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Motto 
 

V těle je normálně jedna duše, já jsem ve 4 letech najednou omdlel, nikdo neví proč, ale od té 

doby si povídám sám se sebou. Podle mě mám 2 duše, jednu od narození a druhou od té 

události. Ta druhá je ta špatná a ta první je hodná, ale tělo nemůžou ovládat dvě duše, pouze 

jedna, a ta jedna, která mě ovládá, je ta špatná, a proto mi ta dobrá může jenom radit. 

 

(neznámý účastník výzkumu, 13 let) 
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1. Předmluva 

 

Když jsem před deseti lety nastoupil jako sociální terapeut do domu na půli cesty o. s. DOM, 

setkával jsem se s často nesrozumitelnými projevy a chováním klientů – mladých, 

deprivovaných lidí, kteří po nějakou část svého života pobývali v dětských domovech nebo 

výchovných ústavech, a z nichž většina ve svém životě prošla velkým utrpením, ať už se 

jednalo o fyzické týrání, zanedbávání, šikanu nebo sexuální zneužívání. Když mi později 

MUDr. M. Hollý při mé stáži v Centru krizové intervence půjčil knihu Trauma a uzdravenie 

od americké autorky Judith Herman (2001), a když jsem na stipendijním pobytu na Phillips 

Universität v Marburgu začal navštěvovat seminář o disociativních poruchách, uvědomil jsem 

si, že projevy a potíže, se kterými jsem se setkával, mají své jméno a společného jmenovatele 

– patří mezi následky chronické, závažné traumatizace. A disociace je jedním, možná 

nejcharakterističtějším, z nich. 

 

Propojil jsem svůj zájem o práci s dospívajícími a zájem o disociaci a v rámci diplomové 

práce uskutečnil pilotní výzkum s českou verzí dotazníku Adolescent Dissociative 

Experiences Scale (A-DES; Armstrong, 1997; Soukup, 2005). Informace a zkušenosti, které 

jsem takto získal, mi dobře posloužily při plánování a realizaci předkládaného projektu – 

validizaci tohoto dotazníku v našich podmínkách. Disociace a disociativní poruchy jsou mezi 

psychology a psychiatry jakousi popelkou, přitom ale mají velmi negativní dopad na kvalitu 

života postižených a tvoří často podklad pro rozvoj dalších závažných poruch. Smysl a 

užitečnost celého projektu vidím v tom, že věřím, že poctivě a dobře provedený výzkum 

podloží a prokáže kvality i omezení dotazníku a klinikům i výzkumníkům se do rukou 

dostane spolehlivý nástroj, s jasným určením a validními výstupy. Spolu s tím, jak doufám, se 

zvýší i schopnost těch, kteří jej budou používat, disociaci rozeznávat a lépe rozumět jejímu 

klinickému významu a její roli v životě pacientů. 

 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mne při práci na tomto projektu podpořili, především prof. 

MUDr. Haně Papežové, CSc., vedoucí práce, Mgr. Aleši Kuběnovi za statistické zpracování 

dat, MUDr. Vieře Mikolajové za pomoc při sběru klinických dat, Ing. K. Soukupovi za pomoc 

při organizaci sběru dat na školách, Mgr. B. Storchové, PhD., za pomoc při převodu 

dotazníku do češtiny, Sunny Petzinger za pomoc při korekturách anglického článku, prof. 

MUDr. M. Hrdličkovi, CSc. a MUDr. J. Šplíchalové za podporu při provádění výzkumu na 
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jimi vedených pracovištích, sestrám z Dětské psychiatrické kliniky v Motole, sestrám z 

oddělení dětské psychiatrie Thomayerovy nemocnice, učitelům a ředitelům zúčastněných škol 

za pomoc při sběru dat, a všem účastníkům výzkumu a jejich rodičům za ochotu ke 

spolupráci.  
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2. Úvod 

 

Přestože bylo výzkumu disociace v posledních třiceti letech věnováno hodně pozornosti, stále 

přetrvávají neshody ohledně toho, jak ji nejlépe definovat. Americký diagnostický manuál 

DSM-IV-TR definuje disociaci poměrně široce jako „narušení obvykle integrovaných funkcí 

vědomí, paměti, identity nebo vnímání prostředí (American Psychiatric Association, 2000). 

