
Přílohy
Příloha 1. Expresivní psaní pro mexický vzorek

Escritura expresiva

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

más  profundos  acerca  de  cualquier  evento  difícil  o  emocionalmente  inquietante  que  haya 

experimentado  recientemente.  El  tema  que  está  por  escribir  se  puede  asociar  con experiencias 

estresantes  o traumáticas  en  el  pasado.  Queremos  que  escriba  libremente  y  sea  lo  más abierto 

posible  en  explorar  sus  emociones  y pensamientos  con  el  mayor  detalle.  El  tema  puede  estar 

asociado con sus relaciones con otras personas incluyendo a sus padres, pareja, amigos o parientes. 

Si  lo  desea,  puede  relacionar  sus  experiencias  con  su  pasado,  presente  o  futuro,  o  con  quien 

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

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

será absolutamente confidencial.

Příloha 2. Zpětný překlad pro Expresivní psaní

Expresivní psaní

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

myšlenkách  a  pocitech  týkajících  se  jakékoliv  emocionálně  náročné  nebo  znepokojivé  situace, 

kterou jste zažil(a) v poslední době. Téma, o kterém budete psát, může být spojené se stresovými 

nebo traumatickými zážitky z minulosti. Rádi bychom, abyste psali volně a neomezeně a abyste 

byl(a)  co nejotevřenější  co se týče líčení  Vašich emocí a  myšlenek do detailu.  Téma může být 

spojeno s Vašimi vztahy s jinými lidmi  včetně  Vašich  rodičů,  partnerů,  přátel  nebo příbuzných. 

Pokud chcete, můžete navázat dané zážitky s Vaší minulostí, přítomností nebo budoucností, nebo 

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

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

nezáleží. Vše, co napíšete, zůstane přísně důvěrné.



Příloha 3. Tabulka absolutních slov pro český vzorek

Četnost Klinická skupina Četnost Kontrolní skupina

32 vše 19 vše

26 nic 11 vždy

18 nikdy 8 nic

12 vždy, celý 6 nikdy, všechno

11 všem 5 musí

10 nejhorší, všechno 4 pořád

8 musím, úplně, všeho, vůbec 3 celý, stále, úplně, všech, všichni, 
vůbec, žádné7 každý, pořád, všechny, 200%

6 žádné 2 absolutní, musíme, nikdo, nejvíc, 
věčně, největším, neustále, musím, 
muset, museli

5 neustále, nikdo, nikomu, musí, stále

4 žádný

3 celé, konce, musel, musela, nejlepší, 
nenávidím, nesnáším, ničemu, 
většinu, všichni, všude

1 100%, celá, celku, dokončit, každá, 
každodenního, maximum, 
minimálně, musela, napořád, 
nejhorší, největší, nekonečné, 
nesměrná*, nesmírným, nijak, 
nikoho, nikomu, nikterak, osudový, 
osudových, skončil, skončit, 
ukončit, určitě, veškeré, všechna, 
všechnu, všem, vším, žádný

2 absolutní, celou, jediné, kdykoliv, končí, 
muset, nejtěžší, nejvíce, nemůžu, 
nesmím, ničem, nikoho, poslední, trvalé, 
ukončení, určitě, všemi, ukončení

1 absolutního, celá, cokoli, dokonalá, 
dokonalou, donekonečna, hned, ideální, 
jediného, jistá, každodenně, každým, (v) 
koncích, konec, maximum, minimálně, 
museli, muselo, naurčito, navždy, nej, 
nejdůležitější, nejhlubší, nejhorších, 
nejkomplikovanější, nejsmutnější, 
nejšťastnější, nejtěžším, 
nejtraumatičtějším, největší, nejvíc, 
nekončícím, nemá, nemohla, nemusel, 
nemusela, nemuset, nenáviděl, 
nenáviděla, nenávidí, nenávist, nesmí, 
nesmírně, nesnášel, nesnášet, neustálém, 
neustálý, ničím, nijak, nikam, nikým, 
nucení, okamžitě, osud, osudem, 
perfekcionista, perfektní, plně, první, 
příliš, radikálně, radikální, sebevraždu, 
skončí, skončil, skončila, skončím, 
totálně, ukončit, veškerou, všech, 
všechna, všechnu, všemu, 
všudypřítomná, vždycky, úplného, zcela, 
zkončil*, žádní, žádného, žádnou

* přesný přepis probanda



Příloha 4. Tabulka absolutních slov pro mexický vzorek

Četnost Klinická skupina Četnost Kontrolní skupina

33 todo 11 todo

17 siempre 8 siempre

11 nada, nunca 5 nunca, todos

9 todos 3 toda

4 debo, definitivamente, lo más, nadie, 
toda, todas

2 nada, nadie, tenía que

1 debe, la única, lo más, lo peor, 
máximo, seguro, tener que, 
termiando, terminado, todas, tuve que

3 la mejor, tengo que

2 completamente, debe, demasiado, 
jamás, lo único, ningún, tener que, 
totalmente

1 cierto, completo, constantemente, el 
mejor, final, la más, mi mejor, ninguna, 
odiala, odiándome, odiar, odio, 
perfectas, seguro que, simpre, 
sobretodo, tenía que, tiene que, tenido 
que, terminar, total, tuve que, única, 
único



Příloha 5. Tabulky slov SFL pro český vzorek

Četnost Klinická skupina Četnost Kontrolní skupina

175 mě 59 mi

136 mi 47 mě

42 můj 17 můj

35 mne 13 moje, své

27 mé 9 já

25 moje 8 mého

18 mně, své 7 mně

17 sebe 6 mé, mí, svým

16 já 5 mnou, svých

12 mého, mým 4 mým, sebe

8 mém, svůj, mnou 3 mém, sobě

5 má, mojí, mou, mých, svou, svých, 
svoji

2 mne, svoje, svou, mému

1 me**, mojí, mou, mých, mými, svém, 
svoji, svojí, svůj, svými4 sobě, svém, svému, svými

3 moji, sebou, svého, svým

2 svoje

1 me*, mému, mí, svá, svojí
* Trápí me s tím spojené potřebné finance…
** … partnerka me vydírá …

Příloha 6. Tabulka slov SFL pro mexický vzorek

Četnost Klinická skupina Četnost Kontrolní skupina

274 me 82 mi

151 mi 80 me

46 mis 22 mis

45 yo 20 yo

8 conmigo 2 mía

4 mí 1 conmigo, mí

1 mía



Příloha 7. Tabulka emočně negativních slov pro český vzorek

Četnost Klinická skupina

30 deprese

29 nejsem

24 bojím

25 nemám

23 problémy

20 strach

17 nedokážu

13 problém

10 problémů, smrt

9 bohužel, sebevraždu, těžké, úzkosti

8 nechce, nemůžu, špatně

7 depresí, nedokázala, nechci, nejsem, nemá

6 dluhy, horší, nebudu, rozvod, selhání, starosti, trauma, zle

5 hrozné, hrozně, nebyl, nemám, nepříjemné, unavená, úzkost, ztratil

4 depresi, chybí, mrzí, nemá, neměla, nemoc, nemohla, nemohu, nemůže, nevěřím, smrti, 
špatné, špatný, ztratila

