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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou chronického stresu v kontextu současné doby 

a tím, jak chronický stres ovlivňuje kvalitu života jedince. Literárně-přehledová část se 

soustředí na vysvětlení mechanismů chronického stresu, zasazuje ho do kontextu 21. století, 

diskutuje jeho vlivy na zdraví a kvalitu života jedince a následně nabízí způsoby redukce stresu 

a jeho prevence. Na základě teoretické části byl navrhnut výzkumný projekt, v jehož rámci se 

skrze mapující studii zkoumá problematika chronického stresu u pracujících a nepracujících 

vysokoškolských studentů. Pomocí dotazníku PSS-10 je zkoumána prevalence míry 

chronického stresu a rozdíly ve vnímané míře stresu mezi těmito dvěma skupinami. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with the topic of chronic stress in the context of present times and its 

impact on quality of life of an individual. The literature review focuses on explaining 

mechanisms of chronic stress, placing chronic stress in the context of 21st century, discuses its 

impact on health and quality of life of an individual and offers ways for reducing chronic stress 

and ways for its prevention. Based on the theoretical part a research project was designed in the 

framework of which was, trough mapping study, examined the issue of chronic stress of 

working and non-working university students. The PSS-10 questionnaire examines the 

prevalence of chronic stress levels and the differences in perceived stress levels between these 

two groups. 
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Úvod 

Životní těžkosti a stres provází lidstvo od jeho počátku. Stres jako takový hrál a hraje 

významnou roli v přežití, signalizuje nebezpečí a pomáhá lidem rychleji reagovat a 

orientovat se ve světě a tím unikat před různým nebezpečím. Ovšem samotný stres se pro 

jedince může stát nebezpečím, pokud ho jedinec bude zažívat v nezdravé míře. Akutní 

stresové reakce umožňují vypořádat se se stresogenní situací a tato schopnost rychle 

reagovat je pro nás jako lidstvo klíčová. Ovšem problém nastává, když je stres zažíván 

abnormálně často a v situacích, které pro nás žádné reálné riziko nepředstavují. Následně 

dochází k jeho kumulaci a tímto se dostáváme k chronickému stresu, který je poměrně 

problematickým jevem.  

Jak již mnoho studií prokázalo, chronický stres zdraví neprospívá, jak fyzickému, tak 

psychickému. Vyvolává řadu změn v obou rovinách, které negativně ovlivňují zdraví jedince 

a následně i kvalitu jeho života. S postupujícím pokrokem lidstva, urbanizací, rozvojem 

technologií a urychlením životního tempa přichází i větší požadavky na zvládnutí tohoto 

rychlého tempa a přichází řada nových stresorů, se kterými se jedinec musí vypořádávat.  

WHO (Světová zdravotnická organizace) označila 20. století za století kolektivních 

a individuální stresů v epidemických rozměrech a formách, které dosud v historii lidstva 

nebyly zaznamenány, což platí potažmo i o 21. století. Ukazuje se tedy, že chronický stres 

hraje významnou roli v udržování zdraví a dokáže přímo ovlivňovat kvalitu života jedince 

(Cvjetkovic Bosnjak, Dobovski-Poslon, Bibic, Bosnjak, 2019). 

Je proto zajímavé a potřebné blíže a podrobněji prozkoumat problematiku 

chronického stresu v kontextu současné doby. Tato práce si klade za cíl poukázat na 

problematiku a rizikovost chronického stresu, objasnit jeho mechanismy a předložit přehled 

o tom, jakým způsobem se chronický stres v současné době manifestuje a jakým způsobem 

se s ním jedinec může setkat. Rovněž si klade za cíl předložit možnosti, jak s chronickým 

stresem zacházet, jak se mu bránit a jak ho v každodenním životě redukovat a oslabovat jeho 

dopad na zdraví.  

Práce je členěná na literárně-přehledovou část a návrh výzkumného projektu. 

Literárně-přehledová část se skládá ze tří kapitol. První kapitola seznamuje čtenáře 

s fenoménem stresu, snaží se o jeho vědecká vymezení a nabízí orientaci v problematice 

stresu s vysvětlením rozdílů mezi akutním a chronickým stresem. Druhá kapitola pojednává 
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o chronickém stresu a vysvětluje jeho mechanismy, jak biologické, tak psychologické 

koreláty.  

Dále pojednává o možných zdravotních důsledcích vystavení dlouhodobému chronickému 

stresu a předkládá možnosti měření chronického stresu. Třetí kapitola zasazuje chronický 

stres do kontextu současné doby a předkládá přehled o aktuálních stresorech, se kterými se 

jedince žijící ve 21. století může setkat. Dále pojednává o životním stylu a souvislosti 

s chronickým stres a také předkládá přehled psychohygienických zásad a prevence 

chronického stresu. Následně jsou zmíněny možné způsoby redukce stresu a také to, jakým 

způsobem může chronický stres ovlivňovat kvalitu života jedince. 

Návrh výzkumného projektu představuje problematiku, cíle výzkumu, výzkumné 

otázky a hypotézy. Další kapitoly zahrnují a popisují celkový design výzkumu, metody sběru 

dat, analýzu dat a také etickou stránku výzkumu. Výzkumný projekt se zabývá 

problematikou chronického stresu u pracujících a nepracujících vysokoškolských studentů 

jakožto možnou rizikovou skupinou. Celá práce je zakončená diskusí o úskalích zkoumané 

problematiky. 

Zdroje použité v této práci jsou převážně zahraniční, ovšem tato práce také staví na 

zdrojích českých autorů, kteří se problematice stresu věnovali hojně a předložili o ní 

srozumitelný přehled. Autorka se rovněž snaží o zmapování nejnovějších výzkumů v oblasti 

chronického stresu a použití těchto poznatků v této práci. V celé práci je citováno podle 6. 

vydání citační normy APA (2010). 
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Literárně přehledová část 

1. Definice stresu 

Pojem stres se vlivem médií dostal do povědomí široké veřejnosti a později i do 

běžné mluvy. Obzvláště v současné době se tento pojem stal velmi hojně diskutován a je mu 

věnována velká pozornost stran nejen lékařů a psychologů, kteří jsou v otázce stresu 

kompetentní, ale i stran laiků, kteří tento jev popularizují a mnohdy i využívají ke svému 

profitu. V současné době se setkáváme s mnoha reklamami, které nabízejí pomoc při stresu, 

mohou to být různé přípravky, doplňky stravy, meditace, jóga nebo mobilní aplikace, které 

lidem mají pomoci stres zredukovat. Toto vše poukazuje na to, že stres je opravdu aktuálním 

problémem nejen jednotlivců, ale je to zejména problém rychlé doby, které čelíme 

(Bartůňková, 2010; Joshi, 2007). 

Náročné životní situace, které v jedinci vyvolávají stres, jsou přítomny v životě 

každého člověka. Liší se v jejich trvání, intenzitě, podněty, kterými jsou vyvolány, a mnoha 

dalšími faktory. Těmto náročným situacím se nelze vyhnout, jsou součástí běžného 

fungování člověka ve světě. Není proto divu, že v určitém okamžiku začala tato problematika 

zajímat vědce a potažmo psychology. Vědci si kladli mnoho otázek týkajících se toho, jak 

na tyto zátěžové situace reagujeme, co určuje, jak na ně budeme reagovat, nebo například co 

vše můžeme považovat za náročnou životní situaci (Křivohlavý, 2009).  

Termín stres původně pochází z technických oborů, konktrétně z mechaniky. Tímto 

termínem se označuje působení zátěže na určitý materiál. Do psychologie se tento pojem 

dostal díky H. Selyeovi, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole. Vágnerová (2014) 

definuje stres jako komplexní psychofyziologickou reakci, jež je projevována pocitem 

přílišného zatížení nebo ohrožení psychické a tělesné pohody. Tato definice stresu v dnešní 

době ovšem není postačující.  

Kebza (2005) se oproti tomu věnuje termínu stres hlouběji. Při definování a 

vymezení tohoto pojmu naráží na určitý problém. Kvůli popularizaci a rozšíření tohoto 

termínu do běžné mluvy se v populaci objevila jistá tendence tento pojem nadužívat. To 

následně vedlo k tomu, že stresem byla označována jakákoliv zátěž a dále se 

nespecifikovalo, o jakou přesně zátěž jde. 

V reakci na tento jev začali odborníci rozlišovat pojem zátěž (angl. load) a stres. 

Přičemž zátěží máme na mysli určitou úroveň požadavků, které jsou kladeny na lidský 
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organismus a jež člověk je stále schopen obstát a jsou pro jedince stále stimulujícím 

faktorem. Oproti tomu stresem označujeme takovou úroveň požadavků, která jedincovo 

zvládání překročuje, je pro jedince zátěžová či riziková a může jedincovo zdraví, ať už 

fyzické či psychické, velmi závažným způsobem ohrozit. Čili stresem můžeme označit 

nadlimitní zátěž pro tělo či psychiku, která vede ke kritickému narušení rovnováhy 

organismu (Kebza, 2005; Křivohlavý, 2009). 

Aby definice stresu byla opravdu kompletní a dostatečně přiměřená, je potřeba vzít 

v úvahu ryze lidský faktoru, pokud se bavíme o lidském stresu. Tímto faktorem je 

subjektivní vnímání, prožívání a hodnocení stresu. Stres je v tomto konceptu definován jako 

poměr mezi tím, co daný jedinec považuje za ohrožující, a tím, co je tímto jedincem chápáno 

jako možnost řešení dané ohrožující situace. Poté máme možnost odlišit a definovat to, co 

je pro daného jedince stresující (Křivohlavý, 2009). 

1.1 Dělení stresu 

Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, stres je velmi komplexní reakcí. A 

pokud tento jev chceme zkoumat a zabývat se jím, je potřeba ho co nejpřesněji definovat. 

Případně rozdělit tak, aby jeho zkoumání a poznávání dávalo smysl. Při bádání v oblasti 

stresu a stresových reakcí narazili vědci na to, že se stresové reakce mohou v něčem lišit. 

Následně během zkoumání tohoto fenoménu se začalo mezi různými druhy stresu rozlišovat. 

Nejčastěji v literatuře nalezneme dvě základní dělení stresu, na která se zaměříme v této 

kapitole. 

Stres můžeme dělit podle toho, jaký má na jedince dopad a jakými stresory je 

vyvolán. Zdali má devastující a ohrožující dopad, nebo zda má rozvíjející a stimulující efekt. 

A tady je nutné rozlišit mezi stresem a zátěží, jejichž rozdíl byl vysvětlen v předchozí 

kapitole. Stres jako negativně prožívaný, tedy jednoduše řečeno negativní, nazýváme 

distresem. Distresem můžeme označit subjektivně prožívané ohrožení daného jedince, které 

je doprovázeno výrazně negativními emocionálními symptomy. Tento druh stresu je pro 

organismus velice nepříznivý a může vést až k patologickým změnám. Příkladem tohoto 

stresu může být úmrtí partnera nebo nezaměstnanost. 

Oproti tomu stojí tzv. eustres, který je pro jedince dokonce žádoucí. Je to druh stresu, 

který není doprovázen negativním emocionálním zážitkem a vede k odolnosti vůči distresu. 

Je prokázáno, že při prožívání tohoto stresu ve stresogenní situací eustresového charakteru 

stále dochází ke zvýšené sekreci ACTH (adrenokortikotropní hormon), což dokazuje jeho 
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stresogenní působení. Toto stresogenní působení ovšem není vnímáno a vyhodnoceno jako 

přímo ohrožující pro daného jedince. Příkladem eustresových situací může být například 

narození dítěte, výhra, adrenalinové sporty nebo například otužování, které je v současné 

době poměrně velkým trendem. Tento druh stresu je pro tělo prospěšný, jelikož buduje 

jedincovu odolnost (Bartůňková, 2010; Křivohlavý 2009). 

Dalším častým dělením je dělení na základě délky působení. Rozlišujeme tzv. akutní 

stres (případně akutní stresová reakce) a chronický stres. Důvodů, proč odlišujeme tyto dva 

druhy stresů, je několik. A to jak psychologických, tak fyziologických, konkrétně 

imunologických. 

Akutní stres je definován jako stres, jenž je jednorázový, náhlý (jeho intenzita se 

může lišit a závisí na stresoru) a jenž mobilizuje a aktivuje imunitní systém. Při tomto stresu 

je aktivován nervový, endokrinní, pohybový a kardiorespirační systém. Oproti tomu trávicí, 

vylučovací a reprodukční systémy jsou inhibovány. Výsledkem prožití tohoto stresu je tzv. 

imunokompetence čili posílení imunitního systému. Díky aktivaci přirozené reakce „boj vs. 

útěk“ dochází k vzrůstu NK1 buněk, které jsou klíčové pro správné fungování imunitního 

systému (Křivohlavý, 2009; Song, 2002). 

Chronický stres je oproti akutnímu definován jako dlouhodobě trvající stres, u 

kterého má jedinec pocit, že stresogenní situaci nelze ovlivnit, dostat ji pod kontrolu nebo 

zvládnout. U tohoto dlouhodobě prožívaného stresu dochází k neustále sekreci ACTH 

hormonu a kortizolu. Také se aktivuje tzv. HPA osa2. Toto vše následně vede k tzv. 

imunosupresi čili potlačení imunitního systému. To se projevuje sníženým množstvím NK 

buněk. Všechny tyto skutečnosti mohou následně vést ke zvýšené zranitelnosti, jak ve 

smyslu tělesném, tak i ve smyslu duševním. Výzkumy dokládají, že lidé zažívající chronický 

stres jsou při odpovědích na akutní stresor daleko citlivější a vykazují výrazně větší 

nepohodu než lidé bez prožitku chronického stresu. Chronický stres může v konečném 

výsledku přispět i k takovým fatálním následkům jako je rakovina či řada autoimunitních 

onemocnění. Podrobnější mechanismus chronického stresu a jeho důsledkům budou 

věnovány následující kapitoly (Bartůňková, 2010; Kebza, 2005; Křivohlavý 2009; Song, 

2002). 

 
1 NK – natural killers, tzv. přirození zabíječi je typ buněk spadajících do skupiny lymfocytů, tj. buňky 

zodpovědné za obranyschopnost organismu, mají také regulační význam (Bartůňková, 2010) 
2 HPA osa – (z angl. hypothalamic–pituitary–adrenal axis) osa hypotalamus-hypofýza-kůra nadledvin 

(Bartůňková, 2010) 
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2. Chronický stres 

Každá životní situace, která vyžaduje nějakou míru adaptace, může vyvolávat stres. 

Mnohdy i zdánlivě pozitivní životní události, které lidé ve svých životech zažívají, ve 

výsledku mohou generovat stres. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, i když akutní 

stres nemusí mít nutně negativní účinek na organismus, trvá-li dlouho nebo opakuje-li se, 

může dojít k tzv. chronifikaci stresu a v tomto okamžiku začíná být stres vážným 

problémem, který může velmi výrazným způsobem narušovat jedincův život (Cvjetkovic 

Bosnjak, Dobovski-Poslon, Bibic, Bosnjak, 2019). 

Chronický stres mnohdy souvisí s rezignací jedince, kdy jedinec vnímá stresogenní 

situaci jako situaci rizikovou, ale zároveň jako neřešitelnou či bez možnosti zvládnutí. Tento 

mechanismu nejlépe vysvětluje jedna ze stresových teorií, a to teorie bezmoci a 

naučené bezmocnosti. S touto teorií přišel v roce 1975 Martin Seligman. Tato teorie hovoří 

o stavech bezmocnosti, které můžeme pozorovat při vystavení dlouhodobému distresu. 

V případě, že se člověk snaží dlouhodobě bojovat s určitým stresorem a stále se mu 

nedaří situaci zvládnout a dostat ji pod kontrolu, začíná mít silný pocit neúspěšného boje a 

beznaděje. Pokud se člověk dostává k tomuto pocitu opakovaně, dochází k naučené 

bezmocnosti. Jedinec nabývá přesvědčení, že je jeho situace opravdu nezvládnutelná a nic 

jiného, než se této situaci podrobit a případně trpět, mu nezbývá. To vše vede k naprosté 

rezignaci a demotivaci celého organismu jedince. Takovýto jedinec začíná na základě tohoto 

přesvědčení selhávat i v takových situacích, které by byl schopen vyřešit a dostat je pod 

kontrolu. Ve výsledku může dojít k naprostému vyčerpání kognitivních a energetických 

zdrojů, což následně prohlubuje tento stav naučené bezmocnosti (Bartůňková 2010; 

Cvjetkovic Bosnjak, Dobovski-Poslon, Bibic, Bosnjak, 2019; Křivohlavý, 2009). 

