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Abstrakt 

 

Alexithymie je narušenou regulací emocí: jedná se o neschopnost identifikovat a 

verbalizovat vlastní pocity a emoce. Projevuje se nedostatečnou kapacitou 

adaptovat se v náročných, emocionálních a vztahových situacích, je proto 

považována za důležitý faktor vzniku psychosomatických nemocí. 

První část této práce vysvětluje pojem alexithymie z hlediska psychosomatické 

tradice a podává přehled diagnostických metod. Také probírá důležité otázky ve 

vztahu k vyšetřování v prostředí potřeb medicínské praxe. 

Empirická část experimentálně ověřuje dvě metody měření alexithymie: dotazník 

TAS-20 a index alexithymie Rorschachova testu. Srovnává míru alexithymie u 

pacientů s chronickými bolestmi bederní páteře s běžnou populací. 

Výsledky prokazují spíše nízkou míru alexithymie u skupiny pacientů. V souladu 

s hlavními cíli této práce: v rámci přiblížení problematiky chronických bolestí 

bederní páteře a diagnostiky alexithymie,  hraje odlišení těch méně 

psychosomatických od těch více alexithymických hlavní úlohu. Zejména pak pro 

volbu optimálního psychoterapeutického přístupu. 

 
 
Klíčová slova: alexithymie – psychosomatika – chronická bolest – TAS-20 – 
Rorschach test 
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Abstract 

 

Alexithymia is an impaired regulation of emotions: it is the inability to identify 

and verbalize own feelings and emotions. It is a deficit in the ability to adapt to 

challenging, emotional and relationalship situations and is therefore considered as 

an important factor in the psychosomatic illness.  

The first part of this work explains origin of the term alexethymia from 

psychosomatic tradition and also diagnostic methods. This raises questions about 

its investigation in the context of contemporary medical treatment. 

The empirical part of the work experimentally tests two methods of measurement 

of alexithymia: a questionnaire TAS-20 and Alexithymia index on Rorschach test. 

Compares alexithymia rate in patients with chronic low lumbar spine pain that are 

indicated for operative treatment with the general population. 

Results demonstrate the likely low alexithymia in group of patients. Contributing 

to the basic objectives of the work: approximation to the population with chronic 

back pain, a contribution to alexithymia diagnosis, differentiation of the less 

psychosomatic from those where alexithymia in the etiopathogenesis of pain plays 

major role. It is also regarded as important and in particular the indication of 

optimal psychotherapeutic approach. 

 

Key words: Alexithymia – psychosomatics – chronic pain – TAS-20 – Rorscach 

test. 
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1 ÚVOD 

 

Od června 2006 jsem coby psycholog nastoupila do Fakultní nemocnice 

v Motole na Gynekologicko-porodnickou kliniku a na Spinální jednotku, od ledna 

roku 2008 jsem svůj úvazek rozšířila o péči o pacienty Spondylochirurgického 

oddělení. Již dnes, po 3 a půl letech, mohu mluvit o mnohých zajímavých a 

inspirujících zkušenostech psychologa v prostředí velké nemocnice. Mezi 

zdravotníky stále přetrvává neznalost pozice a práce psychologa. Současně je 

velkou výhodou otevřené pole k realizaci, kdy „půda neoraná“ bývá v lecčems 

příjemnější, než jakkoli „vyjeté koleje“. 

Také na Spondylochirurgii jsem prvním psychologem od dob založení 

tohoto oddělení v r. 2002. Potřeba psychologa zde vzniká současně s množícími 

se případy pacientů, kdy psychosociální problematika nepříznivě intervenuje do 

procesu léčby. Pacienti pod vlivem různých životních stresorů, změn, depresivity, 

vyčerpání, sekundárních zisků z invalidity a nejrůznějších osobnostních faktorů 

jen obtížně rehabilitují a náročný proces rekonvalescence nepřináší žádoucí 

výsledek. Degenerativní onemocnění páteře jsou velmi propojena s životním 

stylem, se způsoby zvládání intrapsychické zátěže, s podobou emočního 

reagování, přetrvávání emočních stavů a tenze. Bolestmi zad, jakožto těžkými 

bolestmi pohybového aparátu s destruktivním dopadem na život, je psychika 

zpětně sekundárně zasahována. Jsou jedním z typických psychosomatických 

onemocnění dnešní doby. Pro psychologa otevírají široké pole možností, jak 

k psychologické diagnostice, tak k psychoterapii. 

Ráda bych cestou této práce rozšířila své znalosti z problematiky 

psychosomatiky. Mé velké oblibě se těší Rorschachův test. Vybrala jsem si tedy 

právě problematiku alexithymie, konkrétně Index alexithymie, s kterým před 

několika lety přišel italský autor Porcelli (2002). Spolu s ním také novou, nově 

českou verzi dotazníku TAS-20 (Taylor, Bagby, Parker, 1994), metodu pro 

diagnostiku alexithymie, ve světě široce užívanou. Obě tyto metody bych ráda 

ověřila na vzorku našich pacientů. 
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Doufám tedy, že mi tato práce přinese mnohá nová zjištění a poznatky o 

psychosomatice pacientů s bolestmi bederní páteře a budu následně lépe a lépe 

schopna rozumět psychologickým faktorům zhoršujícím jejich bolesti. 
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2  PROBLEMATIKA 

 

2.1 Historie a zavedení pojmu alexithymie 

 

Pojem alexithymie je historicky spjatý s oblastí psychosomatiky. Nejprve 

proto bude nastíněn vývoj psychosomatického pohledu, poté si přiblížíme vznik a 

definici pojmu alexithymie. 

 

2.1.1 Psychosomatická tradice 

 

Existují nejednotné názory ohledně úplných počátků psychosomatického 

myšlení. Někteří je datují od dob publikací Helen Flanders Dunbarové, 

graduované filozofky, teoložky, psycholožky a lékařky, zakladatelky Americké 

psychosomatické společnosti. Ta se ve svých dílech, prakticky jako první, věnuje 

vztahu emocí a těla, mysli a těla, shrnuje dosavadní výzkumy a pojednává o 

psychosomatických diagnózách. (Traue, Pennebaker, 1993)  

Jiní shledávají psychosomatický přístup k druhému člověku tak starý, jako 

lidstvo samo. (Tress et al., 2008) V Herakleitově fragmentu 67a (via Tress et al., 

2008)  můžeme číst, že stejně jako pavouk, který neprodleně opravuje přetržené 

vlákno své sítě, také lidská duše putuje ihned tam, kde došlo k poranění libovolné 

části těla, znepokojená kvůli poranění těla, s nímž je pevně svázána ve vztahu. 

Teprve v 17. století Descartův dualismus duše a těla nadále zvýhodnil vývoj více 

přírodovědeckých modelů: podle Descarta sice duše pohybuje tělem a tělo působí 

na duši, avšak je třeba dbát na pojmenování různými pojmy, které by neměly být 

užívány současně. 

Doba osvícenství znamenala rozkvět všech vědních oborů. Princip autority 

byl setřesen, oblibě se těšila empirická analýza a teoretická syntéza, používání 

matematických modelů prostoupilo a ovlivnilo všechny odvětví vědy, zejména 

pak medicínu.  
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Reakci směrovanou proti osvícenství zformovaly v 18. a 19. století 

romantické proudy, ve formě různých antropologií, shledávajících v tajemném 

základu přírody také základ vlastní duše. Proto tolik silné porozumění pro 

nevědomé, sny, duševní nemoci, parapsychologii a skryté síly osudu. Také u 

Sigmunda Freuda se setkáváme s typicky romantickými modely uspořádání, např. 

zákon polarit. Pojednávala-li romantika o protikladech den – noc, síla – materie, 

tíže – světlo, pak se u zakladatele psychoanalýzy jedná o subjekt - objekt, aktivitu 

– pasivitu, Eros – Thanatos. Až do současnosti podobná schémata vídáme na trhu 

s psychologickou a esoterickou literaturou, ve kterých je využíváno běžné lidské 

potřeby jednoduchých vysvětlení (Tress et al., 2008).  

Gustav Carus, lékař, malíř, etolog a fyziognomik ve své knize r. 1846 

prohlásil, že nevědomí je klíčem k poznání podstaty vědomé duševní činnosti, 

přičemž nevědomí zahrnuje ve stejné míře jak somatické, tak duševní procesy.  

Artur Schoppenhanuer vidí člověka jako iracionální bytost, řízenou 

vnitřními silami – vlastní vůli, kterou však člověk nezná a sotva o ní něco tuší. Jde 

o vůli zachovat sebe sama a ještě silnější vůli k rozmnožování. Pohlavní vztah 

„...vždy představuje připravenou látku ke všem narážkám a žertům, pohlavní 

vztah je nevyčerpatelným zdrojem vtipu.“ Na Schoppenhauera navazuje Friedrich 

Nietzche, který vidí člověka jako neustále hnaného vůlí k moci, v níž však 

neustále klame sám sebe i své bližní. „U všeho, co určitý člověk ukáže, se 

můžeme ptát, co musí skrývat. Od čeho musí odvádět pozornost.. Neboť každý je 

sám sobě tím nejvzdálenějším, protože podstatná část jeho individua se nachází 

v nevědomí.“ Myšlenky zformulované Nietzchem a Schoppenhauerem představují 

teze rané psychoanalýzy. Stejně tak i Freud a jeho pokračovatelé vycházejí 

z konceptu nevědomí, jako říše atavistických tužeb, pocházejících z raných stádií 

jednotlivce i lidstva. Freud v léčbě konverzních potíží Anny O. předkládá postup, 

kdy odmítanému dětskému životu v pacientovi je přisouzena vážnost a hodnota. 

Doposud možná zatracovaná dětskost stoupá do postavení toho, co spolu smějí 

dospělí lidé po právu probírat a zvažovat, ale také, co mohou společně 

vybojovávat a snášet. (Tress et al., 2008, s.28) 

V Německu na přelomu 19. a 20. století vzniká Heidelberská 

psychosomatická škola s významnou postavou von Weizsäckera. Ten předkládá 
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smysluplnost lidského utrpení, které podněcuje léčivé vhledy pro tělesně – 

duševní vývoj. Von Weizsäckerovi se v jeho koncepci formujícího se kruhu 

podařilo odkrýt subjektivní prožitkovou sféru, až k nitru fyziologie, biologickým 

procesům smyslových výkonů a motoriky. Subjektivita totiž stojí již na samém 

počátku každého vnímání a každého pohybu. Nepřetržité střídající se zjevování 

těla v duši a duše v těle je jádrem formujícího se kruhu. Ukazuje, jaký dopad 

mohou mít vášnivá životní hnutí každého člověka na jeho žaludek, střeva či 

oběhový systém. (Tress et al., 2008) 

 

2.1.2 Pojem alexithymie a jeho historie 

 

Současná formulace pojmu pro obtíže v uvědomování a komunikaci emocí 

se v psychologii datuje k počátku 70. let. První známky jsou však již jsou patrné 

od let čtyřicátých. 

Ve 40. letech 20. století vzbudily pozornost práce Herolda G. Wolfa a jeho 

kolegů. S pacienty vedli interview indukující napětí, v jeho rámci pokládali 

osobám otázky na témata spojená s určitým ohrožením a současně prováděli 

fyziologická měření relevantní pro daná konfliktní témata, obrany a dané nemoci 

(např. měření svalového napětí u bolestí hlavy, reakce na nosní sliznici u 

chronické rýmy apod.). Dospěl k závěru, že konkrétní emoce jsou spojeny 

s konkrétními chronickými zdravotními obtížemi. Zdravotní problémy jsou dále o 

to zjevnější, jestliže určité emoce nejsou otevřeně vyjadřovány a/nebo 

rozpoznávány samotným pacientem. (Wolf, 1949) 

V roce 1948 upozorňuje J. Reusch na některé z pacientů, kteří kromě chudé 

imaginace projevují především problémy verbalizovat své emoce. Současně měli 

ale i potíže vyjadřovat afekt také symbolickou formou a výrazně se tak odlišovali 

od těch, kteří byli nazýváni jako psychoneurotičtí. Reusch k těmto 

charakteristickám přiřadil termín „infantilní osobnost“ a v takto ustrnulém vývoji 

spatřil klíčový problém psychosomatiky, na rozdíl od tehdy převládajícího 

konceptu neurotického konfliktu. MacLean k tomu připojuje, že k omezení 

emočního vyjadřování dochází vinou poruchy vztahu mezi limbickým systémem a 

neokortexem. (MacLean, 1949) 
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Na začátku 50. let také referují Horneyová a  Kolman o typu pacientů, u 

nichž se v průběhu psychoanalýzy projevoval markantní nedostatek emočního 

uvědomování – emotional awareness (Horney, 1952 a Koman, 1952 via 

Rathouský, 2005) Byl zaznamenáván také nedostatek vnitřního prožívání, 

konkrétní myšlení a externalizovaný životní pohled. Horneyová a Kolman také 

údajně sledovali náchylnost k psychosomatickým symptomům, přejídání, abúzu 

alkoholu a jiným nutkavým formám jednání, jež měly být směřováním k redukci 

pocitu vnitřní prázdnoty. Psychoanalytická léčba se u těchto pacientů obvykle 

nesetkávala s úspěchem. 

Francouzští analytici Marty a De M´Uzan na rozdíl od Horneyové a 

Kolmana nepřisuzovali podobné jevy masivním obranám proti nevědomým 

konfliktům, ale uvažovali o nich jako o deficitu v osobnostní organizaci. Jejich 

pojem penseé operatoire  znamená konkrétní a na přítomnost orientované 

(operační) myšlení, jež není spojeno s vědomými nebo nevědomými fantaziemi. 

Nemiah a Sifneos se již od počátku 70. let  zabývali kapacitou jedince 

prožívat afekty. Studovali záznamy z interview s 20 pacienty trpícími 

psychosomatickým onemocněním. U 16 z nich popsali buďto kompletní 

neschopnost uvědomit si a pojmenovat prožitky, které cítí. Asociace těchto osob 

byly ochuzené o fantazijní obrazy, také nepropojovaly pocity s událostmi a 

okolnostmi, dokonce ani s vlastním jednáním. Myšlení se jevilo jako vázáné na 

vnější podněty, spíše než vnitřně regulující dynamiku prožívání.  

 

V roce 1972 proto Nemiah a Sifneos přichází s pojmem alexithmie. Definují 

ji jako trs kognitivních a afektivních rysů, z nichž hlavními jsou:  

1) obtíže spojené s popsáním a identifikacím vlastních pocitů  

2) obtíže v rozlišování mezi pocity a tělesnými vjemy spojenými s emocemi  

3) omezená kapacita imaginace projevující se nedostatkem představivosti a 

fantazie  

4) navenek a na detaily orientovaný kognitivní styl. (Nemiah, Freyberger, 

Sifneos, 1976, via Rathouský, 2005)  

Nový pojem alexithymie je odvozený z řeckých slov: „a“ – zápor, „lexis“ – 

slovo a „thymos“ – emoce. (Taylor, 1997) 
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„Nedostatek slov pro emoce“ byl zpočátku sledován jen u 

psychosomatických pacientů, postupně byl výzkum rozšířen na skupiny 

nemocných PSTD (posttraumatická stresová porucha), s poruchou příjmu potravy 

či se závislostmi. V následujících letech přibývají výzkumy a teorie o 

souvislostech alexithymie s různými tělesnými a duševními obtížemi. (Lumley, 

2007) Rozsáhlý popis tzv. „alexithymických nemocných“ přednesli Sifneos a 

Nemiah na konferenci o alexithymii v Heidelbergu v roce 1976. Zde jsou 

zestručněné charakteristiky: 

1) nekonečně popisují tělesné příznaky, které se někdy nevztahují 

k základnímu onemocnění 

2) stěžují si na napětí, podrážděnost, frustraci, bolesti, nudu, prázdnotu, 

neklid, agitovanost, nervozitu 

3) nápadně jim chybí fantazie, přitom pečlivě popisují nevýznamné detaily 

prostředí 

4) mají zřetelné obtíže při hledání vhodných slov pro vyjádření 

5) pláčou málo, někdy hodně – ale pak se pláč nezdá být vztažen 

k odpovídajícím pocitům, jako je smutek nebo zlost 

6) vzácně si pamatují sny 

7) jejich afekty bývají nepřiměřené 

8) činnost se zdá být pro ně hlavním způsobem života 

9) jejich interpersonální vztahy jsou obvykle špatné, s tendencí k výrazné 

závislosti, nebo dávají přednost samotě, odmítají lidi 

10) osobnosti mívají narcistické, pasivně agresivní nebo pasivně závislé, 

vzdávají se,  psychopatické 

11) lékař nebo terapeut je jimi obvykle znuděn, zdají se mu velmi hloupí 

(Sifneos et al., via Rathouský, 2005) 

 

Na základě klinických pozorování někteří autoři později spojují alexithymii 

také s tendencí k sociální konformitě, puzením k jednání kvůli vyjádření emoce 

nebo vyhnutím se konfliktu, nedostatkem emočního výrazu v obličeji nebo 

poněkud strnulým držením těla (Krystal, 1979, Nemiah et al., 1976, Sifneos et al., 

1977 via Rathouský, 2005) 
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2.2  Otázky, které obvykle alexithymie vzbuzuje 

 

2.2.1 Je alexithymie stabilním osobnostním rysem nebo se může 

objevit sekundárně? 

 

Často je zvažováno a mnoha autory v nejrůznějších oblastech znovu 

přezkoumáváno, zda je alexithymie stabilním rysem osobnosti, či zda vzniká 

sekundárně v následku nějaké zátěže či traumatické zkušenosti. S odkazem na 

kapitoly k historii vidíme, že již De M´Uzan a následně Sifneos a Nemiah 

považují alexithmii za stabilní rys, deficit osobnosti. A lze říci, že převážná 

většina autorů se k tomuto pohledu přiklání, jak shrnuje Lumley (2007). 

Za základní v tomto směru lze považovat mapování vztahu alexithymie 

s PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), kterému se věnovalo mnoho autorů. 

Krystal (1988, via Lumley, 2007) zjistil vyšší výskyt alexithymie u přeživších 

Holocaust, podobně jako Söndergaard et al. (2004) u skupiny emigrantů. Některé 

z dalších studií potvrdily pouze částečné zvýšení alexithymie u postižených 

PTSD. Objevily se výzkumy také úzce zaměřené, na jedince po poranění hlavy, 

závažných popáleninách, oběti sexuálního násilí. Ačkoli alexithymie sama může 

přispět k rozvoji syptomů PTSD, na základě vzniklých studií lze učinit závěr, že 

také trauma může vést k vzniku alxithymie. 

K jiným, kteří přispěli k objasnění existence sekundární alexithymie, patří 

kupříkladu Lamas et al. (2005), který potvrdil její vyšší míru u neplodných žen. 

V zajímavém kontrastu jsou výsledky Kakatsakiho (2005), který komplexně 

vyšetřoval ženy podstupující in vitro fertilizaci. Shledal, že mezi úspěšnějšími 

nakonec byly ty, které vykazovaly alexithymické charakteristiky. Z dalších 

medicínských oborů Fukunishi (1990) sledoval u nových adeptů hemodialýzy 

nárůst alexithymie po 2 letech o 32-36%. Alexithymie se přitom ukázala jako 

prediktor sebepéče, schopnosti dodržení léčebného režimu a tím také jako nástroj 

zařazení do jednotlivých typů programu hemodialýzy. Sekundární alexithymii 

potvrzuje také Vente et al. (2006) v průzkumu mezi pracovníky pod značným 
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pracovním vytížením. Totiž zvýšením alextihymie při nárůstu pracovního stresu a 

její následným snížením po zotavení. 