3 bojovat, náročné, nebude, nebyla, nedělat, nechápe, nechtěla, nejde, neměl, nemocnice, 
nemocnici,  neschopná,  neumím,  obtíž,  obtížné,  peklo,  pláč,  sama,  smrtí,  smutek, 
spáchal,  starost,  stresuje,  stydím,  trápí,  umřela,  vinu,  viny,  výčitek,  zbytečná, 
znepokojující, ztratím

2 alkoholu,  bezcenná,  bezmoc,  boj,  bolesti,  bolet,  děsí,  hádali,  chybu,  chyby,  kolapsu, 
kouřila, nebaví, nebavilo, nebýt, neblahá, nedokázal, nedostatek, nedovedu, negativní,  
nechtěli,  nechuť,  nejsou,  neklid,  neměli,  nemoci,  nemocí,  nemocného,  nemohl, 
nenaplnění,  neschopnost,  nesouhlasím,  nesouhlasu,  nestačím,  nešťastná,  nevidí, 
nevidím,  obávám,  obavy,  odmítnutí,  odstrčená,  onemocnění,  opustil,  pláču,  potíže, 
potrat, potýkám, problémem, přísná, smutku, smutno, stěžuje, strachu, stresových, těžší, 
traumatem, traumatické, trpět, umřel, utekl, úzkostí, znepokojuje, vyčerpaná, vyčerpaní, 
zanedbávám, zhoršil, zhroutil, zhroutila, zkazila, zklamala, zklamání, ztráta

1 agresivitou,  agresivní,  alkohol,  alkoholem,  alzheimera,  amputovali,  antidepresiva, 
apatický,  asociálními,  bála,  balvanem,  bát,  bezradnosti,  bezcennosti,  beznaděje, 
bezradnost, bezradný, bezvědomí, bídě, blázinci, blázinec, blbce, blbosti, bojí, bojuji, 
bolavý, bolestí, bolestivé, bossingu, brečela, bývalým, city, černá, děsem, děsivé, děsný, 
dilema, dluhů, dohnala,  dolů,  dotlačit,  drog, drogami, drtí,  dusit,  facek, fackovacího, 
handicap,  hendikepu,  heroin,  horečkách,  hospitalizace,  hospitalizaci,  hospitalizací, 
hospitalizovaná,  hospitalizována,  hovadinách,  hrobeček,  hrozil,  hroznou,  hrozným, 
hrůzné,  hůře,  hydrocefalu,  chladná,  chorobě,  chronický,  chvástal,  chyb,  chyba, 
chybějící, infarkt, invalidní, iracionální, iritovaly, klesá, koktala, kolapsem, komplexy, 
komplikované,  komplikovaný,  konflikt,  konfliktové,  kontraproduktivně,  kopanci, 
kouřit,  kritická,  křičel,  labilní,  léčebny,  lexauriny,  líto,  lžou,  manipulovala,  marně, 
méněcenná,  méněcennému,  méněcennosti,  mlátili,  mrtvého,  mrtvou,  nádor,  napaden, 



napětí, napětím, náročnost, nároky, narušuje, násilí, nadávala, nebavili, nebyli, nebylo, 
nebyly,  necítím,  necítit,  nečeká,  nečekaná,  nečinná,  nedala,  nedělal,  nedokončila, 
nedokončili,  nedorozumění,  nedostal,  nedostala,  nedostanu,  nedostávám,  nedůvěra, 
neexistoval, nefunkční, negativismus, negativních, nehody, nechala, nechtěly, nejevila, 
nekomfortní, nekomunikovali, nekřičel, neláskou, nelásku, nemají, nemáme, nemocem, 
nemocenské,  nemocná,  nemocniční,  nemocnost,  nemocnosti,  nemocný,  nemoct, 
nemohli,  nemožnost,  nemožnosti,  nemyslím,  nenadával,  nenajdu,  nenarodil,  nenašla, 
nenávistivá,  neobstojím,  neocení,  neodpustím,  neohrabanost,  neopouštět,  neplním, 
nepodporovala,  nepochopí,  nepochopitelné,  neporozumění,  neposlouchá,  nepovedl, 
neprojevil, nepropadnout, nepřejde, nepřekonám, nepřestanu, nepřicházeli, nepřichází, 
nepřijatelný, nepřijde, nepříjemných, nepůjde, nepustili, nerad, nerovnováhu, nerovný, 
nerozuměl,  nerozumí,  nerozumnost,  nervi,  nervů,  neříkal,  neschopna,  neschůdná, 
neslyšela,  nesnesitelné,  nesnesitelný,  nešikovný,  nesoběstačnosti,  nesocializovaný, 
nespokojený,  nespravedlivě,  nespravedlivost,  neprávně,  nesprávnou,  nesprávným, 
nestalo,  nestíhala,  nesvěřuju,  nešel,  nešetřím,  nešlo,  netěším,  netrápilo,  netrpělivá, 
neudělala,  neudržím,  neuměla,  neumí,  neusiloval,  neúspěch,  neuspěla,  neúspěšná, 
neutěšené,  neuvidím,  neuživím,  nevážím,  nevedli,  nevěnoval,  nevěrohodné,  nevěru, 
nevhodným,  nevidět,  nevnímala,  nevrátí,  nevyčítala,  nevydělám,  nevydržela, 
nevydržení,  nevýhoda,  nevycházejí,  nevychovaný,  nevypořádala,  nevyřeší,  nevyšel, 
nevyšly,  nevytvořila,  nevyužitá,  nezabírá,  nezabít,  nezaměstnaná,  nezaměstnaný, 
nezaplatili,  nezdarů,  nezkazila,  nezlepší,  neznámý,  nezvladatelnou,  nezvládnu,  nežil, 
ničí,  nucen,  nudila,  nudné,  nula,  marného,  obava,  obávám,  obavi*,  obavou,  obavu, 
oběsil, obrečet, obtížně, očerňovala, odcizil, odháněla, odměřenosti, odměřený, odmítá, 
odporné,  odporovat,  opustil,  odsouzen,  odstrkováno,  ochladla,  omezený,  omezila, 
omezování, omezujícím, onemocněl, oparu, opilosti, opilý, opustit, opuštění, otrávením, 
otřesný,  paniku,  paralizuje,  pláči,  plakat,  podrážděná,  podřeže,  podvedl,  pohřební, 
pochybení, pokazím, ponižována, ponižující, poruchou, posmíval, posmívali, potratem, 
potrpěla, potupa, poznamenala, prázdnotu, problémech, proleženiny, propadla, propadu, 
propady,  provinění,  přehlížena,  přejídáním,  přerušené,  přerušení,  přerušil,  přehnané, 
přezíral, přežívání, přísnou, přezíral, přežívání, přísnou, psychiatrie, rozbitý, rozmetaná, 
rozpadu,  roztržitější,  rozvedená,  rozvodem,  rozzlobená,  řezal,  řezala,  samoty, 
sebevražda, sebevraždě, selhat, selhávající, selhával, selhávat, selžeme, semlelo, sesype, 
slabá, složité, smutkem, smutná, snížením, snížilo, sobecká, soudu, soupeřivost, spáchá, 
spáchala, spáchat, srážela, stahuju (do sebe), sténáním, stranila, strašil, stres, stresorem, 
stresovalo, stresu, stresující,  střetu, syndrom, šedivý, šikana, šikanovaná, šikanované, 
šíleně,  špatná,  špatného,  tenzí,  těžce,  těžko,  těžkých,  těžkými,  tíhu,  tíseň,  tísnivé, 
tíživých,  tlačil,  tlak,  tragédii,  tragicky,  tracheotomii,  trápení,  trápila,  trápilo,  trápily, 
trápím, trapnost, traumat, traumatický, traumatizujících, trestáno, trpím, truchlit, třesu, 
týral,  ubíjející,  ubírají,  ublížila,  ublížilo,  ubližuju,  úmrtím,  únava,  únavě,  unavený, 
únavu,  upnula,  úrazy,  uteču,  útěkem,  utekla,  utíkám,  utiskuji,  utrácel,  uzavírala, 
úzkostlivě,  úzkostnější,  vadí,  věšením,  vězněný,  vina,  viním,  vláčena,  vybourá, 
vyčerpaný,  vyčerpávající,  vyčítal,  vyčítala,  výčitky,  vyhladovělá,  vyhrožovala, 
vyhýbám,  výpověď,  výpovědí,  výprask,  výprasky,  vysilující,  výsměchu,  vzdávala, 
vzdorovala,  vztek,  vztekem,  zabíjet,  zabiji,  zabít,  zahanbenosti,  záchranka,  záchvat, 
zakoktala,  zapomenu,  zasáhl,  zatěžuje,  závažná,  závidím,  závislá,  závislou,  zbavila, 
zbavit,  zbití,  zbytečné,  zemřela,  zešílím,  zhoršila,  zhoršilo,  zhoršující,  zhroucení, 
zklamal,  zkomplikovala,  zlá,  zlo,  zlobou,  zlomenému,  zlomil,  zlý,  zneužívat,  zničil, 
zničit, zrušila, ztracená, ztracenost, ztrácet, ztrácím, ztrátou, ztrátu, ztráty, zvracením