Při definici chronického stresu vyvstává také otázka toho, co vše může být pro 

jedince stresogenní. Ukazuje se, že stresové nemusí být pouze velké a tíživé události, které 

mají dlouhodobý efekt a nesou s sebou další stres, například v podobě nějakého 

dlouhodobého soudního řízení při rozvodu nebo dlouhodobé péče o rodinného příslušníka, 

kterému bylo diagnostikováno závažné onemocnění (Křivohlavý, 2009; Tajalli, P., sobhi, 

A., & Ganbaripanah, A., 2010). 

Velkým činitelem chronického stresu mohou být také každodenní starosti, obzvlášť 

pokud se pravidelně kumulují a jedinec má pocit neustálého vytížení, případně ohrožení. 

Běžné každodenní starosti neboli daily hassles, jak je známe z anglického jazyka, se ve 21. 
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století staly velkým objektem mnoha výzkumů. Vědci se již nespokojili s tím, že významný 

stres mohou způsobovat pouze velké životní události (life events). Začali proto zkoumat 

každodenní život, ve kterém jedinec může dennodenně zažívat běžné každodenní starosti 

(Tajalli, P., Sobhi, A., & Ganbaripanah, A., 2010).  

Tyto starosti mohou být různého charakteru, např. pracovní zátěž, hádka s partnerem, 

ztráta klíčů, nepovedený oběd aj. Ukázalo se, že běžné každodenní starosti jsou opravdu 

spojené se zvýšenou sekrecí kortizolu, který je markerem stresu v těle. Tyto starosti proto 

mohou být opravdu velkým zdrojem chronického stresu. A zpravidla chronický stres udržují, 

což vytváří bludný kruh (Sher, 2004). 

2.1 Biologické mechanismy chronického stresu 

V dnešní době již víme, že chronický stres má za následek jiné změny v CNS, 

imunitním a endokrinním systému, než stres akutní. Z toho vyplývá, že chronický stres má 

na biologické rovině jiné mechanismy než stres akutní. V této kapitole se proto podíváme na 

to, jaké biologické mechanismy a změny stojí za prožitkem chronického stresu (Song, 2002). 

Základem těchto mechanismů je funkční celek – neuro-endokrino-imunitní systém, 

který v sobě zahrnuje tři důležité systémy: CNS, endokrinní a imunitní sytém. Tyto systémy 

jsou propojené řadou zpětnovazebných mechanismů, které jsou pro vysvětlení mechanismu 

chronického stresu zásadní (Gaillard, 1994). 

Propojení mezi těmito systémy je také na biochemické úrovni prostřednictvím 

sdílených molekul a jejich receptorů – neurotransmiterů, peptidových hormonů a cytokinů. 

Buňky imunitního systému produkují hormony a neuropeptidy. Endokrinní žlázy, neurony 

a gliové buňky produkují různé cytokiny. Na základě těchto poznatků je možné vysvětlit a 

pochopit, jak CNS a potažmo psychické procesy mohou ovlivňovat a modulovat 

fyziologické procesy, např. imunitu (Savino & Dardenne, 1995). 

Mezi jednotlivými systémy probíhá komunikace na základě přímé interakce. 

Podkladem této komunikace je inervace lymfatických orgánů skrze autonomní nervový 

systém: sympatikus a parasympatikus. Sympatickou inervaci nacházíme jak v primárních 

(kostní dřeň a v dětství thymus – brzlík), tak sekundárních (slezina a lymfatické uzliny) 

lymfatických orgánech. Nutno dodat, že sympatikus do imunitních procesů zasahuje také 

prostřednictvím regulace krevního tlaku a průtoku krve tkáněmi. Parasympatickou inervaci 

pak nacházíme pouze v brzlíku (Bellinger et al., 2008; Besedovsky & Rey, 2007). 
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Z neurotransmiterů je v této komunikaci důležitý především noradrenalin a také 

různé neuropeptidy. Na imunitních buňkách totiž nacházíme receptory pro katecholaminy a 

neuropeptidy a díky těmto receptorům mohou neurotransmitery s těmito imunitními 

buňkami interagovat a ovlivňovat jejich fungování (Bellinger et al., 2008). 

K dalším významným a zásadním propojením mezi třemi hlavními systémy patří tzv. 

HPA osa (z angl. hypothalamic–pituitary–adrenal axis). Tato osa se skládá z hypothalamu, 

hypofýzy a nadledvin. Jedná se o velice komplexní systém vzájemných interakcí, které jsou 

oboustranné. Přenosy zde zprostředkovávají jednak hormony neuroendokrinního systému, 

ale také cytokiny imunitního systému (Gaillard, 1994). 

Co se tedy děje s lidským organismem během chronického stresu. Stresová reakce 

v těle prostřednictvím cytokinů a neuroendokrinních hormonů aktivuje dvě hlavní již 

zmíněné dráhy: HPA osu a sympaticko-adrenomedulární systém. Hypothalamus (CNS) je 

funkčně spojen s hypofýzou (endokrinní systém) prostřednictvím nervové a cévní tkáně. Do 

hypothalamu postupuje informace z nervového systému, především z neokortexu. Zde se 

zpracovávají a převádí do signálů, které buď přímo ovlivňují fyziologické funkce (průtok 

krve, srdeční frekvenci, termoregulaci atd.) nebo ovlivněním sekrece hormonů hypofýzy. 

Hypothalamus vyprodukuje CRH (kortikoliberin – hormon uvolňující kortikotropin), který 

následně stimuluje sekreci ACTH (adrenokortikoropní hormon). ACTH je zodpovědný za 

další stresové hormony, proto poté působí na kůru a dřeň nadledvin, které produkují 

glukokortikoidy a katecholaminy. Mezi hlavní produkovaný hormon kůry nadledvin patří 

kortizol. Adrenalin a noradrenalin patřící do skupiny katecholaminů jsou produkované dření 

nadledvin. Zejména kortizol, který známe jako jeden z hlavních stresových hormonů, má za 

následek potlačení imunity (Joshi, 2007; Lagraauw, Kuiper & Bot, 2015; Song, 2002). 

Jelikož se tělo připravuje na svou vrozenou reakci na stres, tedy „boj nebo útěk“ 

(fight or flight), je potřeba dodat potřebným orgánům živiny a energii, aby byly pohotové 

tuto akci provést. Proto se díky činnosti sympatiku a výše uvedeným stresovým hormonům 

nahrne krev z vnitřních orgánů například do svalů, zvýší se činnost srdce a krevní tlak, 

utlumí se zažívací trakt. Tělo je zkrátka připravené podat výkon a bojovat nebo utéct. Pokud 

k výdeji nahromaděné energie dojde, je to správně. A tělo poté potřebuje dost odpočinku pro 

regeneraci (Nolen-Hoekema, 2012). 

V dnešní době však převažují psychosociální stresory, nahromaděnou energie pro 

„boj nebo útěk“ proto není možné vydat. Co se tedy s touto energií děje, pokud není vydána, 
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je často zažívána, nebo trvá dlouhodobě či neustále. Pokud je tělo v neustálém stresu a 

neustále dostává pokyny ke zvýšení krevního tlaku, srdeční frekvence, utlumení zažívacího 

traktu nebo zvýšení uvolnění glukózy, začíná se přetěžovat a vyčerpávat. Právě takto působí 

chronický stres na tělo. Dlouhodobý stres organismus zatěžuje a ve výsledku vyčerpává. 

Tomuto vyčerpání organismu říkáme alostatická zátěž. Zároveň pokud vezmeme v potaz 

působení kortizolu, víme, že má imunosupresivní účinek. Tedy potlačuje imunitu. Na 

základě tohoto dochází k trvalému narušení a snížení funkcí imunitního systému (Padgett & 

Glaser, 2003). 

HPA osa se aktivuje při jakémkoliv stresu, akutním i chronickém. Po akutním stresu 

může být imunitní systém posílen, například počet NK buněk vzroste. Při chronickém stresu 

však dochází k dlouhodobé aktivaci HPA osy a dochází k vyčerpání těla i jeho rezerv. 

Předpokládá se, že mechanismus, který se v organismu uplatňuje při chronickém stresu, je 

vznikající rezistence glukokortikoidních receptorů v kůře nadledvin. Je uváděno, že kvůli 

potlačení imunity – imunosupresi je v organismu snížený počet NK buněk, které jsou pro 

správné fungování imunity zásadní. Na základě těchto mechanismu může chronický stres 

vést k psychickým, somatickým a autoimunitním onemocněním (Cohen et al., 2012; 

Křivohlavý, 2009; Uschold-Schmidt, Nyuyki, Fuchsl, Neumann, & Reber, 2012). 

2.2 Psychologické koreláty chronického stresu 

Souvislost mezi nervovým systémem a imuno-endokrinním systémem byla již 

prokázána na biologické rovině, jak bylo zmíněno v předchozí kapitole. Mozek, jako hlavní 

orgán zpracovávající podněty z prostředí a regulující reakce organismu, je přímo 

zodpovědný za to, jak člověk vnímá stres a jak na něj reaguje. Proto můžeme mluvit o 

prokazatelném vztahu mezi faktory prostředí, psychosociálními faktory a tělesnými 

reakcemi (Křivohlavý, 2009). 

Ukazuje se, že ve výzkumech chronického stresu a v souvislosti s ním jsou velmi 

důležité psychologické koreláty. Tedy veškeré psychologické mechanismy a jevy, které při 

chronickém stresu účinkují. Například psychické vlastnosti, naše osobnost, naše životní 

přesvědčení i naše vnímání života jako takového mohou mít při setkání se stresorem 

významnou roli v tom, jak na stresor budeme reagovat a jak ho budeme zvládat (Joshi, 2007, 

Křivohlavý; 2009). 

Každý jedinec prožívá a vnímá stres a stresory jinak. Někdo v rámci každodenních 

starostí může vnímat jako velmi stresující například nepořádek kolem sebe, jiný ho naopak 
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může ignorovat a spokojeně v tomto nepořádku žít. Jak se ukázalo, subjektivní hodnocení 

stresorů, stresogenních situací a událostí je velmi významné, co se prožitku stresu týká. To, 

co jeden jedinec může považovat za velmi nepříjemné a stresující, druhý může vnímat jako 

běžnou součást života. Tato kapitola se věnuje některým vybraným psychologickým 

korelátům, které mohou souviset s vnímáním a prožíváním chronického stresu (Tajalli, P., 

sobhi, A., & Ganbaripanah, A., 2010). 

Osobnostním typologiím v souvislosti se stresem a různou mírou predispozice 

k percepci stresu a onemocněním se věnovalo mnoho vědců a psychologů. Friedmanem a 

Rosenmanem byl rozpracován významný koncept A, B, C, D typů osobností. Dle tohoto 

konceptu určitý typ člověka disponuje určitými vlastnostmi. Například typ C má tendenci 

v sobě potlačovat depresi, hostilitu a agresi, což následně může vést k rozvinutí maligních 

onemocnění. Autoři tedy dali do souvislosti to, jakým způsobem je člověk schopen pracovat 

se stresem a jak se mu vyrovnává, a to, k jakým onemocněním se následně tímto svým 

způsobem zvládání může dopracovat (Bartůňková, 2010; Friedman & Booth-Kewley, 1987). 

V souvislosti s osobnostními rysy a predispozicí ke stresu se mluví i o neuroticismu 

jako osobnostním rysu. Jedinec s výrazným rysem neuroticismu inklinuje k prožitku stresu 

daleko více než jedinec s méně výrazným rysem neuroticismu. Tito jedinci jsou vnímavější 

vůči negativním životním událostem (Sun, Xue, Bai, Zhang, Lin & Cao, 2016). 

Neuroticismus zároveň souvisí s jedincovou afektivitou a následnou reaktivitou, proto 

jedinec s výrazným rysem neuroticismu bude stres a různé stresory prožívat daleko 

intenzivněji (Hisler, DeHart, Krizan & Wright, 2020; Metts et al., 2021). 

Studie Békése et al. (2015) také ukazují, že významnou roli hraje i jedincův 

perfekcionismus (mnohdy spojován s neuroticismem), který je určitým předpokladem ke 

zranitelnosti vůči chronickému stresu. Například chronický stres bránil depresivním 

pacientům ve zlepšení symptomů v případě, že vykazovali vyšší míru perfekcionismu. S tím 

také souvisí rys svědomitosti. Některé výzkumy dokládají, že vysoká míra svědomitosti 

pomáhá při zvládání stresových situací. Lidé s vysokou mírou svědomitosti více používali 

copingové strategie zaměřené na problém, což ve výsledku pozitivně ovlivnilo jejich 

prožívání. Může to být v důsledku toho, že jsou schopni si organizovat čas lépe a jsou 

schopni si lépe osvojit zdravé životní návyky (Bartley & Roesch, 2011; Křivohlavý, 2009). 

Dalším významným faktorem je tzv. locus of control – přesvědčení o tom, do jaké 

míry ovládáme a řídíme výsledky našich činností. Rozdělujeme ho na externí a interní. Lidé 
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s externím locus of control vykazují maladaptivnější reakce na stres, jelikož žijí 

s přesvědčením, že jejich život a úspěch je spíše ovlivňován a řízen vnějšími vlivy nebo 

osudem. U jedinců s interním locus of control v kombinaci s vírou ve své schopnosti 

nacházíme daleko větší odolnost vůči stresu a dopad stresu na jejich zdraví je menší než u 

lidí s external locus of control (Groth et al. 2019; Xia, & Ma, 2020; Juster, R.-P., McEwen, 

B. S., & Lupien, S. J., 2010) 

Přesvědčení o tom, že můžeme ovlivnit svůj život, se pojí i se self-efficacy – 

vnímanou osobní účinností. Toto přesvědčení o vlastních schopnostech a víra, že jedinec 

dokáže podat výkon a zvládnout těžkosti, prokazatelně souvisí s tím, jak jedinec vnímá stres 

a jak s ním bojuje. Tato charakteristika se v mnoha studiích ukázala jako velmi významný a 

klíčový protektivní faktor proti stresu. Úzce koreluje nejen s lepším zvládáním stresu a 

těžkostí, ale také s kvalitou života. Doporučuje se posilovat tuto charakteristiku již v raném 

věku, jelikož pomáhá bojovat s každodenním stresem a pozitivně moderuje jedincův vztah 

ke stresu. Self-efficacy může být také výrazným faktorem pomáhajícím udržovat duševní 

zdraví jak při studiu, tak i v pracovním životě (Bodys-Cupak, Majda, Zalewska-Puchała & 

Kamińska, 2016; Schönfeld, Brailovskaia, Bieda, Zhang & Margraf, 2016; Schönfeld, 

Preusser, & Margraf, 2017). 

Při studiu stresu a lidí narazili psychologové na jednu osobnostní vlastnost, kterou 

různí psychologové pojmenovávají odlišně. Jedná se o tzv. rys nezdolnosti čili odhodlání 

nevzdávat se a s problémy a těžkostmi bojovat. Setkáme se s ní ve třech pojetích. První pojetí 

je hardiness. S tímto termínem přišla S. Kobasová hardiness definovala kombinací tří 

charakteristik: dojem kontroly dění, oddanost a chápání těžkých situací jako výzev. 

Nezdolnost v pojetí koherence byla zkoumána Aaronem Antovoskym, který zkoumal 

nezdolnost na Židech přeživších holokaust. Na základě svých výzkumu definoval osobnostní 

charakteristiku nazvanou koherence, tedy smysl pro integritu (soudržnost osobnosti). Tato 

vlastnost sestává ze tří charakteristik: srozumitelnost situace, smysluplnost boje a 

zvládnutelnost úkolu. Z tohoto pojetí vzešel následně koncept salutogeneze, který je blíže 

rozebrán v kapitole 3.3.1. V literatuře se také setkáme s nezdolností v pojetí resilience 

(Křivohlavý, 2009). 

Další dílčí vlastností, se kterou se v rámci nezdolnosti setkáváme, je smysluplnost, 

ať už se jedná o smysluplnost dané situace či smysluplnost života. Smysluplnosti se věnoval 

významný psycholog Viktor E. Frankl. Frankl (1997) mluví o jakési vůli ke smyslu jako rysu 



 

17 

 

či motivační síle, která pohání člověka k odhalení a naplnění smyslu ve svém životě nebo 

v dané situaci. Frankl je přesvědčen, že absence smyslu sama o sobě může být stresujícím 

faktorem, stejně tak jeho přítomnost může pomoci člověku vypořádat se těžkostmi. 