Jiné definice zdůrazňují aspekt narušení funkcí osobnosti. V teorii strukturální disociace 

osobnosti je pojímána jako nedostatek či narušení koordinace mezi různými 

psychobiologickými systémy (zahrnují myšlenky, afekty, vjemy, chování nebo paměť), které 

společně tvoří systém osobnosti (van der Hart et al., 2006). Vývojový aspekt disociace 

zdůrazňuje Putnam (1997), který vnímá disociaci jako „závažné vývojové selhání 

v koherentním propojení na stavu závislých aspektů self“ (s. 176). 1 

 

Další směr diskuse se týká toho, zda disociace je diskrétní jev (patologická disociace je 

kvalitativně odlišná od disociace tzv. normální), zda rozdíl mezi lidmi s vysokou a nízkou 

mírou disociace spočívá pouze v kvantitě či závažnosti jejich obtíží (koncept tzv. disociačního 

kontinua), případně zda existují kvalitativně odlišné typy disociace (odstup a rozčlenění; orig. 

‚detachment‘ a ‚compartmentalization‘), které se mohou vyskytovat na kontinuu (Holmes et 

al., 2005). Diskuse ještě nebyla uzavřena, neboť všechny pohledy jsou podpořeny určitými 

daty a jsou nápomocné při porozumění různým disociativním jevům, jejich vlivu na život a 

způsob léčby (Putnam, 1997; van der Hart et al., 2006; Vermetten et al., 2007; Waller et al., 

1996). V předkládaném výzkumu použitý dotazník Adolescent Dissociative Experiences 

Scale (A-DES; Armstrong, 1997) zahrnuje položky, které spadají do různých výše zmíněných 

kategorií – jak více patognomické, tak i ty, jež jsou považovány do určité intenzity za 

normální (obzvláště v adolescenci), stejně tak jako položky hodnotící míru jak odstupu, tak 

rozčlenění (s výjimkou konverzních příznaků). Umožňuje tak hodnocení různých 

disociativních jevů bez ohledu na teoretický rámec, jejž považujeme za nejvhodnější.  

 

Je přesvědčivě prokázáno, že míra disociace koreluje s traumatickými zážitky v dětství 

(Diseth, 2005), specificky se sexuálním a fyzickým násilím (Chu, Dill, 1990; Draijer, 

Langeland, 1999; Sanders, Giolas, 1991; Zlotnick et al., 1994), emočním zanedbáváním nebo 

šikanou ve škole (Putnam, 1997), verbálním násilím (Teicher et al., 2006), dlouhodobou 

                                                 
1 pro podrobnější úvod do teorie disociativních procesů viz Soukup, 2005 
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separací od rodičů nebo jiných pečujících osob (Waters, 2008), nebo může být reakcí na 

bolestivé léčebné procedury (Diseth, 2006). Patologické disociativní reakce se rozvíjejí 

zejména v podmínkách, kde dochází k opakované nebo chronické traumatizaci dítěte a kde 

zároveň není dostupná pomoc či podpora a dítě nemá možnost ze situace uniknout. Selhávání 

při integraci různých emočních stavů a aspektů vlastní zkušenosti může dítěti bránit ve vývoji 

adaptivních mechanismů přizpůsobení a disociativní reakce se může zobecnit i na relativně 

benigní a bezpečné situace. Zvyšuje se riziko selhávání dítěte v sociálních vztazích, ve škole, 

dítě se dostává do izolace a zvyšuje se jeho náchylnost k přejímání maladaptivních vzorců 

chování a k rozvoji další mentální a osobnostní patologie (Kisiel, Lyons, 2001; Maaranen et 

al., 2005; Mulder et al., 1998; Perry, 2006; Perry, Szalavitz, 2006). Klinický význam 

disociace spočívá v tom, že to „není jen jeden ze symptomů, nýbrž je organizujícím faktorem 

pro celý komplex symptomů“ “(van der Hart et al., 2006, s. 90). Navíc vyšší míra disociace 

koreluje s horší efektivitou léčby a horší prognózou (Putnam, 1997). 