* přesný přepis probanda



Četnost Kontrolní skupina

11 problémy

10 není

9 nemám

8 problém

4 strach, těžké

3 neměla, obavy, obtížné, potíže, problémů, špatně, zemřel

2 alzheimera,  horšímu,  líto,  obětovat,  problémem,  rakovinu,  nebaví,  nebude,  necítím, 
negativně, nemá, neochotu, nepříjemný, nepříjemných, neublížila, složité, stresu, těžce, 
trápí, utrpení, zlé, ztratila

1 alzheimer, bála, bezmoci, bezmocnou, blbě, bojím, bojujeme, bolest, bolí, chyba, chybí, 
děsí,  diagnostikován,  diagnózy,  dluhům,  drogy,  facku,  hádá,  hádají,  hádkami,  horší, 
hroznou, hůře, ignorace, incidentu, komplikovanější, konfliktů, konfliktům, křečovitě, 
kritiku, křivdu, krve, lehkovážná, lenost, litování, málo, manipulovat, manipulovatelná, 
mizí, mozkové, mrtvici, mučíme, můry, nalhává, napadá, naštvu, nebát, nebezpečnou, 
nebudou, nebudu, nebyl, nebylo, nechala, nechce, nechceme, nechci, nechtějí, necítil, 
necítit,  nedá,  nedokáže,  nedořešené,  nedovede,  nedržet,  nedůslednost,  neexistoval, 
nefungovalo, negativního, negramotnosti, nehezkého, nejde, nejistá, nejistotu, nejsem, 
nejsmutnějším,  nejsou,  nekompromisní,  nelíbí,  nemají,  neměl,  neměly,  nemiluji, 
nemluvilo, nemoci, nemocná, nemocného, nemocnici, nemocnýho, nemohoucí, nemůžu, 
nenávidí,  neopětovaně,  nepěkné,  nepochopitelných,  nepodléhal,  nepohodlnou, 
nepovede,  nepoznává,  nepředvídatelná,  nepřidají,  nepříjemné,  nepříjemnou,  neřeší, 
nerozhádala,  nerozumím,  nerozvede,  neschopnosti,  nesnášela,  nesnažím, 
nespravedlnosti,  nestalo,  nesvítí,  neubývá,  neudělal,  neumíral,  neurazili,  neuznávám, 
nevedlo,  nevidím,  nevyrůstal,  nevystačí,  nezajímavá,  nezdravé,  nezhoršilo,  nežijí, 
nežila, nezná, neztratit, nezvládnou, nezvládnu, ničí, nucená, nudí, obáváme, obavami, 
obtížná, odmítá, odmítnutí, onemocněj, onemocnění, onemocní, operací, opotřebované, 
opozice,  OSPOD,  ošklivá,  Parkinson,  Parkinsona,  plakala,  podrážděný,  pohádal, 
pomalejší,  pomalejším,  pomíjivého,  ponižování,  postěžovat,  postěžuji,  potlačit, 
přehnaně, přepracovaně, přerušila, problémům, proti, psychiatrii, psychopat, rozhodit, 
rozpadl,  rozpadne,  rozptyluje,  rozvádět,  rozvést,  rozvodová,  rozvody,  samoty,  selžu, 
sešel,  šílený,  skončí,  smog,  smrt,  smrti,  smutná,  smutného,  smutných,  sobec,  soud, 
špatně,  špatného,  špatnou,  špatným, starost,  starosti,  starostmi,  stinné,  strachu,  stres, 
stress, stressující, stresů, stresujícím, štve, stydět, stydím, syndromu, těžká, těžkou, tíha, 
trápila, traumatickou, traumatizující, trpět, ubývají, umřít, úmrtím, unavenější, unavený, 
úzkosti, úzkostnější, vážněji, vdova, viny, vyčerpaná, vyčítá, vyčítala, vyčurané, vydírá, 
vyhýbají, vyhýbat, vypětí, vypjatém, vytáčí, vzdát, vztek, vztekne, vzteku, zabít, zaklet, 
zanadávám, zavrhovaného, zazlívala,  zbavit,  zběsilosti,  zbytečně,  zdivočelá,  zemřela, 
zhoubný,  zlá,  zmanipulováný,  zmizí,  znemožňuje,  znepokojivé,  znepokojující, 
znepříjemňují, zneužil, zničila, zraňoval, ztrácejí, ztrátou



Příloha 8. Tabulka emočně negativních slov pro mexický vzorek

Četnost Kontrolní skupina

157 no

12 mal

9 problema

8 ansiedad

7 culpable, miedo

6 duele, dolor, problemas

5 difícil, enfermedad, molesta

4 coraje, culpa, daño, depresión, falta, fracaso, llorar, preocupa, triste, tristeza