Frankl (1997; 2006) ve své práci v rámci zvládání těžkostí vyzdvihuje i smysl pro 

humor jako rys, který člověku pomáhá překonat těžkosti. Smysl pro humor vnímá Frankl 

jako určitou schopnost sebedistance a považuje ho za specificky lidskou schopnost. Píše o 

tom, že humor dovoluje jedinci distancovat se od svých trápení či problémů, a tím pomáhá 

získat náhled. Frankl dokonce využívá této lidské schopnosti sebedistance v rámci 

terapeutické metody paradoxní intence, která významně využívá prvku humoru a která se 

v dnešní době hojně využívá při léčbě fobií a neuróz. 

To, jak vnímáme čas, zda žijeme minulostí, zda žijeme současností, nebo zda máme 

fatalistické představy o budoucnosti a bojíme se jí, také ovlivňuje naši míru stresu. Ve studii, 

kde byla měřená alostatická zátěž způsobena chronickým stresem v souvislosti s vnímáním 

časové perspektivy (pozitivní/negativní zkušenost v minulosti, obavy z budoucnosti aj.) byla 

mezi nimi prokázána souvislost. Například lidé, kteří mají méně fatalistické představy o 

budoucnosti a s pozitivním nastavením si ji plánují, vykazují menší míru alostatické zátěže 

(Bourdon, O., Raymond, C., Marin, M.-F., Olivera-Figueroa, L., Lupien, S. J., & Juster, R.-

P.; 2020). 

V neposlední řadě v rámci celkového přístupu k životu ve smyslu pesimismu a 

optimismu se ukazuje, že vyšší míra optimismu a celkově optimistický pohled na život 

napomáhá udržení zdravého životního stylu a zdravých návyků, což napomáhá k lepšímu 

boji se stresem a ve výsledku může vést ke snížení rizika onemocnění či mortality. Také se 

ukazuje, že optimismus je velmi významný v rámci odolnosti v reakci na chronické stresory 

(Baumgartner, Schneider & Capiola, 2018; Trudel-Fitzgerald, James, Kim, Zevon, 

Grodstein & Kubzansky, 2019). 

2.3 Chronický stres a zdraví: možné následky 

Do jaké míry představuje stres medicínský problém, naznačuje zpráva WHO, ve 

které prohlásili 20. století za století kolektivních a individuálních stresů v epidemických 

rozměrech a různých formách, jaké dosud v historii lidské rasy nebyly vidět. Během 

minulého století se tedy stres stal kritickým faktorem při udržování zdraví a příčinou 

psychosomatických onemocnění. V době 21. století se tento stres epidemických rozměrů 
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rozšířil dokonce do více oblastí než dříve (Cvjetkovic Bosnjak, Dobovski-Poslon, Bibic & 

Bosnjak, 2019). 

V případě, že se jedinec neustále pokouší stresorům přizpůsobovat, dochází k tomu, 

že se organismus jedince opotřebovává. Toto opotřebování je způsobeno chronicky 

zvýšenou činností fyziologických reakcí na stres. Takovéto vyčerpání organismu nazýváme 

alostatická zátěž, která většinou má konkrétní a viditelné následky na jedincově zdraví 

(Nolen-Hoekema, 2012; Juster, R.-P., McEwen, B. S., & Lupien, S. J., 2010). 

Zatímco akutní stres podporuje adaptaci, chronický stres je maladaptivní. Z 

dlouhodobého hlediska mohou stresující okolnosti vést k nesprávné funkci HPA osy, která 

zahrnuje hyper i hypofungování. Tyto patofyziologické procesy přispívají k onemocnění 

vzájemně propojených neuroendokrinních, imunitních, metabolických a kardiovaskulárních 

systémů (Bourdon, Raymond, Marin, Olivera-Figueroa, Lupien & Juster, 2020). 

U chronického stresu můžeme pozorovat výrazné narušení funkce HPA osy, které 

má za následek dlouhodobou imunosupresi. Výsledná dlouhodobá imunosuprese 

predisponuje především ke vzniku infekčních a nádorových onemocnění. Imunosuprese má 

také za následek udržení zánětlivého prostředí v těle a zhoršení již stávajících onemocnění. 

(Morey, Boggero, Scott & Segerstrom, 2015). Z dalších onemocnění, která jsou uváděna v 

souvislosti s chronickým stresem, jsou to např. autoimunitní onemocnění nebo 

kardiovaskulární onemocnění, která po celém světě zůstávají jednou z hlavních příčin 

úmrtnosti v dnešní době (WHO, 2011). Souvislost chronického stresu je také spatřována u 

diabetes mellitus, žaludečních vředů či špatně hojících se ran (Joshi, 2007; Křivohlavý, 

2009; Lagraauw, Kuiper & Bot, 2015; Reiche, Morimoto, & Nunes, 2005). 

Chronický stres významně moderuje nejen fyzické zdraví jedince, ale i jeho 

psychické zdraví. Dysregulace osy HPA, ke které dochází působením chronického stresu, 

může způsobit změny v CNS a mozku. Proto tyto změny dáváme do souvislosti s 

psychiatrickými poruchami jako například deprese, úzkostné poruchy nebo dokonce 

neurodegenerativními onemocněními (Radley, Morilak, Viau & Campeau, 2015; Phillips, 

Kraeuter, McDermott, Lupien & Sarnyai, 2021). Také se ukazuje, že u pacientů již trpících 

například depresí byly daily hassles, které se manifestují jako chronický stres, spojeny 

s vyšší sekrecí kortizolu, tedy možným prohloubením deprese nebo úzkostných symptomů 

(Sher, 2004). 
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2.4 Možnosti měření chronického stresu 

Nástroje pro měření chronického stresu můžeme rozdělit na dvě větší skupiny, a to 

měření subjektivního prožívání stresu a objektivní markery stresu v organismu. Pro měření 

subjektivně vnímaného stresu se používají dotazníky a sebeposuzovací škály. Objektivní 

měření stresu probíhá pomocí biologických markerů (Bartůňková, 2010; Křivohlavý, 2009). 

V literatuře je řada dotazníků a sebeposuzovacích škál týkajících se stresu. Tyto 

diagnostické metody se soustředí především na pozorované a subjektivně vnímané 

symptomy stresu. Symptomy jsou často děleny na fyziologické, emocionální, kognitivní či 

například behaviorální. Toto dělení dovoluje pokrýt značnou část stresové symptomatiky. 

Také se ukázalo, že symptomatika chronického stresu se při měření do určité míry překrývá 

se symptomatikou deprese (Schmidt, Enge & Miller, 2020). 

Mezi jedny z nejznámějších dotazníků patří The Stress Profile (Setterlind & Larsson, 

1995), Perceived Stress Scale – PSS-10 (Brabcová Buršíková & Kohout, 2018), The Four-

Dimensional Symptom Questionnaire – 4DSQ (Terluin et al., 2006), The Perceived Stress 

Questionnaire – PSQ (Fliege et al., 2005), Social Readjustment Rating Scale – SRRS 

(Holmes & Rahe, 1967) nebo dotazník od WHO zveřejněný v práci Křivohlavého (1994). 

Dále dotazník měřící chronický stres Screening Scale of Chronic Stress – SSCS. Některé 

dotazníky jsou vytvořeny přímo pro specifické skupiny, jako jsou například adolescenti – 

Multidimensional Adolescent Stress Questionnaire (McKay, Percy & Byrne, 2014). 

Dotazníků a sebeposuzovacích škál měřících míru stresu je opravdu velké množství, proto 

jsou uvedeny pouze některé z nich.  

Stává se však, že subjektivní hodnocení u chronického stresu je zkreslené, tedy 

jedinec již subjektivně nevnímá, že se nachází ve stresu. Proto se pro přesnější detekci stresu 

používají jeho biologické markery, kterými jsou například sekrece katecholaminů a 

glukokortikoidů. Jedním z nejdůležitějších biomarkerů je kortizol patřící do skupiny 

glukokortikoidů. Měření hladiny/obsahu kortizolu je velmi efektivní, jelikož se dlouhodobě 

hromadí v krvi, vlasech, slinách i nehtech. Je proto dobrým nástrojem měření chronického 

stresu i retrospektivně (Bergen et al., 2012; Phillips et al., 2021; Schmidt, Enge & Miller, 

2020). 

Další z možností detekce stresové reakce v organismu je prozánětlivý cytokin 

Interleukin-1 (IL-1) v rámci imunitního systému. Různé stresory zvyšují produkci a sekreci 

tohoto cytokinu v CNS a na perifériích, zvýšená sekrece tohoto cytokinu je spojována 
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s aktivací HPA osy, která následně aktivuje sekreci glukokortikoidů a je zásadní při 

stresových reakcí, jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1. Proto můžeme stres v organismu 

detekovat i pomocí hladiny Interleukinu-1 (Gądek-Michalska & Bugajski, 2010; Goshen & 

Yirmiya, 2009).  
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3. Chronický stres v současné době 

Stres a zátěžové situace provází lidstvo od nepaměti. Stejně tak chronický stres 

provází lidstvo celou jeho historií. Stresory tady byly, jsou a budou. Každá doba ovšem může 

mít svá specifika, co se stresorů a stresogenních situací týká. Také se může různě lišit 

schopnost lidí stresory ustát. S tím, jak se civilizace a společnosti vyvíjí, některé stresory 

přibývají a jiné zas mohou ubývat. Stres a stresory se také mohou lišit v závislosti na tom, 

kde člověk žije, zda žije ve vyspělé zemi či v zemi rozvojové.  

Ve studii Almeida et al. (2020), která mapovala historický vývoj každodenního stresu 

u dospělých středního věku, dospěli autoři k závěru, že dospělí v první dekádě 21. století 

prožívali a vnímali aktuální stresory jako závažnější a více ohrožující pro svůj život a 

budoucnost než dospělí v 90. letech 20 století, nehledě na vzrůstající blahobyt a 

ekonomickou prosperitu vyspělých zemí a západního světa, která od 90. letech vzrůstala. 

Také WHO prohlásilo 20. století za století kolektivních a individuálních stresů v 

epidemických rozměrech a různých formách, jaké dosud v historii lidské rasy nebyly vidět, 

což potažmo platí i o 21. století, možná mnohem více (Cvjetkovic Bosnjak, Dobovski-

Poslon, Bibic, Bosnjak, 2019). 

Je proto zajímavé podívat se na specifické a aktuální stresory, které přináší současná 

doba a které se mohou pojit s celkovým pokrokem a progresem lidstva. Jaké stresory, životní 

podmínky, okolnosti a celkové nároky odlišují první dvě dekády 21. století od předešlých 

století? Tato kapitola je zaměřená na aktuální stresory, se kterými jedinec v současné době 

bojuje. Jsou nastíněny i životní podmínky a životní styl, který je člověku vyspělých zemí ve 

21. století vlastní. Také se zaměřuje na psychohygienické návyky a způsoby redukce stresu, 

které jsou s ohledem na dnešní dobu aktuální a účinné. V neposlední řadě se věnuje i tomu, 

jakým způsobem chronický stres ovlivňuje kvalitu života jedince. 

3.1 Aktuální stresory 

Stresory jsou v rámci stresu velkou kapitolou. Existuje mnoho dělení stresorů a dá se 

říci, že každý autor může dělení definovat podle sebe. Například Song (2002) dělí stresory 

na vnitřní a vnější, fyzické a psychologické či psychogenní a neurogenní. Bartůňková (2010) 

dělí stresory na fyzikální, chemické, biologické a psychosociální. Oproti tomu například 

Křivohlavý (2009) nám poskytuje paletu stresorů, kdy vyjmenovává jednotlivé stresory, 

které mohou být v životě jedince velmi významné, například přetížení množstvím práce, 

časový stres, kontakt s lidmi nebo také hluk.  
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Důležitost rozlišovat mezi stresory pramení z vědeckých zjištění. Víme, že různé 

stresory mají i různý účinek na biologické úrovni a způsobují různé změny v imunitním 

systému. Ukázalo se, že neurogenní stresory jako je například nucené plavání ve studené 

vodě zvyšuje celkový počet leukocytů a má spíše pozitivní účinek na tělo a imunitní systém. 

Oproti tomu psychosociální stresory jako jsou sociální izolace, psychické vyčerpání, úmrtí 

partnera nebo rozvod významně snižují některé funkce imunitního systému (Song, 2002). 

Dnes také již víme, že pokud chceme něco definovat jako stresor, je potřeba 

především zohledňovat subjektivní vnímání a hodnocení daného jedince. To, co je stresorem 

pro jednoho jedince, pro druhého stresorem být nemusí. Proto je velmi důležité při práci se 

stresory zohledňovat rozdíly mezi jedinci a také jejich celkovou vulnerabilitu a přihlížet 

k jejich osobnosti (Křivohlavý, 2009). 

U stresorů je tedy vždy důležitá povaha stresoru, jeho intenzita působení a délka jeho 

působení na jedince. V kontextu chronického stresu vystupují do popředí především 

stresory, které buď trvají příliš dlouhou dobu nebo se příliš často opakují (například v rámci 

každodenních starostí: neustále hádky s partnerem). Víme, že stresory, které působí 

dlouhodobě opravdu snižují schopnost jedincova imunitního systému bránit se. (Song, 

2002). 

Tato práce se zaměřuje především na západní svět a vyspělé země. Lidé v západním 

světě a vyspělých zemích mnohdy zažívají jiné stresory než lidé v rozvojových a chudých 

zemích. Tato kapitola je proto věnována aktuálním stresorům, které jsou významnou 

součástí jedincova života v současných vyspělých zemích. Velkým tématem a prediktorem 

chronického stresu jsou psychosociální stresory, které v životech dnešních lidí převažují 

(Kebza, 2005). 

Je ovšem nutné zmínit, že jsou i určité fyziologické stresory, které hrají velkou roli 

v rámci jedincová zdraví a jeho kvality života. S vzrůstající urbanizací a tendencí lidi 

stěhovat se do měst za lepším životem mohou přicházet i další stresory. Takovým stresorem 

je například městský hluk, který dokáže velmi významně narušovat kvalitu života jedince, 

například snižováním kvality spánku. Lidé žijící ve městě také mohou vykazovat více 

problémů s duševním zdravím než lidé žijící na venkově. Důležité je i prostředí, ve kterém 

jedinec ve městě žije. Některá prostředí mohou působit depresogenně (Duncan, D. T., Piras, 

G., Dunn, E. C., Johnson, R. M., Melly, S. J., & Molnar, B. E, 2013; Křivohlavý, 2009; 

McKenzie, Murray & Booth, 2013).  
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Tím, že západní svět klade velký důraz na výkon, mohou vznikat další 

socioekonomické stresory jako nedostatek finančních prostředků, sociální status, vzdělání 

nebo práce. Obzvlášť zaměstnání může být zdrojem velkého množství chronického stresu a 

pracovní oblast jedincova života je v současné době hojně zkoumána v souvislosti 

s chronickým stresem. Ať už se jedná o vztahy na pracovišti, přílišnou pracovní zátěž a 

přehnané množství požadavků nebo například vyvážení pracovního a osobního života 

(Gallo, Jiménez, Shivpuri, Espinosa de los Monteros & Mills, 2010; Herr et al., 2018; Juster, 

R.-P., Kivimäki et al., 2018; McEwen, B. S., & Lupien, S. J., 2010; Ndjaboue, Brisson, 

Talbot, & Vézina, 2017; Seňová & Antošová, 2014). 

Pracovní stres ovlivňuje nejen jedince, ale také jeho vztahy, zejména ty v rodině. 

Neustále vyvažování rodinného a pracovního života, jak se ukazuje, může být také zdrojem 

chronického stresu. Například fenomén braní si práce domů může významně narušovat 

vztahy v rodině. Vztahy jsou velmi významným, psychosociálním stresorem, proto stres 

pramenící ze vztahů může narušovat jedincovo zdraví, snižovat kvalitu života a wellbeing 

nejen jedince, ale i všech členů rodiny. (Karabay, Bülent & Meral, 2016; Tsukerman, Leger 

& Charles, 2020). 

Stres v zaměstnání, který se dále přenáší do vztahů a do rodiny, může souviset i 

s dalšími velmi aktuálnímu stresory dnešní doby, a to informačním a technologickým 

přetížením. Ukazuje se, že přetížení informačními technologiemi je také spojováno 

s konfliktem mezi rodinou a prací. Zejména zahlcení informacemi, prací na počítačích 

s různými systémy, nadměrnou komunikací například prostřednictvím sociálních sítí a 

emailů může na jedince působit velmi stresogenně. Přetížení informacemi z digitálních 

zdrojů je významně spojeno s vyšší úrovní vnímaného stresu (Harris, Harris, Carlson & 

Carlson, 2015; Hwang, Hong, Tai, Chen & Gouldthorp, 2019; Misra, Roberts & Rhodes. 

2020). 