Všeobecně lze shrnout, že stres, nemoc a jiné zatěžující momenty mohou 

stát na počátku zhoršení diferenciace afektů, zmenšené komplexnosti kognice 

emocí, myšlení orientovaného na konkrétní. Alexithymie by neměla být pojímána 

buďto jako stav a nebo rys, ale jako komplexní manifestace, která zahrnuje obojí. 

Komponenta stavová odráží okamžitý afekt, rovněž situační faktory, které se oba 

nějak odrážejí v kapacitě daného jedince ve své kognitivně-emoční oblasti. 

Existence a rovnováha obou těchto komponent jsou důvodem, proč u některých 

lidí je alexithymie patrná jako silný osobnostní rys, zatímco u jiných probíhá 

v závislosti na situaci a okamžitém stavu. 

 

2.2.2 Je alexithymie jednolitým psychologickým konstruktem? 

 

Existuje několik psychologických konstruktů, které se s alexithymií do jisté 

míry překrývají a povaha jejich vztahu vzbuzuje mnohé otázky. Již třeba jen 

socioekonomické proměnné, jako vyšší věk nebo nižší vzdělání, pozitivně 

s alexithymií korelují, ale přestože podobně jako alexithymie prokazují tolik silný 

vztah k zdraví, jejich vztah k alexithymii nelze považovat za klíčový. (Lumley, 

2007) 

Často zvažovaným alternativním konstruktem bývá uváděn neuroticismus, 

ale také další dimenze osobnosti modelu Big Five: nízká extroverze, nízká 

otevřenost vůči zkušenosti, avšak ne již přívětivost a svědomitost. Nuroticismus je 

však nejvíce zvažován z důvodu jeho rovněž výrazného vztahu ke zdraví. 

Kolektiv autorů v čele s Lipsanenem (2004) ověřovali povahu vztahu mezi 

depresí, somatizací, disociací a alexithymií. Za použití faktorové analýzy a 

třídimenzionálního zobrazení mezi nimi zjistili výraznou korelaci a zároveň 

zjevnou rozdílnost těchto konstruktů. Zmiňme pouze alexithymii a disociaci, 

jejichž překrývajícími se části jsou ty, jež se pojí s distresem, na rozdíl od 

protilehlých částí, jež se nepřekrývají a jež s distresem spojeny nejsou. 
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Zatímco jeden by mohl alexithymii považovat za konfiguraci rysů, zdá se 

efektivnější mít k pojetí tohoto „vzoru“ jednolitý konstrukt, spíše než oddělené 

dimenze osobnosti. 

 

2.2.3 Existují podtypy alexithymie? 

 

Lumley (2007) předkládá dva podtypy alexithymie: 

Typ I.: Osoba, která se vyznačuje typicky malou emocionální zkušeností a 

citovým výrazem, má minimální emocionální uvědomění a také verbalizaci a 

vysloveně vnějškovou orientaci. Tito lidé jsou vysloveně emočně neutrální až 

mdlí. Kladou malou váhu své psychologické zkušenosti. K ostatním se vztahují 

rigidním způsobem, „jako stroj“. 

Typ II.: Jedinec zažívající nebo vyjadřující zvýšenou hladinu negativních 

emocí, ale činí mu obtíže identifikovat a zařadit své vlastní pocity, cítí se zmaten, 

zavalen, ochromen. „Odehrává“, vzroste-li napětí. 

 

2.3  Přehled psychologické diagnostiky alexithymie 

 

Nástroje pro diagnostiku alexithymie lze rozdělit do tří podskupin: 1. 

metody založené na pozorování a strukturovaná interview, 2. sebeposuzovací 

škály a 3. projektivní techniky. Protože metody TAS-20 a Rorschachův test jsou 

hlavními nástroji této studie, bude jim v následujících kapitolách věnována 

mnohonásobně větší pozornost. 

 

2.3.1 Metody založené na pozorování a strukturovaná interview 

 

Zejména v počátcích patřilo mezi tradiční postupy posouzení na základě 

informací získaných z interview. Z uvedených technik se až do současnosti 

používají zejména první tři jmenované. 
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Beth Izrael Hospital Psychosomatic Questionnaire (BIQ) 

Autor: Sifneos, 1973 

Původně 17 položkový dotazník byl zredukován na 12 položkovou 

posuzovací škálu. Pomocí dichotomních odpovědí vyšetřující mapuje jak 

nedostatečné uvědomění emocí, tak sklony k operačnímu myšlení. Některé starší 

studie využily tuto původní metodu k validizaci vznikajících testů, postupně však 

byl BIQ opouštěn pro vysoké nároky na klinickou zkušenost a trénink 

examinátorů, časovou náročnost interview a nedostatek údajů pro zjištění 

reliability. (Lumley, Neely, Burger, 2007) 

 

Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research (DCPR) 

Autoři: Fava, Freyberger, Bech, Christodoulou, Sensky, Theorell, Wise, 1995 

Sestává ze strukturovaného interview a diagnostických kriterií pro celou 

škálu psychosomatických syndromů včetně alexithymie. Byla prokázána dobrá 

reliabilita a korelace s jinými sebeposuzovacími testy. Také schopnost testu 

predikce úspěšnosti zotavení ze somatické nemoci. (Porcelli, De Carne, Tolerado, 

2004 via Lumley, Neely, Burger, 2007) Vůči této starší metodě se objevuje kritika 

pro nejasnou validitu, ale mezi mnoha kliniky zůstala oblíbenou diagnostickou 

pomůckou ve vyšetřování psychosomatických pacientů. 

 

Toronto Structured Interview for Alexithymia (TSIA) 

Autoři: Bagby, Taylor, Parker, Dickens, 2006 

Poměrně nově vzniklá 24 položková metoda od Torontské skupiny badatelů. 

Ostatní výzkumníci v oblasti alexithymie se zvědavostí očekávají, jak toto 

interview bude schopno konkurovat tradičně užívanému a na administraci 

náročnému BIQ. 

 

Observer Alexithymia Scale (OAS) 

Autoři: Haviland, Warren, Riggs, 2000 

Posuzovací škála o 33 položkách, vycházející z předpokladu manifestace 

alextihymie v následujících rysech: nedostatečný vhled, distance od prožívání, 

somatizace, omezený smysl pro humor, rigidita. Prokázána korelace s 

modifikovaným BIQ (Haviland et al., 2002 via Lumley, Neely, Burger, 2007) 



 19 

Metoda však zatím ještě nedostála takového uznání pro nedostatečnou validitu pro 

klinické použití. Navíc tyto rysy jsou spíše vlastnostmi pojícími se s alexithymií, 

než přímou součástí konceptu. (Porcelli, 2002) 

 

Levels of Emotional Awareness Scale (LEAS) 

Autoři: Lane, Quinnlan, Schwartz, Walker, Zeitlin, 1990 

Je mírně odlišným způsobem „objektivního“ posouzení alexithymie. Ve 20 

interpersonálních scénářích je jedinec vystavován emoce provokujícím situacím, 

na které má verbálně reagovat. Jeho odpovědi jsou kódovány v neo-Piagetovském 

vývojovém schématu, kde kupříkladu na emoce nedostatečná odpověď skóruje 

nejméně body, základní emoce v odpovědi pomůže získat střední ohodnocení, 

zatímco směs diferencovaných pocitů skóruje nejvíce. Nedávné studie prokázaly 

schopnost testu predikovat průběh psychodynamické psychoterapie u 

psychosomatických pacientů. (Lumley, Neely, Burger, 2007) 

 

2.3.2 Sebeposuzovací škály 

 

Bermon –Vorst Alexithymia Scale (BVAQ) 

Autoři: Vorst, Bermond, 2001 

Je novější metodou, která v sobě zahrnuje základní faktory nejužívanějšího 

dotazníku TAS-20, který dále zmiňujeme, doplňuje je však o faktor 

„emocionalizing“, neboli schopnost změny emočního ladění v prostředí 

stimulující situace. (Miller, Bühner, Ellgring, 2004) 

 

The MMPI Alexithymia Scale 

Autoři: Kleiger, Kinsman, 1980 

Byla užívaná především v raných dobách výzkumu alexithymie. Jedná se o 

22 položkovou škálu odvozenou z BIQ. (Kleiger, Kinsman, 1980) V následujících 

letech však selhávaly pokusy podložit valitidtu korelací s BIQ, také po použití 

faktorové analýzy se nepodařilo získat smysluplnou strukturu faktorů vztahujících 

se ke konstruktu.  
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The Schalling-Sifneos Personality Scale  

Autoři: Schalling, Sifneos, 1979 

Škála, která je obsahově podobná s BIQ položkami. Bývala hodně 

využívaná v klinickém výzkumu pro dobré reference o jejích psychometrických 

vlastnostech včetně test-retestové reliability. V prostředí vzrůstající náročnosti na 

standardizaci diagnostických nástrojů byla postupně opouštěna. (Rathouský, 

2005) 

 

Tha Alexithymia Provoked Response Questionnaire (APRQ) 

Autoři: Krystal et al., 1986 

Podkladem pro test byla sebeposuzovací verze BIQ. Položky jsou ale 

koncipovány jinak, podněcují odpovědi, jež umožní měření respondentovy 

kapacity k emotivnímu verbálnímu projevu, při popisu respondenta své reakce na 

hypotetickou stresující situaci. APQR však postrádá dostatek údajů, které by 

dovolily udělat si obrázek o jeho psychometrických vlastnostech. Chybí rovněž 

data o vztahu mezi APQR a konstrukty spojenými s procesy imaginace. 

(Rathouský, 2005) 

 

Toronto Alexithymie Scale (TAS, TAS-20) 

Autoři:  TAS – Taylor, Ryan, Bagby, 1985 

  TAS-20 – Bagby, Parker, Taylor, 1994 

Je dosud široce nejužívanějším psychometrickým prostředkem pro měření 

alexithymie. Skupina badatelů v Torontu sestavila nejdříve 26-položkový 

dotazník TAS, poté zdokonalenou a zredukovanou 20-položkovou verzi, TAS-20. 

Metoda byla důkladně validizována, umožňuje reliabilní a validní měření 

alexithymie. Koncept jeho faktorové struktury byl přeložen do mnoha jazyků a 

mnoha zemí, což v posledních letech významně přispělo k rozšíření výzkumu 

v této oblasti. Používání jednoho nástroje vedlo ke konzistenci měření a umožnilo 

shromáždění velkého množství poznatků. Společně se snadnou a časově 

nenáročnou administrací, to jsou důvody, proč se z TAS-20 stala standardní 

metoda pro měření alexithymie. 

Je sebeposuzovacím dotazníkem, který měří tři stránky alexithymie a opírá 

se tak o 3 faktorovou strukturu: potíže při rozpoznávání pocitů (DIF), potíže 
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s popisem pocitů (DDF) a myšlení orientované navenek (EOT). Protože vyvozené 

faktory může dobře ilustrovat vývoj samotné škály, budeme se tímto tématem 

zabývat podrobněji.  

 

Na základě dosavadního provedeného výzkumu a literatury kolektiv autorů 

Taylor, Bagby a Parker (1985) předkládá pět obsahových domén postihujících 

základní dimenze konstruktu. Jde o 1) obtíže v popisu emocí, 2) obtíže 

v odlišování pocitů od tělesných pocitů provázejících afektivní podráždění, 3) 

chybějící introspekci, 4) sociální konformitu a 5) omezený fantazijní život a 

obtížné vybavování snů. Na jejich základě byl vytvořen soubor 41 položek, který 

byl předložen vzorku 542 univerzitních studentů.   

V další fázi následovala série faktorových a položkových analýz, po nichž 

zbylo 26 položek, jejichž shluky odpovídaly čtyřem faktorům. Faktor 1. byl 

popsán jako potíže s identifikací a odlišováním pocitů a tělesných dojmů, faktor 2. 

jako obtíže s popisem emocí. Faktor 3. jako omezené denní snění a faktor 4. jako 

vnějškově orientované myšlení. Původní dimenze sociální konformity, stejně jako 

položky týkající se vybavování snů a upředňostňování akce před rozvahou, byly 

vyřazeny pro nízké korelace s celkovým skórem faktoru i celkovým skórem 

dotazníku. 

Následně byla tato čtyřfaktorová struktura TAS zejména v Kanadě 

validizována četnými výzkumnými týmy na klinické i neklinické populaci. Toto 

úsilí, společně s ověřením reliability škály, přineslo ve druhé polovině 80. let 

vlastně poprvé významnou podporu celému konstruktu.  

V následujících letech pak vznikla třiadvaceti položková verze TAS-R, na 

základě podnětů naznačujících problematickou teoretickou koherenci subškály 

denního snění, která vykazovala negativní korelaci s faktory vyjadřujícími míru 

uvědomování afektu a vnějškově orientovaný kognitivní styl. Verzi TAS-R 

odpovídala dvoufaktorová struktura, zatímco následující testování výsledků 

hovořilo ve prospěch tří-faktorového modelu. Proto byly zahájeny práce na druhé 

revizi. Jeho výsledkem je současná 20-položková verze s označením TAS-20. 

Vyřazeny byly položky měřící denní snění nebo jiné imaginační aktivity a sice pro 

nízkou korelaci s celkových skórem a případně také vysokou korelaci s indexem 
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sociální desirability. Základem tedy zůstává třífaktorový model: 1. potíže 

s identifikací emocí, 2. obtíže s popisem emocí, a 3. externě orientované myšlení. 

Ověřovací měření prokázaly dobrou vnitřní konzistenci (Cronbachova allfa = 81) i 

test- retest reliabilitu s třítýdenním intervalem (r=0,77). (Rathouský, 2005) 

 

TAS-20 jako škála stojící na dimenzionálním kostruktu umožní zobrazení 

míry alexithymie na číselné stupnici. Má ale také stanovenou hranici, jež odlišuje 

jedince alexithymické od nealexithymických (Taylor, 1997). Ačkoli jej Bagby 

původně zamýšlel jako předběžný, ≥ 61, je s ním operováno v mnoha studiích se 

vztahem ke konstruktu alexithymie. (Franz et al., 2008) Pro ilustraci, již 

v původní, rozšířené čtyřfaktorové verzi TAS, byla stanovena hranice pro 

diagnostiku u osob považovaných za alexithymické ≥74 a osob bez rysů 

alexithymie ≤62. (Taylor et al. 1988 via Taylor et al. 1997) 

Navzdory uspokojivým parametrům zůstává u všech sebepozuzovacích 

metod, jako i TAS, TAS-20 nezodpovězená například otázka, do jaké míry může 

princip posuzování sebe sama zkreslovat výsledky škál měřících kognitivní či 

afektivní charakteristiky (Rathouský, 2005). Také z tohoto důvodu autoři TAS-20 

doporučují kombinovat vyšetření v kombinaci se strukturovaným rozhovorem 

nebo projektivními technikami. 

 

2.3.3  Projektivní techniky 

 

Při studiu takto subjektivní charakteristiky psychiky, obtížné zachytitelnosti 

vlastností přímo se vztahujících ke schopnosti sebereflexe a zároveň o ní 

vypovídající, nejsou překvapivými pokusy zavést do praxe diagnostiky 

projektivní techniky. 

 

Rorschachův test 

 

Proto pro užití Rorschachova testu hovoří hned několik výhod: 1) nemá 

zjevnou (face) validitu pro daný koncept, 2) nespoléhá na subjektivní vědomí, 3) 

hodnotí základní složky osobnosti (Porcelli, 2007). 
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Za pomocí podrobného představení dvou ze všech provedených výzkumů si 

nejlépe ilustrujeme souvislosti mezi ukazateli v Rorschachově testu a konstruktem 

alexithymie. S prvním indexem alexithymie se objevil Němec Vogt. 

 

První studie známek alexithymie v Rorschachově testu 

 

První index alextihymie v roce 1977 navrhl Vogt na základě porovnání 

skupiny neurotických pacientů s psychosomatickými. Vyšel přitom z klinické 

hypotézy, že psychosomatičtí klienti mají potíže s vyjádřením svých pocitů, s 

prožíváním psychických konfliktů a s přinášením nápadů v psychoterapii, protože 

jejich myšlení je spíše mechanické a postrádá jemnější nuance pocitů. (Vogt, 

1997) Mělo se za to, že koncept vychází z psychoanalytické teorie fantazie. V 

něm je fantazii rozuměno jako Ego aktivitě, která svou pudovou motivaci čerpá 

z Id a která je ovlivňována nevědomými složkami Super-ega. Proto byl tento 

index nazván Syndrom fantazie v Rorschachově testu (RFS).  

 

Syndrom fantazie v Rorschachově testu: 

 

M  >  3 

FC:CF:C >  0,5 

O%  >  25 

R   >  20 

Con%  >  25 

 

Tyto proměnné vypovídají o úrovni představivosti subjektu. Lidský pohyb 

(M) je považován za indikátor úspěšné integrace pudů z Id do funkcí Ega. To se 

projevuje jako schopnost odložení uspokojení pudových potřeb, experimentovat 

na mentální úrovni a být v kontaktu s emoční, konfliktní stránkou pudů. Barvové 

odpovědi jsou považovány za ukazatele přizpůsobeného vyjadřování emocí 

(tvarově barvové odpovědi FC) oproti méně integrovanému přizpůsobení emocí 

(barvově tvarové CF a čistě barvové odpovědi C). FC vypovídá o emocích 

kontrolovaných a přizpůsobených reálným podmínkám, také o pohotovosti být 
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emočně angažován ve vztazích s druhými lidmi. CF a C představují 

nekontrolovatelné, afekty řízené chování, včetně sebestředné a impulsivní  

tendence k okamžitému uvolnění tenze. O% vyjadřuje poměr originálních 

odpovědí. Vypoví o schopnosti využít nejen běžné a společností sdílené 

představy, ale produkovat i naprosto individuální  nápady a myšlenky.  Celkový 

počet odpovědí (R) vyjadřuje kvantitativní aspekt fantazie, schopnost na neurčitý 

podnět skvrny produkovat jednu představu za druhou. Téměř stejný aspekt má být 

obsažen v podílu obsahů (Con%) a měl by měřit také variabilitu myšlení. Kolektiv 

autorů požaduje produkci alespoň tří dalších obsahových kategorií kromě lidských 

a zvířecích, které zároveň mají dohromady tvořit nejméně čtvrtinu z celého 

protokolu. (Porcelli, 2007) 

 

O 10 let později přišli s dalším indexem alexithymie Acklin a Bernat (1987), 

kteří již ke kvantifikaci údajů použili Rorschach Comprehensive system (CS). 