3 castigo, enfermedades, gritaba, inseguridad, malas, soledad

2 bipolaridad,  crisis,  decepciono,  deprime,  deprimido,  derrumbó,  engaños,  enojado, 
fracasos,  hastío,  infidelidad,  lloro,  luchar,  malo,  masoquista,  mentiras,  molestan, 
negativo, peleamos, presión, remordimientos, sospechaba, trauma, tristes

1 abofeteen,  abuso,  afectado,  agobiada,  agresivo,  agudo,  alcohol,  alejar,  alprazolam, 
amenazan,  amputaron,  angostia,  angostiada,  angustia,  apática,  apegada,  apuestas, 
arrepentiré,  arrojas,  arruinado,  asco,  asusataba,  aterro,  atormenta,  autocrítica, 
autocriticarme, aventaba, aventé, basurero, batallo, bipolar, bipolares, burlando, cancer, 
celos,  celoso,  chingar,  cigarro,  clonazepan,  codependiente,  complejos,  conflicto, 
confundo, controlado, controlarlo, corrí, corría, crueldad, daña, dañado, deambulando, 
decepción,  decepciones,  defensiva,  defraudado,  dejar,  dejarte,  depara,  depender, 
deprimida,  deriva,  derrame,  desaparece,  desaparecer,  desapegarme,  desautorizado, 
desconocí,  descuidarme,  descuidé,  desequillibrarme,  desespera,  desesperación, 
desesperada,  desestabilizó,  desgraciada,  desigualdad,  desinterés,  desmotivo, 
despedirme,  desvalorada,  diagnosticadas,  diagnosticaron,  diagraficaron,  difíciles, 
discuto,  disminuido, distanciar,  divorcios,  dolería,  dolía,  dolieron, drogadictos,  duda, 
dudar,  dude,  duelen,  dura,  egoísta,  empeoraran,  encerraba,  enfermiza,  enfermos, 
engañada,  engañarme,  engaño,  engordé,  enojada,  entistece,  entristeció,  equivocarme, 
equivoco,  errores,  esquizofrenicos,  estorbo,  estrés,  evita,  excluyan,  exigen,  exigente, 
exigo, exijo, exteriorizar, falleció, faltaba, fatigado, fingir, forzada, fracasado, fracasar, 
fracazo, fría, fricciones, friegue, frustra, frustración, frustrada, frustrado, fuerte, golpe, 
golpear,  golpes,  gorda,  gritándole,  gritar,  grité,  gritos,  heridas,  hipócrita,  hirientes, 
hospitalizaron,  humillen,  hundirme,  idiota,  impidió,  impotencia,  impuntual, 
incertitumbre, inconformé, indiferentes, indujo, injusta, injusticia, insegura, internarme, 
inútil,  iritan,  irrita,  irritable,  juzgada,  juzgan,  lagrimas,  lastima,  lastimada,  lucha, 
luchando,  maldiciones,  menos,  mentira,  miedos,  mierda,  morir,  muerte,  necesitarlo, 
obsesiono, olvidada, olvidan, operarme, paralizó, parranda, pecados, pegándole, pegó, 
pelea, peleaba, peleas, pendejadas, penurias, peor, perder, perdida, perdido, perdidos, 
perdió,  pereza,  perjudicando,  pisoteen,  poca,  preocupación,  preocupada,  presionó, 
psiquiátrico, quebrada, quejo, quitarme, rechazada, rendirme, repele, ridiculo, riesgos, 
rota, separada, severa, severo, sola, solo, sufrir, suicidar, suicidarme, suicidio, T. L. P., 
temo, tensa,  terminé,  terrible,  tonta,  tóxica,  traba,  tragarmelos,  traicionara,  trastorno, 
vacía, vagabundos, vencen, vicioso, violencia



Četnost Kontrolní skupina

54 no

7 difícil, triste, tristeza

6 muerte

5 mal, miedo, problema

4 divorcio

3 enfermedad, murió, pena, problemas

2 ansiedad, caos, dificultades, dolió, estrés, estresante, extraño, falleció, falta, grave

afectado, alejo, amenaza, ansiosos, arrebató, avergonzaba, bruscamente, cansada, carga, 
cela,  celos,  celosa,  complicada,  complican,  conflictua,  conformismo,  confronté, 
convulsionando,  coraje,  crisis,  criticada,  culpa,  culpable,  dañada,  daño,  decaído, 
decepcionaba,  deceso,  depresión,  descepcionado,  esconcentraron,  desconcierta, 
desconectarme,  deteriorando,  deterioro,  deuda,  diabetes,  diagnosticado,  difíciles, 
discutir,  disgusto,  distanciados,  distraída,  divorciarme,  dolía,  dolor,  dudar,  duro, 
empeorar, enfado, enfermedades, enfermó, engañado, engañé, engaño, enojada, enojado, 
enojo,  entristece,  envenenada,  envolvían,  epilepsia,  estomacal,  estresa,  extrañándola, 
extrañarla,  falte,  golpe,  hospital,  incomunicada,  incorrecto,  indignación,  infarto, 
injusticias,  ira,  irreparables,  lagrimas,  lloramos,  llorando,  llorar,  luchandome,  mala, 
malentedimiento,  medicamentos,  menos,  molestia,  molesto,  moriríamos,  pensativa, 
pensativo,  perderla,  perderlo,  perdí,  pesada,  pesadilla,  preocupa,  preocupaba, 
preocupación,  preocupaciones,  preocupada,  preocupado,  rechazo,  recuperada,  riesgo, 
sentía,  separación,  soledad,  sufren,  sufrimiento,  sustituir,  temor,  tímida,  tormenta, 
trauma, tremendamente, tristes, velorio, víctima



Příloha 9. Tabulka emočně pozitivních slov pro český vzorek

Četnost Klinická skupina Četnost Kontrolní skupina

9 dobře 8 dobře

4 naštěstí 5 lepší, ráda

3 ráda 4 klid, láska

2 baví, dobrý, fajn, lépe, miluji, miluju, 
pyšná,  rád,  radost,  radosti,  šťastná, 
věřím

3 fajn, lásku, radost, šťastná, věřím

2 baví,  díky,  doufám,  hezký,  krásný, 
nadhledem, optimismus, sílu, šťastní, 
úsměvem, užívat1 bezpečně, čilá, darem, dobré, dobrou, 

dostatečně, doufám, důvěřuji, 
erudovaný, hezkého, hezkou, hodná, 
hrdě, hrdí, chválit, chytrou, idylka, 
jistá, krásná, krásné, krásném, lásce, 
lásku, lásky, lepší, milované, milý, 
nabít, energií, nadšení, nejraději, 
nového, optimismem, optimistická, 
podporovat, pohodě, pohodová, 
pořádku, potěšení, povedlo, pracovitá, 
přátelských, překonám, pyšně, rádi, 
romantický, rozuměl, schopná, silná, 
silnější, smysl, smyslu, souznění, 
spokojena, spokojená, spokojení, 
spokojený, správně, statečná, svatba, 
štěstí, úlevu, úspěchu, úspěchů, 
uzdravení, věřit, veselá, vírou, 
vyhrála, vylepšení, vylepšuje, 
vyrovnala, zabýrá*, zajištěný, 
zamilovala, zdravou