Přetížení a zahlcení informacemi z různých internetových platforem, nadměrná 

konzumace sociálních médií a sociálních sítí se ukazuje jako opravdu velký stresor 

specifický pro dnešní dobu. Problematika užívání sociálních sítí a přespřílišné používání 

digitálních technologií je problematické nejen u dospělých jedinců (Matthes, Karsay, 

Schmuck & Stevic, 2019), je také velmi výrazným stresorem pro mladé lidi a potažmo děti, 

které jsou v kontaktu s technologiemi již od poměrně útlého věku (Wartberg, Thomasius & 

Paschke., 2021). 
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Užívání sociálních médií přispívá k významnému prožitku chronického stresu, 

jelikož sociální sítě jsou denně užívaným nástrojem pro komunikaci, zjišťování informací či 

zábavu. Proto poměrně snadno dojde k zahlcení informacemi či kontaktem s lidmi, který 

v některých případech může být sám o sobě stresující. Ukazuje se, že kvalita života mladých 

lidí je tímto do velké míry ovlivněna, co se emocí a vnímaného stresu týče (Brailovskaia, 

Schillack & Margraf, 2020; Rasmussen, Punyanunt-Carter, LaFreniere, Norman & Kimball, 

2019). 

S excesivním užíváním sociálních sítí a možností být neustále v kontaktu s lidmi a 

s tím, co se ve děje ve světě, přichází další významný stresor, zejména pro mladé lidi. Je to 

tzv. fear of missing out. Jedná se o strach jedince ze zmeškání. Jedinec se bojí, že bude 

z něčeho vynechán a ostatní se budou bavit bez něj, proto raději zůstává na sociálních sítích 

neustále, aby mu nic neuniklo. Tento strach jedince dokáže velmi výrazně vyčerpávat a 

způsobovat celkovou únavu, tzv. media fatique, proto tento strach může být velkým zdrojem 

stresu a opět poukazuje na to, jaké následky a změny excesivní používání sociálních médií 

přináší (Chai, Niu, Lian, Chu & Sun, 2019; Tandon, Kaur, Dhir & Mäntymäki, 2020). 

Tento strach ze zmeškání mnohdy vede k excesivnímu kontrolování oznámení na 

telefonech. Zejména v noci toto kontrolování může být velkým problémem, jelikož může 

výrazně narušovat spánek. Významné narušení spánku je samo o sobě velmi stresujícím 

faktorem v životě jedince. V řadě studií mnoho mladých lidí vykazovalo nedostatek spánku, 

chození spát pozdě, narušený spánek v důsledku přílišného používání sociálních médií a sítí. 

Tento výrazný stres měl následně neblahé účinky na jedincovo zdraví, zejména na depresivní 

či úzkostnou symptomatiku (Alonzo, Hussain, Stranges & Anderson, 2020; Chai, Niu, Lian, 

Chu & Sun, 2019; Kolhar, Kazi & Alameen, 2021; Tandon, Kaur, Dhir & Mäntymäki, 2020).  

Dalším aktuálním stresorem může být kombinování studia a práce, zejména mezi 

vysokoškolskými studenty. Pracující studenti čelí neuvěřitelným požadavkům, které na ně 

klade jak studium, tak i práce. Jelikož stres má tendenci se kumulovat, mohou být 

vystavováni příliš velkému množství stresu. Musí zvládat, jak požadavky studia, tak i práce, 

a k tomu mít dobré organizační schopnosti, aby byli schopni si rozvrhnout čas na práci i 

studium. Kvůli kombinaci práce i studia čelí také nedostatku času, což může vést k narušení 

nebo nedostatku spánku, a tím může významně přispívat k pocitu zahlcení. Nedostatek času 

může také omezovat sociální život a vztahy, což může negativně ovlivňovat kvalitu života 

jedince (Barone, 2017; Calderwood & Gabriel, 2017; Clynes, Sheridan & Frazer, 2020; 
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Kurata, Bano & Matias, 2015; Sahari, Yusup, Affidah & Aiza, 2013; Taylor, Anderson 

Snyder & Lin, 2020; Triventi, 2014). 

3.2 Životní styl a chronický stres 

Způsob, jakým jedinec žije a organizuje svůj život, predikuje to, jak bude zvládat 

stres. Životní styl jedince je proto přímo spjat s tím, zda prožívá významný distres a zda ho 

prožívá dlouhodobě. Mnoho faktorů týkající se životního stylu přispívají k významnějšímu 

prožitku stresu nebo snižují jedincovu schopnost se stresu bránit či ho úspěšně zvládat (Ben 

Ayed et al., 2018). 

Nezdravý životní styl je přímo spjat se zvýšeným rizikem výskytů chronických a 

závažných onemocnění jako kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus, rakovina, ale 

také depresivní či úzkostnou symptomatikou v důsledku chronického stresu a rizikových 

faktorů v jedincově životním stylu. V rámci zdraví a wellbeingu nacházíme komorbidity 

mezi prožíváním stresu vedoucím k depresi a například kardiovaskulárními onemocněními, 

rakovině či diabetes mellitus (Gialluisi et al., 2019). 

Ukazuje se, že zdravý životní styl je významným prediktorem duševního i tělesného 

zdraví. Vystavení dlouhodobému stresu mění fyziologické procesy odehrávající se v těle, 

jak již bylo zmíněno v kapitole o biologických mechanismech stresu. Proto stres negativně 

ovlivňuje zdraví, jelikož vede ke zdraví ohrožujícímu chování, nezdravým životním 

návykům či nezdravým copingovým strategím. Studie také ukazují, že modifikace životního 

stylu pozitivním směrem významně zlepšuje celkové zdraví jedince (Duffy et al., 2020; 

Hankir & Jemni, 2019; Maenhout, Peuters, Cardon, Compernolle, Crombez & DeSmet, 

2020; Seib et al., 2014). 

Se stresem se mění návyky jedince a jeho životní styl. Časté změny můžeme 

pozorovat ve stravovacích návycích. Jedinec se může častěji přejídat nebo volit jiné typy 

jídel, například s vyšším obsahem rychlých cukru. V dnešní době jsou také častou volbou 

tzv. fast-food jídla, která jsou mezi lidmi velmi oblíbená. Ukazuje se, že zdravý střevní 

mikrobiom přímo souvisí s kvalitou duševního zdraví, jelikož se ze stravy vyrábí řada 

hormonů a neurotransmiterů. Dále také víme, že např. mléčné výrobky jsou pro tělo pro-

zánětlivé a udržují v těle zánětlivé prostředí. Zánětlivé prostředí souvisí například 

s depresivní i úzkostnou symptomatikou. Oproti tomu rostlinná strava a velké množství 

zeleniny a ovoce významně korelují s lepší duševní i tělesnou kondicí jedince (Anderson & 
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Fowers, 2020; Hobbs, Kingham, Wiki, Marek & Campbell, 2021; Madore, Yin, Leibowitz 

& Butovsky, 2020; Null & Pennesi, 2017). 

Excesivní neboli záchvatovité přejídání u jedince můžeme pozorovat jako nezdravou 

copingovou strategii v důsledku čeho může docházet k navýšení BMI3 nebo až k obezitě. 

Dále zvýšený příjem cukru nebo volba rychlého stravování v důsledku stresu a nedostatku 

času mohou být také velkým problémem. Tyto nezdravé strategie jsou často spjaté se 

zhoršenou kondicí, ale také se závažnými onemocněními jako je diabetes mellitus, 

kardiovaskulární choroby nebo deprese. Uvádí se také souvislost s degenerativními 

onemocněními, obzvláště v kombinaci s narušeným spánkový režimem a se špatnou 

spánkovou hygienou. Tímto vším se také zvyšuje riziko mortality a zkracuje se doba dožití 

(Duffy et al., 2020; Madore, Yin, Leibowitz & Butovsky, 2020; Rutters et al., 2014; Seib et 

al., 2014). 

Spánková hygiena a kvalitní spánek je také velmi důležitým aspektem moderujícím 

zdraví jedince v rámci životního stylu. Víme, že cirkadiánní rytmus a kvalita spánku zároveň 

ovlivňuje míru stresu a kompozici střevního mikrobiomu, který je v rámci jedincova zdraví 

zásadní. Proto je tento vztah oboustranný. Míra stresu může zároveň zhoršovat kvalitu 

spánku a špatnými stravovacími návyky narušovat střevní mikrobiom. Opačně ale jedinec, 

který má špatné návyky v rámci spánku a stravování, je ve větším riziku exponování stresu 

než jedinec, který má dobré stravovací návyky a kvalitní spánkovou hygienu (Duffy et al., 

2020; Madore, Yin, Leibowitz & Butovsky, 2020; Seib et al., 2014). 

Velkým tématem je také užívání návykových látek. Nejčastěji se setkáme s kouřením 

či nadměrnou konzumací alkoholu. Užívání návykových látek můžeme pozorovat jako 

nezdravou copingovou strategii při vystavení stresu, ale také jako součást životního stylu 

jedince. Kouření a alkohol v kombinaci se stresem zvyšují riziko úmrtnosti a mohou přispět 

k chronickým onemocnění. Často se setkáváme s kouřením, excesivní konzumací alkoholu 

či jiných drog i u jedinců se zvýšenou úzkostí či depresivitou (Duffy et al., 2020; Hobbs, 

Kingham, Wiki, Marek & Campbell, 2021; Rutters et al., 2014; Seib et al., 2014). 

Pohyb a fyzická aktivita patří mezi jedny z nejvýznamnějších prediktorů zdraví. 

Pravidelná fyzická aktivita a cvičení hraje neuroprotektivní roli, napomáhá tělu snižovat 

zánětlivé prostředí a reguluje střevní mikribiom. Proto je fyzická aktivita pozitivně 

 
3 BMI (z angl. body mass index) je index tělesné hmotnosti, který vyjadřuje poměr mezi tělesnou 

hmotností a tělesnou výškou, výsledná hodnota udává, zda se jedinec nachází v normě, podváze či nadváze 
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korelována s duševním zdravím a pomáhá redukovat stres. Oproti tomu málo pohybu a téměř 

žádná fyzická aktivita je velmi významným rizikovým faktorem při stresu a rozvoji 

onemocnění jako deprese či kardiovaskulární onemocnění (Duffy et al., 2020; Hobbs, 

Kingham, Wiki, Marek & Campbell, 202; Madore, Yin, Leibowitz & Butovsky, 2020). 

S dostatkem pohybu se také pojí pobyt v přírodě a mezi zelení. Ukazuje se také, že 

trávení více času v přírodě je rovněž spojeno s větší mírou cvičení. Zeleň a příroda jsou 

významným faktorem redukujícím stres a přispívajícím k wellbeingu jedince. S vycházkami 

do přírody velmi často souvisí i jedincovy vztahy. Trávení času s přáteli a blízkými lidmi a 

sociální podpora jsou jedním z nejsilnějších protektivních faktorů proti depresivní a 

úzkostné symptomatice. Oproti tomu nedostatek sociálních kontaktů, izolace či špatné 

sociální sítě jsou velmi rizikovým faktorem v rámci duševního zdraví jedince (Anderson & 

Fowers, 2020; Hobbs, Kingham, Wiki, Marek & Campbell, 2021; Juster, McEwen & 

Lupien, 2010; Maenhout, Peuters, Cardon, Compernolle, Crombez & DeSmet, 2020).  

Výše zmíněné faktory většinou nevystupují jednotlivě a izolovaně v životě jedince, 

ale nejčastěji se vyskytují společně například v důsledku nezdravých copingových strategií. 

To tedy způsobuje to, že se tyto rizikové faktory sčítají a tím vytváří o to větší riziko 

rozvinutí závažných onemocnění a významně snižují kvalitu života jedince. Genetické 

predispozice a nezdravý životní styl jedince v kombinaci s dlouhodobým stresem jsou hlavní 

příčinou rozvoje většiny chronických a psychiatrických diagnóz (Duffy et al., 2020). 

Ukazuje se, že pozitivní modifikace životního stylu jedince vede ke zlepšení a udržení 

duševního a fyzického zdraví (Zaman, Hankir & Jemni, 2019). 

3.3.1 Prevence a psychohygiena 

Pokud je chronický stres velkým problémem dnešní doby, musíme mít i nástroje, jak 

s ním bojovat a jak se mu bránit. Nejlepším způsobem, jak bojovat se stresem, je se 

nestresovat, což je pro jedince žijícího v dnešním světě nesplnitelným úkolem. Co však 

můžeme udělat, je zaměřit se na salutory a podpůrné faktory zmírňující či vyvažující dopad 

stresu. 

To, jakým způsobem se každý jedinec vyrovnává se stresem, se různí a pro každého 

jedince mohou být účinné různé salutory. Avšak jsou jisté psychohygienické zásady, které 

prokazatelně vedou k prevenci proti dlouhodobému a výraznému stresu zasahujícímu do 

kvality života jedince (Křivohlavý, 2009). 



 

28 

 

Mezi salutory můžeme zařadit veškeré faktory, které jedinec vnímá jako podpůrné. 

Například životní styl již zmíněný v předchozí kapitole je velmi významný v boji se stresem. 

Dostatek pohybu vyvažující sedavou práci, která je v dnešní době jednou z nejčastějších. Je 

prokázaný pozitivní účinek cvičení a pohybu nejen na tělesné zdraví, ale také na psychiku. 

Pohyb prokazatelně zlepšuje depresivní symptomatiku, snižuje úroveň úzkosti, zvyšuje 

kladné sebehodnocení a také celkově posiluje psychiku při boji se stresem (Null, G., & 

Pennesi, L. 2017). 

Dostatek pohybu je zásadní pro duševní zdraví, ovšem je potřeba, aby se cvičení 

nestalo návykovým nebo nepřešlo do nezdravé formy copingového mechanismu. Přehnané 

cvičení, zejména u sportovců, může v případě „vysazení“ dané sportovní aktivity vyvolat 

odvykací příznaky především psychického rázu. Zároveň nadměrná fyzická aktivita může 

tělo vyčerpávat, proto je potřeba stanovit zdravý vztah k pohybové aktivitě a přizpůsobit ji 

potřebám každého jedince (Křivohlavý, 2009). 

Mezi psychohygienické návyky týkající se životního stylu patří i zdravá a pravidelná 

strava obsahující velké množství zeleniny a ovoce. Ukazuje se, že především rostlinná strava 

v kombinaci s dalšími podpůrnými faktory je významný protektivním faktorem proti stresu 

(Null & Pennesi, 2017; Schreiber, 2000). 

Spánek je dalším velmi významným podpůrným faktorem v rámci psychohygieny. 

Dostatek spánku a odpočinku je zásadní. Dlouhodobá spánková deprivace může být sama o 

sobě stresující a oslabuje jedincovy kognitivní funkce, ale i jeho odolnost. Spánek by měl 

trvat 7 až 9 hodin. Neměl by být ničím rušen. Jedinec by měl omezit expozici modrému 

světlu, což je v dnešní době vzhledem k nadužívání informačních technologií poměrně velký 

problém. Je dobré před spaním omezit použití telefonů, počítačů, ztlumit světlo a připravit 

tělo ke spánku a vyplavení melatoninu. Usínat by měl jedinec v tmavé místnosti. Je také 

doporučováno zmírnit hluk, pokud jedinec žije například v hlučné městské čtvrti. Při 

problémech s usínáním se doporučuje zařadit přes den více fyzické aktivity a před spaním 

číst knihu nebo relaxovat. (Alonzo, Hussain, Stranges & Anderson, 2020; Kolhar, Kazi & 

Alameen, 2021; Schreiber, 2002) 

V dnešní době krokem k psychohygieně je i omezení času stráveného na sociálních 

sítích a kontaktu s informačními technologiemi. Omezení času stráveného na sociálních 

sítích a ve virtuálním prostoru zlepšuje kvalitu života. Roli tam hrají faktory jako omezení 

informačního zahlcení, učení se zdravým copingovým strategiím a emoční regulaci, ve 
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kterých často hrají roli sociální sítě a média, které pro jedince mohou sloužit jako určitý útěk 

před realitou. Sociální sítě také často souvisí s prokrastinací, obzvláště u mladých lidí. 

Omezení jejich užívání může také vést k větší efektivitě u jedince a k vyšší vnímané kvalitě 

života (Rasmussen, Punyanunt-Carter, LaFreniere, Norman & Kimball, 2019; Wartberg, 

Thomasius & Paschke., 2021). 