 

Skóry alexithymie v Rorschachově testu (Acklin a Bernat, 1987) 

 

Fantazie Nízký celkový počet odpovědí  (R) 

 Nízký počet lidských pohybů  (M) 

 

Afekty  Omezená afektivní odezva   (Nízký WSumC) 

 Nedostatečně integrovaný afekt (Nízký FC) 

 

Kognitivně-percepční  

Konkrétní poznávání  (Málo blends) 

   Stereotypní vnímání  (Vysoká lambda) 

 

Adaptivní zdroje  

Nedostatečná ideační a afektivní výbava (Nízký EA) 

 

Tento index zahrnuje 4 výše zmíněné trsy. Celkový počet odpovědí R je 

tradičně viděn jako znak verbální produktivity, schopnost produkovat mentální 
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obrazy při vnímání nestrukturovaných skvrn. M má několik interpretačních 

významů, které se týkají vyšších psychických funkcí, fantazie, empatie, 

schopnosti introspekce a projekce, ohleduplnosti a adaptace. U ukazatelů regulace 

afektů WSumC (vážený součet barvových odpovědí) a FC (tvarově barvové 

odpovědi) se očekávají spíše nízké hodnoty. WSumC by mělo měřit míru 

prožívání emocí v kontaktu s realitou a schopnost pocity vyjadřovat. FC pak míru 

přizpůsobení afektů, schopnost kontrolovat afekty v závislosti na podmínkách a 

potřebách, projevovat své city vyspělým způsobem, odpovídajícím věku. 

V kognitivně-percepčním trsu lambda znamená podíl čistě tvarových odpovědí, 

„blends“ jsou odpovědi determinované barvou C a odstíny Y současně. 

Alexithymik by čistě tvarovými odpověďmi v protokolu na sebe prozradil 

jednoduchý, konkrétní styl myšlení, nevnímavost k emocím, jejich jemným 

odstínům a víceznačnosti, konfliktům a ambivalenci (tunelové vnímání). 

V posledním klastru nacházíme EA, neboli adaptivní zdroje, tvořené sumou 

lidských pohybů M a váženým součtem barvových odpovědí WSumC. Ukazuje 

rozsah adaptivních zdrojů, které má jedinec  k dispocizi pro vyrovnávání se 

s překážkami, myšleno spíše v interpersonální oblasti. Nízký skór znamená, že 

jedinec pro řešení interpersonálních konfliktů a problémových situací má 

k dispozici omezené zdroje pro představivost (nízké M), a sdílení a vyjadřování 

emocí (nízké WSumC). (Porcelli, 2007) 

 

Přehled výzkumu alexithymie v Rorschachově testu 

 

Celkový počet studií zkoumajících alexithymii v Rorschachově testu není 

nijak malý, šetřením však byly často vytýkány metodologické nedostatky. Autoři 

jednak užívali rozdílných Rorschachovských systémů skórování, což znemožňuje 

vzájemné porovnávání výsledků. Některé ze systémů navíc nikdy neprošly 

měřením reliability. Vybraným skupinám respondentů byly vytýkány: 

nedostatečná velikost vzorku a nedostatečná nebo vůbec žádná kriteria vypárování 

experimentální a kontrolní skupiny. Také nedostatečná definice 

„psychosomatických“ skupin. Žádaná nutnost opakovat měření na různých 

vzorcích a zejména s různými nezávislými vyšetřujícími zde zůstává trochu 
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otázkou. Dnes nejrozšířenější Comprehensive System využívá struktury jasně 

daných vodítek a seznamu možných odpovědí vycházejících z lokalizačních 

tabulek. Při skórování je pak již téměř vyloučeno, aby dva nezávislí examinátoři 

osignovali tutéž odpověď různě. 

 

Pro velmi dobrou přehlednost a ilustrativnost zde uvádíme tabulku 

(Tab.č.1), kterou sestavil Porcelli (2007). Autor zde záměrně neuvádí dvě studie 

z důvodu jejich vážných metodologických nedostatků (Klerici et al., 1992, 

Akimoto, sta l., 2002). Do tabulky ke dnešnímu datu zahrneme ještě dvě další 

studie.  

První z nich (Rousin, Elliott, 1997), která sleduje nakládání probanda 

s potenciálním prostorem skvrny na základě pojetí Winnicotta. Porcelli ji do 

svého přehledu nezahrnuje pravděpodobně proto, že se kontinuum alexithymie je 

jen podílem, i když hlavním, kapacity pro hru v potenciálním prostoru, která je 

známkou duševního zdraví. Studie není cílena pouze na alexithymii a ani 

nevyužívá dalšího měření alexithymie. Winnicotův koncept pak ale v roce 2005 

sám Porcelli využívá při sestavení Škály reality-fantazie (RFS). Jedná se o 

poměrně složitý systém vodítek registrující oproti původnímu konceptu (R, DQ, 

Z skóry, Blends, Xu%, X-%) také speciální skóry, pohyb M, FM i M, a jeho 

aktivitu vs. pasivitu. 

Druhou studii, kterou zde uvádíme navíc, provedl Porcelli v roce 2007. Na 

základě šetření se pokusil sestavit index alexithymie, který aplikujeme v našem 

výzkumu u pacientů s bolestmi zad. 
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Index alexithymie (Porcelli, 2007) 

 

Autor vychází, podobně jako pro studii z r. 2002, z 6 podskupin známek 

alexithymie v Rorschachově testu, čímž se snaží pokrýt celou její symptomatiku. 

Porovnává skóry v jednotlivých proměnných pro každý trs:  

Fantazii (R, M), Afekty (WSumC, FC,Afr, DEPI), Adaptivní zdroje (EA, 

EB, Fd), Kognice (F% - vyhýbavé, jednoduché myšlení, Zf - kognitivní integrace, 

DQ+ -  percepční integrace, PSV - stereotypní ideace, An, Xy - obavy o zdraví, A 

- jednoduché myšlení, nevyvážený poměr a:p - rigidita ideace), Sociální adaptace 

(Pop - konformita ve vztazích, H, CDI, nepřítomnost T - chybějící potřeba 

blízkosti), Projekce (M,FM a M jako schopnost tvořit mentální reprezentace, dále 

jsou zde zahrnuty speciální skóry společně s X-%). 

Srovnáním mezi alexithymickou a nealextihymickou skupinou se ukázaly 

významné rozdíly téměř ve všech proměnných. Regresní analýzou byly prokázány 

ty z nich, které nejlépe dokážou předpovídat míru alexithymie. Do výsledného 

indexu byly zahrnuty: 

 

Proměnné   Skóry 

 

M    0-1 

WSumC   1,0-2,0 

F%    >0,73 

Pop    ≥8 

CDI    Pozitivní 

T-less    Ano 

 

Lidské pohyby (M) jsou spojeny s nedostatkem mentalizace. Vážený skór 

barvových odpovědí (WSumC) pak zase s nedostatečným emocionálním 

vyjádřením. Procento čistě tvarových odpovědí (F%) je spjato s konkrétním 

myšlením, četné banální odpovědi (Pop) se sociální konformitou, Coping Deficit 

Index (CDI) se zranitelností v interpersonálních vztazích a absence texturových 

odpovědí (T-less) má značit obtíže při navazování blízkých vztahů. Bylo 
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prokázáno, že skór 3 ze 6 diferencuje mezi alexithymickými a nealextiyhmickými 

s dobrou specifikou i senzitivitou. Proto skóre ≥ 3 značí přítomnost alexithymie. 

 

2.3.4 Problém měření alexithymie vícerými metodami 

 

V souvislosti s výzkumem uvedeným v této práci by bylo obzvláště vhodné 

věnovat pozornost problému užívání vícerých metod pro zhodnocení alexithymie. 

Jak studium veškeré literatury dokládá, v současnosti dominuje používání 

škály TAS-20. Dlouho trvající doměnka, že sebeposuzovací metody představují 

optimální přístup ke zhodnocení míry alexithymie, udržovala tyto metody více 

v popředí. Pravdou ale je, že sebeposuzovací nástroje měření mohou mít své 

limity, obzvláště v souvislosti s naším předmětem měření, alexithymií. Za prvé je 

zde přítomen určitý protimluv, pokud má sebe samu posuzovat osoba, u níž 

předpokládáme poškozenou introspekci. Koncept alexithymie je dále postaven na 

nedostatečnosti v určitých schopnostech a dovednostech, v určitém smyslu slova 

v emoční kompetenci, emoční inteligenci. Vlastně logicky bychom si mohli tedy 

představit nějaké měření výkonové, ve srovnání s dotazníkem, kdy své obtíže 

v emocionální oblasti má dotyčný sám otevřeně posoudit. Někdy bývá mezi 

argumenty zmiňována také interference jazyka a interpersonálního stylu. 

Všeobecným doporučením je kombinace vícerých metod. Je také velmi 

potěšující rozvoj nesebeposuzovacích alternativ měření v nedávné době. 

S použitím více než jedné metody ale vyvstávají problémy: jejich vzájemné 

korelace jsou nízké a výsledky získané z více metod jsou jen obtížně srovnatelné a 

integrovatelné dohromady. 

Nejedna studie se zabývala podmínkami, za nichž se vzájemné korelace 

ukážou vyšší. K tomu došlo pouze v případě, když byly k měření užity metody 

postavené na shodném modelu. Mezi metodami vystavěnými rozdílných 

modelech byly bohužel opakovaně potvrzovány korelace nízké. (Berthoz et al, 

2005, Gustavson et al., 2005, Mayer, Salovey a Causo, 1999 via Lumley, 2007) 

Praktická otázka nyní zní: jak je možné v měření alexithymie zacházet 

s vícerými metodami? 
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Jednou z možností je zvolení pouze jediné metody, což je řešení přitažlivé 

jistě svou jednoduchostí. Bohužel přináší s sebou riziko, že se nebude naše 

porozumění jevu alexithymie příliš rozvíjet. A riziko falešně pozitivních a falešně 

negativních výsledků se bude pravděpodobně zvyšovat. Další alternativní 

možností je brát v úvahu jednotlivá měření jako částečně nezávislé stránky 

konstruktu, které mohou být určitým způsobem kombinovány do složeného skóru 

alexithymie. Tento způsob by mohl být jedním z nejspolehlivějších ohodnocení 

alexithymie, za cenu ztráty rychlého a jednoduchého postupu a také výhody 

vzájemného srovnávání výsledků získaných jedinou metodou. (Lumley, 2007) 

 

2.4  Dnešní situace psychosomatického přístupu 

 

I přestože letošní podzim 2009 oslaví od okamžiku změny politického 

režimu již dvacáté narozeniny, ironičtí jazykové tvrdí, že se za tu dobu v přístupu 

naší medicíny mnohé nezměnilo. Na lékařských fakultách, v 

moderních učebnicích ošetřovatelství, se sice hlásá přístup k pacientu jako bio-

psycho-sociální jednotě, skutečný přístup medicíny však nadále zůstává čistě 

biologický, dle slov V. Chvály (2008), bio-bio-bio. Přitom opakovaně a neúspěšně 

léčení pacienti tvoří skutečně poměrně velkou skupinu a již jen pro ekonomický 

rozpočet zdravotnictví představují skutečný problém.  

Baudiš a kol. (1986) ve svém článku „Psychiatrická nemocnost v praxi 

obvodního lékaře“ udává, že v porovnání k rozpoznaným 5%  psychiatrické 

nemocnosti, nerozpoznaná dosahuje až k 19,5%. Tedy až pro ¼ pacientů v praxi 

obvodního lékaře může být pouhá biologická léčba léčbou nedostatečnou. 

Srovnatelné výzkumy byly provedeny také v Německu. Krusse (1998 via Tress, 

2008) zjistil podíl 30-40% pacientů ze všech ošetřených v ordinaci praktického 

lékaře, mezi nimiž sledoval podíl jak čistě psychogenních, tak sekundárně 

psychosomatických pacientů. W. Rief (2001 via Chvála, 2008) popisuje 

prevalenci 25 % psychosomatických potíží v dospělé průměrné populaci, z nichž 

nadprůměrně jsou zastoupeny sociálně slabší skupiny. Přitom 10% z nich 

vykazuje akutní potřebu psychoterapeutického ošetření.  
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Pacient trpící psychologicko-sociálně podmíněnými obtížemi pak ale 

tradičně opakovaně vyhledává jednoho nebo více somatických lékařů, poměrně 

méně však již navštíví psychologa, poradce, léčitele nebo duchovního. Na první 

kontakt u praktika bývá uváděná úspěšná diagnóza 20% z pacientů trpících 

depresemi a úzkostnými stavy, 20% z psychosomatických chorob. Diagnózu 

zbylých až 80% však ovlivňuje ochota pacienta připustit si obtíž v psychické nebo 

vztahové oblasti. Tím, že nemocný sám vylučuje možnou roli psychologického, 

sociálního pozadí, brzdí jak diagnostiku, tak léčbu svého onemocnění (Tress et al., 

2008). 

Lékaři mnoha medicínských oborů dnes již situaci intervenujících 

psychologických činitelů v nemoci pociťují. A to zejména v nákladné, opakované 

a neúspěšné léčbě, která nepřináší pocit uspokojení ani jedné ze zúčastněných 

stran. Postupně více a více lékařských oborů tedy proces diagnostiky a plánování 

terapie konzultuje také s psychologem. Psychologická vyšetření a podpůrná 

psychoterapeutická péče se stávají postupně rutinou, např. na transplantačních 

jednotkách, kardiologii, centrech pro epilepsii, centrech bolesti, gastroenterologii 

a obezitologických centrech nebo (jako v našem případě) spondylochirurgii, a 

mnoha dalších specializovaných pracovištích.  

 

2.4.1  Klasifikace psychosomatických onemocnění 

 

Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 umožňuje rozlišování 

psychosomatických nemocí ve třech velkých skupinách (Konečný, 2007). 

 

První skupina je tvořena pacienty, jejichž diagnóza je tvořena z kategorie F, 

kromě F 54. Jedná se tedy o pacienty psychiatra nebo psychologa, u nichž se 

vyskytuje výrazná psychosomatizace. Psychosomatizací rozumíme produkci 

tělesných obtíží, u nichž není zjištěna organická příčina obtíží. Do této kategorie 

lze zařadit z okruhu poruch nálady F 30-F 39 nejčastěji depresivní pacienty 

s psychosomatickou symptomatikou, přičemž tyto potíže nejsou natolik výrazné, 

aby tvořily samostatnou diagnózu. Podobně i z oblasti fobických poruch F 40.8, 

úzkostných poruch F 41.8, obsedantně-kompulzivních onemocnění F 42.8 a 
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poruch přizpůsobení F 43.8, F 43.2. Zvláštní skupinu pak tvoří disociativní 

poruchy řazené pod F 44. Zde mezi psychosomatické poruchy v přísném slova 

smyslu řadíme stupor F 44.2, poruchy motoriky a křeče F 44.4, F 44.5 a poruchy 

citlivosti a senzoriky F 44.6, F 44.7.  

Konečně sem patří velký okruh somatoformních poruch F 45, kde 

psychosomatické příznaky tvoří rovnou základ pro stanovení psychosomatické 

diagnózy. Patří sem somatizační porucha F 45.0 s klinickým obrazem rozvinutým 

nejméně po dobu dvou let, hypochondrická porucha F 45.2 tvoří v tomto okruhu 

zvláštní kapitolu. Snad nejtypičtějšími psychosomatickými onemocněními jsou 

somatoformní vegetativní dysfunkce F 45.3 a přetrvávající somatoformní 

bolestivá porucha F 45.4 s časovým limitem doby trvání alespoň 6 měsíců. 

Problematika únavového syndromu, neurastenie F 48.0 je zajisté také 

psychosomatickou. A  podobně také poruchy spojené s příjmem potravy, 

neorganické poruchy spánku a některé sexuální dysfunkce. 

 

Druhou skupinu tvoří nemocní, jejichž hlavní diagnóza se dle MKN-10 

nachází jinde než pod písmenem F, tedy A-T, a k níž by jako podvojná diagnóza 

(určující etiologii) byla připojena kategorie F 54 neboli „psychologické a 

behaviorální faktory spojené s nemocemi nebo poruchami klasifikovanými jinde“. 

Sem by měla být řazena všechna objektivně prokazatelná onemocnění s 

významným podílem psychologických faktorů v etiologii.  V zápise pak je kód 

vyjadřující etiologii na prvním místě a při zápisu má být označen znaménkem 

plus; kód vycházející z fenomenologického popisu následuje a je v písemném 

zápisu doprovázen hvězdičkou. Pro Crohnovu chorobu by kód vypadal F 54+ K 

50.9* a pro astma bronchiale F 54+ J 45.9*. Mezi pacienty spondylochirurgického 

oddělení by jistě  nalezla uplatnění diagnóza F 54+ M 54.8*. Ve své samostatné 

podobě však pouze u těch z nich, kde neintervenují psychosociální faktory ještě 

také sekundárně, jak bude pojednáno ještě dále, tedy u vertebrogenních obtíží 

trvajících méně než 6 měsíců. 

 

Třetí skupina je tvořena psychosomatickými onemocněními v širším slova 

smyslu, u nichž sice není prokázána psycho-sociální etiologická složka, u kterých 
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lze nicméně očekávat výrazný dopad na psychiku nemocného a na sociální, 

zejména rodinný systém. Klasifikace má tudíž opačné pořadí. Jako příčina 

figuruje somatické onemocnění. Bude tedy stát na prvním, „etiologickém místě“ 

se znaménkem plus, kód F 54 pak následuje a je doplněn hvězdičkou, jako 

fenomenologický popis stavu. Sem lze jistě zařadit např. diabetes mellitus E13.6+ 

F54* anebo degenerativní onemocnění CNS, roztroušená skleróza  G 35+ F54*. 

Bezpochyby sem bude patřit velký podíl nemocných s bolestmi bederní páteře 

trvajícími déle než 6 měsíců M 54.5+ F54*. 

 

 

Nyní bychom se zamysleli nad problematikou diagnostiky alexithymie v 

psychologickém vyšetření v rámci somatické léčby. 

 

2.4.2 Hodnocení alexithymie v rámci psychologického vyšetření  

 

Alexithymie byla od počátku vnímána zejména jako součást 

psychosomatického onemocnění. Výzkumy tyto závěry jedině potvrzovaly. 

Příkladem jsou pacienti s revmatoidní artritidou, esenciální hypertenzí, 

peptickými vředy a u nemocných s ulcerozní kolitidou a Crohnovou chorobou 

(Taylor et. al, 1997). Postupně byly prováděny výzkumy také u jiných 

problematik: dráždivého tračníku, kardiovaskulárních chorob, bolesti na hrudníku 

nekardiálního původu, karcinomu prsu, diabetu, patologické obezity, chronické 

bolesti, poruch příjmu potravy, zneužívání návykových látek, patologického 

hráčství, ledvinného selhání, mrtvice, HIV nákazy, fibromyalgie, panické 

úzkostné poruchy, posttraumatické stresové poruchy, poruchy erekce, 

chronického svědění a dalších.  

Objasnilo se, že koncept alexithymie v klinické praxi vypovídá o selhávání 

regulace afektů. Konkrétně procesu modulace napětí, vyjádření a kontroly emocí, 

užití fantazijních procesů, vyhledávání a získávání emoční podpory sociálního 

okolí, tolerance pocitů dysforie, kognitivní asimilace a akomodace. Alexithymie 

tedy byla považována za jeden z několika faktorů, který přispívá k různým 

psychickým i zdravotním problémům: indiferentnímu emoční prožívání, pod které 
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můžeme zařadit jak depresi, tak úzkost, kompulsivní a závislé projevy chování. 