1 :), :D, báječný, bezpečí, bezpečně, 
čest, chtít, chuť, chytrý, dar, daří, 
děkuji, dobré, dobrém, dobrými, 
důvěru, fajnový, férově, hezké, hezky, 
hodné, hodní, jasný, klidem, krásné, 
lépe, lepšímu, líp, mám (rád). milý, 
motivovat, nádherná, nápomocná, 
nápomocní, naštěstí, nejlépe, 
nejlepšího, nezávislí, odpustila, 
odpustit, oporou, optimistický, 
otevřít, pěkný, pevnej (střed), pevnou, 
podporu, pohodově, pohodový, 
pohodu, pohody, pokoru, pomáhat, 
poslouchá, pouto, povede, pozitivně, 
pozitivní, přála, přání, přátelství, 
příjemněji, příjemný, prima, rádi, 
radostí, respektovat, rovnováhu, 
rozvahou, samostatná, schopná, 
skvělého, smysl, smyslem, snazší, 
soucítění, soucítit, spokojenější, 
spokojení, spokojenosti, spokojený, 
správné, správní, srdcař, srovnaná, 
stabilně, stabilní, šťastně, šťastnější, 
stavím, štěstí, štěstím, (pevný) střed, 
super, světlo, toužím, ustála, užitečné, 
vášnivá, vášniví, veselý, vhodné, 
vlídné, vybudovat, vyjímečná, výzvu, 
zábavnější, zajímavěji, zájmy, 
zamilovat, zamiluji, zdraví, znalost, 
❤❤❤❤❤



Příloha 10. Tabulka emočně pozitivních slov pro mexický vzorek

Četnost Klinická skupina Četnost Kontrolní skupina

5 mejor 6 amo

2 bien, encanta 5 feliz

1 acariciado, alcanzarlos, ama, 
apasionadamente, buena, buenas, 
caricia, cariño, comprensión, crecer, 
enamoraré, enamorarme, encantan, 
esperanza, estable, feliz, gusta, 
gustaría, lograr, logró, lucharé, 
mejorando, mejorar, mejores, 
orgullosa, pasión, positividad, 
positivo, salir

4 bien

3 amor, disfrutamos, disfruto, éxito, 
felicidad, mejor

2 agradecida, aportar, encanta, energía, 
fuerte, gracias, gusta, hermosa, lindo, 
metas

1 afortunadamente, agradecí, agusto, 
ama, amorada, añorar, aportó, 
apoyando, apoyarles, apoyarlos, 
apoyaron, ayuda, ayudarles, ayudó, 
bendiciones, bonito, buena, bueno, 
calidad, capacidad, cercanía, 
completa, comprender, contentos, 
deseo, disfrutado, disfrutar, 
disfrutaren, emocionada, excelente, 
exitosa, felices, fortuna, gozaba, 
gustaba, gustan, gustaría, ilusión, 
intensamente, jeje, jugueton, 
juguetón, liberador, limpio, logramos, 
lograr, logré, logro, logros, positivo, 
propósitos, protección, reímos, 
respeto, sabiduría, satisfacción, 
satisfecha, seguridad, tranquila, 
tranquilidad, tranquilizado, 
tranquilizo, unida, unidos



Příloha 11. Tabulka emočně pozitivních slov v neg. kontextu pro 
český vzorek

Četnost Klinická skupina Četnost Kontrolní skupina

6 ráda 2 zájem, klidu, láska

4 zájmu, sebevědomí, zájem 1 dobré, drajv, hodnou, ideální, lehký, 
lepší, milováníhodný, motivovat, 
nezávislost, poctivá, pozitivně, 
pozitivní, prospěšné, příjemného, 
ráda, rádo, radost, respekt, slunce, 
snadné, spokojené, svobodě, účelem, 
vděkem, vesele

3 smyslu, dobrý, dobře, radost, sílu, 
smysl

2 důvěru, lásky, motivace, oporou, 
pyšní, rádi, radosti, snažím, 
spokojený, pohodě, vážit, zlepšení

1 „dobře“, naděje, dobrá, dokázal, 
důvěrou, energii, hezká, hezký, hrdý, 
chytrá, jistoty, krásně, láska, lásku, 
lepší, milované, milovat, miluji, 
motivaci, motivem, motivující, naději, 
naplnění, obdivovali, optimismu, 
pěkně, pohotový, pochopení, 
pochválit, pomůže, porozumění, 
povznášející, překvapení, příjemnou, 
přijímali, rád, radostem, radostí, 
radovat, romantické, sebedůvěru, 
sebehodnotou, sebehodnotu, sil, silná, 
silný, smysluplné, smysluplný, 
spokojeném, správná, správnou, 
správným, super, šikovná, štěstí, 
touha, touhy, usmát, úspěch, útěchu, 
uzdravení, uznání, užívat, užívat, věří, 
vřelý, vůli, výborní, zábava, zajímavá, 
zdravý, zlepšovat



Příloha 12. Tabulka emočně pozitivních slov v neg. kontextu pro 
mexický vzorek

Četnost Klinická skupina Četnost Kontrolní skupina

5 amor, bien 2 plena

2 aceptada, bueno, confianza, disfrutar, 
queridos, quiero

1 apoyo, apreciados, bien, deseaba, 
ganas, paz, tranquilo

1 aceptaban, aceptan, aceptas, adoro, 
alegre, alegría, ama, amas, apoyara, 
apoyo, apreciado, apuesto, atenta, 
atrevo, aumentar, bienestar, buen, 
caricias, cariñosa, confiable, 
confiaranhela, creatividad, empatía, 
empática, enamorado, energía, 
especial, estabilizó, estrellas, felices, 
fortaleza, fuerza, gozar, gusta, 
hermosa, independencia, inteligente, 
interés, interesan, interesarme, lograr, 
lograrlo, mejor, mejora, mejorar, 
orgullo, positivamente, quieren, risas, 
suerte, triunfado, valorara, valoraría, 
valorarla



Příloha 13. Tabulka kognitivních slov pro český vzorek

Četnost Klinická skupina Četnost Kontrolní skupina

23 protože 10 protože

9 chci 6 řešit, řešení

6 řešení 5 řeším

5 řešit 4 způsobem

4 řeším, vyřešit 3 řešíme, řešila, řeší

3 důvodu, důvodů, rozhodnutí, řešila 2 důvod, rozhodnutí, možnosti, tudíž

2 důvod, uvědomuji, rozhodnout, začít, 
změna, změnit

1 reflektovat, nastavujeme, fungovalo, 
fungovat, rozhodnu, domluvili, 
rozhodovat, rozhoduje, rozmyslet, 
soustředím, radí, vyhledání, vyřeší, 
vyřešit, zjišťovat, zkušenostech, 
změna, změnit, zorganizovat, způsob, 
dokázat