 

 

2.1 Výzkum dotazníku A-DES 

 

V České republice je disociace stále „vzácně zvažovaná a diagnostikovaná“ (Coons, 1998). Je 

to koncept, jenž často bývá chybně pojímán, a role a význam disociace při rozvoji a léčbě 

psychických poruch bývá podceňován. Disociativní poruchy jsou považovány za vzácné a jen 

okrajově důležité, často jsou ztotožňovány s konverzními poruchami, případně je klinický 

význam připisován především konverzním poruchám a psychogenním neepileptickým 

záchvatům (PNES; Herman et al., 2008). Je ovšem pravda, že tento postoj se postupně mění 

(viz např. Ptáček et al., 2007, Kocourková et al., 2001, Soukup, Papežová, 2008). Příčin, proč 

je disociace takto vnímána může být více: a) nedostatek nových informací, způsobený horší 

dostupností zahraniční literatury a jazykovou bariérou; b) výukou na školách, která se tématu 

vlivu chronické traumatizace na psychické zdraví věnuje jen velmi okrajově nebo vůbec;  

c) faktem, že tzv. psychoformní disociace (amnézie, derealizace, depersonalizace, změny 

identity) je vnitřní, hůře patrná a více náchylná k disimulaci než somatické projevy disociace 

(somatoformní disociace), které jsou vnější, viditelné či dokonce velmi nápadné (např. již 

zmíněné PNES) a o kterých postižení mnohem snáze dokážou hovořit; d) tradicí konceptu, 

který vychází z díla S. Freuda (spíše než P. Janeta; van der Hart, Friedman, 1989); a e) až do 

nedávné doby u nás nebyly k dispozici nástroje na měření disociace, přičemž nástroj určený 

pro adolescenty stále chybí.  Věřím proto, že dostupnost takového nástroje, jehož validita a 
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reliabilita jsou podloženy solidním výzkumem, napomůže lepšímu porozumění konceptu 

disociace, jeho prosazení do běžného klinického uvažování, a pochopení významu následků 

dlouhodobé traumatizace v dětství a adolescenci.  

 

Dotazník A-DES – Škála disociativních zážitků pro adolescenty (orig. Adolescent 

Dissociative Experiences Scale; Armstrong et al, 1997) je nástroj ke screeningu psychoformní 

disociace u dospívajících. Je to jednoduchý, krátký, snadno použitelný nástroj, který byl 

validizován v různých kulturních prostředích s velmi dobrými výsledky. Kromě USA byly 

uskutečněny studie s dotazníkem A-DES v zemích západní Evropy (Německo, Velká 

Británie, Nizozemí, Finsko a Švédsko), v Turecku, na Portoriku, v Japonsku (vit tab. 1) nebo 

na Tchaj-Wanu (Chiu, C. D., osobní komunikace). Do současné doby nebyla provedena žádná 

studie ve východní Evropě nebo ve slovanském jazyce.  

 

Prezentovaný výzkum zkoumá psychometrické charakteristiky české verze dotazníku A-DES 

na klinickém a neklinickém souboru adolescentů. Na neklinickém souboru je zkoumána 

reliabilita, faktorová struktura a korelace skórů se základními demografickými 

charakteristikami. Na základě předchozích výzkumů jsme předpokládali, že mezi skórem A-

DES a věkem, pohlavím, místem bydliště a typem navštěvované školy nebude signifikantní 

závislost. Očekávali jsme korelaci mezi skórem A-DES a skórem v dotazníku na měření 

somatoformní disociace (Somatoform Dissociation Questionnaire, SDQ-20; Nijenhuis et al., 