Ty obvykle vedou k prodloužení trvání fyziologického arousalu a následně 

zvyšují riziko somatické choroby  (Taylor et al. 1997 via Lumley, Neely Burger, 

2007). 

Lumley, Settner a Wehmer (1996) v jedné z dřívějších studií shrnují 

mechanismy, jak alexithymie může zasahovat do zdraví a nemoci. Vstupuje jak 

do fyziologických systémů (autonomního, imunitního a endokrinního), tak také do 

chování v péči o zdraví, kognitivních procesů (vyhodnocování emocí a atribucí) a 

osobních vztahů (opora sociálního okolí). 

V následující části si položíme základní otázky v souvislosti s alexithymií, 

které nejvíce poutají pozornost vyšetřujících klinických psychologů a lékařů. 

 

Hraje alexithymie úlohu v etiologii nebo v patogenezi nemoci? 

Alexithymie je všeobecně viděna jako deficit v regulaci negativních emocí, 

který přispívá k vytvoření podmínek vedoucích k vzniku nemoci.  

Za prvé byla vysledována souvislost s oslabením imunity. Dewaraja (1997) 

potvrdil u alexithymických mužů v porovnání s nealexithymickými snížený počet 

cytotoxických lymfocytů. Další dvě studie (Todarello et al., 1994, 1997) sledovaly 

souvislost mezi alexithymií a přítomností přednádorových změn na děložním 

čípku. Zjištění jsou velmi zajímavá. Alexithymie se váže jak k  patofyziologickým 

procesům: omezený počet lymfocytů, tak k definitivním známkám vzniklého 

onemocnění: přítomnost přednádorových buněk. 

Přemíra studií byla věnována vztahu alexithymie a aktivity vegetativních 

procesů. Zkoumán byl zejména tonus sympatiku, zvýšená pohotovost 

kardiovaskulárního systému u alexithymických jedinců. Hypotéza byla vyvrácena 

přibližně stejným počtem studií, jakým byla potvrzena, zároveň však nejsou 

známy žádné studie zkoumající vztah mezi alexithymií a sníženým tonem 

sympatiku. Nicméně výsledky všech těchto studií zůstávají nadále diskutované, 

pro omezené laboratorní podmínky a obtížné vyloučení působení jiných 

proměnných, např. kofein, nikotin, které četné studie nezahrnuly v úvahu. 

Navzdory všem limitacím je vztah mezi alexithymií a narušeným stavem 

imunity, rovněž jako zvýšeným tonem sympatiku, pokládán za prokázaný. 



 34 

Zůstává ale stále ještě nezodpovězeno: zda a nakolik jsou patofyziologické 

procesy změněny selháváním v regulaci emocí? A konečně, jestli jsou tyto 

fyziologické změny natolik významné, aby mohly přispět k vzniku onemocnění? 

 

Souvisí alexithymie s typickými opakovanými stesky na tělesné obtíže a 

s nadměrným využíváním lékařské péče? 

Skutečně je popsán mechanismus (Lumley et al., 2007), že alexithymie 

intervenuje v prezentování tělesných příznaků a vyhledávání lékařské pomoci. 

Prodloužený arousal nebo jeho zvýšená míra mohou být vnímány jako nepříjemný 

fyzický stav a také tak podávány ve výpovědi. Předpokládá se, že u emocí 

vystupuje vegetativní, nediferencovaný aspekt, narozdíl od pocitové složky. To 

vede k většímu zaujetí tělem a jeho procesy. Celá záležitost může být 

zintenzivněna ještě sníženým prahem pro dysforické pocity, jak tomu u 

alexithymie bývá. 

Velké množství studií vysledovalo korelaci mezi alexithymí a zvýšenou 

prezentací tělesných potíží. Některé z nich se například pokusily rozlišit míru, jak 

vysoký je výskyt alexithymie u samotných příznaků versus u celého onemocnění. 

Jinak, jak lze očekávat, se většinou potvrdil výraznější vztah k bolesti oproti 

skutečnému poškození tkáně a podobně také k subjektivním výpovědím oproti 

objektivně měřeným nálezům. Za výstup těchto studií lze považovat závěr, že 

alexithymičtí pacienti mohou u lékaře prezentovat více symptomů, ale nemusí to 

přitom nutně znamenat, že jsou také více somaticky nemocní. 

Villani et al. (2005) na vzorku ambulantních pacientů s migrénami popsal, 

že pravidelní návštěvníci lékařské pohotovostní služby jsou více alexithymičtí než 

ostatní. Také Kauhanen (2002) vysledoval vyšší podíl stížností na srdečně cévní 

choroby u alexithymických, u kterých byl zároveň zjištěn menší výskyt 

aterosklerotických změn. 

Závěrem těchto výzkumů může být, že alexithymie je více spojena 

s medicínsky neobjasnitelnými příznaky a vyhledáváním lékařské péče, spíše než 

s konkrétním onemocněním. Přestože vzniklo také mnoho studií, které shledávají 

podobnou míru alexithymie u jedinců s vysvětlitelnými i nevysvětlitelnými 

příznaky, konečné resumé Lumley et al. (2007) formuluje tak, že alexithymie 
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přímo souvisí se stesky na příznaky a s vyhledáváním lékařské péče, zatímco 

nemusí být nutně spojena  s objektivně vyšetřitelnou nemocí. 

 

Přispívá alexithymie k zdraví škodlivému chování? 

Ačkoli je známo, že chování obecně je ovlivněno mnoha různými faktory, 

lze tušit, že alexithymie může mít svůj podíl na zdraví ohrožujícím jednání. 

Příkladem může být zneužívání drog jako cesta snížení nadměrné hladiny 

psychického napětí. Nebo záležitosti ochrany zdraví, bezpečí, výživy a hygieny. 

Jak mohou spolehlehlivě fungovat, když je omezena schopnost rozklíčovat strach, 

vinu nebo sebepřecenění? Pro účely této práce si udělejme komplexnější přehled 

vzniklých studií na téma zdravotního chování, zejména vztahu alexithymie s Body 

Mass Indexem (BMI) a kouřením.  

Současným výskytem s poruchami příjmu potravy se zabývala nejméně 

desítka studií, která tuto tezi v podstatě potvrdila. Taktéž výskyt alexithymie u 

patologických hráčů (Lumley et al., 1995, Parker et al., 2005 via Lumley, 2007) a 

závislých alkoholu (Haviland et al., 1994), ačkoli nikoli už u závislosti na 

nikotinu (Lumley et al., 1994). Kuřáctví se ukázalo být korelující s negativním 

afektem, depresemi, ale nesouvisející s mírou alexithymie. Studie Speranzy 

(2004, via Lumley, 2007) popisuje podobnou úroveň alexithymie u poruch příjmu 

potravy, alkoholismu stejně jako u drogové závislosti. Analýzou příčinnosti 

zjistila, že alexithymie funguje jako terén pro vznik depresivity, která s sebou pak 

nese závislostní chování. V jiných studiích byla prokázána souvislost se sedavým 

životním stylem a vyšším Body Mass Indexem (Neumann, 2004, via Lumley, 

2007). Pro kontrast si uveďme studii Zwaana et al. (1995), která signifikantní 

souvislost mezi alexithymií, BMI, mírou deprese a záchvatovitým přejídáním 

neprokázala. Při studiu alexithymie v souvislosti se sebepoškozujícím jednáním 

prokázal Paivio (2004) vztah alexithymie k traumatickým zážitkům v dětství. 

Brody (2003) popisuje nižší frekvenci sexuálního života u žen, což může 

znamenat menší incidenci pohlavně přenosných chorob, zejména ale zjištění může 

odkazovat na interpersonální problémy. V zajímavé longitudinální studii je 

popisována všeobecně vyšší mortalita žen středního věku, která odkazuje na 
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sklony k maladaptivnímu jednání spojeného s alexithymií (Kauhanen et al., 1996, 

via Lumley, 2007).  

 

Ovlivňuje alexithymie průběh a výsledek léčby? 

Zejména v 60. a 70. letech minulého století bylo věnováno mnoho zájmu 

schopnosti alexithymických jedinců úspěšně podstoupit psychodynamickou 

psychoterapii. Byl pozorován deficit v základních úkolech takového typu 

terapie: introspekci, otevřené komunikaci vlastních pocitů, rozpoznávání 

psychologických příčin a použití mentálních procesů v nahlédnutí vztahů a 

souvislostí v zájmu regulace afektu. 

Samozřejmě byla zkoumána predikce v léčbě medicínské a to pak zejména 

v posledních desetiletích. U alexithymiků byl popisován chabější úspěch v léčbě 

somatoformních poruch, deprese, závislosti na alkoholu, funkčních onemocněních 

gastrointestinálního traktu a rozmanitých psychiatrických poruch. Ogrdniczuk et 

al. (2005) poukazuje na roli negativně zabarveného protipřenosu, který se 

v psychoterapii alexithymických klientů může snadno objevit a který může proces 

psychoterapie také značně komplikovat. Solano et al. (2003 via Lumley, 2007) 

předkládá zajímavé zjištění, že vysoký skór v TAS-20 a deficit v písemném 

zaznamenávání pocitů predikuje lepší průběh ve zotavení u pacientů po operaci 

žlučníku. A to z důvodu ne většího „setrvávání“ v distresu po operaci, než je 

nezbytně nutné. Podobně obrácené korelace byly pozorovány v průzkumech 

kognitivně behaviorálního přístupu v psychoterapii. Alexithymickým pacientům 

tento přístup zřejmě více vyhovuje. Vykazovali totiž lepší výsledky v léčbě např. 

závislosti na tabáku (Lumley, 1994), pravidelně, déle a poctivěji se také léčby 

zúčastňovali. Zajímavý příspěvek podává Kakatsaki et al. (2004, via Lumley, 

2007) u žen indikovaných k in vitro fertilizaci. Alexithymické pacientky 

podstupovaly tuto proceduru s větším úspěchem.  

Navzdory rozmanitým, avšak jednoznačným výsledkům různých studií 

podle Lumleyho (2007) většina z nich nese metodologický nedostatek. Totiž, že 

alexithymie je viděna jako jediný činitel a není zvažována jako součást 

konstruktu, který s ní koreluje, a to jakkoli ochuzené mentální zdraví jako takové. 
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Má být alexithymie pojímána jako jednotný konstrukt nebo spíše 

oddělené aspekty? 

Téměř každá z metod, včetně TAS-20, má zvláštní podškály a dimenze pro 

každý z jejích dominantních rysů. Standardně jsou sledovány všechny tři základní 

faktory, celkové skóre je pak typicky interpretováno jako naměřená alexithymie. 

V dostupné literatuře je toto viděno již jako trend a to z toho důvodu, že vedle 

naměřené alexithymie je zřetelné, který z aspektů je v problému nejpodstatnější. 

Lumley et al. (2007) poukazuje na užitečnost zvažování dimenzí TAS-20 

jednotlivě. Byla totiž prokázána střední korelace mezi obtížným rozpoznáváním 

pocitů, popisováním pocitů a externě orientovaným myšlením a neuroticismem, 

introverzí a malou otevřeností vůči změně. Nabízí se dále souvislosti se 

zdravotním chováním, které ještě podrobněji rozvádíme v dalších kapitolách: u 

obtížné identifikace pocitů se zvýšeným vnímáním symptomů, deficit 

v popisování pocitů s interpersonálními potížemi, navenek orientované myšlení se 

snížením uvědoměním těla a jeho potřeb a se zdravotně rizikovým chováním. 

 

Existuje ve výskytu alexithymie souvislost například s pohlavím, věkem 

nebo vzděláním? 

Výzkumů zaměřených na souvislosti distribuce alexithymie se 

sociodemografickými proměnnými vzniká v posledních letech obrovské množství. 

Zde jsou pro ilustraci uvedeny pouze některé. 

Studie kolektivu finských autorů si vzala za cíl zmapovat prevalenci 

alexithymie ve finské populaci, jejich rozložení v širokém věkovém pásmu, 

výskyt v souvislosti se zdravotními proměnnými a také depresí. Výrazná korelace 

byla zjištěna v souvislosti s vyšším věkem, mužským pohlavím, nižším 

vzděláním, subjektivně vnímaným horším zdravotním stavem a depresivitou. 

Studie v podstatě vypovídala v souladu s většinou do té doby uvedených 

výzkumů. Přispěla však obohacením o zmapování daleko širšího věkového 

rozmezí. (Mattila, 2006) Jiný kolektiv ve Finsku se opět snaží zachytit 

spolupůsobení faktoru věku, tentokráte ve studii strachu ze zubního vyšetření, 

jeho spojení s věkem a alexithymií. Oproti zjištěné korelaci úzkosti ze zubaře a 
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TAS (zejména faktoru „identifikace pocitů“), nebyla s věkem souvislost shledána 

(Viinikangas, 2009). 

Role pohlaví v souvislosti rozvojem nebo udržením alexithymie poutala 

pozornost již mnoha autorů. Zejména v souvislosti s nakládáním s emocionálním 

distressem a potlačením emocionálních obsahů. Pro Hauwel-Fantinniho a 

Pedinielliho (2008) byly genderové souvislosti natolik překvapivé, že navrhují 

další průzkum možného mužského a ženského typu alexithymie.  

Souvislost výskytu alexithymie se vzděláním byla také předmětem mnoha 

šetření. Parker et al. (2005) se pokusil ve srovnávací studii sledovat korelaci 

alexithymie s pohlavím, věkem a vzděláním, u potomků původních obyvatel 

amerického kontinentu. Signifikantní souvislosti však neprokázal. U obdobné 

studie provedené v Německu (Franz et al., 2007) byly naopak sledovány zvýšené 

celkové skóry testu TAS-20 nejen u rozvedených a svobodných jedinců, nýbrž i u 

lidí s nižším socioekonomickým statem. Wilemsen (2009) se zaměřil na sledování 

alexithymie u pacientů trpících vypadáváním vlasů ve shlucích (alopecia areata). 

Našel významnou korelaci, kdy jedinci s vyšším vzděláním vykazovali nižší skóry 

v testu TAS-20. Velké množství vzniklých studií, které si vzaly za cíl podchytit 

výskyt alexithymie v populaci různých národnostních skupin, doplňuje finský 

průzkum Joukamay et al. (2007) svou prací cílenou  pouze na mladistvé. Autorský 

tým potvrzuje souvislost alexihtymie s nízkým vzděláním matky, rozpadlou 

rodinou a prostředím venkova.  

 

2.4.3 Možnosti psychoterapie v oblasti psychosomatiky a 

alexithymie 

 

Z výše uvedeného zatím vidíme, že alexithymie může mít poměrně 

negativní dopad na zdraví: zasahuje do fyziologických procesů (obtížněji 

regulované a prodloužené napětí a excitace), objevuje se v souvislosti se stesky na 

příznaky, zapříčiňuje zdraví škodlivé a další nutkavé chování, různě zasahuje do 

odpovědi na léčbu. Zdá se, že se jedná o skutečný problém, což logicky vede 

k otázce: může být alexithymie nějak léčena? A jestliže ano, může pak redukce 

alexithymie vést také ke zlepšení zdraví? 
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Berensnevaité (2000) vyzkoušela strukturovaný skupinový přístup, který 

zahrnuje relaxační techniky, identifikace a komunikace pocitů pod vedením 

terapeuta, imaginace, muzikoterapie a další neverbální techniky. Zaznamenala jak 

snížení skórů škály TAS, tak zlepšení kardiovaskulárním onemocnění pacientů po 

dvou letech. Dlouhou dobu býval jedinou studií popsanou v literatuře a její závěry 

jsou příslibem možností terapie alexithymie.  (Lumley, 2007) 

 

MUDr. Konečný, vedoucí lékař Psychosomatické kliniky v Praze, v r. 2007 

publikuje shrnutí příspěvků do diskuse odborníků z oboru psychosomatiky 

z panelové diskuse v západních Čechách. Analogií k pozitivním a negativním 

příznakům chorob z okruhů psychotických a neurotických, také 

u psychosomatických sleduje „pozitivní“ produkci somatických příznaků bez 

reálného organického podkladu. A stejně také formuluje „negativní příznaky“, 

jako narušení schopnosti identifikovat své vlastní emoční procesy a poruchu 

vnímání bio-psycho-sociálních souvislostí. Dle stupně této „negativní 

symptomatiky“ dělí pacienty pro nutná specifika psychoterapeutické léčby na tři 

skupiny: 

První skupinu tvoří pacienti, kteří jsou stále ještě schopni relativně dobře 

vnímat psychické a emoční pozadí svých obtíží, stejně, jako jsou poměrně 

kvalitně schopni identifikovat vlastní emoční proces. Pro tuto skupinu se osvědčil 

analytický, dynamický nebo celostní terapeutický přístup. V souladu s mírnými 

negativními příznaky je také u nemocných z této skupiny ještě dobře zachován 

vztah k vlastnímu tělu. U nich se ještě zpravidla nesetkáváme s odmítáním nebo 

zkresleným vnímáním tělesného schématu. Proto také je psychoterapie s fokusem 

na vztah a proces u této skupiny nemocných hlavním způsobem léčby, na tělo 

orientované techniky je doporučeno využívat spíše u nemocných z druhé a třetí 

skupiny. 

Druhou skupinou jsou nemocní se závažnějším stupněm postižení v oblasti 

negativních příznaků. Psycho-sociální kontext lze v této skupině zpravidla ještě 

explorovat, navazující emoční obsahy jsou však již téměř nebo zcela mimo 

„dosah“ prožívání. Terapeutické využití psychických a sociálních souvislostí 
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nemoci je tak obtížnější, než u pacientů z první skupiny. Relativně dobré výsledky 

přinášejí  spíše celostní a zejména systémově orientované přístupy. Fokus 

psychoterapie se u těchto nemocných přesouvá z terapeutického vztahu a procesu 

na systémovou úroveň. Častěji jsou již využívány také na tělo orientované 

psychoterapeutické techniky a fyzioterapie, které mají zlepšit narušené vnímání 

vlastní tělesnosti nebo přímo její odmítání, které se vyskytuje např. u pacientek s 

poruchami příjmu potravy. 

Třetí skupinou jsou pak nemocní, u nichž je schopnost náhledu na psychický 

a sociální kontext nemoci téměř nebo zcela rozrušena. Kontakt s emočním 

procesem je většinou úplně potlačen a do popředí vystupuje produktivní 

psychosomatická symptomatika, od níž jsou pacienti téměř neodklonitelní. U 

těchto nemocných je role psychoterapie i rodinné terapie již jen jako podpůrná. 

Intervence jsou již spíše na behaviorání úrovni s pomocí KBT v kombinaci s 

fyzioterapií. Na prvním místě by ale u těchto nemocných měla být vždy 

psychagogika, dlouhodobé klinické vedení jedním ošetřujícím lékařem. V praxi 

pak někdy bývá problém nejen ze strany nemocného, ale bohužel i ze strany 

lékaře, kde technické možnosti limitují takto náročnou péči. 
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3 METODOLOGIE 

 

3.1 Stanovení výzkumných cílů 

        

Empirická část práce je zaměřena na zmapování výskytu alexithymie mezi 

pacienty podstupujícími operativní léčbu chronických bolestí bederní páteře. Za 

tímto účelem budou použity metody měření, které zatím v českých podmínkách 

ještě nebyly užity. Výzkum si dále klade si za cíl zjistit zákonitosti výskytu 

alexithymie v souvislosti s dalšími faktory.  

