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Souhrn: V německých a českých zdravotnických zařízeních proběhl výzkum pacientů 
z hlediska diferenciálního modelu inkongruence. Zkoumáno bylo 291 žen  a mužů 
s diagnózami: F10 – F19, F32-F34,F40, F41-F19 a F50-F54. Nemocní byli testováni na 
začátku léčby Regensburských inventářem analýzy inkongruencí. Získaná data pak byla 
zpracována multivariační analýzou variance. V mnoha směrech byly nalezeny rozdíly 
v duševním životě i v behaviorálních charakteristikách zkoumaných. Některé rozdíly jsou 
specifické pro jednotlivé typy poruch zdraví. 
 
Klí čově slova: diferenciální model inkongruence, Regensburský inventář analýzy 
inkongruencí,  psychoterapeutický výzkum, rogersovská psychoterapie 
 
Summary: In the german and czech medical institutions ran an investigation of patients, from 
a differential incongruence-model point of view. 291 women and men with the diagnoses 
F10-F19, F32-F34,F40, F41-F19 a F50-F54 were included in this study. At the beginning of 
the therapy the patients had been tested with the Regensburgian incongruence-analytical 
index. In many cases differences in the mental life as well as in the behavioral characteristics 
of the examined persons were found. Some of the differences were specifical for the 
individual  types of health disorders.  
 
Key words: differential incongruence-model, Regensburgian incongruence-analytical index, 
psychotherapeutical research, Person – centered therapy. 
 
Cílem příspěvku je přinést čtenáři prvé informace o deskriptivním a srovnávacím výzkumu, 
jehož cílem bylo popsat a zjistit prožitkové struktury u různých  skupin psychiatrických 
pacientek a pacientů, kteří byli indikováni pro psychoterapeutickou léčbu. Výzkum se 
uskutečnil převážně na německé populaci (225 osob), z českých nemocných (v počtu 66) se 
jednalo o osoby závislé na návykových látkách (F 10.2). 
Sdělení navazuje na výzkumné práce, jež v našem odborném tisku již byly publikovány a na 
které čtenáře odkazujeme v případě jeho hlubšího zájmu o problematiku (Vymětal, Speierer, 
1999a, Vymětal, Speierer, 1999b). Též upozorňujeme, že práce je psána v rámci výzkumného 
záměru CEZ:J13/98:1111 0000 7. 
 
Teoretickým východiskem výzkumu je diferenciální model inkongruence, jehož tvůrcem je 
německý autor příspěvku.  
 
Inkongruence v tomto pojetí vznikne, jestliže lidský jedinec nemůže subjektivně významnou 
zkušenost zařadit do sebepojetí a ani se s ní nevyrovná pomocí psychických obranných 
mechanismů či jinými způsoby, jimiž překonává náročné životní situace (coping). Jedná se de 
facto o přetrvávající a alespoň částečně uvědomovaný rozpor, projevující se nejčastěji tenzí, 
která obvykle ústí v symptomy z oblasti úzkosti, deprese, případně nastává jejich somatizace. 
V diferenciálním modelu jsou rozlišovány různé typy inkongruencí a jejich dynamika vzniku a 
udržování (blíže viz Speierer, 1994, Vymětal, Rezková 2001). 
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Zkoumaný vzorek, jak již bylo uvedeno, tvořilo 291 nemocných indikovaných pro 
psychoterapeutickou léčbu jakožto léčbu prvé volby (k dispozici byly zejména rogersovské, 
behaviorální a eklektické přístupy). U 132 nemocných byla diagnostikována závislost na 
návykových látkách (F 10 - F 19), u 54  depresivní onemocnění (F 32 – F 34), 15 pacientek a 
pacientů trpělo fobickou úzkostnou poruchu (F 40), 28  panickou poruchou (F 41), 19 bylo 
léčeno pro obsedantně kompulzivní poruchu (F 42) a  43 osob bylo diagnostikováno v rámci 
behaviorálního syndromu spojeného s fyziologickými poruchami a somatickými faktory – 
zejména se jednalo o poruchy příjmu potravy (F 50 – F 54).  
132 (47,8%) osob zařazených do výzkumu bylo žen a 152 (52,2%) mužů, přičemž věkové 
rozpětí obnášelo 18-63 let (10,3 SD). 37,1% nemocných uvedlo, že jsou svobodné, 41,6% 
bylo vdaných či ženatých, 18,6% ovdovělých a 18,9% bylo rozvedeno či odloučeno. Poměrně 
velký počet pacientek a pacientů – 47,5% nemělo zaměstnání, nejvyšší dosažené vzdělání jen 
základní uvedlo 44,7% osob(podrobné demografické údaje charakterizující zkoumaný vzorek 
jsou k dispozici u českého autora příspěvku). 
Před zahájením léčby byli všichni nemocní otestováni Regensburským inventářem analýzy 
inkongruencí (RIAI), formou A a získaná data dále zpracována pomocí multivariační analýzy 
variance. 
 

