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

Diplomová práce je členěná na teoretickou a empirickou část. Celkově obsahuje 95 stran, dále seznam 
literatury a přílohy. Seznam literatury je početný (téměř 200 zdrojů) a relevantní k tématu. Kromě základních 
učebnic v oblasti depresivní poruchy a stresu obsahuje i aktuální české a zahraniční časopisecké zdroje 
věnované výzkumným zjištěním v této oblasti.  

V teoretické části práce se autorka věnovala tematice depresivního onemocnění a copingu. Vymezila 
depresivní poruchu (dle MKN-10 i DSM-V), její fáze a průběh onemocnění. V části o etiologii onemocnění 
uvádí autorka několik teorií vztahujících se k vývoji onemocnění (biologické, základní psychologické a 
socobiologické). V podkapitole věnující se léčbě deprese autorka zmiňuje farmakologickou léčbu a 
podrobněji se věnuje i léčbě psychoterapeutické, zejména výsledkům výzkumů vztahujících se k efektivitě 
psychoterapie u léčby deprese obecně i efektivitě u nejužívanějších psychoterapeutických směrů. V části o 
stresu přináší základní definice a teorie stresu a popis faktorů napomáhajících adaptaci na stres. V kapitole o 
copingu se věnuje vymezení základní termínů, rozdělení a třídění copingových strategií. V poslední kapitole 
autorka obě témata propojuje, podrobně popisuje české výzkumy v této oblasti a přináší výsledky 
zahraničních studií. Oceňuji, že na závěr autorka přidala kapitolu o způsobech práce se stresem u lidí s 
depresivní poruchou. Celkově je možné zhodnotit, že autorka v rámci teoretické části přinesla základní 
shrnutí tématu a definovala pojmy, se kterými následně pracovala v části empirické. Přínosné by bylo 
podrobnější zpracování tematiky copingových strategií i ve vztahu k věku a pohlaví (podkapitola věnující se 
vlivu věku je poměrně krátká a málo přehledná, otázce vlivu pohlaví se autorka v rámci teoretické části 
podrobněji nevěnuje). 

V empirické části práce se diplomandka zaměřila na specifika užívání copingových strategií u lidí s 
depresivní poruchou ve srovnání se zdravou populací. Zvolila kvantitativní metodologii. K naplnění cíle 
použila dotazník SVF-78 a BDI-II. Výzkumný soubor depresivních osob byl tvořen lidmi s diagnózou 
deprese bez komorbidní poruchy ve věku 26 - 56 let. Sběr dat proběhl v několika psychiatrických 
nemocnicích. Počet mužů a žen je v souboru nevyvážený, autorka se ale opakovaně snažila o dosbírání dat u 
mužské populace. Srovnávací skupina byla tvořena zdravými osobami ve věku 26 - 56 let, bez přítomnosti 
psychiatrického onemocnění, s výsledkem do stanoveného skóre v BDI-II, bez traumatické zkušenosti v 
posledním roce a u žen bylo ještě přidané kritérium absence těhotenství a posledních 6. týdnech porodu.  
U práce s daty, popise dosažených výsledků a jejich interpretaci by byla vhodná větší přesnost, v textu se 
vyskytuje vícero nepřesností a chyb. Např. na s. 75 autorka uvádí nesprávné číslo tabulky, grafy 
pojmenovává jako obrázky. Hypotéza č. 6 je méně přehledná, její formulace není zcela jasná. K tabulce u 
hypotézy na s. 87 uvádí, že podrobnější informace jsou k nalezení v příloze, ale ty tam nejsou. Diskuse je 
napsaná na 6 stranách, autorka se v ní snaží o komparaci dosažených výsledků s jinými výzkumy a o 
zachycení limitů provedeného výzkumu. Uvítala bych podrobnější srovnání výsledků s jinými výzkumy a 



hlubší odborné zamyšlení se nad dosaženými výsledky. Přes limity výzkumu data poskytují další možnosti 
práce. 

Citační práce je místy nepřesná. Čtení a porozumění informacím místy znesnadňují stylistické chyby. 

Přes uvedené výhrady je aktuální verze diplomové práce na vyšší úrovni než práce předchozí. Je patrná 
snaha autorky o zkvalitnění práce. To je zřetelené zejména z navýšení prostudované a použité odborné 
literatury k tématu (uvádí okolo 200 zdrojů), doplnění teoretické části, přesnější definici pojmů a 
opakovaných pokusů o dosbírání dat a vyrovnání výzkumného souboru.   

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

  

 V Praze, 14.1.2020     Katarína Loneková


