevuje se například u optimismu v podobě pozitivního emočního nastavení (Paulík, 

2017) a u činností, které nám dávají pocit smysluplnosti, např. u flow (Czikszentmihályi, 

1996). Eyesenck (1960) hovoří o termínu neuropsychická stabilita jako o opaku pro 

neuroticismus. U různých metodologických nástrojů zjišťujících neuropsychickou stabilitu 

lze vidět, že neuroticismus vnímají jako protiklad. Lze usuzovat na fakt, že neuropsychická 

stabilita pozitivně ovlivňuje adaptaci na stres, když neuroticismus je spojen se zvyšující  

se hladinou stresu. 

Mozek je ovlivňován látkami, které se podílí na funkci nervové soustavy a následně 

ovlivňuje míru neuroticismu. Tyto látky se nazývají neuromediátoři. Patří sem např. serotonin, 

dopamin a kortizol. Serotonin, respektive jeho snížené vyplavování souvisí s výskytem 

deprese a úzkosti. Zvýšená hladina kortizolu přispývá k emoční labilitě a dalším projevům 

podílející se na neuroticismu. Pouze zvýšené hladiny těchto neuromediátorů však nestačí pro 

vysokou míru neuroticismu. Pokud mluvíme o neuropsychické stabilitě nebo jejím protipólu 

neuroticismu je již známo, že se jedná o relativně stabilní charakteristiku. Stabilita je spojena 

s pozitivním emočním laděním, oproti tomu neuroticismus s negativním laděním (Vágnerová, 

2010). Neuroticismus je faktor, který je nejčastěji spojován s vysokou mírou prožívání stresu, 

na rozdíl od neuropsychické stability (Affleck, Tennen, Urrows,  

& Higgins, 1994; Suls, Martin, & David, 1998). V další studii výzkumníci došli ke stejnému 

závěru s tím, že neuroticicsmus byl spojován i s maladaptivními copingovými strategiemi 

(Gunthert, Cohen & Armeli, 1999). Neuroticismus zvyšuje citlivost vůči podnětům  

a zvyšuje úroveň stresu (Gray, 1987). U neurotických jedinců dokonce, i pouze při 

anticipačních myšlenkách, když skutečný externí stresor chybí (Siegler et al., 2003). 
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2.4.2    Vnější faktory 

Sociální opora 

Jedná se o jednu ze základních lidských sociálních potřeb (Křivohlavý, 1994). 

Příkladem sociální opory je rodina, která jedince přijímá takového, jaký je, dává mu zpětnou 

vazbu, dává pocit porozumění a pomáhá mu formovat sebehodnocení. (Křivohlavý, 2009). 

Sociální oporu jako faktor adaptace na stres zkoumali i různé výzkumné studie, některé z nich 

došly k tomu, že sociální opora může být zároveň i prevencí proti depresi  

(Ozbay et al., 2007; Baumgartner & Adámková, 2003; Cobb, 1976). Faktor sociální opory  

je dáván do spojitosti s tzv. nárazníkovým efektem, souvisí s well-being (Cohen & Wills, 

1985). 
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3. Copingové strategie 

  Způsoby, jak se se stresovými situacemi vyrovnávat, jsou nazývány copingovými 

strategiemi (Baštecká, 2005).  Před bližším popsáním jednotlivých copingových strategií  

by bylo vhodné přiblížit danou terminologii, která se k tomuto váže. Prvním vysvětleným 

pojmem bude termín coping, zvládací styly a následně copingové strategie.  

3.1  Základní terminologie – Coping, copingové strategie a jejich volba  

Coping pochází z anglického „to cope“ – zvládat něco, vyrovnávat se s něčím 

(Baštecká, 2005). Ficková (1993) uvádí coping jako schopnost zvládnout situaci, která 

přesahuje síly jedince a míru jeho adaptačních schopností. Adaptaci oproti tomu uvádí jako 

srovnání se se situacemi, které jsou pro jedince běžně zvládnutelné. Psycholog R, Lazarus 

(1966) vydefinoval coping jakožto neustále se měnící behaviorální a kognitivní tendenci 

překonávat interní i externí problematické situace. Podobně jako Ficková rozlišuje coping 

a adaptaci i J. Křivohlavý (1994). Coping je využit za předpokladu mimořádně obtížné 

situace, oproti tomu adaptace je dle něj vyrovnávání se se situacemi s běžnou zátěží.  

V novější, modernější literatuře jsou copingové strategie popsány jako jednotlivé 

možné postupy, které jedinci využívají při zvládání osobních a interpersonálních problémů, 

popřípadě jim umožňují zvládat nebo minimalizovat emoce, které z problémů pro  

ně vyplývají (Cummings, Greene, & Karraker, 2014). 

Z jiného úhlu pohledu se na coping dívá Uzel (2008), který ho definuje jako proces 

ovládání vnitřních i vnějších faktorů, jež považuje za ohrožující.  

Pojem chování definován jako prostředek, který pomáhá lépe zvládat požadavky 

okolního prostředí, zavedl do psychologie A. H. Maslow. Další, kdo do této oblasti hodně 

přispěl, byl psycholog R. S. Lazarus, který popsal jednotlivé copingové strategie. Dle autorů 

dotazníku SVF-78, který bude použit v praktické části, jsou tyto strategie vysvětleny jako 

možnosti, které jsou uskutečňovány prostřednictvím vnitřních psychických procesů, jež 

vědomě nebo nevědomě jedinec užívá ke zmírnění nebo odstranění stresu (Janke & Erdmann, 

2003). 

K tomuto tématu se také vážou obranné mechanismy, které popsala A. Freudová, 

dcera známého psychoanalytika S. Freuda. Ty mají za úkol udržovat rovnováhu lidského 

vnitřku. Na rozdíl od copingových strategií obranné mechanismy jsou nevědomé procesy 
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pomáhající jedinci vyrovnávat se se stresujícími událostmi (Paulík, 2017). Po užití copingové 

strategie, když člověk projde určitou zátěží, zhodnotí, zda strategie chování, kterou použil, 

byla úspěšná, nebo ne (Baštecká, 2005). 

3.2 Zvládací styly  

 Taylor (1995) definuje styly zvládání jako obecnou tendenci chovat se určitým 

způsobem při působení stresoru (cit. dle Křivohlavý, 2001). „Vyhýbání se stresu“ a „stavění 

se na odpor stresu“ jsou dva styly zvládání stresu, které uvádí J. Křivohlavý (2001).  U těchto 

stylů zvládání lze najít podobnost mezi pozitivními a negativními copingovými strategiemi, 

dle Janke a Erdmann (2003), nebo mezi aktivními a pasivními zvládacími strategiemi, 

přičemž aktivní lze připodobnit k pozitivním strategiím a pasivní strategie k negativním 

copingovým strategiím. 

 Vyhýbání se stresu bylo označeno jako redukce vystavení se stresoru prostřednictvím 

úniku. Oproti tomu stavění se na odpor bylo definováno jako aktivní řešení stresoru kvůli 

redukci stresu nebo kvůli úplnému odstranění stresu. Holahan a Moos (1987) také zjistili 

spojitost vyhýbavé strategie s nedostatkem finančních zdrojů nebo špatným zdravotním 

stavem. Na základě zvládacího stylu si jedinci volí jednotlivé copingové strategie. 

3.3  Copingové strategie 

Zvolení zvládacích strategií je Křivohlavým (1994) nazýváno jako složitý myšlenkový 

proces, kde hrají důležitou roli vlastnosti jedince, jeho pohled na svět a individuální 

zhodnocení účinnosti zvolené strategie. Výběr určité copingové strategie je tedy komplexní 

proces, kde hraje důležitou roli celá řada faktorů. Zvolení strategie ovlivňují také kognitivní, 

emocionální i volní faktory. Do kognitivního faktoru se řadí zejména myšlení, tedy 

subjektivní zhodnocení situace, rozmýšlení nad možnostmi, plánování, popřípadě rozhodnutí. 

V další, emocionální, složce je obsaženo emoční vyrovnání se se situací a v posledním volním 

faktoru bude uvedeno jakékoliv jednání jedince (Křivohlavý, 1994).  

Depresivní porucha je nemoc, jak bylo uvedeno již výše, která ovlivňuje tyto  

3 zmíněné faktory. Vyznačuje se sníženou mírou schopnosti užívání kognitivních procesů 

včetně pozornosti, vnímání, zasahuje i myšlení a další. Depresivní porucha má vliv  

na emoční složku. Vzhledem k tomu, že se jedná o poruchy v oblasti afektivity a volní jednání  

je v závislosti na předchozích složkách ovlivněno také. Zde hraje roli i snížená energie jedince 
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zasaženého depresí, nechuť cokoliv dělat, věci řešit atd. Můžeme se tedy domnívat,  

že copingové strategie se budou lišit u lidí s touto diagnózou, protože dochází ke změně 

subjektivního vnímání situace? 

Existují faktory, které ovlivňují, jak daný jedinec vnímá stresovou situaci a jak  

ji následně zvládá. Řadí se mezi ně aktuální psychický stav, interpretace sociálního kontextu, 

současný fyzický stav, dispoziční struktura osobnosti, historie organismu a vegetativní  

a biochemická dispozice organismu (Sýkora & Dvořák, 2005). Kromě uvedených faktorů, 

které ovlivňují to, jak jedinec vyhodnotí stresovou situaci a jakou zvolí strategii vyrovnávání, 

se badatelé rozcházeli i v názorech na to, co přesně stojí za touto volbou, zda konkrétní 

situace, nebo osobnost jedince.  

3.4  Přístupy ke copingu 

V rámci konceptu copingu se postupem času vyvíjely názory na chování jedince  

ve stresové situaci. Dnes je možné uvést dva základní přístupy, a tím je dispoziční přístup  

a situační přístup.  

Dispoziční přístup vychází z předpokladu stálosti preference volby zvládacích 

strategií, které jsou voleny na základě osobnostních rysů. Tyto rysy ovlivňují chování, které 

se projeví jako reakce na stres (Baumgartner, 2001). Janke a Erdmann (2003) hovoří 

o habituálních rysech v rámci dotazníku SVF 78.  Rysy jedince formují chování a reakce 

nezávisle na času (Baumgartner, 2001). Proto lze najít celou řadu prací, které se zabývají 

tématy osobnost a coping. Studie například potvrdily vztah mezi vyšší mírou sebeúcty 

a užíváním strategií zaměřených na problém (Holahan & Moos, 1987). Dále byl také prokázán 

vztah mezi mírou neuroticismu a užíváním strategií zaměřených na emoce (Carver, Scheier, 

& Weintraub, 1989). 

Situační přístup přináší jiný úhel pohledu na to, z čeho pramení chování ve stresové 

situaci. Reakce závisí na dané situaci. McCrae uvádí 3 typy stresových situací. Jsou jimi 

ohrožení, výzva a ztráta (Výrost & Slaměník, 2001). Je zde úplně vynechána individualita 

každého jedince.  

Na konci vymezení diferenciace copingových strategií bude uvedena transakční teorie 

Lazaruse a Folkman (1986), která zahrnuje i individualitu jedince, a to formou kognitivního 

zhodnocení situace. Vyhodnocení situace ovlivňuje, jakou formu copingové strategie jedinec 
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uplatní. Zde se rozlišují 2 základní typy strategií, a to strategie zaměřené na emoce, které 

jedinec volí, pokud mu situace připadá neřešitelná nebo nad jeho možnosti zvládnutí, 

a strategie zaměřené na řešení problému, pokud je vyhodnocena jako zvládnutelná. 

 3.5  Diferenciace copingových strategií  

Níže budou popsány 3 základní druhy copingových strategií, které se objevují v mnoha 

knihách různých autorů. Poté budou formulovány jednotlivé zvládací strategie. Bude uvedeno 

dělení copingových strategií od různých autorů – dělení Lazaruse a Folkman (1986), poté 

Carvera, Weintrauba a Scheiera (1989). V současnosti existují 2 základní skupiny 

copingových strategií, které byly rozšířené na 3.  

R. Lazarus (1966) nejprve rozdělil copingové strategie do následujících skupin. Jsou 

jimi strategie vyhnutí se působení podnětu, strategie zaměřená na napadení objektu nebo 

podnětu, strategie apatie, strategie posilování vlastních zdrojů. Společně s Folkmanem později 

vytvořili dosud nejznámější a stále užívané 3 skupiny strategií (Lazarus & Folkman, 1986). 

Lazarus a Folkman (1986) vytvořili studii v roce 1986 při práci s manželskými páry, 

na jejímž základě objevili 8 faktorů, které jsou dodnes popisovány jako faktory k překonání 

stresových situací. Vytvořili dotazník Ways of coping questionnaire, který zjišťuje 8 faktorů 

copingu. Patří sem konfrontační coping, distancování se, sebekontrola, hledání sociální opory, 

přijímání odpovědnosti, útěk, plánování řešení problému a pozitivní přehodnocení.  Z těchto 

faktorů vyplývají 2 základní kategorie, které budou popsány níže, a později byly rozšířeny  

na kategorie 3.  

R. Lazarus (1966) popsal ještě další dílčí zvládací techniky. Jsou jimi žádost druhých 

lidí o pomoc nebo radu, vyhledávání informací o dané situaci, přímá akce nebo její zbrzdění 

a intrapsychické procesy. 

Na tyto strategie navázali i další autoři. Na základě multidimenzionálního modelu 

rozdělení strategií zvládání autoři Carver, Scheier a Weintraub (1989) později vytvořili 

dotazník COPE. Dle této multidimenzionální teorie existuje 15 copingových strategií 

rozdělených do 3 oddílů. Těmi jsou zaměření strategie na emoce, na problém a maladaptivní 

strategie. 
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Níže následuje dělení 3 základních nejznámějších kategorií od R. Lazaruse (1966). 