1 důvodem, měnit, mobilizace, 
organizování, organizovat, plán, 
plánování, plánovat, rozhodla, 
rozhodnu, rozhodování, tudíž, 
uplatním, uskutečnit, uvědomění, 
variantu, vybírám, vyřešené

Příloha 14. Tabulka kognitivních slov pro mexický vzorek

Četnost Klinická skupina Četnost Kontrolní skupina

30 porque 5 porque

5 salir adelante 3 decidí, decisión, decisiones

3 razón 1 buscando, cambiado, cambiar, 
cambios, causan, llevo a cabo, 
porqué, resolver, resolvió, solucionar, 
solucionarlo, tomar las riendas

2 causan, proyectos

1 cambiaría, cambiarlo, causado, 
decisión, decisiones, iniciar, porqué



Příloha 15. T testy pro klinickou a kontrolní skupinu odděleně

Průměrné dosažené hodnoty v testech a expresivním psaní a rozdíly mezi klinickou a kontrolní 
skupinou zachycené  dvouvýběrovým T testem s  Levinovou korekcí,  silou účinku Cohenovo d 
a intervalem spolehlivosti.
Klinická sk. Česká

 (N = 58abc) 
Mexická
(N = 20)

T test Interval 
spolehlivosti

M SD M SD t df p d Dolní Horní
Deprese

MADRSa 27.8 6.6 24.7 7.5 -1.63 30 .115 0.44 -7.007 0.796
BDI-IIb 31.7 11.8 33.9 9.8 0.80 40 .431 0.20 -3.287 7.548
Ruminace
PCQb 30.0 8.7 34.9 7.1 2.49 41 .017* 0.62 0.932 8.873

ARQb 53.3 11.9 58.9 10.2 2.02 39 .051 0.51 -0.018 11.192

Kognice
RAVLTc 50.1 10.5 42.0 10.4 -2.97 34 .005* 0.78 -13.571 -2.536
TMT A 37.2 15.9 33.0 9.9 -1.37 54 .177 0.32 -10.266 1.937
TMT B 85.1 37.5 81.6 29.9 -0.43 41 .672 0.10 -20.307 13.218
EW
  Absolutní 6.7 5.0 7.9 4.1 1.03 40 .308 0.26 -1.110 3.430
  Absolutní % 2.98 1.88 2.67 1.43 -0.78 43 .441 0.19 -1.130 0.501
  SFL 10.7 5.3 26.3 12.5 5.40 21 <.001** 1.62 9.553 21.499
  SFL % 5.03 1.95 8.52 1.76 7.45 36 <.001** 1.88 2.545 4.447
  Negativní 20.88 8.43 29.85 12.40 3.01 25 .006* 0.85 2.826 15.115
  Negativní % 9.80 2.80 10.02 2.58 0.32 36 .751 0.08 -1.169 1.606
 Pozitivní sum 4.6 4.6 6.6 5.2 1.48 30 .149 0.41 -0.736 4.604
 Pozitivní sum % 2.83 2.37 2.76 1.99 -0.14 39 .889 0.03 -1.174 1.022
  Pozitivní 2.1 2.6 2.0 1.8 -0.20 49 .846 0.04 -1.147 0.943
  Pozitivní % 0.92 1.12 0.72 0.70 -0.92 53 .360 0.21 -0.630 0.233
  Pozitivní (neg.) 3.0 2.8 3.9 2.9 1.13 33 .267 0.32 -0.667 2.333
  Pozitivní (neg.) % 1.43 1.27 1.31 0.78 -0.49 54 .627 0.11 -0.602 0.367
  Kognitivní 1.6 2.0 2.5 1.9 1.65 35 .108 0.46 -0.191 1.850
  Kognitivní % 0.79 0.86 0.79 0.55 0.02 52 .984 0.72 -0.332 0.339
*p < 0,05; **p < 0,01; a MADR pro český vzorek N = 54; aBDI-II, PCQ, ARQ pro český vzorek N = 57;  
cRAVLT pro český vzorek N = 56



Průměrné dosažené hodnoty v testech a expresivním psaní a rozdíly mezi klinickou a kontrolní 
skupinou zachycené  dvouvýběrovým T testem s  Levinovou korekcí,  silou účinku Cohenovo d 
a intervalem spolehlivosti.
Kontrolní sk. Česká

(N = 31)a b
Mexická 
(N = 19)

T test Interval 
spolehlivosti

M SD M SD t df p d Dolní Horní
Deprese

MADRSa 2.2 3.0 2.8 2.5 .804 43 .426 0.22 -.957 2.227
BDI-IIb 2.2 2.6 4.5 3.5 2.556 30 .016 0.75 .475 4.244
Ruminace
PCQb 15.7 5.5 16.6 4.8 .645 42 .523 0.17 -2.056 3.986

ARQb 40.7 12.0 56.1 11.1 4.581 41 <.001** 1.33 8.602 22.170

Kognice
RAVLTb 57.2 7.1 51.1 6.5 -3.108 41 .003* 0.90 -10.087 -2.141
TMT Ab 30.2 10.2 26.4 7.7 -1.480 45 .146 0.42 -8.965 1.369
TMT Bb 71.2 25.1 58.2 11.7 -2.442 44 .019* 0.66 -23.661 -2.265
EW
  Absolutní 4.5 3.3 3.2 2.8 -1.486 44 .144 0.42 -3.049 .461
  Absolutní % 2.22 1.33 1.42 0.90 -2.567 47 .013* 0.70 -1.440 -.175
  SFL 7.5 5.4 11.0 8.8 1.555 26 .132 0.48 -1.117 8.085
  SFL % 3.77 1.88 5.34 2.57 2.312 30 .028* 0.70 .183 2.958
  Negativní 12.4 7.0 13.5 9.8 .434 29 .668 0.13 -4.156 6.393
  Negativní % 6.35 2.46 7.03 3.47 .745 29 .462 0.27 -1.183 2.540
 Pozitivní sum 4.9 3.3 6.7 4.0 1.658 32 .107 0.49 -.413 4.040
 Pozitivní sum % 2.32 1.53 3.63 2.38 2.133 27 .042* 0.65 .050 2.560
  Pozitivní 5.8 4.4 6.2 4.0 .305 41 .762 0.10 -2.088 2.832
  Pozitivní % 3.03 2.36 3.40 2.44 .528 37 .600 0.15 -1.051 1.793
  Pozitivní (neg.) 1.1 1.4 0.5 0.9 -1.952 48 .057 0.51 -1.265 .019
  Pozitivní (neg.) % 0.48 0.54 0.22 0.42 -1.868 45 .068 0.54 -.532 .020
  Kognitivní 2.7 2.8 1.4 1.6 -2.074 48 .044* 0.57 -2.538 -.039
  Kognitivní % 1.28 1.22 0.79 0.76 -1.762 48 .084 0.48 -1.059 .070
*p < 0,05; **p < 0,01; a MADR pro český vzorek N = 29; bBDI-II, PCQ, ARQ, RAVLT, TMT pro český
vzorek N = 29