Regensburský inventář analýzy inkongruencí se od své první publikace v r. 1997 stále 
vyvíjí a ověřuje. K dispozici jsou nyní tři formy dotazníku (celková – G a dvě poloviční A a B) 
a předběžné normy (z – hodnoty).  

 RIAI byl sestaven tak, aby zjišťoval zdravotní stav pacienta před terapií, v jejím 
průběhu a po jejím skončení, a to ve čtyřech oblastech duševního života a chování 
prostřednictvím 15 škál: tři škály zjišťují zdravý potenciál člověka, šest škál zdroje osobních 
těžkostí a inkongruence, dalšími šesti škálami zjišťujeme zdravotní obtíže a omezení 
způsobená inkongruencemi. Škály operacionalizují tři konstrukty teorie rogersovského 
přístupu: a/ kongruence (shoda mezi selfkonceptem a zkušenostmi a schopnost průběžně 
zařazovat nové zkušenosti do sebepojetí) jakožto žádoucí a zdravá charakteristika osobnosti, 
b/  inkongruence a jejich zdroje tvořící psychopatogenní faktory a c/zdravotní symptomy a 
ekvivalenty inkongruencí (projevující se zejména v myšlení, prožívání a chování člověka). 
Další oblast RIAI zjišťuje ve dvou škálách hlavní symptomy psychiatrických onemocnění 
v souladu s Mezinárodní klasifikací nemocí (Smolík, 1996). Na 10 škálách pak zachycujeme  
krátkodobý, aktuální  stav a zkušenosti nemocných (sebehodnocení se týká intervalu 
posledních 7 dnů) a  5 dalších škál vypovídá o stavu a zkušenostech testovaných osob 
v minulosti a v dětství (podrobnější popis RIAI in: Vymětal, Hoskovcová, Speierer, 1998). 
 
Výsledky výzkumu lze ve zkratce vyjádřit takto: mezi šesti diagnostickými skupinami (podle 
MKN 10) a kontrolní zdravou skupinou (dáno normami RIAI) se projevily v mnoha směrech 
rozdíly v duševním životě i v behaviorálních charakteristikách.   
Zjistilo se, že některé tyto rozdíly jsou specifické pro jednotlivé duševní poruchy.  