Na problém zaměřené zvládací strategie 

 Strategie zaměřená na problém spočívá ve snaze změnit nebo eliminovat zdroj stresu. 

Jedinec se snaží změnit stresovou situaci prostřednictvím hledání alternativního řešení. 

Nespočívá jen ve změně externího prostředí, tedy vnějších podmínek, ale jedinec  

se snaží pracovat i s vlastním vnitřním nastavením, kterým může být např. změna vlastního 

chování nebo očekávání (Cummings, Greene & Karraker, 2014; Falkman 1984). Více se tím 

zabýval již Folkman a Lazarus (1986), kteří popsali 3 typy těchto zvládacích strategií. Jsou 

jimi hledání informací, převzetí kontroly a zvažování pro a proti. 

Janke a Erdman (2013) připisují důležitost především strategiím zvládání stresu 

zaměřené na problém, kvůli kterým se jedinec musí naučit dovednosti jako diferenciace  

a generalizace, které považují za velmi důležité pro tuto oblast a osvojování si různých 

strategií. Jedinec si také v průběhu života osvojuje celý repertoár copingových strategií. 

S tvrzením, že lidé užívají více strategií, operuje i Cummings, Greene a Karraker (2014). 

Z pravidla je užíváno větší množství strategií, které podléhají věku a zkušenostem 

(Cummings, Greene, & Karraker, 2014). 

Na emoce zaměřené copingové strategie 

Jsou zaměřené na práci s emocemi, konkrétně jde o minimalizaci nebo následnou 

úplnou redukci negativních emocí, které jsou vyvolávány vnějšími stresory (Contrada, Baum, 

2011). Křivohlavý (2001) vidí podstatu těchto strategií v řízení nebo změně emocionální 

odpovědi na stresovou situaci. Tato práce s emocemi může být buď přímá, nebo nepřímá. 

U nepřímé je součástí zpětná změna zhodnocení významu na jedince působeným stresorem 

(Atkinsonová, 1995). Stejně přímé a nepřímé působení uvádí i Křivohlavý (2001). Folkman 

(1984) uvádí také, že u těchto copingových strategií jde o změnu negativní emoce  

na snesitelnou pro člověka. Mezi tyto strategie můžeme zařadit například pozitivní 

přehodnocení, přijetí viny nebo zodpovědnosti, cvičení sebeovládání, distancování  

se, vyhýbání se, přerámování stresoru do pozitivního světla.  Tyo strategie jsou také 

označována jako více pasivní (Contrada & Baum, 2011; Folkman & Lazarus, 1988). 

Dále Křivohlavý (2001) uvádí ještě další dělení těchto strategií na ruminační, 

rozptylující a vyhýbavé. Mezi ruminační strategie řadí například uzavření se do sebe, mezi 

rozptylující strategie zahrnuje vykonávání aktivit příjemných pro jedince, které se stresové 
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situace netýkají přímo, ale posilují jeho příjemný pocit včetně pocitu nadvlády, ovlivňování  

a pocitu, že má vše ve svých rukou. Dále do vyhýbavých strategií řadí chování, které navozuje 

příjemné pocity, ale také přináší větší riziko pro jedince (např. užívání alkoholu, drog nebo 

agresivní chování).  

Později byly tyto dvě copingové strategie rozšířené o třetí. Dnes je již známo,  

že jedinec není jediný, kdo může ovlivňovat nebo jen být ovlivňovaný. Vyrůstáme, až na 

drobné výjimky, v sociálním prostředí, které člověka ovlivňuje, a tak i do copingových 

strategií začala vstupovat další proměnná, a to sociální vztah. 

Na vztah zaměřené copingové strategie 

Nejde jen o zmírnění negativních emocí nebo zaměření se na vyřešení problému. 

Jedincům jde i o to, aby si v době, kdy jsou vystaveni většímu stresu, udrželi vztahy s lidmi, 

zejména s blízkými lidmi (Coyne & Smith, 1991). 

Contrada a Baum (2011) přišli s vlastním dělením copingových strategií o další dvě. 

První jsou kognitivní strategie zaměřené na náboženství, kdy se člověk pokouší hledat pomoc 

v nějaké větší síle. Druhá strategie je kognitivní přerámcování, kdy se jedinec snaží dívat 

na problém z jiného úhlu pohledu. 

Copingové strategie lze dělit ještě dále. Dělení dle Janke a Erdmann (2003):  

• Na základě druhu copingových strategií  

Copingové strategie na základě druhu lze rozlišit na akční a intrapsychické způsoby. 

Mezi akční způsoby lze řadit nečinnost, útěk, útok, sociální neotevřenost, ale i další 

komplexní činnosti a jednání, která by měly vést k odstranění zátěže. Mezi 

intrapsychické strategie bylo autory zahrnuto podceňování, odklon, popírání nebo 

přerámování situace nebo stresového podnětu, nebo také kognitivní procesy, kam patří 

vnímání, myšlení, představy i motivační stavy včetně emočních stavů.  

 

• Z hlediska, na které se jedinec zaměřuje 

Rozlišuje se z hlediska zaměření se na reakci samotnou, nebo na situaci. Pokud  

se jedná o zaměření se na situaci, vztahují se na reakci nepřímo. Autoři je také označují 

jako „zaměřené na stres“ a „zaměřené na stresor“. 
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Autoři dále uvádějí, že je důležité pozorovat účinnost jednotlivých způsobů zvládání,  

a upozorňují, že směr a intenzita užívání jsou časově podmíněné a závislé na kontextu,  

na druhu a intenzitě stresového podnětu i na charakteru jedince. I tak však lze říct,  

že některé způsoby stres spíše redukují (například rezignace), nebo zvyšují (akční způsoby) 

(Janke & Erdmann, 2003). Copingové strategie si dle Jankeho a Erdmanna (2003) jedinec 

osvojuje do určité míry učením a přihlíží na efekt dané zvládací strategie.  

• Z hlediska účinnosti strategií 

Rozlišuje se dle účinnosti, které stres buď snižují (pozitivní copingové strategie) (dále 

jen CS), nebo zvyšují (negativní CS). Základní dělení copingových strategií, které vycházejí 

z dotazníku Janke a Erdmann (2003), je rozdělení strategií na pozitivní a negativní. 

  Dotazník bude podrobněji rozepsán v praktické části – Metody výzkumu.  

Do pozitivních strategií jsou zařazeny strategie podhodnocení, odmítání viny, odklon, 

náhradní uspokojení, kontrola situace, kontrola reakcí a pozitivní sebeinstrukce.  

Do negativních strategií autoři řadí strategie úniková tendence, perseverace, rezignace 

a sebeobviňování. Vyhledávání sociální opory a strategie vyhýbání se jsou strategie 

nezařazené. 

Pozitivní strategie jako celek dále dělí na 3 pozitivní podkategorie (dále jen POZ). 

Každá subškála je sycena 2 – 3 strategiemi zvládání stresu. Zde si uvedeme rozdělení: 

o POZ 1 – Strategie podhodnocení a devalvace, kam jsou zařazeny strategie 

podhodnocení a odmítání viny. 

o POZ 2 – Strategie odklonu, zde jsou zařazeny strategie odklon a náhradní uspokojení. 

o POZ 3 – Strategie kontroly. Tato strategie je sycena těmito strategiemi: kontrola 

situace, kontrola reakcí a pozitivní sebeinstrukce. 

• Dle funkce  

Pro lepší přehled uvedeme tabulku z manuálu dotazníku SVF-78 i se stručnými 

vysvětleními k jednotlivým strategiím. 
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Obrázek 3 Dělení copingových strategií (Janke a Erdmann, 2003) 

 

Křivohlavý (2001) uvádí i jiné dělení. Copingové strategie dělí na behaviorální 

strategie a kognitivní strategie. Do behaviorálních strategií paří chování, které se stává 

instrumentem ke zmírnění problémů (např. užívání návykových látek, vybíjení vzteku nebo 

hledání sociální opory atd.). Do kognitivních strategií patří chování, které souvisí 

s kognitivními funkcemi (např. přerámování stresové situace, jejího významu nebo potlačení 

problému). 

Při shrnutí je zjevné, že většina dělení copingových strategií může být rozdělena  

na strategie zaměřené dovnitř a vně člověka, na redukci a odstranění stresu, nebo jeho únik  

ze stresové situace.  
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3.6 Copingové strategie a věk  

Ukazují se i odlišnosti v užívání copingových strategií v závislosti na věku. Období 

dospívání trvá od 11 – 12 let do 20 – 22 let. Langmeier a Krejčířová (2006). Věk 

je přibližný, záleží na vývoji konkrétního jedince. V období adolescence jedinci prochází 

spoustu změnami a nemají stabilní obraz sebe sama. V tomto věku se mohou jedinci 

projevovat stažením do sebe, nadměrným přemýšlením, opozicí, negativismem a vzdorem 

vůči ostatním. Jedinec se formuje.  Toto období Compas (2001) shledává jako období, kdy se 

formují copingové strategie. Baštecká (2009), že člověk se učí zkušenostmi, tedy zvládáním 

zátěže. Lze tedy předpokládat, že jinak bude zvládat stres dítě, adolescent a jinak dospělý 

člověk nebo senior. Názor, že děti a adolescenti užívají různé copingové strategie sdílí  

i Medvěďová (2004). Nejčastější copingové strategie u dětí uvádí Boekherts (1996) aktivní 

coping (kontrola nebezpečí, aktivní rozptýlení nebo hledání sociální opory). V Tenesee byl 

zkoumáno vnímání a zvládání stresu u dospívajících dívek a chlapců. Bylo prokázáno,  

že dívky uváděly více subjektivně prožívaného stresu oproti chlapcům. Dívky oproti 

chlapcům uváděli více stresu spojených s mezilidskými vztahy oproti dospívajícím klukům. 

Jako úspěšnou techniku zvládání aktivní zapojení se uváděli obě skupiny, u dívek se zvyšovala 

věkem pasivní vyrovnávání se u kluků se snižovala a vzrůstalo agresivní chování (Grour, 

Thomas a Shoffner, 1992). Seniorský věk je uváděn 60 + (Langmeier 

 & Krejčířová, 2006). U seniorů byly také prokázány rozdíly v užívání copingových strategií, 

které se váží zejména k tomu, že řeší jiné situace např. ztráta zdraví, snížené fyzické 

schopnosti, ztráta sociálních vazeb a další. Zjištěné užívané copingové strategie v této studii: 

přání zemřít, izolace, hledání sociální podpory, duchovní útěcha a další (Ribeiro, Borges, 

Arajúo & Souza, 2017).  
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4. Copingové strategie u lidí s depresivním onemocněním 

 Zde bude shrnuto několik vybraných výzkumů, které proběhly v rámci zjišťování 

vztahu mezi užíváním copingových strategií a mírou výskytu depresivních symptomů. Byly 

vybrány na základě několika kritérií:  

1. největší podobnosti s tímto výzkumem (u některých jsou zkoumány i další faktory),  

2. dle aktuálního data (co nejnovější).  

Výzkumy byly hledány na různých internetových vědeckých portálech, zejména  

na www.ebsco.com a na psychInfo – www.apa.org.  

Z množství výzkumů na internetu lze usuzovat, že je o danou problematiku zájem. 

Výsledky však nelze jednoznačně zobecňovat, protože se liší, a výzkumy jsou odlišné s velice 

rozdílným, dost často nízkým počtem probandů. Můžeme však říct, že depresivní symptomy 

mají nejspíš vliv na volbu copingových strategií u jedince. Existuje celá řada výzkumů 

poukazujících na rozdílné užívání copingových strategií u lidí léčících se pro různá duševní 

onemocnění (Holubová et al., 2019). Například u poruch osobnosti (Vollrtah, Torgesen, 

& Alnaes, 1998) nebo dále např. u lidí se závislostí (Spáčil, 2017). Zde je tedy vidět, 

 že u jednotlivých duševních onemocnění se mohou nacházet určitá specifika v užívání 

copingových strategií. Tato zjištění vedla k nápadu, že i u depresivní poruchy mohou mít svá 

specifika při volbě copingových strategií. 

Zde budou uvedeny výsledky výzkumů zaměřené na zjišťování souvislostí mezi 

užíváním copingových strategií a depresivních symptomů. Většina z nich se zabývá 

zjišťováním vztahu i k dalším faktorům. Dvě studie jsou zaměřené na zjišťování této 

problematiky u pacientů po vážných zdravotních komplikacích (konkrétně po prodělané 

operaci), kde se předpokládá prožití silné stresové události. Dalším faktorem u některých 

studií bude tedy prožívání stresu nebo zjišťování souvislosti s kvalitou života. U většiny 

výzkumů se jedná o neklinické pacienty, kteří se nelečí pro žádné duševní onemocnění. 

Nejpodobnější výzkum k výzkumu v praktické části je český výzkum od Praška a Holubové 

(2017a,b), kteří užívají i stejný metodologický nástroj (dotazník SVF-78). Tyto 2 výzkumy 

budou uvedeny podrobněji a zvlášť. Výsledky výzkumu této diplomové práce budou srovnány 

s těmito výzkumy. Je třeba přihlížet při srovnávání výsledků na to, že se mohou vyskytovat 

drobné odchylky ve výsledcích způsobené rozdíly v závislosti na odlišném vzorku lidí, 

neklinické populaci, ve způsobu diagnostikované deprese, rozdílné vyváženosti mužů a žen, 

http://www.apa.org/
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užívání jiných dotazníků, které zahrnují odlišné copingové strategie a je těžké u všech srovnat 

jednotlivé copingovými strategie se strategiemi v SVF-78.  