 

Výzkumné cíle rigorózní práce lze rozdělit do tří oblastí: 

 

I) První oblast výzkumu si klade za cíl zjištění míry výskytu alexithymie u 

pacientů podstupujících radikální léčbu pro bolesti bederní oblasti páteře na 

podkladě degenerativních změn. Zjištění porovnat s výskytem alexithymie 

v normální populaci.  

 

II) Druhá oblast výzkumu je zaměřena na mapování souvislosti výskytu 

alexithymie a dalších znaků. Naměřené hodnoty alexithymie budou srovnávány 

s údaji demografickými, také budou sledovány vybrané údaje o zdravotním stavu 

a proběhlé léčbě. V neposlední řadě budou sledovány faktory vypovídající o 

přístupu ke zdraví. Sledována bude také motivace k využití možnosti 

psychoterapie v rámci léčby bolestí zad. V celkovém souhrnu, alexithymie bude 

sledována v souvislosti s následujícími proměnnými: 

 

1) demografickými daty:  

a) pohlavím 

     b) věkem 

     c) vzděláním 

      

2) zdravotním stavem a dosavadní léčbou:   
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a) délkou doby bolestí zad 

     b) vnímanou intenzitou 

     c) opakovanou operativní terapií 

 

3)  péčí o zdraví:  

a) kuřáctvím 

     b) BMI 

 

4)  motivací k psychoterapii 

 

III) Třetí oblast výzkumu se týká použitých psychodiagnostických metod. 

Statistickou analýzou budou zpracovávána data získaná dvěma metodami: 

Indexem alexithymie (Porcelli, 2002) a dotazníkem TAS-20 (Taylor, 1994). Obě 

tyto metody se v České republice zatím nedočkaly širšího užití, záměrem 

rigorózní práce je také experimentální užití těchto metod na vzorcích českých 

respondentů a vzájemné porovnání měření těchto dvou metod. Výsledkem tohoto 

experimentálního užití by měl být také tzv. „cutting point“ dotazníku TAS-20, 

tedy hodnota hrubého skóru testu, která nejsignifikantněji odděluje ty, jež skórují 

v souvislosti s rozložením znaku mezi skupinami „pozitivně“, od „negativně“ 

skórujících. 

 

Výzkumným cílem rigorózní práce je vyvrácení nulových hypotéz 

formulovaných následovně: 

 

Nulová hypotéza č.1: 

„Míra alexithymie u pacientů s chronickými bolestmi bederních páteře 

podstupujících operativní terapii se neliší od míry aleixhtmyie běžné populace.“ 

 

Nulová hypotéza č.2.:    

„Alexithymie se vyskytuje nezávisle na proměnných věku, pohlaví, 

vzdělání, průběhu léčby bolestí zad, péče o zdraví a motivace k psychoterapii.“ 
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Výzkumné otázky k nulové hypotéze č.2.:  

 

Ze srovnání vzorku pacientů s chronickými bolestmi bederní páteře a vzorku 

běžné populace budou zodpovězeny následující otázky: 

1. Závislost míry alexithymie na věku. 

2. Závislost míry alexithymie na pohlaví. 

3. Závislost míry alexithymie na dosaženém vzdělání. 

4. Souvislost míry alexithymie  s dlouhodobostí bolestí zad. 

5. Souvislost míry alexithymie se subjektivně vnímanou intenzitou bolesti. 

6. Souvislost míry alexithymie s opakovanou operativní léčbou. 

7. Souvislost míry alexithymie s kuřáctvím. 

8. Souvislost míry alexithymie s Body Mass Indexem (BMI). 

9. Míra motivace k využití psychoterapeutické pomoci v závislosti na míře 

alexithymie. 

10.  Míra motivace k využití psychoterapeutické pomoci v závislosti na pohlaví. 

11. Míra motivace k využití psychoterapeutické pomoci v závislosti na 

dlouhodobosti bolestí.  

 

Nulová hypotéza č.3.: 

„Míra motivace k využití psychoterapeutické pomoci se nebude lišit 

v závislosti na pohlaví, ani na dlouhodobosti bolestí.“ 

 

3.2 Sběr dat 

 

Každý z respondentů výzkumu prošel sběrem demografických údajů a 

podstoupil vyšetření dvěma metodami: Rorschachovým testem a dotazníkem 

TAS-20. Nejdříve byly vybrány dva soubory: 1. experimentální skupina 

z klientely spondylochirurgického oddělení FN Motol, 2. vypárováním dle 

kriterií: věku, pohlaví a vzdělání byla vybrána kontrolní skupina z běžné 

populace. 
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Postup vyšetření byl následující. Nejdříve dostal každý z účastníků vstupní 

informace. Představil se examinátor: psycholog spondylochirurgického oddělení, 

podal stručné informace o prováděném šetření, které se zaměřuje na problematiku 

chronických bolestí zad. Pro celé vyšetření bylo zajištěno soukromí v prostoru 

vyšetřovny na oddělení.  

Po krátkém konverzačním navázání kontaktu byl respondent vyšetřen 

Rorschachovým testem. Všechny protokoly byly sebrány, osignovány a 

vyhodnoceny tímž examinátorem. Byl použit Exnerův systém skórování CS 

(Comprehensive System), kdy kompletní signování podléhá daným vodítkům a 

lokalizačním tabulkám se seznamy odpovědí, čímž je minimalizováno ovlivnění 

signování subjektivním pohledem vyšetřujícího. K samostatnému vyplnění 

písemné části pak respondent obdržel námi zhotovený český překlad TAS-20. 

Tato verze v českém jazyce byla zhotovena s dodržením pravidel pro překlad 

psychodiagnostických metod. Překladu se zúčastnily 3 osoby: 1) psycholog s více 

pasivní znalostí angličtiny, 2) profesionální překladatel, 3) „rozhodčí“, odborník 

z oblasti psychologické diagnostiky. V závěrečné „moderované diskusi“ byly 

předloženy dva návrhy překladů a dohodou mezi všemi zúčastněnými schváleno 

definitivní znění každé z položek. První stranu písemné části tvořil krátký 

dotazník na demografická data. Zjišťoval věk, výšku, váhu, vzdělání, dobu a 

intenzitu bolesti, dosavadní léčbu, kouření a motivaci k psychoterapii. Proměnné 

věk, výška, váha, dlouhodobost bolestí byly zjištěny otevřenými otázkami. Pro 

proměnné vzdělání, dosavadní léčba, kouření a motivace byly nabídnuty 

alternativní odpovědi. Intenzitu bolestí respondent zaznačil na vizuální analogové 

škále (VAS), mezi hodnotami 0 - 10. „0“ znamená žádná bolest, „10“ pak bolest 

nesnesitelná. V první fázi výzkumu byly administrovány také otázky na pracovní 

situaci, důvod pracovní neschopnosti, fyzickou námahu v zaměstnání. Jak je 

rozvedeno v následující kapitole, výzkum byl, z důvodu rozvahy nad metodologií 

sběru demografických dat a administrace dotazníku TAS-20, doplněn druhou fází. 

V druhé fázi pak byly tyto otázky na pracovní situaci, důvody pracovní 

neschopnosti a fyzickou námahu v zaměstnání vynechány. Domníváme se, že 

mohou pacientům připadat jako otázky mapující rentové tendence, které bývají 
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pacientům s invalidizujícími bolestmi zad často připisovány. Bylo zvažováno, zda 

nemohly motivovat k disimulaci. 

 

3.3 Fáze výzkumu 

 

Základní výzkum bylo tedy nutno doplnit další etapou. Po první fázi sběru 

dat totiž, mezi vzorkem pacientů a k němu vypárovaného vzorku běžné populace, 

bylo nutno  konstatovat potvrzení obou nulových hypotéz. Na základě vzniklých 

otázek ohledně metodologie postupu administrace, bylo přistoupeno k druhé fázi 

šetření. S novou kontrolou postupu byla sebrána třetí skupina respondentů mezi 

pacienty s dlouhodobými bolestmi zad, byla vypárována dle původních kriterií 

k původním dvojícím respondentů. Této skupině byl administrován již pouze 

dotazník TAS-20 se zredukovanými otázkami na demografické údaje na konci 

svazku písemné části, jak o tom více pojednává následující kapitola. 

 

3.4 Výzkumný soubor 

 

3.4.1 Experimentální skupina 

 

Skupina pacientů byla získána z klientely Spondylochirurgického oddělení 

FN Motol. Operativní léčba degenerativních změn na páteři je běžně prováděna na 

ortopedických, traumatologických a neurochirurgických odděleních ostatních 

nemocnic. Spondylochirurgické oddělení FNM je zatím prvním pracovištěm 

svého druhu. Jelikož jsou zde léčeny četné problematiky: úrazy páteře, nádorová a 

zánětlivá onemocnění a vrozené deformity, byl základní soubor definován 

následovně: 

„Základní soubor tvoří pacienti s bolestmi bederní páteře, vzniklých na 

podkladě degenerativních změn a trvajícími déle než půl roku, pro něž 

nastupují do nemocnice k operační terapii.“  
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Otázka míry a podoby problému psychosomatiky daného onemocnění, resp. 

alexithymie, je tím, k čemu nyní obracíme zájem. Fakt indikace k léčbě 

degenerativního onemocnění operací vypovídá o prokázaném klinickém nálezu 

zobrazovacími metodami, vyšetřením neurologa atd. 

S odkazem na rozbor klasifikace psychosomatických chorob v teoretické 

části, se v našem základním souboru budou zřejmě vyskytovat pacienti se 

složenou diagnózou. Všichni z nich budou pravděpodobně trpět sekundárně 

vzniklým psychologickým dopadem svých obtíží, budou náležet pod diagnózy 

okruhu M 54+ F 54*. Ti, u nichž hrály psychologické faktory stěžejní roli při 

vzniku nemoci, budou odpovídat také diagnózám F 54+ M54*. To zřejmě právě 

mohou být pacienti s vyšší mírou alexithymie. Zjištění jejich podílu v celém 

základním souboru je cílem této práce. 

 

Experimentální skupina byla získána výběrem namátkou, v období březen – 

květen 2009. Bylo dbáno na to, aby pacienti v den psychologického vyšetření 

nebyli pod vlivem analgosedace ani premedikace k operaci. Byli tedy vyšetřováni 

v den nástupu k hospitalizaci. 

Tento soubor čítá celkem 30 osob (13 mužů, 17 žen), v rozmezí věku 31 – 

78 let (průměrný věk je 51,33 let, S.D. = 12,77). Doba bolestí bederní páteře 

variuje v rozmezí 1 roku - 30 let (průměrná doba bolestí je 11,7 roku, S.D. = 

9,55). 

 

Tab.č.2: Charakteristiky zkoumaných osob – experimentální skupina 

 Absolutní četnost % 

Počet osob ve skupině celkem 30 100,0 

Muži  13 43,3 
Pohlaví 

Ženy 17 56,7 

30 – 39 8 26,7 

40 – 49 5 16,7 

50 – 59 8 26,7 

60 - 69 7 23,3 

Věk 

70 - 79 2 6,7 

Vzdělání Základní 2 6,7 
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Vyučen/a 13 43,3 

Střední 10 33,3 

 

Vysokoškolské 5 16,7 

Plný úvazek 18 60,0 

Částečný úvazek 2 6,7 

Invalidní důchod 3 10,0 
Pracovní situace 

Starobní důchod 7 23,3 

Svobodný/á 1 3,3 

Ženatý/vdaná 23 76,7 

Rozvedený/á 4 13,3 
Rodinný stav 

Vdovec/vdova 2 6,7 

Do 1 roku 4 13,3 

1 - 5 let 7 23,3 

6 – 10 let 6 20,0 

11 – 20 let 9 30,0 

Doba trvání bolestí 

Nad 20 let 4 13,3 

1 - 5 10 33,3 
VAS 

6 – 10 20 66,6 

Analgetická 9 30,0 

Rehabilitace 6 20,0 

Kombinace obojího 14 46,7 
Dosavadní léčba 

Předchozí operace 7 23,3 

Kuřáci 9 30,0 
Přístup ke zdraví 

Obézní 11 36,7 

Uvítali by psychoterapii 20 66,6 

 

3.4.2 Kontrolní skupina 

 

Kontrolní skupina byla vybírána do párů k respondentům experimentální 

skupiny dle věku, pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání. U kategorie věku 

byla zvolena tolerance 10-ti let. Obdobně také bylo dbáno na prostředí soukromí a 

důvěry, také neovlivnění pozornosti jakýmikoli léky nebo látkami.  

Soubor se skládá také z 30 osob (13 mužů, 17 žen), věkového rozmezí 20 – 

83 let (průměrný věk 51,16, S.D. = 15,7). 
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Tab.č.3: Charakteristiky zkoumaných osob – kontrolní skupina 

 Absolutní četnost % 

Počet osob ve skupině celkem 30 100,0 

Muži 13 43,3 Pohlaví 

Ženy 17 56,7 

20 – 29 2 6,7 

30 – 39 6 20,0 

40 – 49 5 16,7 

50 – 59 8 26,7 

60 – 69 6 20,0 

70 – 79 1 3,3 

Věk  

80 – 89 2 6,7 

Základní 1 3,3 

Vyučen/a 12 40,0 

Střední 10 33,3 

Vzdělání 

Vysokoškolské 7 23,3 

Plný úvazek 18 60 

Částečný úvazek 1 3,3 

Invalidní důchod 0 0,0 

Pracovní situace 

Starobní důchod 11 36,7 

Svobodný/á 3 10,0 

Ženatý/vdaná 20 66,6 

Rozvedený/á 4 13,3 

Rodinný stav 

Vdovec/vdova 3 10,0 

Kuřáci 7 23,3 Přístup ke zdraví 

Obézní 16 53,3 

 

3.4.3 Doplňující 2. experimentální skupina 

 

Po první fázi sebrání dat a jejich statistické analýze nebyla zjištěna téměř 

žádná závislost hodnot získaných dotazníkem TAS-20 na experimentální a 

kontrolní skupině. Protože byl dotazník podáván ve svazku pod otázkami na 
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demografická a také pracovní data, které mohly pacienty potenciálně motivovat 

k disimulaci, bylo přikročeno k doplňkové fázi výzkumu.  

Byla sebrán doplňující vzorek pacientů n = 30 (13 mužů, 17 žen), 

vypárovaný dle stejných kriterií k původním skupinám. Těmto pacientům byl 

administrován již pouze dotazník TAS-20 na vrchních listech svazku, za ním 

následoval zkrácený dotazník na demografická data. Skupina se rozkládá do 

věkového rozmezí 30 - 84 let (průměrný věk 52, S.D. = 13,69). Doba jejich 

bolestí bederní páteře se nachází v rozmezí 0,5 až 30 let (průměrná doba bolestí je 

7,78 let, S.D. = 8,86). 

 

Tab.č. 4: Charakteristiky zkoumaných osob – 2. experimentální skupina 

 Absolutní četnost % 

Počet osob ve skupině celkem 30 100,0 

Muži 13 43,3 Pohlaví 

Ženy 17 56,7 

20 – 29 0 0 

30 – 39 7 23,3 

40 – 49 4 13,3 

50 – 59 12 40,0 

60 – 69 4 13,3 

70 – 79 2 6,7 

Věk  

80 – 89 1 3,3 

Základní 2 6,7 

Vyučen/a 10 33,3 

Střední 14 46,7 

Vzdělání 

Vysokoškolské 4 13,3 

Do 1 roku 5 16,7 

1 - 5 let 15 50,0 

6 – 10 let 3 10,0 

11 – 20 let 4 13,3 

Doba trvání bolestí 

Nad 20 let 3 10,0 

1 – 6 10 33,3 VAS 

5 - 10 20 66,6 
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Kuřáci 9 30,0 Přístup ke zdraví 

Obézní 7 23,3 

Uvítali by psychoterapii 25 83,3 

 

 

4 ZPRACOVÁNÍ DAT A VÝSLEDKY 

 

4.1 Statistické zpracování 

 

Deskriptivní statistika byla zpracována pomocí programu MS Excel. 

Charakteristiky Věk a Doba trvání bolestí jsou vyjádřeny pomocí průměru ± 

směrodatná odchylka (S.D.). Všechny ostatní charakteristiky, včetně kategorií 

věku a trvání bolestí, jsou vyjádřeny absolutními četnostmi a relativními 

četnostmi (%). 

Induktivní statistika byla zpracována pomocí statistického programu SPSS 

(verze 17.0).  

K vyjádření vztahů mezi experimentální a kontrolní skupinou byl pro skóry 

v dotazníku TAS-20 užit T-test, pro skóry v indexu alexithymie Rorschachova 

testu pak Chí-kvadrát test. Pro zjištění vztahu mezi metodami TAS-20 a indexem 

Rorschachova testu byl použit T-test.  

Pro hodnocení vztahů mezi skóry v jednotlivých testech a všemi dalšími 

proměnnými byly užity Chí-kvadrát test, Pearsonův korelační koeficient (r), 

Analýza rozptylu ANOVA a Post Hoc test, u očekávaného normálního rozložení 

T-test pro dva nezávislé výběry. V případech, kdy nebylo možno očekávat 

normální rozložení jevu, pak neparametrický Mann-Whitneyův test a Spearmanův 

korelační koeficient. 

Pro zjištění „cutting-pointu“ dotazníku TAS-20 byly všechny, mimo 

nejméně frekventované skóry, podrobeny Chí-kvadrát testu. 
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Vzájemné vztahy byly sledovány na hladinách významnosti p<0,05 a 

p<0,01. Statisticky nevýznamné rozdíly či korelace jsou označovány NS 

(nonsignifikantní). 

 

4.1.1 Použité zkratky 

 

Mimo již zmíněné zkratky z oboru statistiky jsou v následujících tabulkách 

užity zkratky: 

- ROR: zde znamená „Index alexithymie Rorschachova testu“ 

- VAS: Vizuální Analogová Škála pro hodnocení intenzity bolesti 

 

4.2 Výsledky 

 

4.2.1 Porovnání skupiny pacientů indikovaných k operativní terapii 

bederní páteře s běžnou populací 

 

Porovnání skupin ve skórech v dotazníku TAS-20 

 

Tab.č.5: Popisná statistika 

Skupina N Průměr S.D. 

Pacienti 30 48,87 11,494 

Kontrolní skupina 30 45,37 11,006 

 

 

Tab.č.6: T-test     

 Hodnota p. 

Levenova 

testu t 

Stupně 

volnosti 

Hodnota p. 

T-testu 

TAS–20 vs. obě skupiny 0,934 1,205 58 0,233 
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T-testem pro dva nezávislé výběry byla prokázána signifikace vztahu (p = 

0,233). Mezi skupinami tedy ve skórování v testu TAS-20 není signifikantní 

rozdíl. 

 

Porovnání skupin ve skórech v Indexu alexithymie Rorschachova testu 

 

Tab.č.7: Čtyřpolní tabulka 

ROR   

Pozitivní Negativní Vše 

N 19 11 30 Pacienti 

Relativní  

četnost (%) 

63,3% 36,7% 100,0% 

N 10 20 30 Kontrolní skupina 

Relativní  

četnost (%) 

33,3% 66,7% 100,0% 

N 29 31 60 Vše 

Relativní  

četnost (%) 

48,3% 51,7% 100,0% 

 

Sledovaný rozdíl mezi skupinami ve skórech indexu alexithymie 

Rorschachova testu byl Chí-kvardrát testem prokázán jako signifikantní (χ2 = 

5,406; df = 1; p = 0,02). 