Konkrétně: nemocní, kteří jsou léčitelní psychoterapií a mající problémy se závislostí 
na návykových látkách  dosahují ve srovnání s ostatními diagnostickými skupinami ve 
škálách RIAI výsledků blížících se či dosahujících norem. Z-skóry těchto pacientů jsou 
s výjimkou zdrojů inkongruence v pásmu normy zdravé populace. Tato diagnostická skupina 
(F10-F19) se od ostatních liší nejpodstatněji, přičemž při celkovém posouzení jsou rozdíly 
mezi ostatními diagnostickými skupinami menší a diferencované. Bližší údaje o závislých 
pacientech (včetně výsledků jejich psychoterapeutické a částečně i socioterapeutické péče), a 
to z pohledu rogersovského přístupu,   lze nalézt v dřívějších  studiích autorů (Speierer, 2000, 
Vymětal, Speierer, 1999 b). V dalším textu nejsou  výsledky osob závislých na návykových 
látkách (F10-F19) uváděny a uvažovány. 
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Pokud jde o osobnostní kongruenci a vůbec zdravé zdroje osobnosti, tak pacientky 
a pacienti s obsedantně kompulzivní poruchou a s fobickou úzkostnou poruchou  si výrazně 
uvědomují sebe sama a tyto své charakteristiky (jako je kupříkladu tolerance k inkongruenci) i 
vlastní možnosti. Jejich  prožívání se vcelku pohybuje v průměru kontrolní skupiny. Protože 
zjištěné zdroje zdravého prožívání lze v rámci psychoterapie zachytit, posílit, a tak změnit  
současný stav pacienta ovlivněného  různými „obrannými strategiemi“, měli bychom 
zmíněnému tématu při práci s nemocnými věnovat zvláštní pozornost. Zdravé osobnostní 
zdroje jsou oproti tomu nejslabší  u pacientů s depresemi a poruchami nálad  a u pacientů 
s panickou poruchou. Jejich prožívání je v této oblasti výrazně pod průměrem kontrolní 
skupiny. Pacienti a pacientky s poruchami příjmu jídla  a i s jinými psychosomatickými 
obtížemi(F50 - F54) jsou, pokud jde o jejich zdravé osobnostní zdroje, mezi ostatními 
diagnostickými skupinami někde v průměru a blízko dolní hranici průměrných hodnot 
kontrolní skupiny.  