 První výzkumnou studií zde uvedenou je studie od Praška a Holubové (2017a). 

Jedná se o relativně novou studii a asi nejvíc podobnou výzkumu v praktické části. Studie  

se zúčastnilo 82 pacientů, kteří byli vybráni na základě splnění kritérií dotazníku ICD-10. Jako 

výzkumné nástroje byly použity dotazníky ICD-10 pro zjištění úrovně depresivního 

onemocnění, SVF-78 pro zjištění užívání copingových strategií, Q- LES-Q pro zjištění kvality 

života a CGI.  Hlavním cílem studie bylo prozkoumání vztahu mezi copingovými 

strategiemi a kvalitou života u ambulantních pacientů s depresivním onemocněním. 

Východiskem pro tuto studii byl předpoklad, že určité copingové strategie mohou souviset  

se zvládáním depresivní poruchy a kvalitou života. Byla prokázána souvislost mezi 

copingovými strategiemi a kvalitou života u těchto pacientů. Ukázalo se nadužívání 

negativních copingových strategií u této skupiny lidí. Průměrné užívání pozitivních 

strategií s nejméně užívanou pozitivní sebeinstrukcí. Byla prokázána souvislost mezi 

copingovými strategiemi a kvalitou života. Pozitivní copingové strategie souvisí  

s pozitivní kvalitou života.  Lze tedy předpokládat, že užívání pozitivních copingových 

strategií může mít vliv na kvalitu života, duševní stav a léčbu nebo prevenci deprese.  

 

Holubová a Praško (2017b) uskutečnili další průřezovou studii, která byla zaměřena 

na zjištění vztahu mezi copingovými strategiemi, závažností poruchy a self-stigmatem 

u pacientů s depresivním onemocněním, kteří byli ambulantně léčeni. Studie  

se zúčastnilo 81 pacientů s touto poruchou po splnění kritérií ICD-10. Jako výzkumné nástroje 

byly použity SVF-78, ISMI a CGI. Studie přinesla zjištění souvislosti mezi copingovými 

strategiemi a self-stigmatem u této skupiny pacientů. Pacienti nadužívali negativní 

copingové strategie, nejvíce byly užívány rezignace a úniková tendence. Pozitivní 

strategie byly užívány v průměrné úrovni. Užívání negativních strategií (především 

sebeobviňování a rezignace) zvyšovalo úroveň self-stigma. Pozitivní strategie (zejména 

kontrola reakce, podceňování a pozitivní sebeinstrukce) má pozitivní vliv na snížení 

úrovně self-stigma a naopak.  

Po vymezení možné etiologie depresivního onemocnění je zřejmá multikauzalita 

daného onemocnění. Kromě genetických faktorů hrají důležitou roli také psychologické  

a sociální faktory. Osoby trpící depresivní poruchou se musejí potýkat s celou řadou důsledků, 

které způsobuje dané onemocnění. Nedostatek energie, celková nespokojenost, stigma a další 
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(Holubová & Praško, 2017b). Po prostudování výzkumů zabývající se touto problematikou 

lze poukázat na rozdíly v užívání copingových strategií u lidí s depresivními symptomy  

a u lidí bez depresivních symptomů. Rozdíly lze pozorovat v míře užívání maladaptivních, 

negativních, (dle dotazníku SVF-78) copingových strategií, které jsou častěji užívány lidmi 

s depresivním onemocněním oproti lidem bez depresivního onemocnění (Holubová & Praško, 

2017a; Holubová & Praško, 2017b; González et al., 2018). V užívání zvládacích strategií lze 

pozorovat rozdíly v závislosti na pohlaví. Ženy častěji, v zahraničních výzkumech, užívaly 

strategie zaměřené na emoce, a ty pozitivně korelovaly s mírou deprese (González et al., 

2018). Depresivita byla u žen častěji zaznamenána než u mužů. V této studii také autoři došli 

k závěru, že větší míra deprese byla zjištěna u žen, které celkově užívaly jednu nebo více 

maladaptivních copingových strategií (González et al., 2018). 

Dále lidé s depresí volí méně aktivní copingové strategie (v některých dotaznících 

strategie zaměřené na emoce). Méně častěji užívají strategie zaměřené na problém, ty užívají 

více lidé bez depresivního onemocnění (Trevizan et al., 2017; Masahiro et al., 2018).  

Ve studii zaměřené na zjišťování míry stresu, bolesti a deprese u klientek po operaci byly též 

naměřeny menší hodnoty na škále stresu a depresivních symptomů u žen, které užívaly 

strategie zaměřené na problém (González et al., 2018). Tento jev může být způsoben 

nedostatkem energie, naučenou bezmocností, způsobem smýšlení o problémech 

a nedostatkem sebedůvěry ve vlastní schopnost stresor zvládnout, což dokládá například 

studie, která provedla daný výzkum u studentů (Tahmassian & Moghadam, 2011). Dále jsou 

lidmi trpícími depresivními onemocněním častěji užívány vyhýbavé copingové strategie 

(Holahan et al., 2005; Masahiro et al., 2018), které zároveň souvisí nejen s depresivním 

onemocněním, ale také s chronickými symptomy, a únikové strategie (Masahiro et al., 2018). 

Dále je z negativních copingových strategií častěji užívána strategie ruminace  

(v rámci dotazníku SVF-78 lze strategii ruminace shledat jako podobnou strategii 

perseverace) u lidí s depresí (Nolen-Hoeksema, 1991). Dále pak ve výzkumu Holubové  

a Praška (2017b) to byly strategie rezignace a úniková tendence. Naopak vyšší míra užívání 

pozitivních copingových strategií byla spojována se spokojeným životním stylem (Holubová 

& Praško, 2017a), se sníženou úrovní self-stigma (Holubová & Praško, 2017b) a se níženou 

nebo žádnou úrovní deprese. 

Je potřeba brát v úvahu, že většina uvedených studií probíhala u lidí s depresivními 

symptomy zjišťovaných prostřednictvím dotazníků. Nejednalo se o klienty léčící se pro 

depresivní onemocnění nebo šlo o klienty léčící se ambulantně, což může vykazovat rozdíly 



   

 

56 

 

ve výsledcích. Nebyla ani vyloučena další možná psychická onemocnění, pro která jsou 

typické různé příznaky a specifika a tím se mohou vyskytovat odlišnosti ve výběru 

převažujících copingových strategií. Některé výzkumy zařadili více skupin včetně dalších 

onemocněních záměrně kvůli zjištění odlišností v užívání copingových strategií. 

  4.1      Práce se stresem u lidí s depresivním onemocněním 

 Pro práci se stresem u lidí léčící se pro depresivní onemocnění neexistuje na základě 

explorace dosavadních studií jednotný způsob zvládání stresu. Ukazuje se, že je důležitá 

flexibilita a schopnost užívání celé řady copingových strategií v závislosti na kontextu. Dále 

potom léčba formou psychoterapie je shledána jako úspěšná a nápomocná v tomto procesu 

zvládání, protože pomáhá zcela odstranit nebo alespoň zmírnit depresivní symptomy 

(Cuijpers et al., 2018), ačkoliv u těžké formy deprese se ukázala jako efektivnější a s delším 

účinkem léčba kombinovaná (Jonghe et al., 2001). Pokud půjdeme v návaznosti na uvedeném 

procesu vystavení stresoru a zvládání stresu (uvedeném v kapitole Stres), lze zde extrahovat 

tyto faktory jako důležité pro úspěšnou práci se stresem u lidí s depresivními symptomy 

(Baštecká & Goldmann, 2001; Selye, 1950; Večeřová-Procházková & Honzák, 2008;):  

 

1. vystavení stresoru a zhodnocení situace 

- subjektivní vnímání stresoru a smýšlení o něm a o svých schopnostech stresovou 

situaci zvládnout, 

- osvojení schopnosti umět rozpoznat automatické negativní myšlenky a zhodnotit  

je jako iracionální/automatické, 

2. rozhodnutí 

- zaměřit se na výběr z celé řady možných strategií a vhodné zvolení copingové 

strategie, 

- aktivní čelení stresoru (v závislosti na kontextu) 

3. zpětná vazba 

- zpětná vazba/zhodnocení účinku zvolené strategie, 
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- v případě nemožnosti v současnosti situaci zvládnout umět relaxovat a od situace 

odejít – předejít perseveraci. 

U depresivních jedinců bylo také prokázáno zvýšené vyhýbavé chování na různých 

úrovní (Ottenbreit, Dobson & Quigley, 2014). Byla prokázána souvislost mezi vyhýbavým 

chováním a stresem (Holahan et. al, 2005). Leventhal (2008) poukazuje na potřebu zařadit při 

léčbě deprese pozornost na vyhýbavé chování. Zde však vyhýbavé chování nebylo zkoumáno 

pomocí dotazníku na copingové strategie a u ostatních výzkumů využívající tyto dotazníky 

nebyli vyhýbavé strategie potvrzeny. 

U jedinců trpící afektivními poruchami, zejména u depresivních jedinců je typické 

narušení kognitivních funkcí, projevující se tím, že jedinec hodnotí situace negativně  

a nadhodnocuje pravděpodobnost výskytu negativních důsledků (Barlow, 2008). Kognitivně 

behaviorální terapie pracuje s termínem kognitivní přehodnocení. Cílem terapie je reálně 

zhodnotit možnosti, identifikovat užívané strategie během nepříjemných situací. Z hlediska 

emocí poté přehodnotit hrozby, emoční vnímání situace atd.  Změna kognitivního 

přehodnocení situace ještě před emoční excitací samotnou může mít pozitivní efekt  

na zvládnutí nepříjemné situace, tedy na subjektivní prožívání negativních emocí (Richards 

& Gross, 2000). Byly zjištěny 2 možnosti předcházející negativnímu zhodnocení situace. 

Přecenění negativních dopadů situace a katastrofické důsledky (Barlow & Craske, 2000). Zde 

je důležité, aby klient identifikoval tyto myšlenky na počátku. Dále je žádoucí asistence 

terapeuta, který dohlíží na to, zda klient dokáže tyto myšlenky rozpoznat. Poté přichází 

restrukturace negativních myšlenek. Využívá se přehodnocení myšlenek na základě 

dostupných důkazů (Barlow, 2008). V této souvislosti je třeba neopomenout pojem emoční 

vyhýbání se. Klienti mohou mít potřebu ji využívat kvůli minimalizaci negativních emocí  

na vrcholu nepříjemného prožitku. Pokud jsou techniky určené na zmírnění intenzity 

negativního prožívání nebo celkového uvolnění (např. relaxace) užívány často a pořád dokola 

může se jednat o strategii vyhnutí se nepříjemným situacím, a tudíž mohou v takovýchto 

situacích působit kontraproduktivně. To ukazují výzkumy zkoumající škodlivost vyhýbacích 

strategií (Barlow & Cerny, 1988; Craske, Street & Barlow, 1989). Do emočního vyhýbání  

se spadají 3 strategie, které KBT sleduje. Jemné behaviorální vyhýbání se (1), kognitivní 

vyhýbání se (2) a signály (3). Klient se učít tyto způsoby zachycovat. U depresivních 

onemocnění sem patří (1) vyhýbání se pohybovým aktivitám, (2) vyhýbavé činnosti (např. 

koukání na televizi), nucení se do pozitivního přemýšlení, perseverace, dále pak (3) 

vyhledávání příjemných věcí.  
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Jedna z úspěšných strategií, jak změnit nepříjemné emoce ohledně stresové situace  

je změna reakce na stresovou situaci, která je řazena pod kognitivní strategie (Izard, 1971). 

V zahraniční literatuře lze najít pod pojmem „behavioral action tendences“. Tato strategie 

akční tendence je důležitou částí léčby nejen u deprese, ale také u úzkostí (Barlow, 1988). 

Dále potom humor celkově, smích a změny výrazu v obličeji, které mají lidé spojené 

s pozitivními událostmi se ukázali jako ulevující pro lidi s depresí (Ascher, 1980; Frankl, 

1960). Emoční chování, na rozdíl od emočně vyhýbavých strategií, jejichž úkolem  

je minimalizovat negativní emoce je reaktivní chování, které je spojováno s každou emocí.  

U deprese se jedná o celkové kognitivní, psychické a fyzické zpomalení. Využívá se opačného 

chování. Např. stáhnutí se ze sociálního kontaktu bude klient řešit přestěhováním se do centra 

(Barlow, 2008). 

Dále se ukazuje jako podstatné projít jednotlivé možné faktory způsobující depresivní 

onemocnění a mluvit o nich, nevyhýbat se jim. V případě nahromadění faktorů, které jedinec 

shledává jako nezvládnutelné, se doporučuje dělat si denní plány (Barlow, 2008). Zvláště  

u osob s depresivními symptom je během procesu vyhodnocování stresu/stresoru důležité 

zaměřit se na schopnost více si věřit, zvýšit self-efficacy a věřit v možnosti a schopnosti  

se situací něco udělat. Tedy využívat interní locus of control (Bjørkløf et al., 2016). Dále 

snažit se neustále mít svůj vlastní život, zájmy, koníčky, práci a celkově být v životě 

spokojený. Životní spokojenost koreluje s nízkou úrovní deprese (Block & Kremen, 1996). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

Praktická část diplomové práce je založena na výzkumném designu kvantitativního 

výzkumu, který probíhal formou dotazníkového šetření. Výzkum byl zaměřen na lidi léčící  

se pro depresivní onemocnění na lůžkových odděleních v psychiatrických nemocnicích. 