Dalším důležitým aspektem v rámci psychohygieny je pobyt v přírodě a zeleň. Život 

ve městě může být mnohdy velmi stresujícím, například zvýšený hluk nebo zvyšující se 

znečištění. Také život v prostředí, kde dominují především budovy, dokáže zvyšovat míru 

stresu. Proto se ukazuje, že pobyt v přírodě, lesích a mezi zelení hraje významnou roli 

v rámci psychohygieny (Rajoo, Karam & Abdullah, 2020). A podpora pobytu v přírodě 

může být zařazená do strategií k ochraně duševního zdraví (Van den Berg et al., 2016). Také 

zvýšení výskytu zeleně ve městě by mohlo vést ke zlepšení zdraví nebo zlepšení již 

stávajících chronických zdravotních stavů. Tímto tedy může zeleň a pobyt v přírodě 

napomoci ke zlepšení kvality života (Alcock, White, Wheeler, Fleming & Depledge, 2014; 

Brown et al., 2016). 

Velmi důležité je vyvážení pracovního, případně studijního, a osobního života. 

Mnohdy je to velká výzva obzvlášť v dnešním světě plném technologií a možností mít 

přístup k práci i z domova nebo v podstatě kdykoliv a kdekoliv. Použití informačních 

technologií a rychlý přístup k nim stírá jasné hranice mezi prací a osobním životem. Může 

proto docházet k vyčerpání, které pochází nejen z tendence tzv. „nosit si práci domů“, ale 

právě i ze zahlcení informačními technologiemi. Například německá firma Volkswagen AG 

blokuje e-maily mimo pracovní dobu, tato strategie může snížit působení tohoto techno-

stresoru. Proto by se firmy měly také soustředit na podobné strategie, aby mohli udržovat 

psychické zdraví svých zaměstnanců v dobré kvalitě (Ma, Ollier-Malaterre & Lu, 2021). 

Dalším faktorem může být podpora tzv. job self-efficacy – pracovní efektivity 

zaměstnance, zaměstnavatelé mohou pomocí tréninků rozvíjet tuto efektivitu zaměstnance. 

S tím velmi často souvisí time-managment, tedy schopnost plánovat využití času. Je to 

schopnost, která dokáže velmi významně redukovat stres a udržovat jedincův život 

v klidnějším tempu. Pozitivní zprávou je, že se tato schopnost time-managmentu dá rozvíjet 

a učit. Proto jedinec, který si umí naplánovat svůj čas a rozvrhnout své aktivity, snižuje i 

míru stresu ve svém životě. Dovede si lépe oddělit pracovní/studijní a osobní život 

(Křivohlavý, 2009; Ma, Ollier-Malaterre & Lu, 2021). 
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Balanc mezi pracovním/studijním a osobním životem se pojí nejen s dobrým 

duševním zdravím a vysokou kvalitou života. Zasahuje také významným způsobem do 

jedincových vztahů, které jsou v rámci psychohygieny velmi zásadním faktorem. (Haar, 

Russo, Suñe & Ollier-Malaterre, 2014; Li, Shaffer, Wang, & Huang, 2021). Udržení dobrých 

vztahů a dobré sociální sítě zajišťují jedinci velmi dobrou podporu a podstatné zázemí. 

Pokud má jedinec dobré a blízké vztahy, slouží pro něj jako velmi významný salutor a 

psychohygienický faktor. Už pouhé vědomí, že se jedinec má v případě nouze na koho 

obrátit, nebo že mu někdo poskytne emocionální oporu, je vnímáno jako protektivní faktor 

(Juster, McEwen & Lupien, 2010; Křivohlavý). 

S tím souvisí další významný faktor, a to ventilace emocí, která je účinnou strategií, 

jak zvládat stres a těžkosti. Fungovat může buď vypsání se z tíživých pocitů nebo sdílení 

svých pocitů s jinými lidmi. Ventilace emocí skrze explicitní zveřejnění, odhalení a 

pojmenování emocí, které jedinec cítí, přináší jedinci úlevu a snižuje emocionální dopad 

těchto bolestných prožitků. S tímto konceptem přišel James Pennebaker (1993), který tuto 

metodu zkoumal empiricky a zaznamenal zlepšení psychického stavu u jedinců, kteří měli 

možnost o svých bolestných prožitcích hovořit s dalšími lidmi nebo se z nich vypsat (Baikie, 

Geerligs & Wilhelm, 2012). Velké pozitivum dnešní doby je v tom, že takovéto terapeutické 

psaní je možno uskutečnit online, což může být pro lidi se sociálními potížemi prvním 

krokem ke zlepšení jejich stavu (Allen, Wetherell & Smith, 2019).  

V současné době je mezi psychology a mediky velmi známý poměrně nový koncept 

salutogeneze rozpracovaný Aaronem Antonovskym v 80. letech. Salutogeneze je přístup ke 

zdraví zaměřený na zdroje zdraví. Antovosky se domníval, že ke zvládnutí zátěžových 

situací jedinci nenapomáhají jednotlivé dílčí vlastnosti či schopnosti, ale celkový přístup 

k životu. Staví tedy do popředí jedincovo holistické pojetí života a postoj k němu. Tuto 

charakteristiku postoje k životu nazval smysl pro koherenci, který má tři aspekty: 

smysluplnost, vidění zvládnutelnosti úkolu (comprehensibility) a schopnost chápat dění, 

v němž se člověk nachází (Braun-Lewensohn & Mayer, 2020; Křivohlavý, 2009).  

V tomto pojetí jsou pro posilování či udržení zdraví podstatné tyto obecné 

charakteristiky, které jedinci napomáhají zvládat svůj život i těžkosti v něm. Jsou to zdroje, 

ze kterých jedinec při konfrontaci s obtížemi v životě čerpá. Podle tohoto konceptu bychom 

v jedinci především měli posilovat smysl pro koherenci jakožto předpoklad pro spokojenost 

v životě. Posílení smyslu koherence by ve výsledku mělo vést k fyzickému i duševnímu 
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zdraví. Ukazuje se, že proces uzdravení vyvolaný tímto přístupem ke zdraví v jedinci 

vyvolává větší pocit naplnění, štěstí. Jedinec pozoruje zlepšení ve studiu, práci, sociálním i 

sexuálním životě. Tento proces je však velmi zdlouhavý a „bolestivý“, jelikož mnohdy 

vyžaduje úplnou restrukturalizaci jedincovy osobnosti (García-Moya & Morgan, 2016; 

Ventegodt, Omar & Merrick, 2010). 

3.3 Způsoby redukce stresu 

Pro redukci stresu a jeho lepší zvládání existuje poměrně mnoho technik, které 

prokazatelně fungují a efektivně dovedou snížit míru stresu. V této kapitole jsou vybrány 

pouze některé techniky. Tyto techniky nejsou nijak nové, jsou, dá se říci, staré jako lidstvo 

samé. Praktiky meditace a relaxace jsou znám již ze starověkých kultur. Většina z nich 

vychází z budhistických tradic, případně meditace jako takové nacházím v každém 

náboženství ve formě kontemplací či modliteb. Techniky tedy byly převzaty a přizpůsobeny 

dnešní společnosti (Křivohlavý, 2009). 

Mezi jedny z nejznámějších relaxačních technik patří Schultzův autogenní trénink 

nebo Jacobsonova progresivní relaxace. Tyto relaxace jsou většinou řízené. Princip obou 

technik tkví v uvědomovaném postupném uvolňování různých svalových skupin. Zároveň 

je jedinec cvičitelem veden k naučení se správně dýchat. Pomocí těchto technik by se jedinec 

měl dopracovat k uvolnění, jak fyzickému, tak i psychickému. Mělo by dojít ke zklidnění a 

redukci stresového napětí (Kebza, 2005; Křivohlavý, 2009; Lim & Kim, 2014). 

Dalšími dvěma zajímavými a používanými technikami jsou vizualizace (imaginace) 

a meditace. Imaginace je kognitivně behaviorální technika, jejíž podstatou je vizualizovat 

příjemné a uklidňující obrazy nebo scénáře v mysli jedince. Vychází opět z předpokladu, že 

lidská mysl se nemůže soustředit na více věcí najednou. Vizualizace mohou být řízené, 

jedinec může být veden k představě, jak například kráčí krásnou krajinou atd. Techniky 

imaginace dovedou snižovat míru stresu, ovšem nejlépe fungují u jedinců, kteří mají 

výraznou představivost (Watanabe, Fukuda & Shirakawa, 2005; Křivohlavý, 2009). 

Co se týká meditací, setkáme se s nimi v různých formách. Jsou praktikovány buď 

samostatně, nebo jsou začleňovány do programů cílených na redukci stresu. Jednou z forem 

meditací může být opakování některých slov po určitou dobou. Cílem je soustředit se na 

pomalé vyslovování těchto slov, jedinec tedy přenáší svou pozornost pouze na tato slova a 

tímto si může svou mysl vyčistit od trápení. Pravidelné praktikování meditací dokáže mírnit 
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dopady stresu a zlepšit tím kvalitu života (Křivohlavý, 2009; Wahner-Roedler, Chon, 

Loehrer & Sood, 2009). 

Jóga patří k dalším z osvědčených způsobů, jak nejen redukovat stres, ale také zlepšit 

celkové zdraví a kvalitu života jedince. Jóga vychází z budhistických tradic a spojuje v sobě, 

jak fyzické cvičení a pohyb, tak relaxace a meditace uvolňující mysl. Velkou výhodou jógy 

je také sofistikována práce s dechem. Již ve své podstatě si jóga klade za cíl propojit fyzickou 

a psychickou stránku jedince, je proto velmi účinná při práci se stresem, jelikož cílí celostně. 

Pravidelné cvičení jógy zlepšuje jedincovo zdraví a dokáže velmi dobře bojovat se stresem 

či například depresivní symptomatikou (Forseth et al, 2021; Francis & Beemer, 2019; 

Harkess, Delfabbro, Mortimer, Hannaford & Sarah Cohen-Woods, 2017). 

Výše zmíněné techniky jsou osvědčenými technikami, se kterými se setkáme 

v průřezu celou historií lidstva. Jejich izolované praktikování může být účinné, ovšem 

mnohem účinnější může být spojení těchto technik do jednoho programu. V roce 1979 přišel 

Jon Kabat-Zinn s konceptem snížení stresu na základě tzv. mindfulness, do češtiny 

překládané jako všímavost. Mindfulness-Based Stress Reductiton (dále MBSR) je 

osmitýdenní trénink zahrnující skupinová sezení a jedno celodenní setkání věnované 

cvičení. Instruktoři učí účastníky meditacím založeným na všímavosti. Tento program také 

zahrnuje různé formy relaxací, techniku body scan a jógu. Učí tak účastníky praktikám, které 

následně mohou používat ve svém každodenní životě (Hazlett-Stevens, 2017; Khoury, 

Sharma, Rush & Fournier, 2015). 

Tento MBSR program je vysoce účinný v boji nejen se stresem, ale také s úzkostmi, 

depresemi, chronickými bolestmi, psychiatrickými onemocněními a stresem plynoucím 

z chronických onemocnění. Jeho účinek může přesahovat pouhou redukci stresu, může totiž 

pro mnoho jedinců sloužit jako seberozvoj, jelikož v rámci MBSR se jedinec učí řadě 

seberegulačních dovedností. Výzkumy také ukazují, že techniky MBSR zlepšují činnost 

mozkových oblastí zodpovědných za paměť, vnímání či flexibilitu psychické odezvy, což 

má za následek snížení reaktivity na stres. Ukazuje se, že MBSR dokáže významně zlepšit 

kvalitu jedincova života (Hazlett-Stevens, 2017; Reive, 2019). 

Tyto techniky a metody dokážou snížit míru stresu, kterou jedinec prožívá, jsou proto 

vhodné nejen pro snížení míry stresu ve zdravé populaci, ale i v populaci trpící určitou 

formou psychické poruchy jako jsou deprese, úzkostné poruchy nebo například bolesti hlavy 

či chronické bolesti (Křivohlavý, 2009). 
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Při použití těchto technik je potřeba vědět a brát v úvahu to, že by jejich použití 

nemělo být jednorázové. Jde o cvičení a o schopnost, které se jedinec postupně učí a zlepšuje 

se v ní. Pro celkové zlepšení psychického stavu a kvality života se doporučuje cvičit tyto 

techniky pravidelně (Křivohlavý, 2009; Watanabe, Fukuda & Shirakawa, 2005). 

V současné době s rozvojem IT technologií a digitálního prostoru přichází nejen 

stresory, ale také různé aplikace, které nabízejí pomoc při redukci stresu či úzkostné, 

depresivní symptomatiky. Počet mobilních aplikací zaměřujících se na redukci míry stresu 

roste. Prozatímní výsledky naznačují, že by to do budoucna mohla být jedna z cest, jak 

zlepšit psychické zdraví a zlepšit kvalitu života jedinců trpících psychickými potížemi. Je to 

zajímavá oblast, kterou je ještě stále potřeba důkladně prozkoumat a ujistit se v její účinnosti. 

Zároveň je potřeba řádně zmapovat rizika užívání těchto aplikací. Podobné aplikace by 

ovšem mohly být dobrým doplnění k jiným terapeutickým intervencím (Khademian, Aslani 

& Bastani, 2020; Lau et al., 2020; Ponzo, Morelli, Kawadler, Hemmings, Plans & Bird, 

2020; Temkin, Schild, Falk & Bennet, 2020). 

3.4 Chronický stres a kvalita života 

Ukazuje se, že chronický stres opravdu dokáže ovlivňovat kvalitu života jedince. 

V důsledku dlouhodobého vyčerpání vyvolaného chronickým stresem může docházet 

k dlouhodobým imunologickým, neuroendokrinním či metabolickým dysfunkcím, které 

mohou ovlivnit jak zdraví, tak následně i kvalitu života jedince. Světová zdravotnická 

organizace uvádí, že stres je jedním z důvodů téměř 60 % známých onemocnění a u řady 

duševních poruch se uvádí přímá souvislost se stresem, ať už chronickým či akutním 

(Cvjetkovic Bosnjak, Dobovski-Poslon, Bibic, Bosnjak, 2019). 

Chronický stres může jedincovu kvalitu života ovlivňovat několika způsoby. Jedním 

ze způsobu je přímý vliv dlouhodobého stresu, který lze spatřovat například v celkové únavě 

jedince, kterou vyvolává dlouhodobé vyčerpání. Chronický stres také ovlivňuje kognitivní 

funkce. Může například dojít ke zhoršení přesnosti paměti, která může souviset 

s hipokampální a prefrontální dysfunkcí. Dále jsou ovlivňovány nálady. Jedinec může být 

celkově podrážděný a reaktivnější vůči prostředí, což může vstupovat do vztahů jedince. To 

vše přímo ovlivňuje jedincovo fungování v každodenním životě a jeho vnímanou kvalitu 

života v důsledku zhoršeného fungování (Seib et al., 2014; Wirkner, Ventura-Bort, 

Schwabe, Hamm, & Weymar, 2019). 
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Prožitek chronického stresu ovlivňuje kvalitu života také nepřímo. Vede například 

ke zdraví ohrožujícímu chování, které se manifestuje ve špatných stravovacích návycích, 

narušeném spánku, užívání návykových látek a mnoho dalších, které jsou popsány v kapitole 

o životním stylu a chronickém stresu. Zdraví ohrožující chování nejen že přispívá ke 

zdravotním komplikacím a různým onemocnění jako jsou kardiovaskulární onemocnění, 

obezita, cukrovka druhého typu či deprese, ale také chronický stres a jeho dopad prohlubuje. 

To vše následně vede k horšímu zdravotnímu stavu a zhoršené kvalitě životě (Rutters et al., 

2014; Seib et al., 2014). 

V neposlední řadě může chronický stres ovlivňovat kvalitu života nepřímo, a to 

vyvolanými zdravotními komplikacemi či onemocněními, u kterých se uvádí stres jako jeden 

z hlavních činitelů. Také zdraví ohrožující chování zmíněné výše s sebou nese rizika 

přispívající k různým chronickým onemocněním. Ukazuje, že vystavení dlouhodobému 

stresu je dáváno do souvislosti s kardiovaskulárnímu, gastrointestinálním, imunitním 

onemocněním nebo psychickými poruchami v důsledku dysregulace různých systémů v těle 

na základě působení chronického stresu. Různá onemocnění přímo ovlivňují vnímanou 

kvalitu života jedince vzhledem k zdravotním i psychickým komplikacím, které způsobují. 

Proto vnímaná kvalita života u lidí prožívajících dlouhodobý chronický stres je daleko nižší 

kvalita života než u zdravého jedince (Rutters et al., 2014; Seib et al., 2014). 
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Návrh výzkumného projektu 

4. Výzkumný problém 

Jak vyplývá z teoretické části, je známo, že stres a stresory mají tendenci se sčítat. 