 

4.2.2  Ověření vzájemného vztahu skórů TAS-20 a Indexu 

alexithymie Rorschachova testu 

 

Tab.č.8.: Popisná statistika 

 ROR N Průměr S. D. 

Pozitivní 29 49,38 12,718 TAS-20 

Negativní 31 45,00 9,508 
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Tab.č.9.: T-test     

 Hodnota p. 

Levenova testu t 

Stupně 

volnosti 

Hodnota p. 

T-testu 

TAS–20  

vs. Index alexithymie v ROR 0,210 1,517 58 0,135 

 

T-testem pro dva nezávislé výběry byla prokázána signifikace vztahu (p = 

0,135). Mezi získanými skóry testu TAS-20 a Indexem alexithymie tedy nebyl 

potvrzen signifikantní vztah. 

Signifikantní vztah nebyl potvrzen ani neparametrickým Mann-

Whitneyovým testem, na stejné hladině významnosti (p = 0,135). 

 

4.2.3 II. fáze výzkumu: Pozměněný způsob administrace TAS-20 

nově vypárovanému souboru pacientů. 

 

Z doposud sebraných dat byl prokázán signifikantní rozdíl mezi souborem 

pacientů a běžné populace v indexu alexithymie Rorschachova testu, nikoli však 

ve skórech získaných pomocí škály TAS-20. Rovněž také nebyla potvrzena 

signifikantní souvislost mezi měřeními oběma použitými metodami.  

 

Úvaha tedy byla odvíjena od užitého dotazníku TAS-20. Po přezkoumání 

možných jiných problémů: jedná se o nově vzniklý překlad do českého jazyka, 

dále problematika Rorschachovy metodoy, sbírání dat a signování jedinou osobou 

atd.; byla pozornost obrácena k motivaci pacientů vůči procedůře celého 

testování. Oproti projektivní Rorschachově metodě, která nemá zjevnou face-

validitu, u sebeposuzovacího dotazníku TAS-20 pacienti mohli disimulovat 

jakékoli obtíže v oblasti vlastní psychiky.  

Téměř typicky se mezi adepty operativní terapie dlouhodobých bolestí zad 

často vyskytují žadatelé o invalidní důchod. Bývají to lidé kupříkladu dlouhá léta 

těžce fyzicky pracující, přibližně kolem 4., 5. dekády života, v situaci, kdy 

například přišli o zaměstnání. Tito lidé často bolestmi zad trpí a připsání 
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invalidního důchodu může důležitou měrou pomoci jejich situaci. Pacientům 

s těmito potížemi bývají tedy často připisovány tzv. rentové tendence. 

 Jak již uvádíme výše, v písemné části administrace byly první strany 

svazku, před dotazníkem TAS-20, tvořeny otázkami na demografické údaje, 

společně s otázkami na pracovní situaci, fyzickou namáhavost povolání a 

dosavadní léčbu. 

V této návazné fázi výzkumu jsou tyto otázky odstraněny. Svazek písemné 

části začíná přímo dotazníkem TAS-20 a je zakončen pouze dotazy na věk, 

vzdělání, pohlaví, dlouhodobost a intenzitu obtíží, kouření, váhu, výšku a nakonec 

otázkou, zda by respondent uvítal psychoterapii v rámci léčby bolestí zad. 

Zde jsou výsledky porovnání hodnot TAS-20 nově vybrané skupiny 

pacientů a původní kontrolní skupiny. 

 

Tab.č.10.: Popisná statistika    

Skupina N Průměr S.D. 

Pacienti II. 30 47,57 12,640 

Kontrolní skupina původní 30 45,37 11,006 

 

Tab.č. 11: T-test     

 Hodnota p. 

Levenova 

testu t 

Stupně 

volnosti 

Hodnota p. 

T-testu 

TAS–20 vs. obě skupiny 0,429 0,719 58 0,475 

 

T-testem pro dva nezávislé výběry byla prokázána signifikace vztahu (p = 

0,475). Ani nově vypárovaná skupina pacientů se tedy vůči běžné populaci ve 

skórech testu TAS-20 nejeví signifikantně rozdílná. Lze se tedy domnívat, že 

způsob administrace neměl na původně sebraná data vliv. 
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4.2.4 Sledování vztahu hodnot získaných oběma metodami a dalších 

proměnných 

 

Pro porovnání skórů v TAS-20 jsme mohli využít kompletního souboru, 

tedy 90 osob. Pro ověření souvislostí se skóry v Indexu alexithymie Rorschachova 

testu jsme mohli využít pouze souboru původního, tedy 60 osob. Jak uvidíme 

dále, pro platnost některých statistických výpočtů byl takto velký soubor 

nedostatečný. 

Z důvodu, že sledujeme pouze dílčí jevy, u nichž si nemůžeme být jisti 

normálním rozložením u všech proměnných mimo věk, pohlaví a vzdělání, byly 

použity neparametrické testy. 

 

Skóry získané v TAS-20 a pohlaví 

 

Tab.č.12.: Popisná statistika 

 Pohlaví N Průměr S.D. 

Ženy 49 47,16 11,677 TAS-20 

Muži 41 47,39 11,853 

 

Tab.č.13.: T-test     

 Hodnota p. 

Levenova 

testu t 

Stupně 

volnosti 

Hodnota p. 

T-testu 

TAS–20 vs. pohlaví 0,817 0,091 88 0,928 

 

V závislosti skórů v dotazníku TAS-20 na pohlaví byla prokázána 

signifikace (p =  0,928). Mezi muži i ženami tedy ve skórování v tomto dotazníku 

tedy neexistuje signifikantní rozdíl. 

 

 

 

 



 56 

Index alexithymie Rorschachova testu a pohlaví 

 

Tab.č.14.: Čtyřpolní tabulka 

Pohlaví   

Ženy Muži Vše 

N 14 15 29 Pozitivní 

Relativní  

četnost (%) 

48,3% 51,7% 100,0% 

N 20 11 31 

ROR 

Negativní 

Relativní  

četnost (%) 

64,5% 35,5% 100,0% 

N 34 26 60  Vše 

Relativní  

četnost (%) 

56,7% 43,3% 100,0% 

 

Sledovaný rozdíl mezi pohlavími ve skórech indexu alexithymie 

Rorschachova testu byl Chí-kvadrát testem prokázán jako nesignifikantní (χ2 = 

1.609; df = 1; p = 0,205). 

 

Skóry získané v TAS-20 a věk 

 

Tab.č.15.: Pearsonova korelace 

 TAS-20 Věk 

Koeficient korelace 1 0,077 

p . 0,468 

TAS-20 

N 90 90 

Koeficient korelace 0,077 1 

p 0,468 . 

Věk 

N 90 90 

 

V souvislosti mezi skóry v dotazníku TAS-20 a věkem nebyla prokázána 

signifikantní korelace (r = 0,077; N = 60; p = 0,468) 
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Index alexithymie Rorschachova testu a věk 

 

Tab.č.16.: Popisná statistika 

 ROR N Průměr S.D. 

Pozitivní 29 48,52 11,375 Věk 

Negativní 31 53,81 16,243 

 

Tab.č.17.: T-test     

 Hodnota p.  

Levenova 

testu t 

Stupně 

volnosti 

Hodnota p. 

T-testu 

ROR vs. věk 0,075 -1,452 58 0,152 

 

Mezi získanými hodnotami Indexu alexithymie Rorschachova testu a věkem 

nebyl potvrzen signifikantní vztah (p = 0,152). 

 

Skóry získané v TAS-20 a vzdělání 

 

Tab.č.18.: Popisná statistika 

 Vzdělání N 

ZŠ 5 

SOU 35 

SŠ 34 

Vzdělání 

VŠ 16 

 

Tab.č.19.: Post Hoc Testy 

Závislá proměnná: TAS 

 

(A) Vzdělání (B) Vzdělání 

Rozdíl 

středních hodnot 

(A-B) S.D. p 

SOU 1,57 5,069 0,757 LSD 

metoda 

ZŠ 

SŠ 6,52 5,078 0,202 
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 VŠ 16,08* 5,432 0,004 

ZŠ -1,57 5,069 0,757 

SŠ 4,95 2,553 0,056 

SOU 

VŠ 14,50* 3,199 0,000 

ZŠ -6,52 5,078 0,202 

SOU -4,95 2,553 0,056 

SŠ 

VŠ 9,55* 3,214 0,004 

ZŠ -16,08* 5,432 0,004 

SOU -14,50* 3,199 0,000 

 

VŠ 

SŠ -9,55* 3,214 0,004 

SOU 1,57 5,069 1,000 

SŠ 6,52 5,078 0,742 

ZŠ 

VŠ 16,08* 5,432 0,024 

ZŠ -1,57 5,069 1,000 

SŠ 4,95 2,553 0,291 

SOU 

VŠ 14,50* 3,199 0,000 

ZŠ -6,52 5,078 0,742 

SOU -4,95 2,553 0,291 

SŠ 

VŠ 9,55* 3,214 0,023 

ZŠ -16,08* 5,432 0,024 

SOU -14,50* 3,199 0,000 

Sidak test 

VŠ 

SŠ -9,55* 3,214 0,023 

*. Rozdíl středních hodnot je signifikantní na hladině významnosti 0,05. 

 

Dva použité Post Hoc testy dovolují sledovat signifikanci vztahu mezi 

skupinami vzdělání v hodnotách naměřených testem TAS-20, vždy mezi všemi 

vzděláními vzájemně. 

Obě statistické metody poukazují na to, že vysokoškoláci se nejvíce odlišují 

od všech ostatních podskupin vzdělání. 

Podle Fisherovy LSD metody (Least Significant Difference) v naměřených 

hodnotách existuje rozdíl mezi skupinou osob se základním vzděláním a 

vysokoškoláky na hladině významnosti (p = 0,004); rozdíl mezi vyučenými a 
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vysokoškoláky na hladině významnosti (p = 0,000); rozdíl mezi středoškoláky a 

vysokoškoláky na hladině významnosti (p = 0,004). Ostatní vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými stupni vzdělání se ukázaly být nesignifikantní. 

Podle Sidak testu, v získaných hodnotách existuje rozdíl mezi skupinou osob 

se základním vzděláním a vysokoškoláky na hladině významnosti (p = 0,024); 

rozdíl mezi vyučenými a vysokoškoláky na hladině významnosti (p = 0,000); 

rozdíl mezi středoškoláky a vysokoškoláky na hladině významnosti (p = 0,023). 

Ostatní vzájemné vztahy mezi jednotlivými stupni vzdělání se ukázaly být 

nesignifikantní. 

Na základě obou testů lze učinit závěr, že se v získaných hodnotách od 

ostatních vzdělání nejvíce vzdalují vysokoškoláci. Dle LSD metody i Sidak testu 

se zároveň nejvíce liší od skupiny vyučených, u obou pro hladinu významnosti (p 

= 0,000). 

 

Index alexithymie Rorschachova testu a vzdělání 

 

Tab.č.20.: Kontingenční tabulka 

Vzdělání   

ZŠ SOU SŠ VŠ Vše 

N 2 15 7 5 29 Pozitivní 

Relativní  

četnost (%) 

6,9% 51,7% 24,1% 17,2% 100,0% 

N 1 10 13 7 31 

ROR 

Negativní 

Relativní  

četnost (%) 

3,2% 32,3% 41,9% 22,6% 100,0% 

N 3 25 20 12 60  Vše 

Relativní  

četnost (%) 

5,0% 41,7% 33,3% 20,0% 100,0% 

 

Sledovaný vztah mezi vzděláním a skóry indexu alexithymie Rorschachova 

testu byl podroben Chí-kvadrát testu s prokázaným nesignifikantním výsledkem 

(χ2 = 3,404; df = 3; p = 0,333). Avšak jelikož se v tabulce objevily 2 buňky (25%) 



 60 

s hodnotou menší než 5 (malý počet osob se základním vzděláním), výsledek 

nelze mít za spolehlivý. 

 

Skóry získané v TAS-20 a dlouhodobost potíží 

 

Tab.č.21.: Spearmanova korelace 

  TAS-20 Doba potíží 

Koeficient korelace 1,000 -0,239 

p . 0,066 

TAS-20 

N 90 60 

Koeficient korelace -0,239 1,000 

p 0,066 . 

Doba potíží 

N 60 60 

 

Protože mezi těmito dílčími hodnotami již nemůžeme očekávat normální 

rozložení, rozhodli jsme se pro Spearmanův koeficient korelace. Mezi skóry 

v testu TAS-20 a dobou trvání bolestí dolní části zad jsme prokázali korelaci (rs = 

0,239; N = 60; p = 0,066). Nelze jej proto označit za signifikantní. 

 

Index alexithymie Rorschachova testu a dlouhodobost potíží 

 

Tab.č.22.: Popisná statistika 

 ROR N Průměr S.D. 

Pozitivní 19 8,84 8,807 Doba potíží 

Negativní 11 16,64 9,091 

 

Tab.č.23.: Mann-Whitneyův test 

Mann-Whitney U 52,500 

p 0,025 
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Mezi dobou potíží a skóry v Indexu alexithymie byl neparametrickým 

testem prokázán signifikantní vztah, avšak obrácený oproti původním očekáváním 

(p = 0,025). 

 

Skóry získané v TAS-20 a intenzita bolestí 

 

Tab.č.24.: Spearmanova korelace 

 TAS-20 VAS 

Koeficient korelace 1,000 -0,043 

p . 0,746 

TAS-20 

N 90 60 

Koeficient korelace -0,043 1,000 

p 0,746 . 

VAS 

N 60 60 

 

Mezi tím, jak pacienti skórovali v dotazníku TAS-20 a subjektivně 

vnímanou intenzitou jejich bolestí vyjádřenou na škále VAS, jsme nezaznamenali 

signifikantní souvislost (rs = 0,043; N = 60; p = 0,746). 

 

Index alexithymie Rorschachova testu a intenzita bolestí 

 

Tab.č.25.: Popisná statistika 

 ROR N Průměr S.D. 

Pozitivní 19 5,68 2,583 VAS 

Negativní 11 6,55 1,440 

 

Tab.č.26.: Mann-Whitneyův test 

Mann-Whitney U 96,500 

p 0,723 
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Mezi skóry Indexu alexithymie a subjektivně vnímanou intenzitou jejich 

bolestí vyjádřenou na škále VAS jsme nezaznamenali signifikantní souvislost (p = 

0,723) 

 

Skóry získané v TAS-20 a opakovaná operativní terapie 

 

Tab.č.27.: Popisná statistika 

 Opakovaná operace N Průměr S.D. 

Nebyla provedena 23 49,17 12,960 TAS-20 

Byla provedena 7 47,86 4,598 

 

Také v ověření souvislosti těchto dílčích jevů byl použit neparametrický test. 

 

Tab.č.28.: Mann-Whitneyův test 

Mann-Whitney U 68,500 

p 0,556 

 

Mezi skóry získanými v TAS-20 a výskytem opakovaných operací bederní 

páteře nebyl zjištěn signifikantní rozdíl (p = 0,556). 
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Index alexithymie Rorschachova testu a opakovaná operativní terapie 

 

Tab.č.29.: Čtyřpolní tabulka 

Opakovaná operace   

Nebyla Byla Vše 

N 14 5 19 Pozitivní 

Relativní  

četnost (%) 

73,7% 26,3% 100,0% 

N 9 2 11 

ROR 

Negativní 

Relativní  

četnost (%) 

81,8% 18,2% 100,0% 

N 23 7 30  Vše 

Relativní  

četnost (%) 

76,7% 23,3% 100,0% 

 

Sledovaný vztah mezi opakovanou operativou na páteři a skóry indexu 

alexithymie Rorschachova testu byl Chí-kvadrát testem prokázán jako 

nesignifikantní (χ2 = 0,258; df = 1; p = 0,612). V tabulce mají celkem 2 buňky 

(50%) hodnotu menší, než je požadované minimum 5. Výpočet proto nelze mít za 

spolehlivý. 

 

Skóry získané v TAS-20 a kuřáctví 

 

Protože soubor můžeme diferencovat na podskupiny kuřáků, nekuřáků i 

bývalých kuřáků, dává nám to možnost problém kuřáctví ohodnotit vícerými 

způsoby. Dále, protože parametrický T-test se zde v porovnání s neparametrickým 

prokázal jako citlivější, byl pro problematiku kuřáctví použit. 

 

Nejdříve byly sloučeni kuřáci a bývalí kuřáci, byli v hodnotách TAS-20 

porovnáni vůči skupině celoživotních nekuřáků. Kuřáci a bývalí kuřáci zde tvoří 

skupinu, u které je, anebo byla přítomna závislost. 
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Tab.č.30.: Popisná statistika 

 Kouření N Průměr S.D. 

Kuřáci, bývalí kuřáci 43 48,88 11,806 TAS-20 

Nekuřáci 47 45,79 11,512 

 

Tab.č.31.: T-test     

 Hodnota p. 

Levenova testu t 

Stupně 

volnosti 

Hodnota p. 

T-testu 

TAS–20 vs. kouření 0,881 1,259 88 0,211 

 

Mezi skupinou kuřáků společně s bývalými kuřáky a skupinou nekuřáků 

v hodnotách TAS-20 není signifikantní rozdíl (p = 0,211). 

 

V další fázi byl podíl bývalých kuřáků přiřazen k nekuřákům a vznikly tak 

dvě následující skupiny. Za prvé kuřáků, u nichž závislost na nikotinu trvá ke 

dnešnímu datu, za druhé pak skupinu těch, které závislostní chování vůbec 

v životě nepotká a pakliže ano, jsou s to ji úspěšně zvládnout. 

 

Tab.č.32.: Popisná statistika 

 Kouření N Průměr S.D. 

Kuřáci 25 49,88 11,627 TAS-20 

Bývalí kuřáci, 

nekuřáci 65 46,26 11,649 

 

Tab.č.33.: T-test     

 Hodnota 

p.Levenova testu t 

Stupně 

volnosti 

Hodnota p. 

T-testu 

TAS–20 vs. kouření 0,954 1,321 88 0,190 

 

Ani mezi skupinou nekuřáků, společně s bývalými kuřáky, a skupinou 

kuřáků není v hodnotách testu TAS – 20 zjištěn signifikantní rozdíl (p = 0,190). 
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Index alexithymie Rorschachova testu a kuřáctví 

 

Zde, pomocí tabulky pro Chí-kvadrát test, je možno přímo diferencovat 

mezi skupinami nekuřáků, kuřáků a bývalých kuřáků. 