Jednotlivé kapitoly v empirické části obsahují deskripci výzkumu a jeho specifika, včetně 

analýzy dat a výsledků. V příloze této diplomové práce jsou pro úplnost přidány použité 

dokumenty k tomuto výzkumu.  

5. Výzkumný problém 

Problematika stresu a jeho zvládání jsou častými tématy v současné době. Odlišnost 

reakcí na stresové reakce vede k zamyšlení, nejen, jak stres mohou zvládat lidi celkově, ale 

i lidé s určitým psychiatrickým onemocněním, jejichž součástí jsou určitá specifika v jejich 

prožívání a chování (viz. teoretická část, kapitola Symptomy deprese). Po prozkoumání tohoto 

tématu existují výzkumy zkoumající, jak se liší užívání copingových strategií u lidí např. 

léčících se se závislostí na alkoholu (Spáčil, 2018), kde byla prokázána vyšší míra užití 

vyhýbavé copingové strategie nebo u lidí s poruchou osobnosti. Výzkum v této oblasti 

uskutečnili také výzkumníci, kteří se zaměřili např. na oblast poruch osobnosti, a to konkrétně 

na zjištění souvislosti, zda copingové styly mohou způsobit změny u poruch osobnosti. Došli 

k závěru, že copingové strategie vysvětlovali 7% rozdíly ve změnách (Vollrtah, Torgersen,  

& Alnaes, 1998). Zde na tomto příkladu je vidět, že existují určitá specifika v užívání 

copingových strategií u lidí s duševním onemocněním. Tyto výzkumy vedli k nápadu 

prozkoumat užívání copingových strategií u lidí s depresivním onemocněním.  

V této práci se jedná konkrétně o lidi s diagnostikovanou depresivní poruchou, léčící 

se na lůžkovém oddělení. Do výzkumu byli zařazeni lidé s lehkou, středně těžkou a těžkou 

depresivní poruchou bez jakékoliv další psychiatrické anamnézy. Na toto téma existuje celá 

řada podobných výzkumů, např. výzkumy zaměřené na zjišťování depresivních symptomů 

a celkově životní spokojenosti u lidí po vážných operacích nebo závažných zdravotních 

problémech v souvislosti s copingovými strategiemi (Trevizan et al., 2017; González et al., 

2018). Nejpodobnější studie výzkumu v této diplomové práci se zabývala copingovými 

strategiemi u lidí ambulantně se léčících pro depresivní onemocnění od Holubové a Praška 

(2017a; 2017b) zabývající se zjišťováním specifik v užívání copingových strategií.  

Ve výzkumu se ukázalo zvýšené užívání negativních copingových strategií u lidí 

s depresivní poruchou a nejméně užívaná byla strategie sebeinstrukce. 
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V další průřezové studii od Holubové a Praška (2017b), která zjišťovala vztah mezi 

copingovými strategiemi, depresivním onemocněním a self stigma, došli k těmto výsledkům. 

Lidé užívali též s větší mírou negativní copingové strategie, nejvíce byly užívány 

strategie rezignace a úniková tendence, které zároveň souviseli s vyšším self-stigma. 

Pozitivní strategie (strategie kontrola reakce, podceňování a pozitivní sebeinstrukce)  

má pozitivní vliv na snížení úrovně self-stigma a naopak. S těmito výzkumy budou 

porovnávány výsledky praktické části diplomové práce. Na základě výsledků těchto výzkumů 

byly sestaveny hypotézy do našeho výzkumu, které byly ověřovány. 

Po absolvování praxe u lidí s tímto onemocněním a všimnutí si určitých charakteristik 

v jejich prožívání a reakcí na stres (zmíněno v úvodu práce) a následném prozkoumání 

výzkumů v této oblasti bylo zvoleno toto téma s cílem zjistit, zda existují nějaká specifika 

v užívání copingových strategií u lidí léčících se pro depresivní onemocnění. 

 

  



   

 

61 

 

6. Výzkumný cíl 

Výzkumným cílem této diplomové práce je identifikovat a popsat specifika užívání 

copingových strategií u lidí s depresivním onemocněním (dále jen VS) ve srovnání  

se skupinou neklinické populace (dále jen KS). Cíl byl rozdělen do 2 podcílů pro lepší 

zpřehlednění a umožnění podrobnější analýzy.   

Prvním cílem bude zjištění specifik v užívání copingových strategií u lidí léčících pro 

depresivní onemocnění na lůžkovém oddělení. Druhým cíle bude zjištění korelace mezi mírou 

symptomů deprese a copingovými strategiemi u lidí s depresivním onemocněním.  

1. Zjištění specifik v užívání copingových strategií u lidí s depresivní poruchou. 

2. Zjistit existenci korelace mezi mírou symptomů deprese (výsledky v BDI-II) 

a copingovými strategiemi (SVF-78) u lidí s depresivní poruchou.  

7. Výzkumné otázky:  

VO1: Jaká jsou specifika užívání copingových strategií u lidí s depresivní poruchou  

a oproti lidem bez depresivní poruchy?  

VO2: Jaké jsou souvislosti mezi mírou depresivních symptomů a užívanými copingovými 

strategiemi? 

Na základě cílů práce a výsledků u uvedených výzkumů (Holubová, Praško, 2017a; b) 

byly stanoveny jednotlivé hypotézy.  

8. Hypotézy: 

H1: Lidé s diagnózou deprese dosahují signifikantně vyššího skóru ve škále 

           Negativních copingových strategiích v SVF-78 oproti lidem bez diagnózy deprese.  

H2: Lidé bez diagnózy deprese dosahují signifikantně vyššího skóru ve škále 

Pozitivních copingových strategií než lidé s depresí.  

H3: Lidé s diagnózou deprese dosahují signifikantně vyššího skóru v subškále 

strategie úniková tendence než lidé bez diagnózy deprese. 

H4: Lidé s diagnózou deprese dosahují signifikantně vyššího skóru v subškále 

strategie rezignace než lidé bez diagnózy deprese.  
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H5: Lidé s diagnózou deprese dosahují signifikantně nižšího skóru v subškále 

strategie pozitivní sebeinstrukce než lidé bez diagnózy deprese.  

H6: Existuje pozitivní korelace mezi mírou depresivních symptomů získaných  

v BDI-II a užíváním negativních copingových strategií v SVF-78 u depresivních lidí. 
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9. Výzkumné metody  

9.1 SVF – 78 (Stressverarbeitungsfragebogen) 

Jedním z nástrojů, jak měřit zvládání stresu, je například dotazník SVF-78, který  

je určen pouze pro dospělé jedince. Jedná se o dotazník zachycující strategie zvládání jedince, 

které užívá při překonání stresu (Janke & Erdmann, 2003). 

Dotazníků ohledně tohoto tématu je spousta, velká část pochází ze zahraničí a neustále 

se vyvíjí. Většina je zaměřena na dospělou populaci. Dotazníky určené pro dospělé jsou 

multidimenzionální dotazník COPE, Coping strategy inventory nebo dotazník Ways of coping 

questionnaire nebo již zmíněný SVF-78, který byl vybrán, protože má normy na českou 

populaci ve věku 27-56 let (Seitl, 2016). 

Pro výzkum k této diplomové práci byl použit dotazník SVF-78. Jeho autory jsou  

G. Erdmannová a W. Janke. Do češtiny byl přeložen Josefem Švancarou roku 2003. Skládá 

se ze 78 položek a je rozdělen do 13 strategií. Jedná se o zkrácenou podobou inventáře  

SVF-120, který obsahoval 120 položek a 13 strategií, které byly ponechány i v novější verzi 

(manuál SVF 78 v úpravě prof. Švancary z roku, 2003). 13 strategií se týká strategií 

(Švancara, 2003; Seitl, 2016):  

• S1 - podhodnocení, 

• S2 - odklon, 

• S3 - odmítání viny, 

• S4 - náhradní uspokojení, 

• S5 - kontrola situace, 

• S6 - kontrola reakce, 

• S7 - pozitivní sebeinstrukce, 

• S8 - vyhledání sociální opory, 

• S9 - vyhýbání se, 

• S10 - úniková tendence, 

• S11 - perseverace, 

• S12 - rezignace, 

• S13 - sebeobviňování. 

(tabulka s podrobnějším popisem v teoretické části v kap. Diferenciace copingových strategií)  
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 Položky jsou ve formě výroků. Respondenti na každou položku odpovídají v rámci 

pětibodové škály od vůbec ne po velmi pravděpodobně vzhledem k tomu, jak moc dané 

výroky vypovídají o jejich chování (Seitl, 2016). 

Hlavním východiskem pro autory byla myšlenka, že jedinci si užívání copingové 

strategie uvědomují a zvládací strategie jsou neměnné v závislosti na čase (časová konstanta) 

a na zátěži stresových situacích (situační konstanta) a nezávislé na druhu reakce na stresor 

(reakční konstanta).  Vědomá úroveň umožňuje se na jednotlivé strategie doptat pomocí 

sebepozorovacího dotazníku, a to kdykoliv. Autoři uvádějí možnost rozdělovat zvládací 

strategie do 2 skupin – pozitivní a negativní zvládací strategie (Janke & Erdmann, 2003).  

Už jsme uváděli problematiku rozdělování copingových strategií na adaptivní x maladaptivní, 

pozitivní x negativní. Je třeba specifikovat, jak Janke a Erdmann (2003) uvádějí rozdělení 

copingových strategií. Pozitivní jsou dle nich ty strategie, které vedou ke zmírnění stresu, 

 a negativní ty, které vedou ke zvýšení stresu. 

Při vyhodnocování zjišťujeme pozitivní a negativní strategie. Pozitivní strategie 

obsahuje ještě další 3 jednotlivé způsoby. Pozitivní strategie jsou ještě dále děleny  

na (Janke & Erdmann, 2003): 

POZ 1 Strategie podhodnocení a devalvace viny. Sytí ji subtesty podnodnocení  

a odmítání viny. Jedná se o subtest sycený strategiemi, které se snaží přehodnotit, snižovat 

působení stresoru nebo stresové reakce. 

POZ 2 Strategie odklonu. Je tvořena subtesty odklon a náhradní uspokojení. 

Zahrnuje strategie, pro které je charakteristické odklonit se od stresoru a přejít k příjemnějším 

aktivitám, stavům nebo situacím. 

POZ 3 Strategie kontroly. Zjistíme ji položkami kontrola situace, reakce a pozitivní 

sebeinstrukce. Tento subtest obsahuje strategie, které využívají jedinci ke zmírnění stresu 

snahy o kontrolu, zvládnutí a kompetenci. 

Do Negativních strategií jsou řazeny subtesty úniková tendence, perseverace, 

rezignace a sebeobviňování. Jedná se o strategie, které se nepodílí na řešení stresové situace,  

a tudíž dle autorů stres zvyšují a nejsou příznivé pro jedince.  

Subtesty potřeba sociální opory a vyhýbání se nelze zařadit do žádné skupiny,  

je potřeba přihlížet k celkovému kontextu a kontextu ostatních strategií. 
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Psychometrické požadavky a kritika dotazníku SVF 78 

Tento dotazník má poměrně malý vzorek pro standardizaci 122 žen a 124 mužů, avšak 

je používaný v praxi.  Dotazník disponuje poměrně velkou spolehlivostí, odhad reliability 

u většiny strategií se nachází v rozmezí 0,8 – 0,9. Korelace v manuálu poukazují na relativně 

na sobě nezávislé škály (Janke & Erdmann, 2003).  Slouží pro rychlé zmapování copingových 

strategií, ovšem nedisponuje tolika strategiemi jako například zmiňovaný dotazník COPE. 

9.2 Beckova sebeposuzovací škála pro dospělé   

Jedná se o sebeposuzovací škálu, která měří depresi. Poukazuje pouze na intenzitu 

deprese, slouží tedy ke zjišťování příznaků a závažnosti depresivních symptomů. Může být 

uváděn pod zkratkou BDI – II. Autorem je A. T. Beck, který návrh dotazníku vytvořil v roce 

1961. Dotazník prošel mnoha revizemi. Dnes používáme revizi z roku 1988. Standardizace 

proběhla na 500 pacientech a 120 studentech (Beck, 1988, Beck 1961, s. 271 in Ptáček et al., 

2016). Mnohem novější restandardizaci provedl Ptáček a Raboch v roce 2016, ta stojí  

za povšimnutí vzhledem k vysokému reprezentačnímu vzorku běžné dospělé, pracující 

populace. Studie se zúčastnilo 1027 lidí.  

Překlad dotazníku do češtiny obstarali Preiss a Vacíř v roce 1999 (s. 271). 

 Dotazník je určen pro osoby od 13 do 80 let. Obsahuje 21 položek. Odpovědi jsou 

zaznamenávány na čtyřbodové škále od 0 – 3 (Beck, 1988; Beck 1961 s. 271 in Ptáček et al., 

2016). Součet všech položek tvoří celkové skóre, které se může pohybovat v rámci hodnot 

mezi 0 – 63 bodů. 0 – 13 bodů značí žádnou nebo minimální depresi, 14 – 19 bodů poukazuje 

na mírnou depresi, 20 – 28 bodů na středně těžkou depresi a 29 – 63 bodů značí těžkou depresi. 

Jednotlivé položky mapují kognitivní, fyziologické, motivační a afektivní symptomy. 

Vychází ze symptomů uvedených v DSM-IV (Beck, 1988; Beck 1996, s. 271 cit. dle Ptáček 

et al., 2016). 

