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Teoretické ukotvení

• Psychosomatika je postavená na vyváženém posuzování 
objektivních tělesných nálezů, subjektivních stavů duše a 
životní situace pacienta (Poněšický, 2012).

• Psychosomatika vychází z komplexního přístupu, to 
znamená, že člověk je bio-psycho-sociálně-spirituální 
komplex (Poněšický, 2002).

• Diatéze je konstituční náchylnost člověka k určité nemoci 
získaná geneticky nebo biochemickými změnami v 
organismu (Křivohlavý, 2009).



• Hormonální změny ovlivňují mozek, chování 
a psychický stav jedince, přičemž hormonální systém 
s nervovým a imunitním tvoří trojjediný systém 
přenosu informací (Baštecký, 1993).

• Endokrinní poruchy mohou být někdy diferenciálně 
diagnostikovány jako duševní onemocnění 
(Schreiber, 2004).



• Štítná žláza funguje jako emoční štít, pokud je žena 
senzitivní - emotivní, pod tlakem citových problémů, 
objevuje se u ní emoční napětí, to oslabí činnost 
štítné žlázy, což snižuje odolnost ženy vůči 
negativním emocím a zvyšuje napětí. Je nutné 
zkoumat individuální citlivost pacientky a její životní 
situaci (Hnízdil, 2013). 



Výzkumný problém

• Liší se ženy trpící onemocněním štítné žlázy v 
emočním regulování, emocionálním zázemí a zvládání 
stresu ve srovnání se skupinou zdravých žen?

Cíl výzkumu

• Srovnání schopnosti regulace emocí, zvládání stresu 
a domácího zázemí u žen trpících onemocněním 
štítné žlázy a u skupiny zdravých žen.



Design výzkumu

• Kvantitativní studie

• Explorace a deskripce dané problematiky

• Diferenciační studie – rozdíl mezi dvěma skupinami

• Techniky získávání dat – dotazníkové šetření



Metody získávání dat

• Dotazníkové šetření:
- ERQ
- EMBU
- SVF
- otázky vlastní konstrukce

• Posuzovací stupnice, subjektivní hodnocení, 
nestandardizované dotazníky.



Hypotézy
• H1: Ženy trpící onemocněním štítné žlázy skórují v subškále 

„přehodnocení“ v ERQ nižšími skóry oproti ženám bez 
obtíží se štítnou žlázou.

• H2: Ženy trpící onemocněním štítné žlázy skórují v subškále 
„potlačení“ v ERQ vyššími skóry oproti ženám bez obtíží se 
štítnou žlázou.

• H3: Ženy trpící onemocněním štítné žlázy skórují v subškále 
„odmítání“ v EMBU vyššími skóry oproti ženám bez obtíží 
se štítnou žlázou.



• H4: Ženy trpící onemocněním štítné žlázy skórují v subškále 
„emoční vřelost“ v EMBU nižšími skóry oproti ženám bez 
obtíží se štítnou žlázou.

• H5: Ženy trpící onemocněním štítní žlázy skórují v 
pozitivních strategiích zvládání stresu v SVF nižšími skóry 
oproti ženám bez obtíží se štítnou žlázou.

• H6: Ženy trpící onemocněním štítné žlázy skórují v 
negativních strategiích zvládání stresu v SVF vyššími skóry 
oproti ženám bez obtíží se štítnou žlázou.



Charakteristika výzkumného souboru

• Základní soubor: všechny ženy v Olomouckém a Zlínském 
kraji ve věku 30-65 let.

• Výběrový soubor: ženy zahrnuté do výzkumu (celkem 200).

• Počet respondentek je 172 z toho 108 žen zdravých a 66 
žen trpících onemocněním štítné žlázy.

• Pravděpodobnostní metody výběru (cluster sample) -
příležitostný výběr, záměrný výběr přes instituci.



Popis sběru dat

• Sběr dat od září 2013 do března 2014.
• Každá respondentka vyplňovala celou testovou 

baterii.
• Čas vyplňování byl v rozsahu 20-60 min.
• Prezentace výzkumu jako sebeposuzovacího 

dotazníku.
• Finanční plán cca 2000 Kč.
• Časový plán cca ¾ roku.



Metody zpracování a analýzy dat

Zpracování dat

• Převod HS z dotazníků do Microsoft Excel
• Zpracování dat v programu Statistica 12

Výběr testových metod
• Velikost a homogenita souboru 
• Ověření normality dat pomocí Shapiro-Wilkova W testu

T-test pro 2 nezávislé skupiny Mann-Whitneyův U test



Etika a omezení výzkumu

Etika
• Dobrovolná účast 
• Anonymita
• Kontakt na výzkumnici
• Budoucí spolupráce 

Omezení
• Zkreslení dat 
• Specifikace skupin
• Neochota pacientek
• Neochota lékařek
• Nespolehlivost metod



Výsledky

Popisná statistika

• V popisné statistice nebyly rozdíly mezi skupinami.
• Otázky vlastní konstrukce – není rozdíl ve 

spokojenosti v partnerském vztahu ani v životní 
spokojenosti u těchto dvou skupin.

• U žen trpících onemocněním štítné žlázy jsme dále 
zjišťovali druh onemocnění (hypotyreóza), léky 
(euthyrox), operace (ne), genetika (ženy).



Hypotézy
• Jedna hypotéza přijata, pět zamítnuto na hladině 

α=0,05

• H2: Ženy trpící onemocněním štítné žlázy skórují v 
subškále „potlačení“ v ERQ vyššími skóry oproti 
ženám bez obtíží se štítnou žlázou.



• Krabicový graf pro subškálu „potlačení“



• Hypotézy v souvislosti se zvládáním stresu byly 
koncipovány pouze jako negativní a pozitivní, rozdíl 
mezi skupinami se však v jedné subškále objevil v 
rámci negativních strategií.

• Ženy trpící onemocněním štítné žlázy používají 
strategii zvládání stresu rezignace signifikantně více 
oproti ženám bez tohoto onemocnění.



• Krabicový graf pro subškálu „rezignace“



• Hypotézy o rodinném zázemí jsme dle teorie sestavili 
na emoční vřelosti a odmítání. Rozdíl se však projevil v 
subškále hyperprotektivita.

• Ženy zdravé uvádějí, že mají mnohem 
hyperprotektivnější rodiče než ženy trpící 
onemocněním štítné žlázy.



• Krabicový graf pro subškálu „hyperprotektivita“



Shrnutí
• Problematika psychosomatické koncepce.

• Endokrinologická onemocnění zaměňována s duševními 
onemocněními.

• Vztah mezi negativním zvládáním stresových situací a 
onemocněním štítné žlázy.

• Potlačování emocí v souvislosti s onemocněním.

• Výchova rodičů ve vztahu k budoucímu onemocnění.
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