1996), neboť somatoformní disociace je odlišný, ale diagnosticky a konceptuálně příbuzný 

konstrukt s disociací psychoformní (van der Kolk et al., 1996; Nijenhuis, 2004). Očekávali 

jsme také zvýšené skóry A-DES u adolescentních pacientů s diagnózou disociativní poruchy, 

ale přímé zhodnocení validity dotazníku A-DES bylo ztíženo faktem, že v České republice je 

takových formálně diagnostikovaných případů málo. K validizaci jsme proto využili několik 

dalších ukazatelů, u nichž byl prokázán vztah s disociací – závažný traumatický zážitek 

v anamnéze, výskyt sebepoškozování (Matsumoto et al., 2005; Foote et al., 2008, Nijman et 

al., 1999; Saxe et al., 2002; Zlotnick et al., 1996), a dále jsme pátrali v propouštěcích 

zprávách pacientů po zmínkách o výskytu symptomů, jež mohou být disociativního původu, 

s předpokladem, že jejich skóry budou také vyšší. Zajímavé, ale předem ve formě hypotézy 

neformulované výsledky přineslo zkoumání skórů A-DES u pacientů s třemi komorbidními 

diagnózami a pacientů s diferenciálně diagnostickými pochybnostmi. 
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3. Popis výzkumného projektu 

 

3.1 Shrnutí výzkumu 

 

Cílem předloženého výzkumu je určit psychometrické charakteristiky české verze dotazníku 

Adolescent Dissociative Experiences Scale (A-DES; česky: Škála disociativních zážitků pro 

adolescenty). Data získaná ze souboru pacientů (skupiny s rozdílnými diagnózami) a z 

neklinického souboru adolescentů (skupiny lišící se osobními a demografickými 

charakteristikami, ve věku 12 – 20 let) by měla poskytnout informace týkající se validity a 

reliability dotazníku a korelace výsledků s dalšími charakteristikami, jako je věk, pohlaví, 

bydliště nebo typ školy. Potřeba překladu a validizace dotazníku A-DES je dána tím, že v 

současné době u nás podobný nástroj není.  

 

 

3.2 Výzkumné cíle 

 

Výzkum měl následující cíle, týkající se ověření základních psychometrických charakteristik 

dotazníku a zjištění průměrných (referenčních) hodnot pro různé skupiny českých adolescentů 

v neklinickém i klinickém prostředí. 

 

Cíl 1 

 

Potvrdit, že česká verze dotazníku Adolescent Dissociative Experiences Scale je validní a 

reliabilní nástroj screeningu disociace, který může být používán ke klinickým účelům i k 

dalšímu výzkumu disociace. Výzkum zahrnuje ověření následujících hypotéz: 

- dotazník A-DES má uspokojivou reliabilitu; 

- A-DES skór adolescentů s diagnózou disociativní poruchy je signifikantně vyšší než u 

jiných diagnostických skupin; 

- A-DES skór pozitivně koreluje se skórem dotazníku na měření somatoformní 

disociace SDQ-20; 

- A-DES skór nekoreluje s věkem, pohlavím, místem bydliště ani navštěvovaným 

typem školy; 
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- A-DES skór ve skupině pacientů s anamnézou traumatických zážitků, ve skupině 

s výskytem sebepoškozování a ve skupině, kde byl vnějším pozorovatelem 

zaznamenán výskyt možných disociativních symptomů, je signifikantně vyšší než ve 

skupinách pacientů bez uvedených příznaků 

 

Cíl 2 

 

Zjistit průměrné skóry dotazníku A-DES pro různé neklinické soubory adolescentů v ČR. 

Data mohou sloužit jako referenční hodnoty pro klinické využití, další výzkum u nás a pro 

srovnání se zahraničními výzkumy. 

 

Cíl 3 

 

Zjistit průměrné skóry A-DES pro různé diagnostické skupiny psychiatrických pacientů. 

 

 

3.3 Shromažďovaná data 

 

U všech účastníků výzkumu byly shromažďovány základní demografické informace a data 

z dotazníků A-DES a SDQ-20, v klinickém souboru navíc údaje o diagnózách a relevantních 

klinických projevech poruch. 

