Seznam příloh
Příloha č. 1, str. 35: Strukturovaný rozhovor vedený s jedinci z řad laické populace.
1) Setkal/a jste se již někdy s pojmem psychosomatika? Co si pod tímto pojmem
představujete?
2) Myslíte, že je možné, aby váš psychický stav ovlivňoval ten fyzický a naopak?
3) Myslíte, že je možné, aby dlouhodobá nespokojenost či stres byly spouštěči
nemocí?
4) Jak zvládáte stres? Jak se proti stresu bráníte?
5) Jaký přístup podle vás mají dnešní lékaři? Myslíte si, že léčení následků nemoci
(„bolí mě hlava – vezmu si prášek“) je dostačující způsob, jak se trvale uzdravit?
6) Znáte někoho ze svého okolí, kdo trpí psychosomatickým onemocněním? (např.
Migrény, alergické reakce, panické ataky, žaludeční vředy, noční pomočování,
onkologické choroby atp.) Pokud ano, jaké onemocnění a jakým způsobem se u
dotyčného projevuje?
7) Jak se podle vás bude vyvíjet budoucí psychosomatický obraz? Myslíte, že se lidé
na tento fenomén zaměří více nebo naopak se zrychlujícím tempem doby na širší
bádání již nezbyde čas?

Příloha č. 2, str. 39: Strukturovaný rozhovor vedený s jedinci z řad odborné
populace.
1) Jak se z vašeho odborného hlediska stavíte k pojmu psychosomatika?
Uznáváte/neuznáváte? Zajímáte se/Nezajímáte?
2) Jak je podle vás možné, aby bylo zdraví ovlivňováno psychickým stavem a
rozpoložením jedince? Může být stresová situace či negativní emoce„akcí“
vyvolávající „reakci“ v podobě nemoci?
3) Setkal/a jste se někdy během vaší praxe s psychosomatickým případem? Pokud
ano, mohl/a byste tento případ trochu rozvést a popsat? (Mohl/a byste případně

doplnit osobní příběh daného jedince, aby bylo zjevné, že se jednalo o
psychosomatický případ).
4) Je podle vás možné, aby si člověk nemoc zapříčinil sám? Ptám se především na
psychickou stránku. Je vůbec možné, aby si neustálým přemýšlením a negativním
smýšlením člověk přivodil dokonce až onkologické onemocnění?
5) Jak podle vás dnešní populace reaguje na problematiku psychosomatiky? Mají vaši
pacienti o této problematice ponětí?
6) Představme si situaci, že se jedinec dlouhá léta stresoval, přičemž si někde vyčetl
(někdo mu řekl), že dlouhodobý stres negativně ovlivňuje zdraví. Rozhodl se, že se
stresovat přestane. Je možné, aby se fyziologické funkce uvedly opět do normálu?

Příloha č. 3, str. 51: Dotazník předkládaný respondentům z řad veřejné populace. V
souvislosti se stanoveným cílem práce jsem se záměrně soustředila na jedince
v období mladé dospělosti (tj. 25-30 let).

Dotazník k bakalářské práci: „Psychosomatické potíže u dospělých“
Dobrý den,
Jmenuji se Karolína Škodová a ráda bych Vás poprosila o pár minut času k vyplnění
dotazníku k mé bakalářské práci na téma: „Psychosomatické potíže u dospělých“.
Můžete si vybrat jednu či více odpovědí. Veškeré odpovědi jsou anonymní.
Předem Vám děkuji za spolupráci.
1) Znáte pojem psychosomatika?
a) ano
b) ne
2) Je podle Vás možné, aby psychický stav ovlivňoval ten fyzický (a naopak)?
a) ano
b) nevím
c) ne
3) Může být podle Vás stres/negativní emoce spouštěčem nemoci?

a) ano
b) ne
4) Jak se bráníte proti stresu či špatné náladě?
a) Sportuji
b) Spím
c) Zajdu na „dvojku“ s kamarádem/kou
d) Jím
e) Jdu na koncert/do divadla/do kina
f)

Stres a špatnou náladu překonávám obtížně

g) Vlastní odpověď: ......................................................................................................
5) Jak vnímáte dnešní přístup lékařů? Zajímá se Váš doktor i o příčiny vzniku
nemoci, nebo se soustředí především na následky?
a) Přístup lékařů je v pořádku, jsem s ním spokojen/a.
b) Přístup lékařů je celkem dobrý, když potřebuju, většinou mi předepíší nějaké
prášky, takže se vyhnu dalším vyšetřením a „běhání“ po doktorech.
c) Přístup lékařů se mi nelíbí, ale nevím, co změnit.
d) S přístupem lékařů jsem celkem spokojen/a, jen u některých mi chybí větší ochota
a širší pohled na příčinu vzniku dané nemoci.
e) Vlastní odpověď: .........................................................................................................
6) Vnímáte signály, kterými Vám tělo dává najevo, když se mu něco líbí/nelíbí?
a) ano
b) nevím
c) ne
7) Setkal/a jste se již někdy s jakýmkoliv psychosomatickým onemocněním - tj.
onemocnění bez jakýchkoliv somatických nálezů, přičemž přetrvávaly bolesti či
komplikace? (př. různé vyrážky, astma, bolesti břicha, migrény, hypertenze
apod.)
a) ano
b) nevím
c) ne
8) Pohlaví

a) Žena
b) Muž

