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Souhrn:  
V následujících čtyřech psychických oblastech bylo zkoumáno 291 pacientek a pacientů 
léčených psychoterapií: zdravé osobnostní zdroje a schopnosti, důvody zátěže,  potíže 
v oblasti prožívání, chování a myšlení, hlavní symptomy vyjádřené prostřednictvím  DSM 
(osa I). Data z předchozích oblastech byla sejmuta pomocí  Regensburského inventáře 
analýzy inkongruencí. Vedle aktuálního stavu byly zkoumány i minulé zkušenosti pacientek a 
pacientů. Při statistickém zpracování bylo zohledněny kategorie: pohlaví, stáří, nejvyšší 
dosažené vzdělání, stav, sociální podmínky, zaměstnání a diagnóza dle  MKN-10. Zjistili 
jsme rozdíly ve strukturách prožívání mezi šesti  diagnostickými  skupinami pacientek a 
pacientů ve srovnání s kontrolní skupinou osob zdravých. Z diskuze vyplynuly závěry  pro 
rogersovskou psychoterapii rozhovorem. 
 
Vysvětlivky: 
Psychoterapie rozhovorem (rogersovská psychoterapie) patří mezi směry humanistické 
psychoterapie. Empatická akceptace a opravdovost terapeuta ve vztahu k nemocným  vede 
k rozvinutí jejich introspekce (sebeexplorace, explikace) a jsou nutnou podmínkou léčebného 
úspěchu. 
Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické společnosti (DSM) se používá 
od r. 1980. Poruchy psychického zdraví se zachycují deskriptivním způsobem na pěti osách. 
Na ose I  se zaznamenávají všechny duševní poruchy kromě poruch osobnosti a mentální 
retardace. 
Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN – 10) platí od r. 1992. Každá porucha zdraví se 
vyjadřuje kódem složeným z písmen a čísel. Na ose I se zaznamenávají klinické diagnózy 
všech typů  poruch, kterými pacientka či pacient trpí (např. F 32.0 je lehká depresivní 
epizoda). 
Diferenciální model inkongruence (DIM) umožňuje popsat a zachytit vnitřní rozpory 
(inkongruence), jež  jsou součástí etiopatogeneze mnoha poruch zdraví. 
Regensburský inventář analýzy inkongruencí (RIAI) je dotazník, jímž zachycujeme 
výskyt, dynamiku a rozvoj inkongruencí, a to na 15 znakových škálách (např. postoj 
k onemocnění, zátěž způsobená životními událostmi) a na 9 výsledných škálách (např.úroveň 
sebepojetí, interpersonální zdroje inkongruencí). RIAI je vhodný  jako indikační nástroj při 
rozhodování o užití  psychoterapie a k zachycení průběhu a výsledků psychoterapeutické 
léčby. 
(Statistické vysvětlivky: Cronbachovo alfa – zjišťujeme jím reliabilitu, tedy konzistenci a 
spolehlivost měření. Analýza variance – soubor metod sloužících k odhadu vlivu nezávisle 
proměnných znaků na závisle proměnné znaky. MANOVA – multivariate analysis of 
variance). 
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