Sféra studia a práce mohou představovat významný zdroj stresu. Každá z těchto sfér 

jedincova života s sebou nese povinnosti, požadavky a starosti, proto může být pro jedince 

stresující. Ještě významnějším zdrojem stresu, v důsledku sčítání stresorů, může být 

kombinace obojího. 

V dnešní době je poměrně časté, že vysokoškolští studenti kombinují studium vysoké 

školy a práci. Jsou na ně proto kladeny daleko větší nároky, musí zvládat, jak požadavky 

studia, tak požadavky práce. S tím souvisí i nezbytná dovednost dobrého time-

managementu, aby student vůbec byl schopen studium i práci zkombinovat. Dále s tím 

souvisí i nedostatek času, což může vést například k omezení sociálního života studenta. 

Omezení sociálního života se následně může promítat i do jedincových vztahů, čímž může 

vytvářet i konflikty. 

 Skloubení pracovního, studijního a osobního života s ohledem na zachování dobrého 

duševního zdraví a udržení rovnováhy mezi těmito sférami může být poměrně velkou 

výzvou pro vysokoškolské studenty. Mohou proto na základě všech požadavků, které jsou 

na ně kladen, prožívat vyšší míru chronického stresu než jiná populace, například nepracující 

studenti. Na tomto základu byla zvolena tato problematika výzkumu. 

4.1 Cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy 

Cílem výzkumu je prozkoumat a zmapovat, zda existuje rozdíl v míře prožívaného 

stresu u pracujících vysokoškolských studentů a nepracujících vysokoškolských studentů. 

Tedy zmapovat, zda pracující vysokoškolští studenti mohou být rizikovější skupinou, co se 

míry vystavení chronickému stresu týká. A zda existuje rozdíl ve vnímané míře stresu 

v rámci skupiny pracujících vysokoškolských studentů mezi vysokoškolskými studenty 

pracujícími v oboru a vysokoškolskými studenty pracujícími mimo obor. 

Na základě prostudované literatury vyvstávají následující výzkumné otázky a z nich 

vyplývající hypotézy: 
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Jsou pracující vysokoškolští studenti vystaveni větší míře chronického stresu než 

nepracující vysokoškolští studenti? 

Existuje rozdíl v míře subjektivně vnímaného stresu u vysokoškolských studentů 

pracujících v oboru a u vysokoškolských studentů pracujících mimo obor? 

H1: Pracující vysokoškolští studenti budou v dotazníku PSS-10 vykazovat 

signifikantně vyšší míru stresu než nepracující vysokoškolští studenti. 

H2: Vysokoškolští studenti pracující ve svém oboru studia budou v dotazníku PSS-

10 vykazovat signifikantně menší míru stresu než vysokoškolští studenti pracující mimo svůj 

obor studia. 

5. Design výzkumného projektu 

5.1 Typ výzkumu 

Na základě stanovených hypotéz byla zvolena kvantitativní strategie výzkumu. 

V rámci typu výzkumu byla zvolena mapující studie. Tento typ studie byl zvolen vzhledem 

k cílům tohoto výzkum, kterým je zmapování a zjištění míry vnímaného stresu a rozdílů 

v míře vnímaného stresu mezi skupinou pracujících vysokoškolských studentů a skupinou 

nepracujících vysokoškolských studentů. 

5.2 Metody získávání dat 

V rámci metod získávání dat byly zvoleny testové diagnostické metody. Konkrétně 

byla zvolena škála PSS-10, tedy česká verze Škály vnímaného stresu jakožto 

standardizovaná a ověřená psychologická diagnostická metoda měřící míru vnímaného 

stresu. 

5.2.1 PSS-10 

The Percieved Stress Scale neboli Škála vnímaného stresu je jednou z nejčastěji 

používaných testovacích metod pro měření subjektivně vnímané míry stresu u jedince. 

Česká verze této škály prošla v roce 2018 a 2021 opětovným psychometrickým ověřením a 

byla shledána jako validní a reliabilní psychologická metoda měření míry vnímaného stresu. 

Tato škála byla rozpracována Cohenem a Williamsonem v roce 1988. Obsahuje 10 položek. 

Respondent odpovídá na pětibodové stupnici na to, jak často se u něj v uplynulém měsíci 
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objevily dané příznaky. Výsledkem je skór, který se pohybuje v rozpětí 0-40 bodů (Brabcová 

Buršíková & Kohout, 2018; Figalová & Charvát, 2021). 

Tato testovací metoda byla zvolena z toho důvodu, že v tomto výzkumu je testováno 

poměrně velké množství respondentů a tato testovací metoda díky své relativně jednoduché 

administraci to umožňuje. Zároveň je zapotřebí mít standardizovaný nástroj, na který se 

můžeme spolehnout. Dalším důvodem k volbě tohoto dotazníku bylo jeho nejčastější 

ověření na množině studentů vysokých škol, kteří jsou výzkumným souborem tohoto 

výzkumu. Výhodou tohoto dotazníku je také jeho jednoduchost a časová nenáročnost, která 

vzhledem k poměrně velkému vzorku je adekvátně zvolena (Brabcová Buršíková & Kohout, 

2018; Figalová & Charvát, 2021). 

5.2.2 Vytvořený mini-dotazník  

Získána data o stresu prostřednictvím PSS-10 je potřeba doplnit dalšími informacemi 

o respondentech. Tento vytvořený dotazník bude sloužit k zachycení demografie a k 

rozdělení respondentů do tří skupin podle zvolených kritérií. Také bude mapovat pracovní 

pole u pracujících studentů tak, aby splňovali kritéria výběru. Dotazník bude obsahovat 

následující otázky: 

1. Demografické údaje: 

• Pohlaví, věk, obor studia, škola 

2. Nepracuji / nepracuji už minimálně půlroku: ANO x NE 

3. Pracuji při studiu alespoň půlroku: ANO x NE 

4. V posledním půlroce došlo ke změně zaměstnání: ANO x NE 

5. Pracuji v oboru studia: ANO x NE 

6. Máte možnost uplatnit znalosti/dovednosti ze svého studia ve své práci?  

ANO x NE 

6. Uveďte typ pracovního úvazku (zkrácený úvazek, poloviční, plný úvazek…): 

5.3 Výzkumný soubor 

Pro výběr výzkumného souboru bude použit nenáhodný výběr kriteriální. Výzkumný 

soubor bude sestávat z celkově 200 pražských vysokoškolských studentů. Díky poměrně 
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jednoduché administraci dotazníku byl zvolen počet 200 studentů jako optimální. Studenti 

budou rozděleni do tří skupin dle následujících kritérií: 

• Vysokoškolský student, který nepracuje při studiu vůbec nebo minimálně 

poslední půlrok nepracoval (počet: 100 studentů) 

• Vysokoškolský student, který při studiu pracuje v oboru minimálně půlroku 

(počet: 50 studentů) 

• Vysokoškolský student, který při studiu pracuje mimo obor minimálně 

půlroku (počet: 50 studentů) 

Operacionalizace pracujícího a nepracujícího studenta je následná. Nepracující 

student je student bakalářského nebo magisterského oboru, který během svého studia 

nepracoval nikdy, nebo nepracoval v posledním půl roce. Pracující student mimo obor je 

student bakalářského nebo magisterského oboru, který pracuje mimo obor a zároveň při 

studiu pracuje mimo obor alespoň půl roku. Pracující student v oboru je student 

bakalářského nebo magisterského oboru, který pracuje v oboru svého studia a zároveň při 

studiu pracuje v oboru svého studia alespoň půl roku. 

Jelikož výzkumným souborem budou pražští vysokoškolští studenti, respondenti 

budou získáváni a oslovováni prostřednictvím inzerátů na sociálních platformách jako jsou 

Facebook, Instagram a LinkedIn. Další cestou oslovení studentů budou inzeráty na 

nástěnkách v konkrétních budovách vysokých škol. Jako odměna bude studentům nabídnuto 

zjištění jejich výsledků ve Škále vnímaného stresu. 

5.4 Průběh a časový harmonogram výzkumu 

Před zahájením výzkumu bude ještě provedeno ověření vytvořeného mini-dotazníku. 

Toto ověření proběhne na 60 studentech psychologie FF UK v rámci jednoho ročníku. 

Ověření proběhne v rámci jednoho dne, kdy studentům bude předložen mini-dotazník, bude 

následovat jeho vyplnění a zhodnocení jeho srozumitelnosti společně s autorkou. 

Předpokládaný čas trvání je 30-45 minut. 

Po ověření mini-dotazníku budou následně zpracovány veškeré připomínky a 

komentáře studentů psychologie FF UK. Po vytvoření finální verze mini-dotazníku bude 

následovat tisk veškerých potřebných dotazníků. Finální dotazník sestávající z mini-

dotazníku a PSS-10 bude vypadat následovně: v první části se respondent setká s mini-

dotazníkem, poté přejde ke Škále vnímaného stresu. 
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Každý dotazník bude mít v pravém horním rohu identifikační číslo, které bude 

společně s dotazníkem přiděleno respondentovi. K dotazníku bude toto identifikační číslo 

s kontaktem na autorku připojeno a po skončení sběru dat si ho respondent v případě zájmu 

může odnést s sebou. Pomocí tohoto identifikačního čísla respondent má následně možnost 

zjistit své výsledky. Díky identifikačním číslům bude celý výzkum anonymizovaný. 

Sběr dat bude probíhat v prostorách budovy FF UK v Celetné, 20, Praha 1. Autorka 

bude mít rezervovány místnosti patřící katedře psychologie ve 3. patře. Vzhledem k výuce a 

pracovnímu dni bude sběr dat probíhat ve večerních hodinách a v místnostech, které budou 

volné. Rezervace místností bude probíhat na sekretariátu katedry psychologie FF UK. 

Sběr dat bude tedy probíhat ve večerních hodinách. Trvání jednotlivých sběrů dat je 

odhadováno na maximálně 20 minut vzhledem k jednoduchosti administrace PSS-10. 

Měření bude zahájeno usazením respondentů v místnosti a následným vysvětlením instrukcí 

k vyplnění. Čas vyplnění je odhadován na 10-15 minut. Po skončení vyplnění budou 

respondentům připomenuty následné instrukce pro zjištění výsledků. Vyplněné dotazníky 

budou následně pečlivě uloženy do určené složky a skladovány v bezpečném místě.  

5.5 Metody zpracování a analýzy dat 

Zpracování a analýzu dat zahájíme převedením dat z papírových dotazníků do 

elektronické podoby do tabulky v prostředí MS Excel. S touto částí vypomohou studenti 

katedry psychologie FF UK, kteří za tuto práci získají hodiny do předmětu Účast ve 

výzkumu. Každému respondentovi se přiřadí identifikační číslo, data tedy budou 

anonymizována. 

Při přepisu dat rozdělíme respondenty do tří skupin: 1) nepracující, 2) pracující 

v oboru a 3) pracující mimo obor. Pro skupiny zavedeme zkratky: 1) NP, 2) PO, 3) PMO. 

Poté dotazníky vyhodnotíme a spočítáme skoré PSS-10 testů pro každého respondenta. 

Následně bude připraven demografický přehled každé skupiny. Za použití metod 

deskriptivní statistiky bude provedena analýza každé ze zkoumaných skupin, včetně analýzy 

jedné skupiny sestávající ze skupiny PO a skupiny PMO. Spočítáme základní hodnoty 

deskriptivní statistiky pro skoré každé ze čtyř zkoumaných skupin (NP, PO, PMO a 

PO+PMO): medián, modus, aritmetický průměr, rozptyl a směrodatnou odchylku. 

Ještě před testováním hypotéz bude ověřena normalita rozdělení získaných dat 

pomocí Shapiro–Wilkova testu. Pokud se normální rozdělení dat potvrdí, bude provedeno 
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testování definovaných hypotéz pomocí t-testu předpokládajícího normální rozdělení. Ke 

každé hypotéze bude formulována nulová hypotéza. Následuje volba hladiny významnosti 

α, která bude stanovena na α = 0,05, a bude určen kritický obor. 

Hypotéza 1 bude testována pomocí dvouvýběrového t-testu pro porovnání dvou 

skupin v případě normálního rozdělení. V případě nenormálního rozdělení se testování 

hypotézy bude provádět pomocí Mann – Whitneyova U testu. 

Hypotéza 2 bude testována pomocí párového t-testu v případě, že se prokáže 

normální rozdělení dat. Pokud se normální rozdělení dat neprokáže, bude pro testování 

hypotézy použit Wilcoxon signed-rank test. 

Dále se provede výpočet testovací statistiky a následně bude rozhodnuto o zamítnutí 

či nezamítnutí H0 na základě hodnoty testovací statistiky a kritického oboru. Pokud 

vypočtená t-hodnota bude spadat do určeného kritického oboru, bude zamítnuta nulová 

hypotéza a přijata hypotéza alternativní. 

5.6 Etika výzkumu 

Celkové uskutečnění výzkumu bude podléhat etickým principům, které jsou určeny 

Americkou psychologickou asociací (APA, 2010) a Etickým kodexem psychologické 

profese (Českomoravská psychologická společnost, 2017). Před samotnou realizací by návrh 

výzkumu byl zaslán k posouzení etické komisi Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

Účast ve výzkumu bude naprosto dobrovolná, tedy respondent se bude výzkumu 

účastnit na základě vlastní vůle a vlastního rozhodnutí. Respondent rovněž bude podepisovat 

informovaný souhlas o účasti ve výzkumu v souladu s ONOOÚ (GDPR) Evropským 

parlamentem a Radou (EU) 2016/679 ze dne 4.5.2016. 

Vzhledem k tomu, že celý výzkum bude díky identifikačním číslům anonymizovaný, 

neměl by se vyskytnout žádný problém se zpracováním osobních údajů. Respondenti 

dostanou přidělené identifikační číslo, pod kterým celou dobu budou vystupovat bez toho, 

aby odtajnili svou identitu. I následné zjišťování výsledků ze strany respondentů bude 

probíhat pomocí identifikačních čísel. Respondent zavolá a představí se pod svým 

identifikačním číslem. 

Problematické může být z etického hlediska sdělování výsledků. V případě, že někdo 

z respondentů bude v PSS-10 skórovat velmi vysoko a bude patrné, že může být v ohrožen, 
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je otázkou, jak mu sdělit jeho výsledky, aby ze zpětné vazby bylo patrné, že by měl vyhledat 

odbornou pomoc nebo začít pracovat se stresem. 

Autorka se bude snažit o co nejcitlivější sdělování výsledků a bude brát ohled na 

respondentovu zakázku. Respondentovi bude sdělen výsledek a vysloveno doporučení 

týkající se psychohygieny. Pokud respondent projeví zájem, je možné zprostředkovat 

kontakty například na studentské psychologické poradny či krizová centra. Zároveň bude 

respondentovi doporučeno dodržování psychohygienických zásad.   

6. Diskuse 

Stres je velkým tématem dnešní doby. Mnoho vědců a psychologů se stresu věnují a 

toto pole je poměrně hojně zkoumáno. Mimo akutní stresové reakce je zkoumaný i chronický 

stres. Zkoumání chronického stresu ovšem není tak jednoduché, jak se na první pohled může 

zdát. Problematikou, kterou se zabývá navržený projekt, je chronický stres u pracujících 

studentů.  

Tato problematika byla již dříve zkoumána. Na základě výzkumů (Calderwood & 

Gabriel, 2017; Clynes, Sheridan & Frazer, 2020; Kurata, Bano & Matias, 2015; Sahari, 

Yusup, Affidah & Aiza, 2013; Taylor, Anderson Snyder & Lin, 2020; Triventi, 2014), které 

se zabývají touto oblastí a poukazují na problematiku chronického stresu mezi pracujícími 

studenty, byla navržena tato mapující studie. Ukazuje se, že pracující studenti jsou rizikovou 

skupinou, která je ve větším ohrožení vystavení chronickému stresu než například studenti 

nepracující, kteří mají prostor a čas se soustředit pouze na školu (Taylor, Anderson Snyder 

& Lin, 2020). 

Studie ukazují, že pracujícím studentů by měla být věnována větší pozornost, jak ze 

strany zaměstnavatelů, tak ze strany školy. Přínos této studie by měl ukázat prevalenci míry 

vnímaného stresu u pracujících studentů a ověřit hypotézy, zda jsou pražští pracující 

vysokoškolští studenti opravdu ve větším riziku než studenti nepracující. Pokud by se 

ukázalo, že jsou pracující studenti ohroženější skupinou, bylo by možné se této problematice 

věnovat i nadále, aby bylo možné například vyvinout speciální programy pro pracující 

studenty týkající se psychohygieny. Nebo pracovat s podpůrnými faktory, které by 

potenciálně mohla poskytovat, jak škola, tak zaměstnavatel.  
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Tato mapující studie má několik limitací. První limitace se týká metodologie. Stres 

v této studii je měřen sebeposuzovací škálou PSS-10, která je stavěna na základně 

subjektivního vnímaní daného jedince. Proto v rámci měření může dojít ke zkreslení 

zejména na základě toho, že někdy jedinec chronický stres subjektivně již nevnímá, jelikož 

je adaptovaný na zvýšenou stresovou činnost. Tuto limitaci v případných dalších výzkumech 

je možné ošetřit přidáním další nástrojů na měření stresu. Mohou to být další dotazníky 

týkající se stresu nebo v nejlepším případě využití biologických markerů chronického stresu, 

jako měření kortizolu pomocí slin, nehtů, případně krve. 