Příloha 16. T testy pro český a mexický vzorek odděleně

Průměrné dosažené hodnoty v testech a expresivním psaní a rozdíly mezi klinickou a kontrolní 
skupinou zachycené  dvouvýběrovým T testem s  Levinovou korekcí,  silou účinku Cohenovo d 
a intervalem spolehlivosti.
Český vzorek Klinická

 (N = 58abc) 
Kontrolní 
(N = 31)

T test Interval 
spolehlivosti

M SD
t df p d Dolní Horní

Deprese

MADRSa 27.8 6.6 2.2 3.0 24.27 79 <.001** 5.48 23.499 27.698
BDI-IIb 31.7 11.8 2.2 2.6 18.18 66 <.001** 3.45 26.307 32.798
Ruminace
PCQb 30.0 8.7 15.7 5.5 9.32 82 <.001** 1.74 11.234 17.327

ARQb 53.3 11.9 40.7 12.0 4.66 59 <.001** 1.49 7.181 18.012

Kognice
RAVLTc 50.1 10.4 57.2 7.1 -3.74 79 <.001** 0.80 -10.899 -3.327
TMT A 37.2 15.9 30.2 10.2 2.50 82 .015* 0.52 1.422 12.574
TMT B 85.1 37.5 71.2 25.1 2.08 80 .041* 0.44 13.971 6.728
EW
  Absolutní 6.7 5.0 4.5 3.3 2.52 82 .014* 0.93 0.473 4.003
  Absolutní % 2.98 1.88 2.23 1.33 2.20 80 .031* 0.46 0.071 1.434
  SFL 10.7 5.3 7.5 5.4 2.70 60 .009* 0.60 0.831 5.585
  SFL % 5.03 1.95 3.77 1.88 2.95 63 .004* 0.66 0.403 2.10
  Negativní 20.9 8.4 12.4 7.0 5.09 72 <.001** 1.43 5.182 11.866
  Negativní % 1.43 1.27 0.48 0.54 -4.92 84 <.001** 0.97 -1.335 -0.567
 Pozitivní sum 4.6 4.6 4.9 3.3 -.31 80 .761 0.07 -1.919 1.409
 Pozitivní sum % 2.83 2.37 2.32 1.53 1.24 84 .220 0.26 -0.313 1.338
  Pozitivní 2.1 2.6 5.8 4.4 -4.38 41 <.001** 1.02 -5.533 -2.041
  Pozitivní % 0.92 1.12 3.03 2.36 -4.69 37 <.001** 1.14 -3.019 -1.199
  Pozitivní (neg.) 3.0 2.8 1.1 1.4 4.35 86 <.001** 0.36 1.042 2.799
  Pozitivní (neg.) % 1.43 1.27 0.48 0.54 4.92 84 <.001** 0.97 0.567 1.335
  Kognitivní 1.6 2.0 2.7 2.8 -1.92 48 .061 0.55 -2.229 0.051
  Kognitivní % 0.79 0.86 1.28 1.22 -1.99 46 .053 0.46 -0.988 0.006
*p < 0,05; **p < 0,01; aMADRS pro klinickou skupinu CZ N = 54; bBDI-II, PCQ, ARQ pro klinickou skupinu 
CZ N = 57; cRAVLT  pro klinickou skupinu CZ N = 56



Průměrné dosažené hodnoty v testech a expresivním psaní a rozdíly mezi klinickou a kontrolní 
skupinou zachycené  dvouvýběrovým T testem s  Levinovou korekcí,  silou účinku Cohenovo d 
a intervalem spolehlivosti.
Mexický vzorek Klinická 

(N = 20) 
Kontrolní 
(N = 19)

T test Interval 
spolehlivosti

M SD M SD t df p d Dolní Horní
Deprese

MADRS 24.7 7.5 2.8 2.5 12.29 23 <.001** 3.92 18.179 25.537
BDI-II 33.9 9.8 4.5 3.5 12.63 24 <.001** 4.00 24.530 34.117
Ruminace
PCQ 34.9 7.1 16.6 4.8 9.40 34 <.001** 3.02 14.277 22.159

ARQ 58.9 10.2 56.1 11.1 0.82 36 .417 0.26 -4.118 9.713

Kognice
RAVLT 42.0 10.4 51.1 6.5 -3.28 32 .003* 5.41 -14.674 -3.431
TMT A 33.0 9.9 26.4 7.7 2.35 36 .025* 2.60 0.897 12.367
TMT B 81.6 29.9 58.2 11.7 3.25 25 .003* 1.03 8.560 38.219
EW
  Absolutní 7.9 4.1 3.2 2.8 4.23 33 <.001** 1.34 2.435 6.949
  Absolutní % 2.67 1.43 1.42 0.90 3.27 32 .003* 1.23 0.470 2.021
  SFL 26.3 12.5 11.0 8.8 4.43 34 <.001** 2.33 8.250 22.250
  SFL % 8.52 1.76 5.34 2.57 4.49 32 <.001** 1.44 1.735 4.620
  Negativní 29.9 12.4 13.5 9.8 4.59 36 <.001** 1.47 9.131 23.621
  Negativní % 1.311 0.78 0.22 0.42 -5.452 30 <.001** 1.31 -1.497 -.681
 Pozitivní sum 6.6 5.2 6.7 4.0 -0.09 36 .928 0.02 -3.146 2.878
 Pozitivní sum % 2.76 1.99 3.63 2.38 -1.23 35 .226 0.40 -2.300 0.562
  Pozitivní 2.0 1.8 6.2 4.0 -4.25 24 <.001** 4.60 -6.329 -2.192
  Pozitivní % 0.72 0.70 3.40 2.44 -4.61 21 <.001** 0.22 -3.887 -1.470
  Pozitivní (neg.) 3.9 2.9 0.5 0.9 5.03 23 <.001** 1.58 1.989 4.764
  Pozitivní (neg.) % 1.31 0.78 0.22 0.42 5.45 30 <.001** 1.74 0.681 1.497
  Kognitivní 2.5 1.9 1.4 1.6 1.83 37 .076 6.55 -0.114 2.172
  Kognitivní % 0.79 0.55 0.79 0.76 0.03 33 .974 0 -0.428 0.442
*p < 0,05; **p < 0,01



Příloha 17. T testy pro kategorie slov emočního psaní

Průměrné dosažené hodnoty pro jednotlivé  kategorie slov v expresivním psaní  a  rozdíly mezi 
klinickou a kontrolní skupinou zachycené dvouvýběrovým T testem s Levinovou korekcí, silou 
účinku Cohenovo d a intervalem spolehlivosti.