Psychometrické požadavky a kritika dotazníku BDI-II 

Jedná se o relativně krátký dotazník pro zmapování symptomů, jedná se však pouze  

o subjektivní prožívání a hodnocení symptomů tohoto onemocnění. Je vhodný spíše  

ke zmapování aktuální situace a screeningu symptomů, než k samotné diagnostice Mezi jeho 

přednosti patří rychlost, jednoduchost administrace a posléze i vyhodnocování. 
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 Realiabilita vnitřní konzistence činila 0,92. Disponuje středními až silnými 

korelacemi s dalšími diagnostickými metodami zjišťujícími depresi, např. Hamilton 

depression rating scale nebo Zung self-rating depression (Wang & Gorenstein, 2013). 

10. Charakteristika výzkumného souboru  

Výzkumná skupina  

S ohledem na téma práce byli výzkumnou populací lidé s diagnostikovaným 

depresivním onemocněním, kteří byli hospitalizováni v psychiatrických nemocnicích  

na lůžkových odděleních. Psychologové do výzkumu odkazovaly ty, kterým byla 

diagnostikována F32.0, F32.1, F2.2 a F33, všechny stupně deprese bez psychotických 

příznaků. Na základě rešerše tohoto tématu byla nastavena následující kritéria pro zařazení 

lidí do výzkumného souboru:  

1) Lidé ve věku 26 – 56 let. Věk byl zvolen na základě zahrnutí aktivní populace   

     schopné práce.  

2) Jedinec se léčí pouze s depresivním onemocněním a není léčen pro žádnou 

jinou psychickou poruchou. Porucha byla stanovena příslušným klinickým 

psychologem a v závislosti na dostupné historii psychiatrické anamnézy v životě 

jedince nebylo prokázáno žádné další psychické onemocnění. 

3) Pobyt v nemocnici od 3 týdnů počátku hospitalizace. Doba byla stanovena  

na základě účinků antidepresiv, které účinkují s ohledem na odlišnosti v literatuře  

od 3-6 týdnů a vyhnutí se akutní fáze deprese jedince (Svoboda, Češková 

& Kučerová, 2006). 

4) Souhlas jedince s výzkumem po seznámení s podmínkami a průběhem výzkumu 

(výzkum byl dobrovolný a splňoval veškeré etické předpisy). 

 

Dále byli zařazeni pouze psychiatričtí pacienti z lůžkových odděleních, kterým byla 

diagnostikována deprese různé intenzity bez přítomnosti jiného komorbidního onemocnění. 

Všichni ve VS užívali psychofarmaka. Sběr dat probíhal v několika psychiatrických 

nemocnicích v České republice. Pouze 1 dotazník byl nezařazen, protože nesplňoval zadané 

kritérium č. 2. Chybějící vyplněné položky bylo možno řešit ihned na místě s lidmi.  

Do výzkumu bylo nakonec zařazeno 34 osob splňujících daná kritéria. Výzkumnou skupinu 

tvořilo 12 mužů a 22 žen.  
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Zařazeni byli lidé s diagnostikovanou depresí. Včetně depresivní fáze a rekurentní 

(periodické) deprese a to mírné, středně těžké a těžké formy. Následně bylo pracováno 

 se současným stavem zjišťovaným pomocí BDI-II kvůli srovnání různé délky doby 

hospitalizace a rozdílné době účinnosti nástupu užívaných antidepresiv. Všichni lidé 

z výzkumné skupiny užívali psychofarmaka, konkrétně antidepresiva. 5 lidí mělo psychiatrem 

stanovenou lehkou, 6 středně těžkou a 23 lidí těžkou depresivní poruchu. Nejvíce ve vzorku 

tvořili klienti s těžkou depresivní poruchou. Výsledky BDI-II se shodovali s diagnózou od 

lékaře. Pouze 2 lidem, kteří se nacházeli v pásmu lehké deprese byl v BDI-II naměřen 

výsledek  

14 bodů, který je hraniční pro mírnou depresi.  

 

Obrázek 4 Histogram věku VS 

Komparační skupina 

Do KS pro porovnání byli zařazeni lidé s těmito kritérii:  

1. Jsou až do současnosti bez jakéhokoliv psychického onemocnění včetně 

depresivního. 

 

2. Depresivní symptomy byly pro kontrolu ověřovány dotazníkem BDI-II 

a nebyly zařazeny žádné osoby se 14 a více body. Hranice 14 bodů byla zvolena, 

protože dle manuálu BDI-II je ukazatelem pro mírnou úroveň deprese. 
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3. Nachází se ve věku 26 – 56 let. Věk respondentů byl vybírán tak, aby zahrnoval 

aktivní populaci a shodnosti s výzkumnou skupinou i s ohledem na rozdílnosti 

věku, které by mohli mít vliv na užívání copingových strategií (viz. kapitola 

Copingové strategie a věk).  

 

4. Ženy, které nebyly těhotné nebo 6 týdnů po porodu. U žen se může vyskytovat 

poporodní blues nebo poporodní deprese (Praško et al., 2015), nebo samotný porod 

pro ně může být traumatickým zážitkem. Výzkumy ukazují i na to,  

že užívání copingových strategií sebeobviňování a ruminace mohou být spojeny 

dokonce s posttraumatickou stresovou poruchou (Tomsis, Gelkopf, Yerushalmi 

& Zipori). 

 

5. Neprožití žádného (subjektivně vnímaného) traumatu za poslední rok. Toto 

kritérium bylo zjišťováno pomocí otázek přiložených v testové baterii pro 

komparační skupinu (viz. příloha č. 5). Tito lidé byli vyřazeni.  

 

Celkem se zúčastnilo 40 respondentů ve věku 26-56 let, kteří tvořili komparační 

skupinu. Původně testovou baterii vyplnilo k datu 30. 5. 2019 68 lidí. Z původního množství 

bylo vyřazeno 28 lidí z důvodů nesplnění výše uvedených kritérií. 1 osoba z důvodu nesplnění 

kritéria č. 4, tedy na základě prožívaného těhotenství. 4 osoby z důvodu nesplnění kritéria  

č. 5, v úvodních otázkách lidé zaškrtli, že za poslední rok zažili nějaké trauma.  

1člověk z důvodu nesplnění kritéria č. 2. Jeho výsledky v BDI-II dotazníku byly vyšší než  

14 bodů, které už dle autorů dotazníku označují lehkou depresivní poruchu. Zbytek - 34 lidí 

z důvodu nesplněného kritéria č. 1. Těm na základě úvodních otázek bylo zjištěné jiné 

psychické onemocnění. Z celkového počtu zúčastněných respondentů bylo 27 žen a 13 mužů. 

Sběr dat probíhal prostřednictvím zadání dotazníků na internetu přes platformu google 

formulář.  
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Obrázek 5 Histogram věku KS 

Deskripce výzkumného souboru 

Celkový soubor má 74 lidí. Tento soubor je tvořen dvěma skupinami VS (34 lidí)  

a KS (40 lidí).  

 

Obrázek 6 Vzdělání respondentů ve VS a KS 

0

2

4

6

8

10

12

25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51+

P
o

če
t 

re
sp

o
n

d
en

tů

Věk

Věkové složení výzkumné a komparační skupiny

Kontrolní skupina Výzkumná skupina



   

 

70 

 

 

Tabulka 1 Deskriptivní statistika věku VS a KS 

Ve výzkumné skupině je průměrný věk 43,09 a medián 45,5. Minimální věk je 26 let 

a maximální věk 56 let. Směrodatná odchylka je 9,80. V komparační skupině je průměrný věk 

41,75 a medián 45. Minimální věk je 26 a maximální 55 let. Směrodatná odchylka  

je 10,09. 

 

 

Obrázek 7 Pohlaví respondentů ve VS a KS 

Výzkumnou skupinu tvoří 22 (65 %) žen a 12 (35 %) mužů.  Komparační skupinu 

tvoří 27 (67 %) žen a 13 (33 %) mužů.  
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Obrázek 8 Vzdělání respondentů ve VS a KS 

 

Ve výzkumné skupině mělo nejvyšší zastoupení vystudování středního odborného 

učiliště, toho dosáhlo 10 lidí (29 %). Střední odborná škola byla nejvyšším dosažením 

vzděláním též u 10 lidí (29 %). Dále potom středoškolské vzdělání mělo 6 lidí (18 %). Další 

v řadě byly lidé se základním vzděláním 4 (12%). 2 (6 %) lidé s vysokoškolským vzděláním 

a 1 člověk (3 %) s vyšším odborným vzděláním. Gymnázium absolvoval také pouze  

1 člověk (3%). 

V komparační skupině dosáhlo 14 lidí (41 %) středoškolského vzdělání, dále nejčastěji 

zastoupené dosažené vzdělání je vysokoškolské 13 lidí (38 %), střední odbornou školu 

vystudovalo 6 (18 %) účastníků. 4 (12 %) participanti absolvovali na středním odborném 

učilišti. U KS ve vzorku oproti VS nebyli žádní participanti se základním vzděláním  

a gymnáziem. V závislosti na velikosti vzorku, předpokládáme, že se nejednalo o velký rozdíl, 

který by mohl výrazně ovlivňovat výsledky.  
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11. Metodologický rámec výzkumu  

11.1 Metoda sběru dat 

Výzkum byl z části proveden na klinické populaci. Po sestavení celé testové baterie 

byla zkontaktována různá zařízení zabývající se danou problematikou ve všech krajích České 

republiky. Původně byla oslovena celá řada psychiatrických nemocnic (celkem přes 30), ale 

sběr se přes tyto instituce nekonal z různých důvodů – odmítnutí spolupráce, odmítnutí 

z důvodu nedostatku cílové skupiny, nepovolení externích výzkumů v jejich zařízení, 

probíhající jiné výzkumy, žádná odezva i po opětovaném kontaktování a další. V zařízeních, 

které byli ochotni spolupracovat na výzkumu bylo žádáno o povolení primáře nebo ředitele 

daného zařízení, pokud by se mohli podílet na doporučování respondentů do tohoto výzkumu. 

V každé organizaci byly vyvěšeny letáčky nebo předaná kritéria (uvedená výše na str. 63) 

psychologům na příslušných odděleních, kteří informovali o probíhajícím výzkumu 

odpovídající klienty a byl jim předán kontakt na výzkumníka. Pokud klient souhlasil s účastí 

na výzkumu, kontaktoval výzkumníka a v období vycházek nebo jeho volna mu byla 

administrována testová baterie. V psychiatrické nemocnici Bohnice byla podmínka nebýt 

v přímém kontaktu s klienty, tudíž testovou baterii zadával psycholog přímo na oddělení. Sběr 

dat byl domluven na několika odděleních (1, 21, 23, 26, 27). Nakonec sběr dat proběhl pouze 

na oddělení č. 1. Bylo nutné žádat o souhlas etické komise (viz. příloha č.1). Na spolupráci  

se podílela tato zařízení:  

1) Psychiatrická nemocnice Písek, 

2) Psychiatrická nemocnice Lnáře, 

3) Psychiatrická nemocnice Tábor, 

4) Psychiatrická nemocnice Bohnice a 

5) Psychiatrická nemocnice Pardubice. 

 

Byl tedy využit záměrný výběr přes instituci. Z hlediska povahy testových metod 

probíhala administrace stylem tužka papír. V Psychiatrické nemocnici v Táboře administrace 

probíhala jednou skupinově ve vyhrazené místnosti, v ostatních případech  

se jednalo o individuální administraci. Data byla sbírána výzkumníkem. V Pardubicích sběr 

2x proběhl ve volném čase hospitalizovaných za pomoci jejich psycholožky kvůli času 

a s ohledem na stav pacienta.  
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Sběr dat probíhal od konce listopadu 2018 až do května 2019, poté od září 2019 

do poloviny listopadu 2019 proběhla snaha o rozšíření vzorku o muže. Čas potřebný pro 

administraci s přihlédnutím k možným problémům s pozorností, které jsou specifické pro tuto 

skupinu pacientů, byl odhadnut na 25 – 30 minut. Během výzkumu participanti dotazník 

vyplňovali v kratším čase, nejdelší doba vyplnění byla 20 minut. Účast na výzkumu byla 

dobrovolná.  

Druhá část výzkumu (u KS) byla uskutečněna přes internet pomocí platformy google 

formulář. Součástí testové baterie byl i formulář, který byl zaměřen na demografické údaje 

včetně věku a vzdělání a ověření jednotlivých kritérií formou přímých otázek. Celkový čas 

pro vyplnění byl cca 15 – 25 minut.  

11.2 Možné etické problémy výzkumu a jejich přecházení 

Součástí každého výzkumu je důležité zachování etiky výzkumu i profese. Celý 

výzkum byl v první řadě anonymní. U obou dotazníků byly v záhlaví kolonky pro uvedení 

jména, příjmení, věku, pohlaví, popř. vzdělání, které byly proškrtnuty kvůli zachování 

anonymity. Podstatné údaje pro rozřazení klientů byly zjišťovány zvlášť na papíře mapujícím 

demografické údaje. U KS bylo vyplňování testové baterie zcela anonymní, ale u VS byl 

zapotřebí informovaný souhlas včetně podpisu. Tyto doklady nebyly přikládány k vyplněným 

dotazníkům a byly pouze v rukách výzkumníka. Anonymita byla zdůrazněna před zahájením 

administrace.  

Celý výzkum a jeho účast na něm byla dobrovolná. Respondenti mohli kdykoliv 

odstoupit bez udání důvodu.  

Jedinci zařazeni do výzkumu byli vždy na začátku informováni  

o celém výzkumu. Nejprve písemně prostřednictvím informací pro účastníky nebo přes 

psychology, dále ústně před samotnou administrací. 