Druhou limitací je přítomnost jiných faktorů, které mohou do měření vstupovat. Stálo 

by za to zmapovat pracovní oblast vysokoškolských studentů detailněji. Zmapovat například 

fyzickou či psychickou náročnou dané práce. Dále jaký vliv má to, že student je finančně 

zajištěn. Jelikož se da předpokládat, že pocit finančního zajištění a nezávislosti může 

zvyšovat spokojenost pracujícího studenta. Také by stálo za to se blíže podívat na vnímanou 

smysluplnost dané práce, může to být další faktor, který může ovlivnit výsledky. 

Ve studii Taylor, Anderson Snyder & Lin (2020) bylo zjištěno, že pro pracující 

studenty může být práce jakousi formou úniku před školou a opačně, což může mít ve 

výsledku pozitivní účinek. Pracující student tak může mít možnost v práci odreagovat od 

studia a ve škole od práce. Čili toto může být bráno jako salutor. Je to další limitace, která 

nebyla zohledněná v této mapující studii. V rámci dalších studií by stálo za to podívat se na 

tento fenomén blíže. I přesto se ale ukazuje, že kombinace práce a vysokoškolského studia 

je velkou zátěží pro studenty. 

V neposlední řadě je nutné zmínit to, že tato práce a výzkumný projekt 

nezohledňovaly aktuální stav koronavirové pandemie, ve které se lidstvo nachází. 

Pravděpodobně by měření chronického stresu během pandemie, která trvá již rok, ovlivnilo 

výsledky této mapující studie. Pandemie přináší další paletu stresorů (strach z onemocnění, 

úmrtí blízkých, ztráta práce, sociální izolace) a není normálním stavem společnosti, proto je 

tento výzkumný projekt a celá práce psána a designována v kontextu normálního fungování 

společnost ještě před propuknutím koronavirové pandemie. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti chronického stresu a zasazuje ho do 

kontextu dnešní doby. Představuje biologické mechanismy chronického stresu a jeho 

psychologické koreláty. Dále se zabývá vztahem mezi chronickým stresem a zdravím a 

chronickým stresem a kvalitou života. Rovněž pojednává o životním stylu a specifických 

stresorech, které se vážou na 21. století. V neposlední řadě se zabývá i psychohygienou, 

prevencí a možnostmi redukce chronického stresu s ohledem na současnost.  

Výzkumný projekt byl navržen na základě prostudované literatury a zdrojů. Byla 

navržena mapující studie, která se zaměřuje na zmapování prevalence vnímané míry stresu 

u pracujících a nepracujících vysokoškolských studentů v Praze. Rovněž se zabývá tím, zda 

existují rozdíly v míře vnímaného stresu mezi studenty pracujícími v oboru a studenty 

pracujícími mimo obor. Navržený výzkumný projekt může poukázat na problematiku 

kombinování studia a práce. Zároveň může posloužit jako podklad pro další studie a podpořit 

důraz na duševní zdraví mezi pracujícími studenty. 

Práce si kladla za cíl poukázat na problematiku chronického stresu v dnešní době, 

objasnit jeho mechanismy a předložit přehled o tom, jakým způsobem se jedinec může 

s chronickým stresem v dnešní době setkat. Zároveň si kladla za cíl předložit možnosti 

prevence a redukce chronického stresu s ohledem na dnešní dobu. 

Na základě prozkoumaných zdrojů, které byly převážně zahraniční a byly 

doplňovány zdroji českých autorů, lze říci, že stres provází lidstvo od jeho vzniku, avšak 

v průběhu historie se mění jeho podoby a způsoby, kterými se manifestuje. Rovněž se mění 

stresory nebo se paleta stresorů rozšiřuje v důsledku rychlého pokroků. Ukazuje se, že riziko 

vystavení chronickému stresu může být v důsledku rozšíření palety stresorů (například 

zahlcení informačními technologiemi) o něco vyšší ve 21. století. Proto je potřeba věnovat 

se této problematice a prozkoumat ji více s ohledem na konkrétní stresory, které přináší 

současná doba a s ní spojený životní styl.  

 

 

  



 

44 

 

Seznam použité literatury 

Alcock, I., White, M. P., Wheeler, B. W., Fleming, L. E., & Depledge, M. H. (2014). 

Longitudinal Effects on Mental Health of Moving to Greener and Less Green Urban Areas. 

Environmental Science & Technology, 48(2), 1247–1255. 

Allen, S. F., Wetherell, M. A., & Smith, M. A. (2019). Online writing about positive life 

experiences reduces depression and perceived stress reactivity in socially inhibited 

individuals. Psychiatry Research. 

Almeida, D.M., Charles, S.T., Mogle, J., Gerstorf, D., Drewelies, J., Aldwin, C.M. & 

Spiro, A. (2020). Charting Adult Development Through (Historically Changing) Daily 

Stress Processes. American Psychologist, 75(4), 511–524. 

Alonzo, R., Hussain, J., Stranges, S., & Anderson, K. K. (2020). Interplay Between Social 

Media Use, Sleep Quality, and Mental Health in Youth: A Systematic Review. Sleep 

Medicine Reviews. 

Anderson, A. R., & Fowers, B. J. (2020). Lifestyle Behaviors, Psychological Distress, and 

Well-Being: A Daily Diary Study. Social Science & Medicine, 263. 

APA (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6th Ed.). 

Washington, DC: Amarican Psychological Association. 

Baikie, K. A., Geerligs, L., & Wilhelm, K. (2012). Expressive writing and positive writing 

for participants with mood disorders: An online randomized controlled trial. Journal of 

Affective Disorders, 136(3), 310–319. 

Barone, T. L. (2017). “Sleep is on the back burner”: Working students and sleep. The 

Social Science Journal, 54(2), 159–167. 

Bartley, C. E., & Roesch, S. C. (2011). Coping with daily stress: The role of 

conscientiousness. Personality and Individual Differences, 50(1), 79–83. 

Bartůňková, S. (2010). Stres a jeho mechanismy. Praha: Karolinum. 



 

45 

 

Baumgartner, J. N., Schneider, T. R., & Capiola, A. (2018). Investigating the relationship 

between optimism and stress responses: A biopsychosocial perspective. Personality and 

Individual Differences, 129, 114–118. 

Békés, V., Dunkley, D. M., Taylor, G., Zuroff, D. C., Lewkowski, M., Elizabeth Foley, J., 

… Westreich, R. (2015). Chronic Stress and Attenuated Improvement in Depression Over 

1 Year: The Moderating Role of Perfectionism. Behavior Therapy, 46(4), 478–492. 

Bellinger, D. L., Millar, B. A., Perez, S., Carter, J., Wood, C., ThyagaRajan, S., … Lorton, 

D. (2008). Sympathetic modulation of immunity: Relevance to disease. Cellular 

Immunology, 252(1-2), 27–56. 

Ben Ayed, H., Yaich, S., Ben Jemaa, M., Ben Hmida, M., Trigui, M., Jedidi, J., … Damak, 

J. (2018). Lifestyle behaviors and mental health in medical students. Journal of Public 

Mental Health. 

Bergen, A. W., Mallick, A., Nishita, D., Wei, X., Michel, M., Wacholder, A., … Andrews, 

J. A. (2012). Chronic psychosocial stressors and salivary biomarkers in emerging adults. 

Psychoneuroendocrinology, 37(8), 1158–1170.  

Besedovsky, H. O., & Rey, A. del. (2007). Physiology of psychoneuroimmunology: A 

personal view. Brain, Behavior, and Immunity, 21(1), 34–44. 

Bodys-Cupak, I., Majda, A., Zalewska-Puchała, J., & Kamińska, A. (2016). The impact of 

a sense of self-efficacy on the level of stress and the ways of coping with difficult 

situations in Polish nursing students. Nurse Education Today, 45, 102–107. 

Bourdon, O., Raymond, C., Marin, M.-F., Olivera-Figueroa, L., Lupien, S. J., & Juster, R.-

P. (2020). A time to be chronically stressed? Maladaptive time perspectives are associated 

with allostatic load. Biological Psychology, 152. 

Brabcová Buršíková, D., & Kohout, J. (2018). Psychometrické ověření české verze škály 

vnímaného stresu. E-psychologie, 12(1). 

Brailovskaia, J., Schillack, H., & Margraf, J. (2020). Tell me why are you using social 

media (SM)! Relationship between reasons for use of SM, SM flow, daily stress, 



 

46 

 

depression, anxiety, and addictive SM use – An exploratory investigation of young adults 

in Germany. Computers in Human Behavior, 113. 

Braun-Lewensohn, O., & Mayer, C.-H. (2020). Salutogenesis and Coping: Ways to 

Overcome Stress and Conflict. International Journal of Environmental Research and 

Public Health, 17(18). 

Brown, S. C., Lombard, J., Wang, K., Byrne, M. M., Toro, M., Plater-Zyberk, E., … 

Szapocznik, J. (2016). Neighborhood Greenness and Chronic Health Conditions in 

Medicare Beneficiaries. American Journal of Preventive Medicine, 51(1), 78–89. 

Calderwood, C., & Gabriel, A. S. (2017). Thriving at school and succeeding at work? A 

demands-resources view of spillover processes in working students. Journal of Vocational 

Behavior, 103, 1–13. 

Chai, H.-Y., Niu, G.-F., Lian, S.-L., Chu, X.-W., & Sun, X.-J. (2019). Why social network 

site use fails to promote well-being? The roles of social overload and fear of missing out. 

Computers in Human Behavior, 100, 85–92. 

Clynes, M., Sheridan, A., & Frazer, K. (2020). Ref: NET_2019_1563: Working while 

studying: The impact of term-time employment on undergraduate nursing students’ 

engagement in the Republic of Ireland: A cross-sectional study. Nurse Education Today. 

Cohen, S., Janicki-Deverts, D., Doyle, W. J., Miller, G. E., Frank, E., Rabin, B. S., & 

Turner, R. B. (2012). Chronic stress, glucocorticoid receptor resistance, inflammation, and 

disease risk. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(16), 5995–5999.  

Cvjetkovic Bosnjak M., Dobovski-Poslon M., Bibic Z. & Bosnjak K. (2019). The 

influence of chronic stress on health and coping mechanisms. Sanamed, 14(1), 97–101. 

Českomoravská psychologická společnost. [online]. Retrieved 6 May, 2020, dostupné z: 

https://cmpsy.cz/?page=eticky-kodex . 

Duffy, A., Keown-Stoneman, C., Goodday, S., Horrocks, J., Lowe, M., King, N., … 

Saunders, K. E. A. (2020). Predictors of mental health and academic outcomes in first-year 

university students: Identifying prevention and early-intervention targets. BJPsych Open, 

6(3). 

https://cmpsy.cz/?page=eticky-kodex


 

47 

 

Duncan, D. T., Piras, G., Dunn, E. C., Johnson, R. M., Melly, S. J., & Molnar, B. E. 

(2013). The built environment and depressive symptoms among urban youth: A spatial 

regression study. Spatial and Spatio-Temporal Epidemiology, 5, 11–25. 

Figalová, N., & Charvát, M. (2021). The Perceived Stress Scale: Reliability and Validity 

Study in the Czech republic. Československá psychologie, 65(1). 

Fliege, H., Rose, M., Arck, P., Walter, O. B., Kocalevent, R.-D., Weber, C., & Klapp, B. F. 

(2005). The Perceived Stress Questionnaire (PSQ) Reconsidered: Validation and Reference 

Values From Different Clinical and Healthy Adult Samples. Psychosomatic Medicine, 

67(1), 78–88. 

Forseth, B., Polfuss, M., Brondino, M., Lawlor, M. W., Beatka, M. J., Prom, M. J., ... 

Lyons, J-A. (2021). Association between yoga, physiologic and psychologic health: A 

cross sectional study. Complementary Therapies in Clinical Practice, 43. 

Francis, A. L., & Beemer, R. C. (2019). How does yoga reduce stress? Embodied cognition 

and emotion highlight the influence of the musculoskeletal system. Complementary 

Therapies in Medicine, 43, 170–175. 

Frankl, V. E. (1997). Vůle ke smyslu. Brno: Cesta. 

Frankl, V. E. (2006). Lékařská péče o duši. Brno: Cesta. 

Friedman, S. H. & Booth-Kewley. (1987). The “disease-prone personality”: A meta-

analytic view of the construct. American Psychologist, 42(6), 539–555. 

Gądek-Michalska, A., & Bugajski, J. (2010). Interleukin-1 (IL-1) in stress-induced 

activation of limbic-hypothalamic-pituitary adrenal axis. Pharmacological Reports, 62(6), 

969–982. 

Gaillard, R. C. (1994). Neuroendocrine-immune system interactions. The immune-

hypothalamo-pituitary-adrenal axis. Trends Endocrinol Metab, 5(7), 303-309. 

Gallo, L. C., Jiménez, J. A., Shivpuri, S., Espinosa de los Monteros, K., & Mills, P. J. 

(2010). Domains of Chronic Stress, Lifestyle Factors, and Allostatic Load in Middle-Aged 

Mexican-American Women. Annals of Behavioral Medicine, 41(1), 21–31. 



 

48 

 

García-Moya, I., & Morgan, A. (2016). The utility of salutogenesis for guiding health 

promotion: the case for young people’s well-being. Health Promotion International, 1–11. 

Gialluisi, A., Bonaccio, M., Di Castelnuovo, A., Costanzo, S., De Curtis, A., Sarchiapone, 

M., … Iacoviello, L. (2019). Lifestyle and biological factors influence the relationship 

between mental health and low-grade inflammation. Brain, Behavior, and Immunity. 

Goshen, I., & Yirmiya, R. (2009). Interleukin-1 (IL-1): A central regulator of stress 

responses. Frontiers in Neuroendocrinology, 30(1), 30–45. 

Groth, N., Schnyder, N., Kaess, M., Markovic, A., Rietschel, L., Ochsenbein, S., … 

Schmidt, S. J. (2019). Coping as a mediator between locus of control, competence beliefs, 

and mental health: A systematic review and structural equation modelling meta-analysis. 

Behaviour Research and Therapy. 

Haar, J. M., Russo, M., Suñe, A., & Ollier-Malaterre, A. (2014). Outcomes of work–life 

balance on job satisfaction, life satisfaction and mental health: A study across seven 

cultures. Journal of Vocational Behavior, 85(3), 361–373. 

Harkess, K. N., Delfabbro, P., Mortimer, J., Hannaford, Z. & Sarah Cohen-Woods, S. 

(2017). Brief Report on the Psychophysiological Effects of a Yoga Intervention for 

Chronic Stress. Journal of Psychophysiology, 31(1), 38–48. 

Harris, K. J., Harris, R. B., Carlson, J. R., & Carlson, D. S. (2015). Resource loss from 

technology overload and its impact on work-family conflict: Can leaders help? Computers 

in Human Behavior, 50, 411–417. 

Hazlett-Stevens, H. (2017). Mindfulness-based stress reduction in a mental health 

outpatient setting: Benefits beyond symptom reduction. Journal of Spirituality in Mental 

Health, 20(3), 275–292. 

Herr, R. M., Almer, C., Loerbroks, A., Barrech, A., Elfantel, I., Siegrist, J., … Li, J. 

(2018). Associations of work stress with hair cortisol concentrations – initial findings from 

a prospective study. Psychoneuroendocrinology, 89, 134–137. 



 

49 

 

Hisler, G. C., DeHart, T., Krizan, Z., & Wright, A. G. C. 2020. Neuroticism as the 

intensity, reactivity, and variability in day-to-day affect. Journal of Research in 

Personality. 

Hobbs, M., Kingham, S., Wiki, J., Marek, L., & Campbell, M. (2021). Unhealthy 

environments are associated with adverse mental health and psychological distress: Cross-

sectional evidence from nationally representative data in New Zealand. Preventive 

Medicine, 145. 

Holmes TH & Rahe RH. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. Journal of 

Psychosomatic Research, 11, 213–218. 