 

3.3.1 Neklinický vzorek 

 

- věk 

- pohlaví 

- obec bydliště 

- typ navštěvované školy 

- dotazník A-DES 

- dotazník SDQ-20 
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3.3.2 Klinický vzorek 

 

- věk 

- pohlaví 

- obec bydliště 

- typ navštěvované školy 

- dotazník A-DES 

- dotazník SDQ-20 

- výskyt sebepoškozování 

- diagnózy a jejich počet 

- diferenciální diagnózy 

- výskyt disociativních symptomů 

- údaje o zneužívání/násilí 

 

V původním projektu jsme neplánovali vyhodnotit závislost skórů na počtu diagnóz a 

přítomnosti diferenciálně diagnostických úvah v propouštěcích zprávách pacientů, i když nám 

byly známy fakty, že disociativní procesy často souvisí s polysymptomatickým projevem 

pacientů (Putnam, 1997) a že pacienti s disociativními poruchami velmi často dostanou více 

různých diagnóz před tím, než je u nich stanovena diagnóza disociativní poruchy (Waters, 

2008).  

 

 

3.4 Výzkumné postupy 

 

3.4.1 Překlad dotazníku do češtiny a zpětný překlad  

 

Dotazník A-DES, volně dostupný v literatuře i na internetu, byl přeložen do češtiny autorem 

výzkumu a profesionální jazykovou korektorkou a překladatelkou. Obě verze byly porovnány 

a výsledný překlad byl zaslán do USA dvojjazyčně hovořící jazykové profesionálce (mateřský 

jazyk angličtina, druhý jazyk čeština) ke zpětnému překladu. Ten velmi dobře odpovídal 

původní verzi dotazníku.  
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3.4.2 Průzkum literatury 

 

Rozsáhlý průzkum literatury byl proveden v rámci pilotního výzkumu a doplněn o nejnovější 

poznatky (účast na odborných konferencích: ESTD, European Society for Trauma and 

Dissociation, Amsterdam, 2008; ISST-D, International Society for the Study of Trauma and 

Dissociation, Chicago, 2008; internetový kurz Dissociative Disorders Psychotherapy Training 

Program; osobní komunikace a další zdroje). K vyhledávání relevantních článků bylo využito 

především databáze Pubmed, pro přístup k plným textům článků bylo využito především 

služeb Národní lékařské knihovny (elektronická databáze časopisů EBSCO-host), ale i jiných 

zdrojů (stránky ESTD, ISST-D, osobní komunikace).  

 

 

3.4.3 Příprava detailního plánu výzkumu a jeho supervize 

 

Obecný plán výzkumu byl předložen při přijímacím řízení na doktorandské studium, detailně 

byl rozpracován podle požadavků výběrového řízení na grant ISST-D (David Caul Graduate 

Research Grant Award). Skutečný postup výzkumu se od plánu až na drobné úpravy 

neodlišoval. O dobré úrovni plánu výzkumu svědčí i to, že projekt připravený na jeho základě 

byl podpořen výše zmíněným grantem a doporučen k financování i hodnotiteli Grantové 

Agentury UK (ačkoli nebyl vybrán). 

 

 

3.4.4 Výzkumný postup v klinickém prostředí 

 

Pro výzkum v klinickém prostředí (seznam účastnících se institucí je uveden v následující 

kapitole) bylo nejprve zapotřebí získat souhlas zodpovědné osoby (stacionář pro poruchy 

příjmu potravy – prof. MUDr. H. Papežová, CSc.; stacionář pro adolescenty – as. MUDr. P. 

Hellerová; dětská psychiatrická klinika 2. LF UK – prof. MUDr. M. Hrdlička; CSc., oddělení 

dětské psychiatrie Thomayerovy fakultní nemocnice – MUDr. J. Šplíchalová) a souhlas 

etických komisí participujících institucí (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní 

nemocnice Motol, Fakultní Thomayerova nemocnice). 