 

Tab.č.34.: Kontingenční tabulka   

Kouření   

Nekuřák Bývalý Kuřák Vše 

N 15 4 10 29 pozitivní 

Relativní  

četnost (%) 

51,7% 13,8% 34,5% 100,0% 

N 20 5 6 31 

ROR 

negativní 

Relativní  

četnost (%) 

64,5% 16,1% 19,4% 100,0% 

N 35 9 16 60  Vše 

Relativní  

četnost (%) 

58,3% 15,0% 26,7% 100,0% 

 

Sledovaný vztah mezi kuřáctvím a skóry indexu alexithymie Rorschachova 

testu byl Chí-kvadrát testem prokázán jako nesignifikantní (χ2 = 1,761; df = 2; p = 

0,415). Avšak 2 buňky (33,3%) zde mají hodnotu ≤5. Výsledek proto nelze 

považovat za platný. 
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Skóry získané v TAS-20 a BMI 

 

Tab.č. 35.: Spearmanova korelace 

  TAS BMI 

Koeficient korelace 1,000 0,100 

p . 0,348 

TAS-20 

N 90 90 

Koeficient korelace 0,100 1,000 

P 0,348 . 

BMI 

N 90 90 

 

Pomocí Spearmanova koeficientu korelace jsme zjistili nesignifikantní 

souvislost mezi Body Mass Indexem a hodnotami naměřenými škálou TAS-20 (rs 

= 0,100, N = 90, p = 0,348) 

 

Index alexithymie Rorschachova testu a BMI 

 

Tab.č. 36.: Popisná statistika 

 ROR N Průměr S.D. 

pozitivní 29 26,417 4,6357 BMI 

negativní 31 27,552 4,0365 

 

Tab.č.37.: Mann-Whitneyův test 

Mann-Whitney U 375,000 

p 0,270 

 

Neparametrickým Mann-Whitneyovým testem byl mezi skóry Indexu 

alexithymie a BMI prokázán nesignifikantní vztah (p = 0,270). 
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Skóry získané v TAS-20 a motivace k psychoterapii 

 

Tab.č.38.: Popisná statistika 

 Motivace  

k psychoterapii N Průměr S.D. 

Neuvítal by 15 44,60 8,959 TAS-20 

Uvítal by 45 49,42 12,707 

 

Tab.č.39.: Mann-Whitneyův test 

Mann-Whitney U 267,500 

p 0,232 

 

Použili jsme neparametrický, Mann-Whitneyův test. Mezi skóry testu TAS – 

20 a tím, zda by pacienti v rámci komplexní léčby bolestí uvítali psychoterapii. 

Nebyla shledána signifikantní souvislost (p = 0,232). 

 

Index alexithymie Rorschachova testu a motivace k psychoterapii 

 

Tab.č.40.: Čtyřpolní tabulka 

Motivace k psychoterapii   

Neuvítal by Uvítal by Vše 

N 7 12 19 Pozitivní 

Relativní  

četnost (%) 

36,8% 63,2% 100,0% 

N 3 8 11 

ROR 

Negativní 

Relativní  

četnost (%) 

27,3% 72,7% 100,0% 

N 10 20 30  Vše 

Relativní  

četnost (%) 

33,3% 66,7% 100,0% 
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Sledovaný vztah mezi tím, zda by pacienti v rámci léčby bolestí zad uvítali 

psychoterapii a skóry indexu alexithymie Rorschachova testu byl Chí-kvadrát 

testem prokázán jako nesignifikantní (χ2 = 0,287; df = 1; p = 0,592). A však 1 

buňka (25%) obsahuje menší množství než je minimum 5. Výsledek proto nelze 

považovat za platný. 

 

4.2.5 Vztah motivace k psychoterapii a vybraných proměnných 

 

Motivace k psychoterapii a pohlaví 

 

Tab.č.41.: Čtyřpolní tabulka 

Motivace k psychoterapii   

Neuvítal by Uvítal by Vše 

N 7 25 32 Ženy 

Relativní  

četnost (%) 

21,9% 78,1% 100,0% 

N 8 20 28 

Pohlaví 

Muži 

Relativní  

četnost (%) 

28,6% 71,4% 100,0% 

N 15 45 60  Vše 

Relativní  

četnost (%) 

25,0% 75,0% 100,0% 

 

Sledovaný vztah mezi tím, zda by pacienti v rámci léčby bolestí zad uvítali 

psychoterapii a pohlavím byl Chí-kvadrát testem prokázán jako nesignifikantní (χ2 

= 0,357; df = 1; p = 0,550). 
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Motivace k psychoterapii a dlouhodobost potíží 

 

Tab.č.42.: Popisná statistika 

 Motivace  

k psychoterapii N Průměr S.D. 

Neuvítal by 15 13,13 10,696 Doba 

potíží Uvítal by 45 8,61 8,692 

 

Tab.č.43.: Mann-Whitneyův test 

Mann-Whitney U 241,000 

p 0,098 

 

Sledovaný vztah mezi tím, zda by pacienti v rámci léčby bolestí zad uvítali 

psychoterapii a dlouhodobostí potíží byl Mann-Whitneyovým testem prokázán 

jako nesignifikantní (p = 0,098). 
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4.2.6 Stanovení „cutting-pointu“ dotazníku TAS-20 

 

Tab.č.44.: Stanovení „cutting-pointu“ dotazníku TAS-20 

Hrubý skór Χ
2 p 

40 0,6476 NS 

42 2,5498 NS 

43 1,4703 NS 

44 0,8343 NS 

45 0,3880 NS 

46 1,2649 NS 

47 1,1332 NS 

48 0,2762 NS 

49 1,0087 NS 

50 0,5451 NS 

52 1,6100 NS 

53 3,3370 NS 

54 4,4929 p<0,05 

55 3,6419 NS 

56 3,9000 NS 

57 3,2100 NS 

58 3,6760 NS 

60 1,6926 NS 

 

Chí-kvadrát testu byly podrobeny všechny mimo nejméně frekventovaných, 

hrubých skórů. Nejsignifikantněji rozlišující se ukázala hodnota hrubého skóru 

54, na hladině významnosti p<0,05. 
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4.2.7 Souhrnný přehled všech výsledků  

 

Pro lepší přehlednost zde uvádíme všechny naměřené výsledky souhrnně 

v tabulkách. V první tabulce je znázorněna signifikace rozdílu mezi skupinami 

v měření jednou i druhou metodou. Ve druhé je pak znázorněn vztah mezi 

získanými měřeními obou metod. Třetí tabulka přibližuje míru vztahu dílčích 

proměnných a měření oběma testy. Zkratka NS značí nonsignifikantní vztah. 

 

 

Tab.č.45.: Tabulky se souhrnnými výsledky 

 

 TAS - 20 Index alexithymie ROR 

Rozdíl mezi skupinami NS p = 0,02 

 

 

Vztah mezi měřeními obou metod NS 

 

 

 TAS - 20 Index alexithymie ROR 

Věk NS NS 

Pohlaví NS NS 

Vzdělání p < 0,01 NS 

Dlouhodobost bolestí NS p = 0,025 

Intenzita bolestí - VAS NS NS 

Opakovaná operace NS NS 

Kuřáctví NS NS 

BMI NS NS 

Motivace k psychoterapii NS NS 

 

 

 Motivace k psychoterapii 

Pohlaví NS 

Dlouhodobost bolestí NS 
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5 DISKUSE 

 

5.1 TAS-20 a Index alexithymie Rorschachova testu 

 

Po první fázi sběru dat se na vzorku (N = 60) prokázal rozdíl mezi 

výzkumnou a kontrolní skupinou v sebeposuzovacím dotazníku TAS-20 jako 

nesignifikantní (p = 0,233), v Indexu alexithymie Rorschachova testu pak jako 

signifikantní (p = 0,02). Porovnáním všech získaných hodnot oběma 

diagnostickými metodami jsme museli zkonstatovat vztah mezi těmito dvěma 

testy jako nesignifikantní (p = 0,135).  

Mezi touto trojicí, na první pohled vzájemně si odporujících fakt, je logicky 

nutno vzít v potaz následující vlivy: 1. na straně podmínek výzkumu (aranžmá 

výzkumu, hypotéz, výběr vzorku, velikost, metodologické postupy); 2. chyby na 

straně jedné nebo druhé diagnostické metody (např. neuspokojivý překlad 

dotazníku TAS-20 do češtiny); 3. chyba nacházející se v souvislosti mezi těmito 

dvěma diagnostickými metodami. 

 

Přestože faktory výzkumu samotného předkládáme v diskusi tohoto tématu 

na prvním místě, pravděpodobně zde nalezneme ty nejpádnější z argumentů pro 

naše výsledky. 

První nulová (a její alternativní) hypotéza výzkumu vyrůstá na předpokladu, 

že chronická bolest zad je jednou z typických psychosomatických chorob. 

Samozřejmě také, že alexithymie je s psychosomatikou přímo spjata, jak dokládá 

teorie této práce. Pravděpodobně určitá část pacientů projde v průběhu své léčby 

rozvahami o radikálním postupu léčby. Každopádně z těch, kteří dorazí až do 

spondylochirurgické ambulance, je operace indikována jen u zlomku pacientů. 

Jsou to ti, kteří mají jasný klinický obraz a nález na zobrazovacích vyšetřeních. Je 

to právě tato, a tedy nejméně „psychosomatická“, část populace s bolestmi zad. 

Právě všichni ti s nejasnými obtížemi, nálezem inkongruentním k neurologickým 

a zobrazovacím vyšetřením, se do našeho vzorku nedostali. Velmi pravděpodobně 
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se nejedná o vzorek reprezentativní pro obtíže psychosomatického rázu. A tedy 

také minimálně citlivý nejen pro v současnosti nejužívanější test na alexithymii 

TAS-20, ale také pro zobrazení souvislosti jiných proměnných a alexithymie. 

V neposlední řadě je pak pravděpodobně takový vzorek málo citlivý i pro 

zobrazení souvislosti mezi oběma testy na alexithymii. 

Velikost vzorku. Pro dvoufázovost našeho výzkumu je možno místy použít 

až 90 statistických jednotek. Na jiných místech jsme mohli využít kapacity pouze 

30 statistických jednotek, to zejména v porovnáních některých parciálních faktorů 

a indexu Rorschachova testu. Původní dvě vypárované skupiny, výzkumná (N = 

30) a kontrolní (N = 30) prošly metodami TAS-20 a Rorschachův test, vyplnili 

podrobnější dotazník na demografické údaje. Třetí vypárovaná skupina pacientů 

(N = 30) vyplnila pouze TAS-20 a zredukovaný dotazník na demografická data. 

Pro základní srovnání skupin v obou metodách jsme porovnávali vždy 30 : 30 

statistickým jednotkám, při srovnání souvislosti mezi testy 29 : 31statistické 

jednotce a konečně ve druhé fázi výzkumu v ověření skórů TAS-20 mezi první a 

druhou experimentální skupinou 30 : 30 statistickým jednotkám. Ve všech těchto 

případech se jedná o minimální velikosti souborů, aby přitom bylo ještě možno 

považovat výsledky za víceméně platné. K počtům statistických jednotek ve 

zpracování dílčích faktorů se vrátíme v následující kapitole. 

Metodologické postupy byly pokud možno sledovány a kontrolovány 

v průběhu celého výzkumu. Jak je již v předchozích kapitolách dopodrobna 

rozvedeno, po první fázi sběru dat bylo přikročeno k druhé fázi administrace 

TAS-20, z důvodu předpokládané disimulace první skupiny na základě otázek 

cílených na pracovní situaci, invalidní důchod, fyzickou náročnost zaměstnání. 

Ani druhá fáze administrace se zredukovanými otázkami, přesunutými ve svazku 

až za TAS-20, nepřinesla jiný výsledek. Je možno tedy uzavřít, že původní styl 

administrace nebudil o nic větší sklony disimulovat v dotazníku, než by 

v obdobné situaci budila např. prostá administrace TAS-20. V porovnání k tomu 

je Rorschachova metoda, z důvodu možné disimulace, agravace a jiného 

vědomého ovlivňování, mnohem efektivnější. Díky tomu, že nemá zjevnou face-

validitu, podobné problémy odpadají. Metodologicky jsou zde ale častěji 

diskutovány jiné problémy. Navzdory tomu, že Exnerův Comprehensive System 
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nabízí záruku objektivizovaných pravidel pro signování: například lokalizační 

tabulky s dlouhými seznamy pro signování tvarové kvality; podrobné manuály pro 

přisouzení a specifikaci determinant; seznam populárních (banálních) odpovědí, 

podrobné manuály pro osignování zvláštními skóry. Prakticky žádný moment 

signování nezůstal nedefinován. Přesto se na získaném protokolu může 

subjektivita examinátora projevit, bezděčným posilňováním určitého typu 

odpovědí nebo vedením inquiry a dalšími. Otázky metodologie vyšetření 

Rorschachem byly ošetřeny alespoň namátkovou kontrolou protokolů, resp. 

inquiry a signování odpovědí nezúčastněným odborníkem. Nabízí se také ještě 

kupříkladu metodologická otázka, zda bylo vhodné načasování vyšetření 

v průběhu hospitalizace. Aby pacienti nebyli ani pod vlivem premedikace ráno 

před operací, ani pod vlivem analgosedace následující dny po operaci, byli k 

výzkumu přizváni vždy v den nástupu k hospitalizaci. Je to jistě den plný nejvíce 

úzkostných očekávání, často dlouhé cesty z domova a příchodu do prostředí 

nemocnice k dlouho plánovanému a subjektivně velmi důležitému výkonu. 

Operace (snad) má přinést úlevu od krutých dlouhodobých bolestí a zároveň nese 

fatální rizika (ochrnutí, smrt) více, než např. jiný druh operace. V takové situaci 

má možnost navození atmosféry pohody a důvěry svá omezení, ať již vezmeme 

do úvahy zjevnou face-validitu TAS-20 nebo nepřímou invazivitu vyzývacího 

potenciálu tabulí Rorschachovy metody. 

 

Možnost chyby na straně jedné nebo druhé diagnostické metody si z důvodu 

zatím ještě velmi malého množství  zkušeností nedovoluji posuzovat. Vzhledem 

k tomu, že v rámci výzkumu byl zhotoven český překlad sebeposuzovací škály 

TAS-20, je tedy možné, že nějakým způsobem není dostačujícím ekvivalentem 

originální metody. V průběhu vzniku překladu bylo o jeho kvalitu usilováno 

naprostým dodržením všech pravidel pro překlad psychodiagnostické metody. 

Tak, jak je popisujeme v kapitole 3.3 Sběr dat. Každopádně určité procento 

respondentů skutečně mělo obtíže s porozuměním předkládané verzi dotazníku 

TAS-20. Pro ilustraci je zde popis nejčastějšího problému. Základem dotazníku 

TAS-20 je dvacet tvrzení, např. „Často nevím, jakou emoci pociťuji“. K nim má 

respondent vyjádřit míru svého nesouhlasu až souhlasu na 5ti místné škále: 
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„naprosto nesouhlasím - mírně nesouhlasím – až – naprosto souhlasím“. Jsou to 

tedy dvojí určení míry, která musí jedinec vzít ve své úvaze v potaz a integrovat je 

do odpovídajícího vyjádření. Již v průběhu administrace bylo patrné, že podílu 

tázaných to činilo obtíže. Tento moment možná mohl sehrál svoji úlohu ve 

zjištěném vztahu TAS-20 a vzdělání, jak se o tom ještě zmíníme v následující 

kapitole o dílčích faktorech. 

 

Možná otázka vztahu měření obou těchto metod by zde neměla zůstat 

nezmíněna, přestože autor Indexu alexithymie Porcelli se při jeho sestavení sám  o 

test TAS-20 opíral. Realita totiž stále zůstává taková, že TAS-20 je 

sebeposuzovacím nástrojem. Staví tedy na uvědoměné stránce procesu vnímání, 

verbalizace a regulace emocí. A v neposlední řadě ověření respondentovy míry 

alexithymie probíhá verbálním „kanálem“: tázaný odpovídá na položené otázky. 

Samozřejmě, otázky jsou cílené podle třífaktorového modelu: 1. obtíže 

s identifikací emocí, 2. obtíže s popisem emocí, a 3. externě orientované myšlení. 

Rorschachův test přistupuje k témuž diagnostickému úkolu úplně z opačné strany. 

Skrytě, bez zjevné „face-validity“, hodnotí jednotlivé aspekty jevu zvaného 

alexithymie, tak, jak si je formuluje jeho autor, Porcelli. Nedostatek lidských 

pohybů v protokolu (M) značí nedostatečnou schopnost mentalizace, imaginace. 

Ta má být jedním z nástrojů, jak zvládat nepohodu, zátěž, doprovodný tísnivý, 

dysforický, posmutnělý, aktivizační, bojový a jakýkoli jiný emoční prožitek. 

Mentalizace dokáže intrapsychické zobrazení, pomáhá uvědomění souvislostí a 

tvořivému plánování, tudy pak pokud možno konstruktivní adaptaci na vzniklou 

emociogenní situaci. Vážený skór barvových odpovědí (WSumC) pojímá regulaci 

emocí ze stránky Böhmovy extratenze. Jedná se o poměr tvarově barvových 

determinant vůči barvově tvarovým a čistě barvovým determinantám. Vypovídá 

tedy o kapacitě emoce v prožívání uchopit, porozumět jim, pojmenovat je. Tento 

vážený skór je také odrazem podílu barvových odpovědí v protokolu vůbec, tedy 

odráží tíhnutí jedince k emocionálnímu prožívání. A zejména pak tendenci 

emociogenní situace řešit vyjádřením nálady nebo afektu, emočním sdílením 

pocitů s druhými. Procento čistě tvarově determinovaných odpovědí v protokolu 

(F%) svědčí pro konkrétní, „ekonomické“ myšlení. Také v jistém směru vypovídá 
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o vyzrálosti psychiky, kdy problematické situace jsou již řešeny zaběhnutým 

způsobem. Protiklad tvoří jedinci s mnohočetnými různorodými determinantami, 

jejichž zažívání světa může variovat jak v rozměrech introverze tak extratenze, tak 

tužeb po blízkosti (textury -T), zaujetí sebou samým (zrcadlové odpovědi - r), 

ostychu, studu (dimenzionální odpovědi – D, visty – V) až po odstíny úzkosti 

(odstínové odp. – Y) nebo depresivity (achromatické odp. - C′). Jsou to jedinci s 

prožíváním mnohem otevřenějším vlivům a změnám, v interpersonálním kontaktu 

dávají další dimenze prožívání jistě plastičtější dojem, oproti neměnnosti a 

stereotypnosti těch s vysokým procentem čistě tvarových odpovědí. Počet 

banálních odpovědí (Pop) vypovídá více již jen o interpersonální sféře, konkrétně 

o sociální konformitě. Jedinec reaguje tak, jak se od něj očekává, jak „se to dnes 

nosí“, tak jak by reagovala většina. Coping Deficit Index (CDI) také 

v mezilidských situacích poukazuje na míru určité zranitelnosti. Chybění textur 

v protokolu (T-less) značí v interpersonální sféře nepřítomnost potřeby blízkosti. 

Protože textura je determinantou odkazující na taktilní prožitek (hrbolatý, 

chlupatý, hladký), nabízí se zde hypoteticky, že alexithymičtí jedinci s narušeným 

kontaktem s vlastním tělem (dispozičně či zkušeností odmítnutá tělesnost tak jako 

sféra určitých emocí) mohou postrádat více z běžné potřeby po tělesném dotyku, 

fyzické blízkosti. 