Hwang, M.-Y., Hong, J.-C., Tai, K.-H., Chen, J.-T., & Gouldthorp, T. (2019). The 

relationship between the online social anxiety, perceived information overload and fatigue, 

and job engagement of civil servant LINE users. Government Information Quarterly. 

Joshi, V. (2007). Stres a zdraví. Praha: Portál. 

Juster, R.-P., McEwen, B. S., & Lupien, S. J. (2010). Allostatic load biomarkers of chronic 

stress and impact on health and cognition. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35(1), 

2–16. 

Karabay, M. E., Bülent, A., & Meral E. (2016). Effects of Family-Work Conflict, Locus of 

Control, Self Confidence and Extraversion Personality on Employee Work Stress. 

Procedia – Social and Behavioral Sciences, 235, 269–280. 

Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia. 

Kersting, C., Zimmer, L., Thielmann, A., & Weltermann, B. (2019). Chronic stress, work-

related daily challenges and medicolegal investigations: a cross-sectional study among 

German general practitioners. BMC Family Practice, 20(1).  

Khademian, F., Aslani, A., & Bastani, P. (2020). The effects of mobile apps on stress, 

anxiety, and depression: overview of systematic reviews. International Journal of 

Technology Assessment in Health Care, 37(1). 



 

50 

 

Khoury, B., Sharma, M., Rush, S. E., & Fournier, C. (2015). Mindfulness-based stress 

reduction for healthy individuals: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 

78(6), 519–528. 

Kivimäki, M., Pentti, J., Ferrie, J. E., Batty, G. D., Nyberg, S. T., Jokela, M., … Deanfield, 

J. (2018). Work stress and risk of death in men and women with and without 

cardiometabolic disease: a multicohort study. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 6(9), 

705-713. 

Kolhar, M., Kazi, R. N. A, & Alameen, A. (2021). Effect of social media use on learning, 

social interactions, and sleep duration among university students. Saudi Journal of 

Biological Science, 28(4), 2216–2222. 

Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. Praha: Portál. 

Křivohlavý, J. (1994). Jak zvládat stres. Praha: Grada Avicenum. 

Kurata, Y. B., Bano, R. M. L. P., & Matias, A. C. (2015). Effects of Workload on 

Academic Performance among Working Students in an Undergraduate Engineering 

Program. Procedia Manufacturing, 3, 3360–3367. 

Lagraauw, H. M., Kuiper, J., & Bot, I. (2015). Acute and chronic psychological stress as 

risk factors for cardiovascular disease: Insights gained from epidemiological, clinical and 

experimental studies. Brain, Behavior, and Immunity, 50, 18–30. 

Lau, N., O'Daffer, A., Colt, S., Yi-Frazier, J., Palermo, T. M., McCauley, E., & Rosenberg, 

A. R. (2020). Android and iPhone Mobile Apps for Psychosocial Wellness and Stress 

Management: Systematic Search in App Stores and Literature Review. JMIR mHealth and 

uHealth, 8(5). 

Li, A., Shaffer, J. A., Wang, Zh., & Huang, J. L. (2021). Work-family conflict, perceived 

control, and health, family, and wealth: A 20-year study. Journal of Vocational Behavior, 

127. 

Lim, S.-J., & Kim, C. (2014). Effects of Autogenic Training on Stress Response and Heart 

Rate Variability in Nursing Students. Asian Nursing Research, 8(4), 286–292. 



 

51 

 

Ma, J., Ollier-Malaterre, A., & Lu, Ch.-q. (2021). The Impact of Techno-stressors on 

Work–Life Balance: The Moderation of Job Self-efficacy and the Mediation of Emotional 

Exhaustion. Computers in Human Behavior. 

Madore, C., Yin, Z., Leibowitz, J., & Butovsky, O. (2020). Microglia, Lifestyle Stress, and 

Neurodegeneration. Immunity, 52(2), 222-240. 

Maenhout, L., Peuters, C., Cardon, G., Compernolle, S., Crombez, G., & DeSmet, A. 

(2020). The association of healthy lifestyle behaviors with mental health indicators among 

adolescents of different family affluence in Belgium. BMC Public Health, 20(1). 

Matthes, J., Karsay, K., Schmuck, D., & Stevic, A. (2019). “Too Much To Handle” Impact 

of Mobile Social Networking Sites on Information Overload, Depressive Symptoms, and 

Well-being. Computers in Human Behavior. 

McKay, M. T., Percy, A., & Byrne, D. G. (2014). Support for the Multidimensional 

Adolescent Stress Questionnaire in a Sample of Adolescents in the United Kingdom. Stress 

and Health, 32(1), 12–19. 

McKenzie, K., Murray, A., & Booth, T. (2013). Do urban environments increase the risk 

of anxiety, depression and psychosis? An epidemiological study. Journal of Affective 

Disorders, 150(3), 1019–1024.  

Metts, A., Yarrington, J., Enders, C., Hammen, C., Mineka, S., Zinbarg, R., & Craske GC. 

(2021). Reciprocal effects of neuroticism and life stress in adolescence. Journal of 

Affective Disorders, 281, 247-255. 

Misra, S., Roberts, P., & Rhodes, M. (2020). Information Overload, Stress, and Emergency 

Managerial Thinking. International Journal of Disaster Risk Reduction, 51.  

Mlčák, Z. (2005). Psychologie zdraví a nemoci. Ostava: Ostravská univerzita, FF. 

Morey, J. N., Boggero, I. A., Scott, A. B., & Segerstrom, S. C. (2015). Current directions 

in stress and human immune function. Current Opinion in Psychology, 5, 13–17. 



 

52 

 

Ndjaboue, R., Brisson, C., Talbot, D., & Vézina, M. (2017). Chronic exposure to adverse 

psychosocial work factors and high psychological distress among white-collar workers: A 

5-year prospective study. Journal of Psychosomatic Research, 94, 56–63. 

Nolen-Hoekema, S. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál. 

Null, G., & Pennesi, L. (2017). Diet and lifestyle intervention on chronic moderate to 

severe depression and anxiety and other chronic conditions. Complementary Therapies in 

Clinical Practice, 29, 189–193. 

Padgett, D. A. & Glaser R. (2003). How stress influences the immune response. Trends in 

Imunnology, 24(8), 444–448. 

Pennebaker, J. W. (1993). Putting stress into words: Health, linguistic, and therapeutic 

implications. Behaviour Research and Therapy, 31(6), 539–548. 

Phillips R., Kraeuter A., McDermott B., Lupien S. & Sarnyai Z. (2021). Human nail 

cortisol as a retrospective biomarker of chronic stress: A systematic review. 

Psychoneuroendocrinology, 123. 

Ponzo, S., Morelli, D., Kawadler, J. M., Hemmings, N. R., Plans, D., & Bird, G. (2020). 

Efficacy of the Digital Therapeutic Mobile App BioBase to Reduce Stress and Improve 

Mental Well-Being Among University Students: Randomized Controlled Trial. JMIR 

mHealth and uHealth, 8(4). 

Radley, J., Morilak, D., Viau, V., & Campeau, S. (2015). Chronic stress and brain 

plasticity: Mechanisms underlying adaptive and maladaptive changes and implications for 

stress-related CNS disorders. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 58, 79–91. 

Rajoo, K. S., Karam, D. S., & Abdullah, M. Z. (2020). The Physiological and Psychosocial 

Effects of Forest Therapy: A Systematic Review. Urban Forestry & Urban Greening, 54. 

Rasmussen, E. E., Punyanunt-Carter, N., LaFreniere, J. R., Norman, M. S., & Kimball, T. 

G. (2019). The serially mediated relationship between emerging adults’ social media use 

and mental well-being. Computers in Human Behavior, 102, 206–213. 



 

53 

 

Reiche, E. M., Morimoto, H. K., & Nunes, S. M. (2005). Stress and depression-induced 

immune dysfunction: implications for the development and progression of cancer. 

International Review of Psychiatry, 17(6), 515-527. 

Reive, C. (2019). The Biological Measurements of Mindfulness-Based Stress Reduction: A 

Systematic Review. EXPLORE, 15(4). 

Rutters, F., Pilz, S., Koopman, A. D., Rauh, S. P., Te Velde, S. J., Stehouwer, C. D., … 

Dekker, J. M. (2014). The association between psychosocial stress and mortality is 

mediated by lifestyle and chronic diseases: The Hoorn Study. Social Science & Medicine, 

118, 166–172. 

Sahari, S. H., Yusup, M. Y., Affidah, M., & Aiza, J. (2013). Exploring Working 

Environment as a Stressor for Adult Students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 

101, 564–574. 

Savino, W., & Dardenne, M. (1995). Immune-neuroendocrine interactions. Immunology 

Today, 16(7), 318-322. 

Schmidt, K., Enge, S., & Miller, R. (2020). Reconsidering the Construct Validity of Self-

Reported Chronic Stress: A Multidimensional Item Response Theory Approach. 

Psychological Assessment, 32(11), 997–1014. 

Schönfeld, P., Brailovskaia, J., Bieda, A., Zhang, X. C., & Margraf, J. (2016). The effects 

of daily stress on positive and negative mental health: Mediation through self-efficacy. 

International Journal of Clinical and Health Psychology, 16(1), 1–10. 

Schönfeld, P., Preusser, F., & Margraf, J. (2017). Costs and benefits of self-efficacy: 

Differences of the stress response and clinical implications. Neuroscience & Biobehavioral 

Reviews, 75, 40–52.  

Schreiber, V. (2000). Lidský stres. Praha: Academia. 

Seib, C., Whiteside, E., Lee, K., Humphreys, J., Dao Tran, T. H., Chopin, L., & Anderson, 

D. (2014). Stress, Lifestyle, and Quality of Life in Midlife and Older Australian Women: 

Results From the Stress and the Health of Women Study. Women’s Health Issues, 24(1), 

43–52. 



 

54 

 

Seňová, A., & Antošová, M. (2014). Work Stress as a Worldwide Problem in Present 

Time. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 109, 312–316. 

Setterlind, S. & Larsson, G. (1995). The stress profile: A psychosocial approach to 

measuring stress. Stress Medicine, 11(1), 85–92. 

Sher, L. (2004). Daily hassles, cortisol, and the pathogenesis of depression. Medical 

Hypotheses, 62(2), 198–202. 

Song, C. (2002). Základy psychoneuroimunologie. Brno: ARTAX. 

Sun, J.-W., Xue, J.-M., Bai, H.-Y., Zhang, H.-H., Lin, P.-Z., & Cao, F.-L. (2016). The 

association between negative life events, neuroticism and aggression in early adulthood. 

Personality and Individual Differences, 102, 139–144. 

Tajalli, P., sobhi, A., & Ganbaripanah, A. (2010). The relationship between daily hassles 

and social support on mental health of university students. Procedia – Social and 

Behavioral Sciences, 5, 99–103. 

Tandon, A., Kaur, P., Dhir, A., & Mäntymäki, M. (2020). Sleepless due to social media? 

Investigating problematic sleep due to social media and social media sleep hygiene. 

Computers in Human Behavior, 113. 

Taylor W.D., Anderson Snyder L., & Lin L. (2020). What Free Time? A Daily Study of 

Work Recovery and Well-Being Among Working Students. Journal of Occupational 

Health Psychology, 25(2), 113–125. 

Temkin, A. B., Schild, J., Falk, A., & Bennet, Sh. M. (2020). Mobile Apps for Youth 

Anxiety Disorders: A Review of the Evidence and Forecast of Future Innovations. 

Professional Psychology: Research and Practice, 51(4), 400–413. 

Terluin, B., van Marwijk, H. W., Adèr, H. J., de Vet, H. C., Penninx, B. W., Hermens, M. 

L., … Stalman, W. A. (2006). The Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ): a 

validation study of a multidimensional self-report questionnaire to assess distress, 

depression, anxiety and somatization. BMC Psychiatry, 6(1). 



 

55 

 

Triventi, M. (2014). Does working during higher education affect students’ academic 

progression? Economics of Education Review, 41, 1–13. 

Trudel-Fitzgerald, C., James, P., Kim, E. S., Zevon, E. S., Grodstein, F., & Kubzansky, L. 

D. (2019). Prospective associations of happiness and optimism with lifestyle over up to 

two decades. Preventive Medicine, 126. 

Tsukerman, D., Leger, K., & Charles, S. T. (2020). Work-Family Spillover Stress Predicts 

Health Outcomes Across Two Decades. Social Science & Medicine, 265. 

Uschold-Schmidt, N., Nyuyki, K. D., Füchsl, A. M., Neumann, I. D., & Reber, S. O. 

(2012). Chronic psychosocial stress results in sensitization of the HPA axis to acute 

heterotypic stressors despite a reduction of adrenal in vitro ACTH responsiveness. 

Psychoneuroendocrinology, 37(10), 1676–1687. 

Vágnerová, M. (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 

Van den Berg, M., van Poppel, M., van Kamp, I., Andrusaityte, S., Balseviciene, B., 

Cirach, M., … Maas, J. (2016). Visiting green space is associated with mental health and 

vitality: A cross-sectional study in four european cities. Health & Place, 38, 8–15. 

Ventegodt, S., Omar, H. A., & Merrick, J. (2010). Quality of Life as Medicine: 

Interventions that Induce Salutogenesis. A Review of the Literature. Social Indicators 

Research, 100(3), 415–433. 

Wahner-Roedler, D., Chon, T., Loehrer, L., & Sood, A. (2009). Meditation to Reduce 

Stress and Improve Quality of Life: A Feasibility Study. EXPLORE: The Journal of 

Science and Healing, 5(3), 148. 

Wartberg, L., Thomasius, R., & Paschke. (2021). The relevance of emotion regulation, 

procrastination, and perceived stress for problematic social media use in a representative 

sample of children and adolescents. Computers in Human Behavior, 121. 

Watanabe, E., Fukuda, S., & Shirakawa, T. (2005). Effects among healthy subjects of the 

duration of regularly practicing a guided imagery program. BMC Complementary and 

Alternative Medicine, 5(1). 



 

56 

 

WHO. (2011). Global atlas on cardiovascular disease prevention and control. WHO. 

Dostupné z: http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/atlas_cvd/en/  

Wirkner, J., Ventura-Bort, C., Schwabe, L., Hamm, A. O., & Weymar, M. (2019). Chronic 

stress and emotion: Differential effects on attentional processing and recognition memory. 

Psychoneuroendocrinology, 107, 93-97. 

Xia, Y., & Ma, Z. (2020). Social integration, perceived stress, locus of control, and 

psychological wellbeing among Chinese emerging adult migrants: A conditional process 

analysis. Journal of Affective Disorders, 267, 9–16. 

Zaman, R., Hankir, A., & Jemni M. (2019). Lifestyle factors and mental health. 

Psychiatria Danubina, 31(3), 217-220. 

  

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/atlas_cvd/en/


 

57 

 

Seznam zkratek 

ACTH Adrenokortikotropní hormon 
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Příloha 1. 

Česká verze Škály vnímaného stresu 

Otázky v této škále jsou zaměřeny na to, jak jste se cítil a jak jste uvažoval během posledního 

měsíce. 

Označte zakroužkováním pouze jednu odpověď vystihující, jak často jste se cítil/a nebo 

uvažoval/a popsaným způsobem. 

0=nikdy 1=téměř nikdy 2=někdy 3 = docela často 4= velmi často 

1. Jak často jste byl v posledním měsíci rozrušený kvůli něčemu, co se stalo nečekaně? 

0 1 2 3 4 

2. Jak často jste měl v posledním měsíci pocit, že nemáte pod kontrolou důležité věci ve 

Vašem životě? 

0 1 2 3 4 

3. Jak často jste se cítil v posledním měsíci nervózní a “vystresovaný“? 

0 1 2 3 4 

4. Jak často jste si v posledním měsíci věřil v tom, že jste schopen zvládat své osobní 

problémy? 

0 1 2 3 4 

5. Jak často jste měl v posledním měsíci pocit, že věci jdou tak, jak byste si představoval? 

0 1 2 3 4 

6. Jak často jste v posledním měsíci pociťoval, že se nemůžete vypořádat se vším, co byste 

měl zařídit? 

0 1 2 3 4 

7. Jak často jste byl v posledním měsíci schopen mít pod kontrolou věci, které Vás iritují? 

0 1 2 3 4 



 

II 

 

8. Jak často jste měl v posledním měsíci pocit, že jste nad věcí? 

0 1 2 3 4 

9. Jak často jste se v posledním měsíci rozhněval kvůli věcem, které byly mimo Vaši 

kontrolu? 

0 1 2 3 4 

10. Jak často jste měl v posledním měsíci pocit, že se potíže hromadí natolik, že je nejste 

schopen překonat? 

0 1 2 3 4 

 


