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Příloha 1 - Znění jednotlivých hypotéz 

 Hypotézy prověřující první předpoklad: 

1) U klientů SŠ a VU (µ2) bude signifikantně četnější vyšší skór na škále Odklon v testu 

Strategie zvládání stresu (SVF 78) oproti kontrolní skupině (µ1). 

H0: µ1 = µ2 

HA: µ1 < µ2 

2) U klientů SŠ a VU bude signifikantně četnější vyšší skór na škále Náhradní 

uspokojení v testu Strategie zvládání stresu (SVF 78) oproti kontrolní skupině. 

H0: µ1 = µ2 

HA: µ1 < µ2 

3) U klientů SŠ a VU bude signifikantně četnější vyšší skór na škále Vyhýbání se v testu 

Strategie zvládání stresu (SVF 78) oproti kontrolní skupině.  

H0: µ1 = µ2 

HA: µ1 < µ2 

4) U klientů SŠ a VU bude signifikantně četnější vyšší skór na škále Rezignace v testu 

Strategie zvládání stresu (SVF 78) oproti kontrolní skupině.  

H0: µ1 = µ2 

HA: µ1 < µ2 

 

Hypotézy prověřující druhý předpoklad: 

5) U klientů SŠ a VU (µ2) bude signifikantně četnější nižší skór na škále Kontrola situace 

v testu Strategie zvládání stresu (SVF 78) oproti kontrolní skupině (µ1). 

H0: µ1 = µ2 

HA: µ1 > µ2 

6) U klientů SŠ a VU bude signifikantně četnější nižší skór na škále Kontrola reakcí 

v testu Strategie zvládání stresu (SVF 78) oproti kontrolní skupině. 

H0: µ1 = µ2 

HA: µ1 > µ2 

7) U klientů SŠ a VU bude signifikantně četnější nižší skór na škále Pozitivní 

sebeinstrukce v testu Strategie zvládání stresu (SVF 78) oproti kontrolní skupině. 

H0: µ1 = µ2 

HA: µ1 > µ2 
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Hypotézy prověřující třetí předpoklad: 

8) U klientů SŠ a VU (µ2) bude signifikantně četnější vyšší skór v kategorii „ego-

defense“ (E-D) oproti kontrolní skupině (µ1). 

H0: µ1 = µ2 

HA: µ1 < µ2 

9) U klientů SŠ a VU bude signifikantně četnější vyšší skór v kategorii „extraggression“ 

( E ) oproti kontrolní skupině. 

H0: µ1 = µ2 

HA: µ1 < µ2 

 

Hypotézy prověřující čtvrtý p ředpoklad: 

10) U klientů SŠ a VU (µ2) bude signifikantně četnější nižší skór v kategorii „need-

perzistence“ (N-P) oproti kontrolní skupině (µ1). 

H0: µ1 = µ2 

HA: µ1 > µ2 

11) U klientů SŠ a VU bude signifikantně četnější nižší skór v kategorii „imaggresion“ 

(M) oproti kontrolní skupině. 

H0: µ1 = µ2 

HA: µ1 > µ2 
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Příloha 2 – Výsledky T-testu 

 

Hypotézy HA p-value VU-průměr 
VU-
sm.odchylka SŠ-průměr 

SŠ-
sm.odchylka 

zamítám/nezamítám 
H0 

1 SŠ<VU 0,666 51,00 8,89 53,53 8,94 nezamítám 
2 SŠ<VU 0,700 54,65 10,25 57,02 9,57 nezamítám 
3 SŠ<VU 0,570 52,90 9,83 54,25 8,73 nezamítám 
4 SŠ<VU 0,018 55,73 9,45 53,02 9,21 zamítám 
5 SŠ>VU 0,017 42,31 11,68 48,11 10,86 zamítám 
6 SŠ>VU 0,064 44,80 8,71 48,96 7,73 nezamítám 
7 SŠ>VU 0,053 44,10 9,13 47,94 9,45 nezamítám 
8 SŠ<VU 0,221 5,45 2,53 5,07 2,17 nezamítám 
9 SŠ<VU 0,239 5,30 2,42 4,96 2,11 nezamítám 

10 SŠ>VU 0,946 6,30 2,08 5,60 2,04 nezamítám 
11 SŠ>VU 0,406 6,10 2,19 6,47 2,08 nezamítám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