Získání souhlasu etické komise u zařízeních, kde sběr probíhal přímo na lůžkovém 

oddělní nebo souhlasu od ředitele daných zařízení v případě pouhého doporučování klientů 

z lůžkových odděleních.  

11.3 Zpracování a analýza dat 

Pro zjištění vhodných statistických metod ke zpracování a analýze dat byla nejprve 

 ke všem subškálám zjištěna normalita rozdělení dat pomocí D’Agostinova & Pearsonova test 

normality. Dále pomocí F-testu byla zjišťována shodnost rozptylů. U subškál a škál, kde bylo 
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zjištěno normální rozdělení dat, byly použity testy parametrické t-test, u subškál a škál, která 

neprokázala normální rozložení byl použit Man Whitney-U test. Pro další ověření existence 

korelace mezi intenzitou deprese a jednotlivými copingovými strategiemi u výzkumné 

skupiny byla zkoumána prostřednictvím Pearsonova korelačního koeficientu r. Dále pak byla 

užita deskriptivní statistika u dat VS a KS pro lepší přehled. Celkové statistické zpracování 

a analýza dat probíhaly v programech Microsoft Office Excel a ve statistickém programu 

Jamovi a SPSS. Hladina významnosti alfa byla stanovena 5 % (p < 0.05). 
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12. Výsledky  

V této části jsou uvedeny výsledky celého výzkumu této diplomové práce. V každé 

části je uvedena statistická analýza s interpretací výsledků.  

V tabulce č. 1 bude uvedena popisná statistika jednotlivých škál a subškál SVF-78  

u obou skupin zvlášť a dohromady. Poté bude níže uvedena souhrnná tabulka se statistickými 

testy ohledně porovnání užívání copingových strategií mezi VS a KS pro lepší přehled,  

ze které bude čerpáno i do testování jednotlivých hypotéz.  

 

Tabulka 2 Deskriptivní statistika SVF-78 
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  * statisticky signifikantní výsledek po Bonferroniho korekci mnohonásobných porovnání. 

Tabulka 3 Souhrn výsledků 

 Vzhledem k tomu, že je testováno zároveň několik proměnných, bylo třeba provést 

korekci při mnohonásobném porovnání pomocí Bonferroniho korekce. Za statisticky 

signifikantní tedy považujeme všechny výsledky, kdy je p-hodnota nižší než 0,0028. 

Výsledky, které jsou statisticky signifikantní po Bonferroniho korekci, jsou označeny 

hvězdičkou. Výsledky z této tabulky budou využívány k popisu níže. Výsledky byly shrnuty 

do těchto tabulek pro lepší přehlednost. Na základě výsledků lze předpokládat,  

že budou nalezeny specifika (rozdíly) v užívání mezi VS a KS na základě rozdílů průměrů. 

V tabulce je dále vidět, zda jsou hodnoty statisticky signifikantní (Výsledek testu -  

p-hodnota) a s jakým účinkem (Cohenovo d), dále pak, zda data mají, nebo nemají normální 

rozložení a jaké testy byly použity (Použitý test). Níže u jednotlivých hypotéz budou popsány 

výsledky podrobněji.  
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 Výzkumná skupina dosáhla nejvyššího průměru ve strategii S11 perseverace  

(průměr = 18,53), dále pak ve strategii S13 sebeobviňování (průměr = 16,88) a ve strategii  

S9 vyhýbání se (průměr = 16,21). Nejnižšího průměru VS dosáhla ve strategii  

S1 podhodnocení (průměr = 6,65). Na základě norem uvedených v manuálu SVF-78 (Janke  

& Erdmann, 2003, s. 21) VS dosahuje u všech jednotlivých škál a subškál hodnot v pásmu 

průměru nebo lehkém nadprůměru (všechny strategie jsou do 1 směrodatné odchylky  

od průměru). Komparační skupina dosáhla nejvyššího průměru v S6 kontrola reakce  

a S7 pozitivní sebeinstrukce se stejnými průměry (průměr = 16,78), dále pak v S5 kontrola 

situace (průměr = 16,60). Nejnižšího průměru dosáhla KS ve strategii S12 rezignace 

(průměr = 7,30). KS dosahuje u všech jednotlivých škál a subškál hodnot v pásmu průměru 

nebo lehkém nadprůměru (všechny strategie jsou do 1 směrodatné odchylky od průměru).  

V 1. sloupečku (tabulka č.3) lze vidět rozdíly průměrů mezi oběma skupinami. Největšího 

rozdílu v průměru bylo nalezeno u strategie S13 sebeobviňování (MD = -8,91), dále pak  

S11 perseverace (MD = -7,83) a S12 rezignace (MD = -7,52).  

 

 

Tabulka 4 Deskriptivní statistika BDI-II 
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Graf 1 Deskriptivní statistika BDI-II 

Z deskriptivní statistiky BDI-II lze vidět, že ve VS nejmenší hodnotou výsledku 

v dotazníku BDI-II bylo 14 bodů, maximální hodnota 57. V KS nejmenší hodnota byla 0 bodů 

a max. 13. Průměr ve VS byl 34,71 a v KS 5,05.  

 

Výzkumný cíl č. 1: Jaká jsou specifika užívání copingových strategií u lidí s depresivní 

poruchou a oproti lidem bez depresivní poruchy?  

 Před samotným testováním byl nejprve proveden test normality pro jednotlivé škály  

a subškály, poté byl zvolen vhodný statistický test. Pro testování normality byl použit 

D’Agostinův & Pearsonův test normality, který je běžně využíván u malých vzorků. Pokud 

je p-hodnota v D’Agostinově & Pearsonově testu vyšší než stanovená hladina významnosti  

(v našem případě 0,05), lze předpokládat, že data pochází z normálního rozdělení.  
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Tabulka 5 Test normality 

V tabulce normálního rozložení dat můžeme vidět, že všechny jednotlivé strategie kromě 

S3 odmítání viny (VS p = 0,038), S10 úniková tendence (VS p = 0,039), S11 perseverace  

(VS p = 0,046) a S13 sebeobviňování (VS p = 0,033) mají normální rozdělení. Pro tyto 

položky bude níže použit neparametrický Mann Whitney-U test.  

H1: Lidé s diagnózou deprese dosahují signifikantně vyššího skóru ve škále 

Negativních copingových strategiích v SVF-78 oproti lidem bez diagnózy deprese.  

Pro testování hypotézy H1 byl použit jednostranný t-test s Welchovou korekcí pro 

nestejné rozptyly. Normalita dat byla testována pomocí D'Agostinova & Pearsonova testu 

normality, jehož výsledek potvrdil, že data pocházejí z normálního rozdělení. Shodnost 

rozptylů byla testována pomocí F-testu. Výsledek F-testu prokázal, že předpoklad shodných 

rozptylů nebyl splněn, proto byla využita Welchova korekce.  
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Tabulka 6 Deskriptivní statistika H1 

 

Graf 2 H1 

Dosažená p-hodnota je nižší než hladina významnosti 5 %, což značí, že jsme 

prokázali statisticky signifikantní rozdíl mezi výzkumnou a kontrolní skupinou. Na základě 

výsledků (t = -8,26, df = 57,20, p = <0,001) můžeme tedy předpokládat platnost hypotézy H1. 

Lidé ve VS dosahují signifikantně vyššího skóru v negativních copingových strategií 

v SVF-78 oproti KS.   

V grafech k jednotlivým hypotézám je znázorněno rozložení výsledků obou skupin. 

 

H2: Lidé bez diagnózy deprese dosahují signifikantně vyššího skóru ve škále 

Pozitivních copingových strategií než lidé s depresí.  

Pro testování hypotézy H2 byl použit jednostranný t-test s Welchovou korekcí pro 

nestejné rozptyly. Normalita dat byla testována pomocí D'Agostinova & Pearsonova testu 
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normality, jehož výsledek potvrdil, že data pocházejí z normálního rozdělení. Shodnost 

rozptylů byla testována pomocí F-testu. Výsledek F-testu prokázal, že předpoklad shodných 

rozptylů nebyl splněn, proto byla použita Welchova korekce pro t-test při neshodných 

rozptylech.  

 

Tabulka 7 Deskriptivní statistika H2 

 

Graf 3 H2 

Dosažená p-hodnota je nižší než hladina významnosti 5 %, což značí, že jsme 

prokázali statisticky signifikantní rozdíl mezi výzkumnou a kontrolní skupinou. Na základě 

výsledků (t = 6.12, df = 56.72, p = <0,001, Cohenovo d = 1,47) můžeme tedy předpokládat 

platnost hypotézy H2. Lze tedy napsat, že lidé bez diagnózy deprese (KS) dosahují 

signifikantně vyššího skóre ve škále Pozitivní copingové strategie oproti lidem s depresí 

(VS). 
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H3: Lidé s diagnózou deprese dosahují signifikantně vyššího skóru v subškále 

strategie úniková tendence oproti lidem bez diagnózy deprese. 

Pro testování hypotézy H3 byl použit jednostranný Mann Whitney-U test. Výsledek 

D'Agostinova & Pearsonova testu normality ukázal, že data ve výzkumné skupině nepocházejí 

z normálního rozdělení. 

 

Tabulka 8 Deskriptivní statistika H3 

 

 

Graf 4 H3 
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Ve strategii S10 úniková tendence lidé ve VS dosahují průměrné hodnoty 15,32 oproti 

komparační skupině, která dosahuje v průměru 10,33. Rozdíl je statisticky signifikantní  

(p = <0,001). Na základě výsledků (t = -7,204, df = 52,14), můžeme tedy předpokládat platnost 

hypotézy H3 (Mann Whitney-U = 172). Lidé s diagnózou deprese dosahují signifikantně 

vyššího skóru v subškále strategie úniková tendence oproti lidem bez diagnózy deprese.  

 

H4: Lidé s diagnózou deprese dosahují signifikantně vyššího skóru v subškále 

strategie rezignace oproti lidem bez diagnózy deprese.  

Pro testování hypotézy H4 byl použit jednostranný t-test s Welchovou korekcí pro 

nestejné rozptyly. Normalita dat byla testována pomocí D'Agostinova & Pearsonova testu 

normality, jehož výsledek potvrdil, že data pocházejí z normálního rozdělení. Shodnost 

rozptylů byla testována pomocí F-testu.  

 

Tabulka 9 Deskriptivní statistika H4 
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Graf 5 H4 

Dosažená p-hodnota je nižší než hladina významnosti 5 %, což značí, že jsme 

prokázali statisticky signifikantní rozdíl mezi výzkumnou a kontrolní skupinou. Na základě 

výsledků (t = -7.20, df = 52.14, p = <0,001) můžeme tedy předpokládat platnost hypotézy H4. 

Lidé s diagnózou deprese dosahují signifikantně vyššího skóru v subškále strategie 

rezignace oproti lidem bez diagnózy deprese. 

 

H5: Lidé s diagnózou deprese dosahují signifikantně nižšího skóru v subškále 

strategie pozitivní sebeinstrukce než lidé bez diagnózy deprese.  

Pro testování hypotézy H5 byl použit jednostranný t-test s Welchovou korekcí pro 

nestejné rozptyly. Normalita dat byla testována pomocí D'Agostinova & Pearsonova testu 

normality, jehož výsledek potvrdil, že data pocházejí z normálního rozdělení. Shodnost 

rozptylů byla testována pomocí F-testu. Výsledek F-testu prokázal, že předpoklad shodných 

rozptylů nebyl splněn, proto byla použita Welchova korekce pro t-test při neshodných 

rozptylech.  
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Tabulka 10 Deskriptivní statistika H5 

 

Graf 6 H5 

Strategie pozitivní sebeinstrukce (t = 5.27, df = 56.53, p = <0,001) ukazuje statisticky 

signifikantní rozdíl v užívání mezi VS a KS. MD = 5,98, kdy KS tuto strategii využívá s vyšší 

mírou, oproti VS. Dosažená p-hodnota je nižší než hladina významnosti 5 %, což značí, 

 že jsme prokázali statisticky signifikantní rozdíl mezi výzkumnou a kontrolní skupinou.  

Na základě výsledků můžeme tedy předpokládat platnost hypotézy H5. Lidé  

s diagnózou deprese dosahují signifikantně niššího skóru v subškále, strategii pozitivní 

sebeinstrukce. 
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Výzkumným cílem č. 2 bylo zjistit existenci korelace mezi mírou symptomů deprese 

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

poruchou.   

Existence korelace mezi hodnotami BDI-II a hodnotami na jednotlivých škálách 

 SVF-78 byla testována pomocí oboustranné alternativy Pearsonova korelačního testu. 

Vzhledem k tomu, že je testováno zároveň několik proměnných, je třeba provést korekci při 

mnohonásobném porovnání, tzv. multiple comparisons. Pro tuto korekci byla použita metoda 

Bonferroniho korekce, která na základě počtu testovaných proměnných sníží hladinu 

významnosti, při které považujeme výsledek za statisticky signifikantní. V našem případě 

byla hladina významnosti snížena na 0,0028 (původní hladina 0,05 dělená počtem testů, tedy 

18), za statisticky signifikantní tedy považujeme všechny výsledky, kdy je p-hodnota nižší 

než 0,0028. 

 

Tabulka 11 Korelace mezi skórem BDI-II a jednotlivými strategiemi SVF-78 
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Na základě tabulky č. 9 lze shrnout, že s vyššími hodnotami výsledků v BDI-II  

se zvyšuje míra užívání škály negativní copingové strategie, která je sycena jednotlivými 

negativními copingovými strategiemi, a snižuje se míra užívání jednotlivých pozitivních 

strategií (viz i škála pozitivní strategie). Korelace je statisticky signifikantní pro pozitivní  

i negativní strategie s výjimkou strategie S8 vyhledávání sociální opory a S9 vyhýbání se, 

které dle manuálu (Janke & Erdmann, 2003) nejsou zařazeny do pozitivních ani  

do negativních copingových strategií. Existuje tedy korelace mezi mírou výsledků v BDI-II  

a užíváním jednotlivých copingových strategií.  