 

S ohledem na to, že naprostá většina účastníků výzkumu byla mladší 18 let, bylo zapotřebí 

získat informované souhlasy s účastí na výzkumu od jejich rodičů. V případě klinického 
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výzkumu byli rodiče o výzkumu informováni pracovníkem při příjmu jejich dítěte na oddělení 

(nejčastěji vrchní sestrou nebo přijímajícím lékařem). Byl jim předán leták s informacemi o 

výzkumu a formulář s informovaným souhlasem (oba tyto formuláře viz oddíl Přílohy), který 

v případě souhlasu podepsali. Leták obsahoval i písemný a telefonický kontakt na vedoucího 

výzkumu, který mohli rodiče i účastníci v případě potřeby využít. 

 

Při vlastní administraci dotazníků, která probíhala na oddělení za mojí asistence, byl 

účastníkům vysvětlen význam výzkumu, jejich práva, byla zdůrazněna možnost účast 

odmítnout bez jakýchkoli negativních následků a zároveň byli upozorněni, že jejich účast jim 

nepřinese nějaké výhody. Byli také seznámeni s tím, jak budou data využita, že nebudou 

sdělena rodičům ani lékařům a že výzkum je anonymní. Každý účastník dostal také písemné 

informace o výzkumu a formulář informovaného souhlasu (s podpisem rodičů). Pokud 

s účastí souhlasili, připojili svůj podpis. Poté jim byl vysvětlen způsob vyplňování dotazníků 

a účastníci jej jednotlivě nebo v malých skupinkách vyplnili. Na závěr byla provedena 

kontrola, zda byly dotazníky i záhlaví kompletně vyplněno a účastníci byli jednotlivě 

diskrétně dotázáni, jak se jim dotazník vyplňoval, a zda u nich dochází k sebepoškozování 

(viz kap. 4.3.4). Vlastní vyplňování obou dotazníků trvalo 10 – 20 minut, výjimečně o něco 

déle. Dotazníky a informované souhlasy jsou okódovány a jsou uchovávány odděleně. 

 

Informace o věku, pohlaví, typu školy a obci bydliště byly součástí dotazníku, informace o 

hlavní diagnóze, komorbidních diagnózách, diferenciálně diagnostických úvahách, výskytu 

disociativních symptomů a zneužívání byly získány z dokumentace (propouštěcí zprávy). 

Diagnózy byly určeny lékaři, kteří neznali výsledky testování. Výzkum probíhal po dobu 

jednoho roku, byly uchovávány i odmítnuté souhlasy. Z organizačních důvodů nebyli 

dotázáni všichni pacienti, zda se chtějí účastnit výzkumu, není ale pravděpodobné, že by ve 

výběru do klinického vzorku hrála roli systematická chyba.  

 

 

3.4.5 Výzkumný postup v neklinickém prostředí 

 

Cílem této části výzkumu bylo otestovat vzorek běžné populace dětí a adolescentů ČR. 

K tomuto účelu byl vybrán jeden kraj, a v něm metodou nucené stratifikace jednotlivé obce a 

školy tak, aby počty účastníků v jednotlivých kategoriích výzkumu naplňovaly potřebné počty 

pro statistické zpracování (seznam škol viz níže). Po zmapování nejasné situace ohledně 



15 
 

potřebných vyjádření na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a na příslušném 

krajském úřadě bylo zjištěno, že svolení k uskutečnění výzkumu (včetně posouzení etických 

aspektů výzkumu) je v kompetenci ředitelů škol. Po získání souhlasů ředitelů byl ve 

spolupráci s učiteli prostřednictvím žáků zaslán jejich rodičům dopis s informacemi o 

výzkumu a se žádostí o souhlas s účastí jejich dítěte ve výzkumu. V případě, že nesouhlasili, 

podepsali vyjádření o nesouhlasu, které jejich dítě ve škole odevzdalo (oba formuláře viz 

oddíl Přílohy). V opačném případě byl předpokládán jejich souhlas. Vyjádření nesouhlasu 

byla uchována. 