Jak je patrné, pojetí jsou do jisté míry odlišná. Zatímco Taylor a Bagby 

vystavěli svůj třífaktorový model na základní definici, jak ji podávají Nemiah a 

Sifneos (1972), Porcelli se usiluje o zachycení alexithymie tak, jak to jen 

Rorschachova metoda umožňuje, a čerpá přitom z dalších průvodních znaků 

alexithymie. S odkazem na teorii definice si povšimněme příspěvku Nemiaha a 

Sifneose v Heidelbergu v r. 1976 (viz. kapitola 2.1.2 Pojem alexithymie a jeho 

historie). Jak nastiňuje teoretická část této práce: dodnes uspokojivě 

nezodpovězené otázky ohledně struktury, povahy konstruktu, její etiologii dávají 

jasně znát, že se jedná o jev široký a stále ještě trochu různorodě definovaný. 
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5.2 Souvislosti s dalšími proměnnými 

 

V konečné fázi byly zkoumány vztahy mezi měřením oběma metodami, 

TAS-20 a Indexu alexithymie Rorschachova testu, a proměnnými: věku, pohlaví, 

vzdělání, dlouhodobostí bolestí zad, vnímanou intenzitou bolestí, opakovanou 

operativní terapií, kuřáctvím, Body Mass Index (BMI) a motivací k psychoterapii.  

Mezi proměnnými: věk, pohlaví, dlouhodobost bolestí zad a vnímaná 

intenzita bolestí, opakovaná operativní léčba, kuřáctví, BMI a motivací 

k psychoterapii a měřeními oběma testy byl zkonstatován nesignifikantní vztah. 

Dvě výjimky tvoří za prvé souvislost mezi měřením TAS-20 a vzděláním. 

Vysokoškoláci se od ostatních stupňů vzdělání odlišovali na hladině významnosti 

(p < 0,01) pro jeden ze dvou použitých statistických testů. Za druhé pak vztah 

skórů Indexu alexithymie v Rorschachově testu a dlouhodobosti potíží ( p = 

0,025). 

Výsledky celkově snad nelze považovat za překvapující, bereme-li v potaz 

velmi pravděpodobný fakt, že totiž tento vzorek pacientů vykazuje skutečně 

nízkou hladinu alexithymie, potažmo snad také psychosomatických charakteristik 

vůbec. Pravděpodobně takový soubor není schopen citlivě ukázat souvislosti 

demografických a ostatních proměnných s kvalitou, již sám postrádá.  

 

Souvislost se vzděláním byla podrobena, jak již bylo uvedeno, dvěma 

statistickým metodám. Podle Fisherova LSD testu (Least Significant Difference) 

byl prokázán rozdíl mezi skupinou osob se základním vzděláním a vysokoškoláky 

na hladině významnosti (p = 0,004); mezi vyučenými a vysokoškoláky na hladině 

významnosti (p = 0,000); mezi středoškoláky a vysokoškoláky na hladině 

významnosti (p = 0,004). Podle Sidak testu, mezi osobami se základním 

vzděláním a vysokoškoláky na hladině významnosti (p = 0,024); mezi vyučenými 

a vysokoškoláky na hladině významnosti (p = 0,000); mezi středoškoláky a 

vysokoškoláky na hladině významnosti (p = 0,023). Ostatní vzájemné vztahy mezi 

jednotlivými stupni vzdělání se ukázaly být nesignifikantní. 

Z výsledků obou testů je patrné, že vysokoškoláci jsou ve skórování v 

testu TAS-20 nejvíce „vyděleni“ od všech ostatních stupňů vzdělání. Současně 
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jsou nejvíce vzdáleni od populace vyučené. Vše ve směru vztahu: čím vyšší 

dosažené vzdělání, tím méně alexithymie.  

Již byla podrobně zmíněna úvaha o srozumitelnosti námi vyhotoveného 

překladu TAS-20 do českého jazyka. Snad si tedy lze představit, že zatímco dobré 

porozumění vede k validním odpovědím, nedobré porozumění, resp. obtíže 

s integrováním dvojího určení míry, může způsobit nepřesnosti ve vyjádření míry 

na škále naprostého souhlasu - naprostého nesouhlasu a tedy k bezděčné agravaci 

sledovaného. Pakliže se rozdíl vyostřuje vůči osobám vyučeným, nutno 

podotknout, že osob se vzděláním základním bylo velmi malé množství (N = 5). 

Pokud odhlédneme od možné nesrozumitelnosti překladu TAS-20, stále 

nelze vyloučit, že se skutečně podařilo postihnout vztah skórování v TAS-20 se 

vzděláním. Takové zjištění by podpořilo již mnohá podobná, která byla učiněna, 

pouze namátkou ve Finsku (Mattila, 2006), v Německu (Franz et al., 2007), u 

pacientů trpících vypadáváním vlasů ve shlucích (alopecia areata) Wilemsen 

(2009). Právě zde vzpomeňme výzkum původem z Toronta, Parker et al. (2005), 

který neprokázal signifikantní souvislosti s alexithymií ani s věkem, pohlavím ani 

vzděláním.  

Přes omezení výzkumné situace, při zvážení výchozího třífaktorového 

modelu TAS-20, by se korelace se vzděláním snad nemusela zdát být úplně 

nepravděpodobná. Vysokoškolsky, také středoškolsky vzdělaní lidé, se mohou 

více zabývat úvahami o svých problémech, o jejich kontextu životním i sociálním, 

mohou si klást otázky po souvislostech mezi tím co prožívají a co se v jejich 

životě odehrává. Mohou mít lepší schopnosti tyto věci verbalizovat a také o nich s 

jinými komunikovat. Mohou mít blíže k abstrakci v porovnání s lidmi vyučenými 

a se základním vzděláním. Ti naopak mohou operovat více v konkrétních 

pojmech, orientovat se na věcné a hmatatelné, tedy vnějškové. 

 

Zjištěná souvislost s dlouhodobostí bolestí se skóry Indexu alexithymie 

Rorschachova testu (p = 0,025) je však o poznání více zarážející. To z toho 

důvodu, že zjištěná korelace je oproti původní úvaze opačná. U negativně 

skórujících je střední hodnota doby bolestí (v letech) 16,64, u pozitivně 

skórujících 8,84. V dostupné literatuře nebyla objevena studie na obdobné téma. 
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Stále však je třeba mít na paměti, že skóry Indexu alexithymie 

Rorschachova testu obecně nekorelovaly s TAS-20 a ani  neodrazily míru 

alxithymie v souboru stejně jako TAS-20. Jistě není možno u Rorschachova testu 

vyloučit nějaká ovlivnění, například přáním examinátora vyloučit nulovou 

hypotézu. 

 

U sledování parciálních proměnných nutno zmínit negativní dopad omezení 

počtem respondentů. Největšího množství respondentů bylo možno využít díky 

druhému testování pro TAS-20, zejména pro oblasti mimo otázky pracovní 

situace, fyzické namáhavosti a opakované operativní léčby. Také pro faktory 

sejmutelné u experimentální i kontrolní skupiny, jako jsou kouření a BMI. 

Minimální počet statistických jednotek a tedy i výpovědní hodnotu měly 

„pacientské položky“ ve vztahu k Rorschachově metodě. Zde se skutečně objevila 

omezení z důvodu malého počtu dat při výpočtu vztahu 

 Pro přehlednost si počty použitých statistických jednotek pro jednotlivé 

proměnné uveďme v tabulce. 

 

Tab.č.46.: Počty respondentů pro jednotlivá statistická zpracování 

 TAS - 20 Index alexithymie ROR 

Věk 90 60 

Pohlaví 90 60 

Vzdělání 90 60 

Dlouhodobost bolestí 60 30 

Intenzita bolestí - VAS 60 30 

Opakovaná operace 30 30 

Kuřáctví 90 60 

BMI 90 60 

Motivace k psychoterapii 60 30 

 

Jak je již uvedeno kapitole s výsledky 4.2.4, u proměnných: vzdělání, 

opakovaná operace, kouření a motivace k psychoterapii ve vztahu ke skórům 

Indexu alexithymie Rorschachova testu, nelze výpočty pro malou velikost 

souboru považovat za platné. 



 80 

5.3 Souvislost motivace k psychoterapeutické péči 

s dalšími proměnnými 

 

Souvislosti motivace k psychoterapeutické péči v rámci léčby bolestí zad a 

za prvé pohlaví (p = 0,550), za druhé dlouhodobostí bolestí (p = 0,098) se ukázaly 

nesignifikantní. Celkově 45 pacientů ze vzorku (N = 60) v procentuálním 

vyjádření tedy 75% uvedlo, že by uvítalo psychoterapii v rámci léčby bolestí zad, 

což je jistě potěšující jev. Nicméně může být dokladem také toho, že tito pacienti 

jsou schopni profitovat z dynamičtěji, na proces a na vztah orientované 

psychoterapie, což je u alexithymických osob omezeno. 

Je patrno, že motivace k psychoterapii se vyskytuje nezávisle na pohlaví. 

Také na dlouhodobosti bolestí, což možná je mírně překvapující, pokud pojímáme 

chronickou bolest jako moment velké zátěže. Možná ale mezi rokem, pěti nebo 

deseti lety již není takový rozdíl. 

 

5.4 Stanovení „cutting-pointu“ dotazníku TAS-20 

 

Ze skórů TAS-20 původního souboru (N = 60) složeného z 

první experimentální a kontrolní skupiny byl vypočítán tzv. “cutting point“. Tento 

„bod“ mezi hrubými skóry nejsignifikantněji odděluje podíl respondentů, kteří 

skórovali nízko, od těch s vysokými skóry v souvislosti s jejich příslušenstvím 

k jedné ze skupin. Jak je z tabulky v předchozí kapitole patrno, signifikantní 

rozdíl se objevuje u hrubého skóru 54 (p < 0,05). Pro porovnání zmiňme hranici 

podanou autory metody. Bagby (Franz et al., 2008) uvádí předběžnou hranici 

pozitivity ≥61. Taylor (Taylor et al. 1988 via Taylor et al. 1997) navrhuje ≥74 pro 

osoby považované za alexithymické a ≤62 pro osoby bez rysů alexithymie.   

Avšak za situace, kdy soubor nepodává dostatečně významnou výpověď ani 

o TAS-20 ve vztahu k vybraným skupinám, ani o souvislosti TAS-20 s dalšími 

proměnnými, je nutno tento cutting-point brát s velkou rezervou. 
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6 ZÁVĚR 

 

Výzkumná práce se ukázala být skutečnou sondou do míry 

psychosomatičnosti pacientů podstupujících chirurgickou léčbu pro bolesti 

bederní páteře. Ačkoli připouštíme ovlivnění testování Rorschachovým testem 

subjektivními faktory examinátora, stále ještě nevylučujme, že jistý stupeň 

signifikace zde byl zaznamenán. Mějme přitom na zřeteli širokost pojmu 

alexithymie a variabilitu v diagnostickém přístupu k ní. Na druhou stranu vzorek 

pacientů patřičně odrazil souvislost mezi těmito dvěma metodami, kdy musíme 

pamatovat, že metoda TAS-20 původně stála u vzniku Porcelliho Indexu 

alexithymie. Podobným způsobem se pak vzorek projevil i při pokusu ověřit vztah 

alexithymie s mnoha dalšími proměnnými, který byl již četnými autory potvrzen. 

Patrně tento fakt samotný patřičně vypovídá o pravděpodobné míře aleixthymie 

vybraného vzorku pacientů.  

Ve své praxi se setkávám s celou škálou pacientů s bolestmi bederní páteře. 

Od těch s jasným klinickým nálezem, až k těm medicínské diagnostice méně 

zřejmým, u jejichž stavu psychologické faktory sehrávají větší podíl. Pro cíle 

psychologické diagnostiky, a ruku v ruce s ní cíle psychoterapeutické, je jistě 

užitečné, naučit se mezi těmito pacienty rozlišovat, porozumět povaze jejich 

problémů. Pochopit, jakým způsobem je vnímají, jakým způsobem se orientují ve 

svém vnitřním i vnějším světě, vztazích a problematických situacích. Jak je 

oslovuje jejich aktuální zdroj stresu, kam až je účelné v psychoterapii zajít a 

jakým způsobem. 

Tato práce je pro mne seznámením se právě s těmi nejběžnějšími pacienty 

spondylochirurgie. S těmi pravděpodobně méně alexityhmickými. Nezapomeňme 

zmínit, také u této skupiny se potřeba psychoterapeutické péče pohybuje kolem 

celých tří čtvrtin. Je to jistě podílem sekundárního dopadu bolestí na život. 

Domnívám se, že tvrzení, že problematika bolestí zad je dnes velkým úkolem pro 

psychologa, lze tímto považovat za platné. 
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Příloha č.1.: Přehled studií alexithymie využívající Rorschachův test 
 
 
Autoři studie Měření alexithymie Vzorky Použitý 

Rorschachovský 
systém 

Sledované 
proměnné 
Rorschachova testu 

Hlavní zjištění 

Vogt, 
Buerstuemmer, 
Ernst, Meyer,  
1977 

Žádné Pacienti se 
zdravotními 
problémy (N=40) vs. 
neurotičtí pacienti 
(N=40) 

Bohm, Klopfer Syndrom fantazie 
v Rorschachově testu 

Nižší skóry u 
psychosomatických 
pacientů 

Tayor, Doody, 
Newman,  
1981 

BIQ, Schalling-
Sifneos Personality 
Scale (SSPS) 

Idiopatický zánět 
střev (IBD) (N=20) 
vs. neurotičtí pacienti 

Rapaport R, W%, F%, M%, 
C%, FC%, CF%, 
SumC% 

Pouze FC% bylo 
významně vyšší 

Keltikangas-
Jarvinen, 
1982 

Žádné Pachatelé násilných 
trestných činů 
(N=68) vs. studenti 
VŠ (N=64) 

Klopfer Žádné Časté odmítnutí, 
stručné odpovědi, 
nízké R, vysoké FQ, 
málo barvových 
odpovědí 

Keltikangas-
Jarvinen, 
1985 

BIQ Gastrointestinální 
psychosomatičtí 
pacienti (N=107) vs. 
organičtí pacienti 
(N=86) 

Neuvedeno Škála syndromu 
fantazie 
v Rorschachově testu 

Žádné významné 
rozdíly mezi 
skupinami 

Acklin, Bernat, 
1987 

Žádné Pacienti s bolestmi 
bederní páteře 
(N=33) vs. CS 
srovnávací vzorek 

Comprehensive 
system (CS) 

R, M, WSumC, FC, 
Blends, Lambda, EA 
a DEPI 

Psychosomatičtí 
pacient skórovali 
podle očekávání 
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Autoři studie Měření alexithymie Vzorky Použitý 

Rorschachovský 
systém 

Sledované 
proměnné 
Rorschachova testu 

Hlavní zjištění 

Greenberg, O´Neill, 
1988 

Škála alexithymie 
MMPI 

Ambulantní pacienti 
trpící 
psychologickým 
stresem (N=101) 

Neuvedeno R, M%  Významně nižší R a 
M% u 
alexithymických 
pacientů 

Pierloot, Houben, 
Acke, 
1988 

Škála alexithymie 
MMPI 

Anorexia nervosa 
(N=35) vs. neurotičtí 
pacienti (N=35) 

Klopfer Syndrom fantazie 
v Rorschachově 
testu, F%, R, (VIII-
X)%, FK+F+FC% 

Žádné rozdíly mezi 
skupinami 

Acklin, Alexander, 
1988 

Žádné 4 skupiny pacientů 
s různými 
zdravotními 
poruchami (N=128) 
vs. CS srovnávací 
vzorek 

Comprehensive 
System (CS) 

R, M, WSumC, FC, 
blends, Lambda, EA 

Pacienti se 
zdravotními potížemi 
skórovali podle 
očekávání, 4 skupiny 
pacientů se 
zdravotními potížemi 
neskórovali 
homogenně 

Bornstein, O´Neill, 
1993 

Škála alexithymie 
MMPI 

Ambulantní pacienti 
trpící 
psychologickým 
stresem 

Neuvedeno R, M% Významná korelace 
škály alexithymie 
MMPI s nízkým R, 
ne s M% 
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Autoři studie Měření alexithymie Vzorky Použitý 

Rorschachovský 
systém 

Sledované 
proměnné 
Rorschachova testu 

Hlavní zjištění 

Petot,  
1996 

TAS Studenti VŠ (N=52) Comprehensive 
System (CS) 

DEPI, Sum Y, 
Lambda, EB, SumC, 
FC:CF+C, Afr, 
blends, An, Xy, R, 
EA, M 

Žádné významné 
rozdíly v CS 
proměnných mezi 
alexithymickými a 
nealexithymickými 
studenty. 

Rousin, Elliott, 
1997 

Žádné Pacientky s poruchou 
příjmu potravy 
(N=36) vs. CS 
srovnávací vzorek 
nepsychiatrických a 
psychiatrických 
pacientů 

Comprehensive 
System (CS) 

Winnicottův koncept 
hry v potenciálním 
prostoru. R, DQ, 
Z skóry, Blends, 
Xu%, X-%. 

Ženy s poruchou 
příjmu potravy měly 
méně syntetických 
odpovědí, menší Z-
skór a více jednoduše 
determinovaných 
odpovědí. 

Solano, Toriello, 
Barmana, Ara, 
Taylor, 
2000 

TAS-20 Pacienti se 
zdravotními 
problémy (N=20) vs. 
psychotičtí 
ambulantní pacienti 
(N=20) 

Klopfer Škála interakce 
v Rorschachově testu 

Pacienti se 
zdravotními 
problémy měli vyšší 
skóry na škále 
vhýbavosti RIS, 
psychotičtí na šk´ále 
ambivalence RIS 
vztah mezi RIS a 
alexithymií nebyl 
zkoumán. 
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Autoři studie Měření alexithymie Vzorky Použitý 
Rorschachovský 
systém 

Sledované 
proměnné 
Rorschachova testu 

Hlavní zjištění 

Porcelli, Meyer, 
2002 

TAS-20 Idiopatický zánět 
střev (N=92) 

Comprehensive 
System (CS) 

27 proměnných pro 
Fantazii, Afekty, 
Adaptivní zdroje, 
Kognice, Sociální 
adaptace a 
Projektivní vlastnosti  
 

Většina proměnných 
24/27 skórovala 
podle očekávání ve 
skupinách 
rozdělených podle 
výsledků TAS-20 

Tibon, Weinbwrger, 
Handelzalts, 
Porcelli, 
2005 

TAS-20 Idiopatický zánět 
střev (N=92) 

Comprehensive 
System (CS) 

Škála realita-fantazie 
(RFS) (Vychází 
rovněž 
z Winnicottova 
konceptu hry 
v potenciálním 
prostoru) 

RFS významně 
korelovala s TAS-20  

Porcelli, 
2007 

TAS-20 Idiopatický zánět 
střev (N= 102) 

Comprehensive 
System (CS) 

21 proměnných pro 
Fantazii, Afekty, 
Adaptivní zdroje, 
Kognici, 
Interpersonální 
vztahy, 
psychologické zdroje 
a další 
charakteristiky. 

Porovnáním výsledků 
mezi skupinami 
rodělenými pomocí 
TAS-20, regresní 
analýzou a 
kvadratickým 
rozložením byl 
navržen Index 
alexithymie (M, 
WSumC, F%, Pop, 
CDI, T-less) 
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