H6: Existuje pozitivní korelace mezi mírou depresivních symptomů získaných  

v BDI-II a užíváním negativních copingových strategií v SVF-78 u depresivních lidí. 

Existence pozitivní korelace mezi skórem BDI-II a skórem negativních copingových 

strategií v SVF-78 u respondentů z výzkumné skupiny byla testována pomocí jednostranné 

alternativy Pearsonova korelačního testu. Jednostranná alternativa testu předpokládá existenci 

pozitivní korelace.  

Výzkumná skupina 

 Pearsonův korelační 

koeficient 

p-hodnota Signifikantní 

hodnota po 

Bonferroniho 

korekci 

NEG: 0,47 0,005 Ne 

*podrobnější výsledky v příloze č. 

Tabulka 12 Korelační tabulka k H6 
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Graf 7 Korelace mezi skórem BDI-II a skórem negativních copingových strategií v SVF-78 

 

Výsledek testu potvrdil hypotézu H6, neboť vypočtená p-hodnota je menší než 

stanovená hladina významnosti 5 %, a tedy pozitivní korelace byla prokázána (r = 0.47,  

p = 0.005). Lze tedy říct, že existuje pozitivní korelace mezi mírou depresivních symptomů 

získaných v BDI-II a užíváním negativních copingových strategií v SVF-78 

u depresivních lidí. 
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13. Diskuze  

Hlavním tématem této diplomové práce jsou Copingové strategie u lidí s diagnózou 

deprese. Cílem teoretické části bylo vymezení základních pojmů vztahujících se k danému 

tématu. Cílem praktické části bylo zjistit, zda existují určitá specifika v užívání copingových 

strategií u lidí s depresivním onemocněním oproti lidem bez tohoto onemocnění. Kvantitativní 

výzkum mapující copingové strategie u lidí s diagnózou deprese vycházel z dotazníkového 

šetření. Sběr dat probíhal na dvou různých místech. Data do výzkumné skupiny byla získávána 

prostřednictvím pěti psychiatrických nemocnic. Sběr dat do komparační skupiny proběhl 

prostřednictvím internetových stránek, konkrétně aplikaci google formulář. U výzkumné 

skupiny byl vyřazen 1 dotazník a z komparační skupiny 32 dotazníků z důvodu nesplněných 

podmínek nebo špatně vyplněných dotazníků.  

Celkově se výzkumu zúčastnilo 74 respondentů, kteří splňovali předem daná kritéria.  

34 participantů tvořilo výzkumnou skupinu a jednalo se o lidi léčících se pro depresivní 

onemocnění (lehké, středně těžké, těžké) bez jakýchkoliv jiných komorbidit, léčících  

se na lůžkových odděleních. 40 lidí tvořilo komparační soubor. Součástí byli lidé bez 

jakékoliv psychiatrické anamnézy. Ve výzkumném souboru byla převaha žen oproti mužům.  

Ve výzkumné skupině bylo 22 žen a 12 mužů. V komparačním souboru bylo 27 žen 

 a 13 mužů. Od září do konce listopadu probíhalo dosbírávání dotazníků u mužů, nicméně 

mužů bylo podstatně méně i v psychiatrických zařízeních. Jedná se o pohlavně nevyvážený 

vzorek, ale kopíruje rozložení deprese v celkové populace, které je  2:1 (ženy:muži) dle WHO 

(2012). Výzkumy od Holubové a Praška (2017a; b), uvedené v poslední kapitole teoretické  

a na začátku praktické části, byly nejpodobnější našemu výzkumu. Dle něj byly sestaveny 

hypotézy do praktické části a výsledky s ním budou porovnávány.  

Výzkumným cílem této diplomové práce je identifikovat a popsat specifika užívání 

copingových strategií u lidí s depresivním onemocněním (VS) ve srovnání se skupinou 

neklinické populace (KS). Cíl byl rozdělen do 2 podcílů pro lepší zpřehlednění a umožnění 

podrobnější analýzy.  Prvním cílem bylo zjištění specifik v užívání copingových strategií  

u lidí léčících pro depresivní onemocnění na lůžkovém oddělení. Druhým cílem bylo zjištění 

korelace mezi mírou symptomů deprese a copingovými strategiemi u lidí s depresivním 

onemocněním.  

Tyto výzkumné cíle byly ověřovány pomocí 6 hypotéz: H1: Lidé s diagnózou deprese 

dosahují signifikantně vyššího skóru ve škále negativních copingových strategiích v SVF-78 
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oproti lidem bez diagnózy deprese. H2: Lidé bez diagnózy deprese dosahují signifikantně 

vyššího skóru ve škále pozitivních copingových strategií než lidé s depresí. H3: Lidé 

s diagnózou deprese dosahují signifikantně vyššího skóru v subškále strategie úniková 

tendence než lidé bez diagnózy deprese. H4: Lidé s diagnózou deprese dosahují signifikantně 

vyššího skóru v subškále strategie rezignace než lidé bez diagnózy deprese. H5: Lidé 

s diagnózou deprese dosahují signifikantně nižšího skóru v subškále strategie pozitivní 

sebeinstrukce než lidé bez diagnózy deprese. H6: Existuje pozitivní korelace mezi mírou 

depresivních symptomů získaných v BDI-II a užíváním negativních copingových strategií 

v SVF-78 u depresivních lidí. 

Prvním cílem bylo zjištění specifik v užívání copingových strategií u lidí léčících pro 

depresivní onemocnění na lůžkovém oddělení. Následně byla zvolena výzkumná otázka 

k tomu cíli: Jaká jsou specifika užívání copingových strategií u lidí s depresivní poruchou  

a oproti lidem bez depresivní poruchy? Výsledky prokázaly na základě deskriptivní statistiky 

a statistických testů, že existují rozdíly/specifika v užívání copingových strategiích. Jsou jimi 

tyto. Lidé ve výzkumné skupině dosáhli signifikantně vyššího skóru ve škále negativní 

copingové strategie oproti lidem v komparační skupině. Lidé v komparační skupině dosáhli 

signifikantně vyššího skóru ve škále pozitivní copingové strategie oproti výzkumné skupině. 

Lidé ve výzkumné skupině dosáhli signifikantně vyššího skóru v subškále úniková tendence  

a rezignace. Dále u nich byl zjištěn statisticky signifikantní nižší skór v subškále strategie 

pozitivní sebeinstrukce oproti lidem z komparační skupiny. Tyto výsledky souhlasily 

s výsledky výzkumů od Holubové a Praška (2017a; b), drobné odchylky budou rozebrány níže 

pod 2. cílem.  

Druhým cílem bylo zjištění korelace mezi mírou symptomů deprese a copingovými 

strategiemi u lidí s depresivním onemocněním. Následně byla zvolena výzkumná otázka 

k tomuto cíli: Jaké jsou souvislosti mezi mírou depresivních symptomů a užívanými 

copingovými strategiemi? Na základě výsledků v korelační tabulce bylo zjištěno, že kromě 

strategie S8 vyhledávání sociální opory a S9 vyhýbavá tendence byly subškály statisticky 

signifikantní, a prokázala se existence korelace mezi naměřenou hodnotou BDI-II (symptomy 

deprese) a naměřenými hodnotami v jednotlivých škálách a subškálách v SVF-78 

(jednotlivými copingovými strategiemi). Výsledky ukázaly, že se zvyšujícími se hodnotami 

v dotazníku BDI-II se zvyšuje míra užívání negativních copingových strategií. Byla 

prokázána pozitivní korelace. Se zvyšujícími se hodnotami v dotazníku BDI-II se také snižuje 
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užívání pozitivních copingových strategií. Zde byla nalezena negativní korelace. Korelace 

byla statisticky signifikantní i po Bonferroniho korekci.  

Na základě výsledků byla přijata i H6, která říká, že existuje pozitivní korelace mezi 

mírou depresivních symptomů získaných v BDI-II a užíváním negativních copingových 

strategií v SVF-78 u depresivních lidí. 

Všech 6 hypotéz bylo přijato.  

Celkově výsledky vyšly totožně s výzkumy od Holubové a Praška (2017a; b). 

Hypotézy, utvořeny na základě těchto výzkumů, byly potrvzeny, ve výsledcích se však 

ukázaly drobné odlišnosti. Ve všech výzkumech byly totožně zjištěny podobnosti  

ve zvýšené míře užívání negativních copingových strategiích jako i v dalších výzkumech 

(González et al., 2018; Holubová & Praško, 2017a; b; Masahiro, et al. 2018). 

Dále se došlo ke shodným výsledkům v užívání jednotlivých copingových strategiích 

s tím, že se objevily odlišnosti v míře užívání jednotlivých strategií. Ve výzkumu Holubové a 

Praška (2017b) se dospělo k závěru, že nejvíce užívanou negativní strategií je S10 úniková 

tendence a S12 rezignace. V našem výzkumu byly tyto strategie statisticky signifikantní 

v míře užívání jedinci ve VS, ale S11 perseverace byla užívána s nejvyšší mírou, dále pak 

druhou s nejvyšší mírou užívání byla S13 sebeoviňování. S nejvyšší mírou užívání byla 

shledána pozitivní strategie ve výzkumu Holubové a Praška (2017b) S7 pozitivní 

sebeinstrukce, v našem výzkumu S1 podhodnocení. Nicméně je třeba zahrnout při 

porovnávání výzkumů následující aspekty, které mohly zapříčinit odlišnosti ve výzkumech.  

Výzkumy zahrnovaly odlišné vzorky. Oproti Holubové a Praškovi (2017a; b)  

se výzkumu účastnili pacienti z lůžkového oddělení. Tito lidé mohou mít svá specifika oproti 

ambulantně léčícím se. Klienti léčící se na lůžkovém oddělení mohou mít těžší formu deprese 

a léčbu by ambulantně nezvládli. Také je tedy třeba zohlednit nerovnoměrně rozloženou míru 

deprese (převažující těžká deprese) u lůžkových klientů v našem výzkumu. U Holubové  

a Praška (2017a; b) se jednalo o ambulantní klienty, kteří splňovali podmínky pro dosažení 

úrovně deprese v ICD-10. Ve výzkumu se nehovoří, jak byla ošetřena jejich předešlá klinická 

anamnéza.  

Dále je třeba zmínit nerovnoměrné rozložení pohlaví.  V jiných výzkumech (Kelly  

et al., 2008) byly u mužů a žen prokázány rozdíly v užívání copingových strategiích. V našem 

výzkumu se nachází nerovnoměrné rozložení mužů a ženy, což neumožnilo zjištění specifik 
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v závislosti na pohlaví. Mužů léčících se pro depresivní onemocnění nebylo tolik, kolik žen, 

nebo nebyli ochotní dotazník vyplnit. Byla snaha alespoň zachovat rozložení deprese 

v populaci ve výzkumném souboru. Dle WHO (2012) se jedná o 2:1 ženy vůči mužům. 

Rozložení depresivního onemocnění v populaci zjištěné ve studiích nemusí být zcela přesné, 

záleží také na metodologii sběru dat. Pokud se jednalo o sběr prostřednictvím lékařských 

institucí, tento způsob není schopen zachytit všechny lidi trpící tímto onemocněním, protože 

ne všichni lidé se jdou léčit, oproti nenáhodnému způsobu dotazování se v terénu. 

V tomto výzkumu byl celkově menší počet lidí. Důvody menšího počtu lidí byly různé 

– kvůli neochotě organizací spolupracovat, ale také i nemožnosti lidí s touto diagnózou  

se výzkumu účastnit, např. kvůli neschopnosti se soustředit, a další. Výzkum byl zcela 

dobrovolný.  

Pro získání informací ohledně užívání copingových strategií byl použit totožný 

dotazník SVF-78, pro zjišťování míry deprese byl užit odlišný dotazník. V našem výzkumu 

BDI-II u ICD-10 (Holubová & Praško, 2017a; b). 

Limity výzkumu a doporučení 

Primární problém tohoto výzkumu je malý výzkumný vzorek, který je dostačující pro 

diplomovou práci, ale neumožňuje generalizaci výsledků na danou populaci. Pro další 

výzkum je doporučován větší výzkumný soubor, aby se výsledky daly dále prakticky využít.  

Sběr dat u lidí s diagnózou deprese bez jiného komorbidního onemocnění bylo celkem 

problematické a stěžovalo ho, že výzkumnice nepracovala v žádném daném zařízení,  

a neochota organizací se do výzkumu zapojit, a to z různých důvodů.  

Další problematikou tohoto výzkumu je rozložení pohlaví v souboru, které 

neumožnilo zjistit specifika užívání copingových strategií v závislosti na pohlaví. Doporučuji 

do dalšího výzkumu celkově, kromě rozšíření vzorku, také rozšířit o muže.  

Dále diagnóza byla stanovena příslušným lékařem. Participanti z výzkumné skupiny 

byli všichni farmakoterapeuticky léčeni kvůli stabilizaci stavu. Tudíž jejich stav se mohl různě 

zlepšovat. Z tohoto důvodu bylo přihlíženo na výsledky dotazníku BDI-II a míru korelace 

mezi oběma dotazníky. Do výzkumu byli zařazeni lidi po 3. týdnu počátku hospitalizace. 

Kvůli stabilizaci jejich stavu. Jejich současný stav deprese byl tedy následně zjišťován pomocí 

BDI-II, se kterým se pracovalo. Původní diagnóza odpovídala u všech se zjištěným stavem 
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v dotazníku BDI-II. 