Klinická sk. Kontrolní sk. T test Interval 
spolehlivosti(N = 78) (N = 50)

Slova EW M SD M SD t df p d Dolní Horní

 Počet znaků 1 341 501 1076 510 2.89 103 .005* 0.52 83.356 447.744
 Počet slov 240 96 201 94 2.28 106 0.25 0.41 5.129 73.451
  Absolutní 7.0 4.8 4.0 3.2 4.32 126 <.001** 0.07 1.639 4.415
  Absolutní % 2.90 1.77 1.92 1.24 3.68 125 <.001** 1.07 0.452 1.505
  SFL 14.7 10.3 8.8 7.0 3.84 125 <.001** 0.81 2.841 8.890
  SFL % 5.92 2.44 4.37 2.28 3.66 110 <.001** 0.66 0.710 2.392
  Negativní 23.2 10.3 12.8 8.1 -6.36 121 <.001** 1.12 -13.638 -7.161
  Negativní % 9.86 2.73 6.61 2.87 -6.38 100 <.001** 1.16 -4.266 -2.243
 Pozitivní sum 5.1 4.8 5.6 3.6 -0.60 122 .549 0.12 -1.925 1.028
 Pozitivní sum % 2.81 2.36 2.82 1.98 -0.01 114 .993 0.01 -0.756 0.749
  Pozitivní 2.0 2.4 6.0 4.2 -6.01 69 <.001** 0.12 -5.267 -2.642
  Pozitivní % 0.87 1.03 3.17 2.37 -6.48 61 <.001** 1.26 -3.011 -1.590
  Pozitivní (neg.) 3.2 2.8 0.9 1.2 6.51 114 <.001** 1.07 1.649 3.093
  Pozitivní (neg.) % 1.40 1.16 0.38 0.51 6.78 114 <.001** 0.27 0.721 1.315
  Kognitivní 1.8 2.0 2.2 2.5 -0.93 90 -.387 0.23 -1.216 0.443
  Kognitivní % 0.79 0.79 1.09 1.09 -1.70 82 -.302 0.32 -0.657 0.052
*p < 0,05; **p < 0,01



Příloha 18. Korelace mezi depresí a kategoriemi emočního psaní

Pearsonova korelace mezi kategoriemi slov v expresivním psaní a výsledky testů měřících 
míru deprese MADR a BDI-II.

MADRS BDI
  Absolutní r .312** .386**

p .000 .000
  Absolutní % r .242** .340**

p .007 .000
  SFL r .289** .366**

p .001 .000
  SFL % r .271** .347**

p .002 .000
  Negativní r .442** .515**

p .000 .000
  Negativní % r .430** .486*

p .000 .018
  Pozitivní sum r -.093 .000

p .310 .996
  Pozitivní sum % r -.002 .007

p .983 .942
  Pozitivní r -.430** -.457**

p .000 .000
  Pozitivní % r -.510** -.518**

p .000 .000
  Pozitivní (neg.) r .439** .411**

p .000 .000
  Pozitivní (neg.) % r .450** .368**

p .000 .000
  Kognitivní r -.064 -.118
  p .486 .187
  Kognitivní % r -.122 -.231**

p .180 .009
*p < 0,05; **p < 0,01 (N = 122) (N = 126)



Příloha 19. Korelace mezi kognicí a kategoriemi emočního psaní

Pearsonova korelace mezi kategoriemi slov v expresivním psaní a výsledky testů kognice.

PCQ ARQ RAVLT:
I V B VI I-V 30 rekog. FP

TMT
A

A 
chyby B

B 
chyby

Absolutní r .329** .238** .009 -.034 .046 .213* -.019 .127 .055 .023 -.039 -.061 -.020 -.012
p .000 .007 .922 .707 .615 .018 .831 .164 .548 .797 .667 .499 .821 .898

Absolutní % r .182* .184* .015 .047 .173 .195* .075 .115 .030 -.050 -.026 -.065 .056 -.128
p .042 .039 .867 .603 .054 .031 .405 .207 .748 .574 .776 .472 .530 .153

SFL r .429** .257**-.287** -.124 -.248** -.051 -.304** -.051 .027 .251** -.021 -.108 -.039 .040
p .000 .004 .001 .170 .006 .573 .001 .580 .773 .004 .818 .229 .660 .654

SFL % r .311** .323**-.277** -.188* -.266** -.108 -.322** -.113 .033 .195* -.034 -.154 .039 -.035
p .000 .000 .002 .036 .003 .233 .000 .215 .718 .028 .704 .085 .665 .694

Negativní r .525** .193* -.162 -.082 -.161 -.010 -.214* -.044 -.012 .209* .009 -.065 -.090 .077
p .000 .030 .071 .363 .074 .908 .016 .634 .895 .018 .920 .469 .312 .391

Negativní % r .391** .131 -.089 -.061 -.106 -.112 -.139 -.087 -.102 .103 .049 -.077 .021 .005
p .000 .145 .322 .503 .244 .219 .122 .338 .267 .248 .583 .392 .819 .952

Pozitivní r -.049 .053 -.022 -.027 -.015 .026 -.021 .087 .168 .131 -.011 -.078 -.149 -.146
Sum    p .585 .555 .810 .765 .864 .774 .816 .342 .067 .141 .905 .388 .094 .103

Pozitivní r -.064 .022 -.071 .007 -.064 .040 -.020 .117 .105 .096 .096 -.087 -.037 -.120
Sum % p .476 .805 .432 .936 .481 .664 .822 .199 .252 .283 .281 .332 .682 .180

Pozitivní r -.394** -.078 .158 .147 .141 .085 .201* .153 .156 -.008 -.098 .014 -.151 -.100
p .000 .385 .079 .102 .117 .350 .024 .092 .089 .925 .272 .874 .091 .268

Pozitivní % r -.483** -.096 .098 .160 .125 .039 .197* .134 .079 -.081 -.108 .006 -.130 -.172
p .000 .286 .278 .077 .167 .665 .028 .140 .390 .366 .226 .949 .146 .055

Pozitivní (neg.) r .436** .155 -.159 -.014 -.147 .138 -.159 .024 .006 .091 .078 .076 .106 .066
p .000 .082 .077 .877 .104 .127 .077 .793 .945 .308 .381 .397 .235 .464

Pozitivní (neg.) % r .322** .129 -.153 .003 -.116 .118 -.109 -.013 .018 .051 .095 .129 .129 .030
p .000 .149 .088 .969 .199 .195 .228 .885 .844 .569 .290 .149 .147 .738

Kognitivní r .060 -.056 .068 .070 -.036 .117 .062 .130 .120 -.151 -.220* -.045 -.216* -.026
  p .502 .536 .450 .442 .689 .199 .489 .154 .192 .090 .013 .615 .015 .774
Kognitivní % r -.082 -.156 .084 .005 -.061 .057 .037 .084 .076 -.130 -.139 -.003 -.143 -.002

p .362 .082 .354 .956 .502 .533 .682 .356 .407 .145 .119 .970 .110 .983
N=126 N=126 N=125 N=124 N=124 N=124 (N=123) N=122 N=120 N=127 N=127 N=126 N=127 N=126

*p < 0,05; **p < 0,01


