
     Určitá hladina depresivních příznaků se vyskytuje také u zdravých osob a jejich seskupení 

nebo charakter ještě nevypovídají o depresivním onemocnění. Tato rigorózní práce se zabývá               

co nejpodrobnějším zmapováním subjektivně pociťovaných příznaků deprese u neklinické 

části dospělé české populace s použitím nejnovější verze Beckova inventáře deprese BDI-II. 

Sebeposuzovací dotazník BDI-II nabízí několik možností zkoumání depresivních symptomů, 

které jsou v této práci všechny využity a analyzovány vzhledem k pohlaví a věku 

respondentů. Výzkumný soubor sestává z osob ve věku od 20 do 84 let a je dále rozdělen na 5 

podskupin, které představují vývojové etapy od mladé dospělosti po pravé stáří, věkově 

ohraničené dle Příhody (1971). Cílem je zde nejen zjištění celkové úrovně hladiny depresivní 

symptomatiky u zkoumaných osob, ale také intenzity, typu a charakteristického zastoupení 

jednotlivých příznaků deprese dle BDI-II ve výzkumném souboru, včetně porovnání rozdílů 

mezi muži a ženami a věkovými podskupinami z těchto výše uvedených hledisek navzájem. 

Práce si neklade za cíl vysvětlení zjištěných jevů, neboť výskyt či rozvoj určitých příznaků 

deprese nebo prožitků psychické nepohody v populaci je ovlivněn mnoha faktory. Její 

součástí je však porovnání výsledků s teoretickými poznatky z oblasti vývojové psychologie a 

některých existujících studií, které se zabývají vztahem mezi depresivní symptomatikou, 

věkem a pohlavím zkoumaných osob. Výsledky výzkumné části této práce mohou být 

užitečné nejen pro klinické, ale také pro výzkumné pracovníky, například pro porovnávání 

typického obrazu depresivních příznaků u zdravých a psychicky či jinak nemocných skupin 

osob, nebo pro sledování depresivní symptomatiky u neklinické části dospělé české populace 

v čase. Většina dosavadních studií podobného typu je jen velmi úzce zaměřena (například 

pouze na zjištění hladiny depresivních symptomů pomocí celkového skóru v Beckově 

inventáři deprese) a jen málo z nich se zabývá neklinickou populací. Využívají přitom častěji 

starší verzi Beckova inventáře deprese (BDI-IA). Tato rigorózní práce tak může zároveň 

přispět k bližšímu seznámení s nejnovější verzí (BDI-II), která v české praxi zatím nebyla 

příliš využívána, neboť zde také doposud nebyla standardizována. Částečně odkrývá i některé 

nedostatky a nevýhody této poslední zmiňované verze Beckova inventáře deprese, které jsou 

diskutovány v jejím závěru. 

 