 

Z důvodu nerovnoměrně rozložené míry intenzity deprese a také nedostatečného 

zastoupení lehké a středně těžké deprese nebylo možné pracovat podrobněji s výsledky  

BDI-II s dostatečnou výpovědní hodnotou. Do dalšího výzkumu je tedy doporučeno rozložit 

výzkumnou skupinu dle intenzity deprese a udělat ke každé skupině zvlášť korelace vůči  

BDI-II.  

Na základě shodujících se výsledků s výsledky výzkumů (Holubová  

a Praško, 2017a; b), které lze vidět na základě potvrzení a následném přijetí definovaných 

hypotéz stanovených na základě závěrů z těchto výzkumů, lze předpokládat, že tato 

problematika užívání copingových strategií má určitá specifika u skupiny lidí trpících 

depresivním onemocněním. Lidé s depresivním onemocněním užívají signifikantně častěji 

negativní copingové strategie oproti lidem bez depresivního onemocnění. Tyto výsledky jsou 

shodné s výsledky, ke kterým došli Holubová a Praško (2017a; b). Dále náš výzkum prokázal 

též signifikantní výsledky ve vyšší míře užívání jednotlivé strategie rezignace a únikové 

tendence. Odlišnosti se ukázaly pouze v míře užívání u jednotlivých strategií. Nejčastěji 

užívanými negativními strategiemi v našem výzkumu byly strategie perseverace  

a sebeobviňování, za to ve výzkumu od Holubové a Praška (2017b) to byly úniková tendence 

a rezignace. Ačkoliv i tyto strategie byly v našem výzkumu shledány jako statisticky 

signifikantní, a proto byly hypotézy přijaty. Výzkum poukazuje na důležitost, zaměření se na 

tuto problematiku. Se zvyšující se mírou intenzity deprese se zvyšuje míra užívání negativních 

copingových strategií. 

Tato práce poukazuje na důležitost daného tématu a zapojení copingových strategií do 

psychologické praxe při práci s jedinci, kteří mají depresivní poruchu. Po rozšíření výsledků 

na větším množství lidí s lepší vyvážeností pohlaví nebo i při porovnání s lidmi léčícími se 

pro jiné onemocnění by se mohly odhalit i další podrobnější rozdíly, které by umožnili 

generalizovat výsledky na celou populaci a využít je během terapií s jedinci pro zlepšení jak 

depresivního prožívání, tak také s vyrovnáváním se se stresem a zlepšení celkové kvality 

života jedince s touto poruchou.  Ukazuje na důležitost včasné léčeby deprese, protože 

depresivní symptomy jsou spojovány ve výzkumech s negativními copingovými strategiemi, 

(nazývané také maladaptivními copingovými strategiemi), (González et al., 2018; Holubová 

& Praško, 2017a; b; Masahiro et al., 2018; Trevizan et al., 2017) které jsou spojovány se self-
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stigmatem a životní nespokojeností. Během terapie poukazuje např. na užitečnost zmapování 

užívání copingových strategií v různých situacích jedince. Zjistit jeho povědomí o nich, 

popřípadě probrání typických situací a smýšlení o nich Negativní myšlenky mohou udržovat 

jedince v depresi (Barlow, 2008). Dále pak prozkoumat s klientem sklony k vyhýbavému 

chování (Ottenbreit, Dobson & Quigley, 2014; Leventhal, 2008), které mohou zvyšovat stres. 

Vhodné by bylo zapojit také edukaci jedince, popřípadě členů rodiny, kteří žijí s jedincem, 

který má depresivní poruchu. Dále ukazuje na možnosti nácviku nevyužívaných copingových 

strategií. Do terapie je také vhodné zapojit a naučit jedince techniky pro lepší zvládání stresu 

celkově. Zahrnutí těchto praktik může vést na základě výzkumů ke snížení depresivní 

symptomatiky nebo i celkové, subjektivně prožívané vyšší životní spokojenosti u těchto 

jedinců, což ukazuje například i výzkum od Holubové a Praška (2017a) a další (Trevizan  

et al., 2017; González et al., 2018). 
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14. Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala problematikou depresivního onemocnění, stresu  

a jeho zvládání u lidí s touto diagnózou. V teoretické části byly popsány základní poznatky 

týkající se deprese, stresu a jednotlivých copingových strategií a souhrn zjištění o tomto 

tématu na základě dosavadních výzkumů. V praktické části byl uveden výzkum 

kvantitativního designu na toto téma a představení jeho výsledků, které byly dále 

rozpracovány v kapitole diskuze.  

Celý výzkumný soubor se skládal ze dvou skupin, a to z výzkumné skupiny, jež byla 

tvořena respondenty, kteří byli hospitalizováni a léčeni pro depresivní onemocnění 

v psychiatrických nemocnicích. Depresivní onemocnění jim bylo diagnostikováno příslušným 

klinickým psychologem. Dále pak z komparační skupiny, která byla tvořena lidmi, kteří 

neměli žádnou psychiatrickou anamnézu. Hlavním cíle práce je zjištění specifik užívání 

copingových strategií u lidí léčících se pro depresivní onemocnění a zjištění existence 

korelace mezi hodnotami získanými v BDI-II a jednotlivými strategiemi  

v SVF-78.  

Po shrnutí výsledků se prokázala určitá specifika, tedy rozdíly v užívání copingových 

strategií u výzkumné skupiny oproti komparační skupině. Zejména v užívání negativních  

a pozitivních strategiích. Dále byla nalezena statisticky signifikantní korelace mezi hodnotami 

BDI-II a strategiemi v SVF-78. Se zvyšující se intenzitou deprese naměřenou v BDI-II se 

objevila pozitivní korelace se škálou negativní strategie, ale i jednotlivými negativními 

strategiemi, dále potom negativní korelace s pozitivními strategiemi. 

Výsledky lze shrnout takto. Byly prokázány rozdíly v užívání copingových strategií  

u lidí ve výzkumné skupině oproti komparační skupině. Byla zjištěna existence korelace mezi 

zvyšujícími se naměřenými hodnotami v BDI-II a jednotlivými strategiemi u lidí  

ve výzkumné skupině s depresivním onemocněním. 

Tato práce a její závěry mohou být inspirací pro další, rozšířená zkoumání v této 

oblasti, a tím i pro zlepšení celkové, ale zejména psychologické péče o osoby léčící se pro 

depresivní onemocnění.   
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Přílohy 

Příloha č. 1 Souhlas etické komise - Psychiatrická nemocnice Bohnice 

 



   

 

 

 

Příloha č. 2 Informovaný souhlas pro klienta 

INFORMACE PRO PACIENTA 

Dovoluji si Vás požádat o spolupráci na výzkumném projektu, který je součástí diplomové 

práce „Copingové strategie u lidí s diagnózou deprese.“ Cílem projektu je zjistit, zda existují určité 

copingové strategie, které jsou typické pro lidi s tímto onemocněním. Vaše spolupráce proběhne pouze 

v rozsahu 1 setkání, které bude doplněné vyplněním testové baterie, která obsahuje 1 papír 

s demografickými údaji, dále 2 dotazníky mapující Váš aktuální stav a ohledně zjišťování 

copingových strategií, dále pak informovaný souhlas, který nebude přikládán k testové baterii. 

Veškerá data budou použita pouze pro tyto vědecké účely a budou zcela anonymní. Zapojení do 

výzkumného projektu je založené na dobrovolnosti, účast může být kdykoliv ukončena. Pro bližší 

informace můžete kontaktovat Bc. Kateřina Třísková, tel.: +420 776 303 403.  

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Informovaný souhlas týkající se diplomové práce na téma: „Copingové strategie u lidí s diagnózou 

deprese.“ 

Žádám Vás o souhlas s poskytováním výzkumného materiálu pro výzkumný projekt ve formě testové 

baterie. 

Vzhledem k citlivosti zkoumané problematiky je náležitá pozornost věnována etickým otázkám 

a zajištění bezpečí informantů. Důraz je kladen na: 

(1) Anonymitu informantů – informovaný souhlas s identifikačními údaji nebude 

přikládán k jednotlivým tesům. 

(2) Mlčenlivost výzkumnice ve vztahu k osobním údajům o účastnících výzkumu (s tím, 

že s výzkumným materiálem budu pracovat výhradně já). 

(3) Jako informant/informantka máte právo kdykoli odstoupit od výzkumné aktivity.  

Podle zákona 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 

uděluji souhlas s účastí v uvedeném výzkumném projektu a s poskytnutím výzkumného 

materiálu. 

Nemám námitek proti tomu, aby data z mého psychologického vyšetření a výsledky předkládané 

testové baterie byly použity pro vědecko-výzkumné účely ve výzkumném projektu „Copingové 

strategie u lidí s diagnózou deprese.“. Zároveň potvrzuji, že souhlasím s tvrzeními výše a že jsem se 

mohl/a dotazovat na podrobnosti výzkumného projektu. Výzkumu se účastním dobrovolně na základě 

svého rozhodnutí.  

Děkuji za pozornost věnovanou těmto informacím a žádám Vás tímto o poskytnutí souhlasu 

s Vaší účastí ve výzkumu 

Jméno a příjmení ………………………………. 

V ………………………  dne ………………………  Podpis: ……………………… 

 

 



   

 

 

 

Příloha č. 3 Žádost o spolupráci na výzkumu 

Dobrý den, (Vážený pane, Vážená paní),  

jmenuji se Kateřina Třísková. Jsem studentkou 2. (závěrečného) ročníku na navazujícím 

magisterském studiu filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze - oboru psychologie. Ráda bych 

Vám nabídla se pasivně podílet na výzkumu diplomové práce a zároveň Vás poprosit o pomoc. 

Závěrečnou/diplomovou práci píši na téma Copingové strategie u lidí s diagnózou deprese, 

pod vedením PhDr. Kataríny Lonekové, Ph.D. Zajímá mne, zda existují nějaké copingové strategie 

typické pro lidi s tímto onemocněním. Ve svém výzkumu bych ráda tuto problematiku zkoumala 

prostřednictvím dotazníkového šetření. Touto cestou bych Vás ráda požádala o spolupráci.  

  Pomocí dotazníků (SVF-78 a BDI-II), budu zjišťovat specifika ve výběru strategií pro 

zvládáním stresu. Celkový čas by neměl přesáhnout 30 min – do doby počítám i čas navíc s ohledem 

na onemocnění, pro případné problémy se soustředěním apod. 

Myslím si, že tato diplomová práce by mohla sloužit jako podklad pro zlepšení práce během terapie 

u lidí s depresí.  

Do své práce sháním dospělé lidi ve věku 26 – 56 let (ženy i muže), kterým byla 

diagnostikována deprese (lehká, střední, těžká; Depresivní fáze i rekurentní deprese). Sběr může 

probíhat u jednotlivců i ve skupině, s ohledem na jejich diagnózu, v co nejkratším možném čase. 

Veškerý sběr dat bude koncipován na bázi dobrovolnosti účastníků a jejich anonymitě se 

zachováním veškerých etických zásad profese psychologa. U vyplňování dotazníků není potřeba 

jméno ani jiné osobní údaje, kromě údajů potřebných kvůli rozřazení (pohlaví, věk, vzdělání – pouze 

typ školy, počet hospitalizací, délka hospitalizace, druh depresivního onemocnění, děti, stav). Jedinci 

bude sděleno k čemu dotazník slouží a k jakému účelu by mohl sloužit, tak aby sdělení neovlivnilo 

sběr dat a zároveň byly ošetřeny rozpaky klienta.  Budu se snažit, co nejméně narušit chod Vašeho 

zařízení a sběr dat Vám přizpůsobím. Vše bude záležet na individuální domluvě. Sběr dat by 

měl proběhnout zhruba od poloviny listopadu do května roku 2019.  

 

 Ráda bych Vás poprosila o pomoc a zároveň se tedy zeptala, zda u Vás jsou lidé s tímto 

onemocněním a zda by byl možný sběr dat s Vaší pomocí.  

 

 

S pozdravem 

Bc. Katka Třísková 



   

 

 

 

 

Příloha č. 4 Demografické údaje pro výzkumnou skupinu 

PROSÍM VYPLŇTE:  doplňte nebo zakroužkujte 

 

Věk:   ……………… 

 

Pohlaví:  ……………… 

 

Stav:   Svobodný/á          Vdaný/á         Rozvedený/á           Vdova 

 

Děti:       ANO       NE   Jestli ano, kolik:  

 

Je toto Vaše první zkušenost s depresí?   ANO   NE 

 

Užíváte psychofarmaka?  ANO      NE 

 

V kolika letech u Vás poprvé deprese propukla?  ………………………………. 

 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  ZŠ        SOŠ       SOU       VOŠ       VŠ     SŠ 

 

V jakém oboru vykonáváte své povolání:               ………………………………. 

 

Léčila jste se někdy s nějakým jiným psychickým onemocněním?   ANO    NE 

 

 

  



   

 

 

 

Příloha č. 5 Demografické údaje a otázky pro komparační skupinu 

 

Demografické údaje a otázky pro komparační skupinu  

Věk: 

Pohlaví: 

Stav: 

Nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělávání: 

V jakém oboru vykonáváte své povolání? 

Pro ženy – jste těhotná nebo 6 týdnů po porodu?  

Léčila jste se nebo Vám někdy bylo diagnostikováno nějaké psychické onemocnění? 

Zažil/a jste za poslední rok nějaké vážné změny/události? (smrt blízkého, katastrofická událost, 

vážná operace/nemoc, přepadení…) 

 

 