Pokud jde o zdroje zátěže a inkongruence které jsou z velké části intrapsychické 
povahy a podmíněné komunikačně, dispozičně a životními událostmi, tak zde nebyly mezi 
diagnostickými skupinami shledány signifikantní rozdíly, avšak nalezli jsme nepříznivé 
rozdíly ve srovnání se zdravou kontrolní skupinou. Tyto výsledky svědčí pro teorii 
rogersovské psychoterapie, kde je přítomnost a prožívání inkongruencí považováno za 
centrální tématiku nezávislou na diagnóze pacienta.  
Pokud jde o symptomy a ekvivalenty inkongruence v současnosti, tak nejvýraznější potíže 
a  omezení pociťují pacienti s panickou poruchou. Jejich hodnoty leží výrazně nad 
průměrnými hodnotami kontrolní zdravé skupiny. Nejméně výrazné potíže a omezení naopak 
pociťují pacienti s fobickou úzkostnou poruchou. Jejich hodnoty leží v pásmu průměru 
kontrolní zdravé skupiny. Tytéž symptomy a ekvivalenty inkongruence hodnocené však 
v minulosti jsou též u nemocných různých diagnostických skupin diferencované. Pacientky a 
pacienti s obsedantně kompulzívní poruchou vnímali omezení stejně silně jako pacienti 
s panickou poruchou a obě skupiny se pohybovaly významně nad průměrnými hodnotami 
kontrolní skupiny. Pacienti s fobickou úzkostnou poruchou  oproti tomu vykazují nejnižší 
omezení a byli v tomto významu v minulosti „nejzdravější“.  
A jaká se ukázala být u zkoumaných osob situace ve výskytu a tíživosti psychiatrických 
symptomů včetně komorbidity t ěchto obtíží v přítomnosti? Nejvyšší psychopatologie a 
komorbidita se projevily u nemocných s panickou poruchou a téměř ve stejné míře i u 
pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou. V pásmu nadprůměru ve srovnání s kontrolní 
zdravou skupinou se pohybují také střední hodnoty pacientů s depresívní poruchou a 
dystymií, jakož i u pacientů s poruchami příjmu jídla nebo s některou z  dalších 
psychosomatických poruch. Nejnižší psychopatologie a psychiatrická komorbidita 
v současnosti se projevila opět u fobické úzkostné poruchy, kde se hodnoty pohybují na horní 
hranici průměru  kontrolní skupiny. V oblasti výskytu psychiatrických příznaků a 
komorbidity v minulosti a v dětství se neprokázaly žádné statisticky významné rozdíly mezi 
pěti diagnostickými skupinami. Zajímavé však je, že se zde projevila souvislost mezi 
zdravotními potížemi a rodinným stavem. Svobodné osoby a osoby žijící v manželství 
udávaly v minulosti a dětství méně psychiatrických symptomů než rozvedení, odděleně žijící 
nebo ovdovělí pacienti. 
          Diskuze: Nejzávažnější psychopatologii podle výsledků RIAI vykazují pacienti 
s panickou poruchou. Byla u nich shledána zřetelná negativní očekávání vzhledem k 
budoucnosti společně s prožívanými komunikačními deficity, jež si jistě zaslouží zvláštní 
psychoterapeutickou pozornost. Dalším těžištěm léčby psychologickými prostředky by měly 
být současné symptomy a ekvivalenty inkongruence ve formě pocitů nedostačivosti a 
sníženého sebehodnocení. Za zmínku stojí i  komorbidita s fobií ze zvířat, dále s neurčitými 
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bolestmi a dalšími tělesnými symptomy, jakož i přítomnost depresivních pocitů bezcennosti a 
bezmoci. 
Nemocní s depresivní poruchou a dystymií trpí nejvíce absencí zdravých (stenických) zdrojů 
ve svém vědomém prožívání. Subjektivně se zejména trápí pociťováním inkongruencí v rámci 
sebepojetí. Často úkorně vnímají a hodnotí  diskrepanci mezi svými ideálními cíly (jež se jim 
jeví být nedosažitelné), stejně jako snahu být vždy dobrými, laskavými a tím, jak u sebe 
zmíněné skutečnosti posuzují. S ohledem na předchozí zjištění bychom měli  nemocné 
psychoterapeuticky vést, posilovat jejich žádoucí osobnostní zdroje u umožnit jim získat nové 
kongruentní zkušenosti (což se děje zvláště emoční a vztahovou korektivní zkušeností a 
prohloubeným porozuměním sobě). 
Nemocní s obsedantně kompulzivní poruchou trpí hlavně současnými psychiatrickým 
symptomy z této oblasti, ale mnohdy i paranoidními myšlenkami, obavou ze ztráty 
sebekontroly a také depresivními myšlenkami a pocity. Proto by se u velké části těchto 
pacientů měla zvážit vedle psychoterapie i vhodnost farmakoterapie. 
Nemocní s poruchami příjmu jídla a dalšími psychosomatickými poruchami vykazují podle 
RIAI méně výraznou psychopatologii, než tři dříve jmenované skupiny. I zde se jako užitečné 
těžiště terapie jeví tematizování zdrojů inkongruence v oblasti nedosažitelných ideálů, 
negativního očekávání stran budoucnosti, stejně jako konfliktů s jejich partnery. 
Pacienti s fobickou  úzkostnou poruchou projevují podle RIAI nejnižší psychopatologii. 
Jelikož se jejich prožívání (s výjimkou vědomí zdrojů inkongruence) pohybuje v mezích 
průměru kontrolní skupiny, zdá se být u nich  rogersovská psychoterapie indikována jen 
podmíněně a metodou volby bude spíše kognitivně behaviorální přístup. 
(Pro případné zájemce jsou statistické podklady, tabulky a podrobnější informace o výzkumu 
k dispozici u autorů příspěvku). 
Závěrem:  poznatky této studie, byť jistě omezené možnostmi klinického výzkumu, velikostí 
skupin zkoumaných osob a nakonec i použitou metodikou (dotazník a sebeposouzení),  
upozorňují na vhodnost diferencovaného terapeutického (tedy i psychoterapeutického) 
přístupu, jenž by se mohl promítnout do léčebné praxe u pacientek a pacientů jednotlivých 
diagnostických skupin. Rozhodně stojí za to se zkoumanou problematikou dále zabývat.  
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