 

Vlastní administrace dotazníků probíhala hromadně ve třídách, většinou v mojí přítomnosti, 

ačkoli někdy škola preferovala, aby sběr dat provedl učitel. V takovém případě byly předány 

podrobné informace o potřebných krocích při administraci. Těm žákům, jejichž rodiče proti 

účasti nic nenamítali, byly rozdány informace o výzkumu, formuláře s informovaným 

souhlasem, a byl jim vysvětlen význam výzkumu, jejich práva, byla zdůrazněna možnost 

účast odmítnout bez jakýchkoli negativních následků a zároveň byli upozorněni, že jejich 

účast jim nepřinese nějaké výhody. Byli také informováni o tom, jak budou data využita, že 

nebudou sdělena rodičům ani učitelům a že výzkum je anonymní. Poté byl vysvětlen postup 

při vyplňování dotazníku a provedena vlastní administrace. Vyplněné dotazníky jsou 

uchovávány odděleně od informovaných souhlasů, které v tomto případě okódovány nejsou. 

Součástí dotazníku byly i dotazy na věk, pohlaví, typ školy a obec bydliště účastníka. 

 

Ve dvou třídách jedné školy proběhlo s odstupem 20 dnů opakované testování dotazníkem A-

DES kvůli zjištění stability dotazníku. Dotazníky byly okódovány tak, aby byla zajištěna 

anonymita účastníků, přitom aby bylo možné porovnat dotazníky od stejné osoby (při prvním 

testování si každý žák na svůj vyplněný dotazník udělal vlastní značku, podle které si jej po 

následujícím testování poznal a dotazníky tak byly spárovány). 

 

 

3.5 Zdroje účastníků 

 

3.5.1 Klinický vzorek 

 

Převážná většina dat klinického vzorku byla shromážděna na dětské psychiatrické klinice 2. 

LF UK v Motole, v menším počtu pak na oddělení dětské psychiatrie fakultní Thomayerovy 
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nemocnice v Praze – Krči, a na stacionáři pro léčbu poruch příjmu potravy a stacionáři pro 

dospívající psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Kritériem pro zařazení do 

výzkumu byl věk 12 – 20 let, poskytnutý souhlas rodičů (u dětí do 18 let) a účastníků (všichni 

účastníci bez ohledu na věk) a stav umožňující dotazníky vyplnit. 

 

 

3.5.2 Neklinický vzorek 

 

Sběr dat neklinického vzorku proběhl na několika školách v Ústeckém kraji. Výběr škol byl 

ovlivněn záměrem naplnit předem stanovené kategorie potřebným počtem respondentů (min. 

20), a reprezentuje také různé socioekonomické vrstvy. Kategorie byly dány kombinacemi 

těchto charakteristik: 

- pohlaví: žena – muž 

- věk – 4 kategorie: 12-13, 14-15, 16-17, 18-19 let 

- škola: základní škola, střední odborná škola nebo učiliště (bez maturity), střední škola 

či obor s maturitou 

- obec bydliště: venkov (do 4000 obyvatel) – město (nad 4000 obyvatel) 

 

Konkrétně se jednalo o tyto školy:  

Základní školy: ZŠ Chabařovice; ZŠ Rabasova, Ústí nad Labem; ZŠ Hluboká, Neštěmice;  

Střední školy a učiliště: SŠ gastronomická Most; SOŠ a SOU Podbořany; SPŠ Most; 

Gymnázium Podbořany; Pedagogické lyceum Most. 

 

 

3.6 Etické aspekty výzkumu 

 

Etické aspekty výzkumy již byly zmíněny výše, proto nyní jen stručné shrnutí:  

Výzkumný záměr byl schválen etickými komisemi (v případě klinické části) či 

kompetentními zástupci (v případě neklinické části) všech institucí, ve kterých byl výzkum 

prováděn (kopie vyjádření Etických komisí viz oddíl Přílohy). Od všech účastníků byl získán 

podepsaný informovaný souhlas; pokud nebyli zletilí, souhlas byl vyžádán i od jejich rodičů. 

Účastníci byli ústně i písemně informováni o tom, jaký druh dat bude shromažďován a jak 

budou využity. Bylo zdůrazněno, že účast na výzkumu není povinná a neúčast nemá žádné 

negativní následky. Pro případ dalšího osobního zájmu či dotazů k výzkumu byl poskytnut 
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kontakt na autora. Dotazník A-DES je možno používat a kopírovat bez svolení autorů, autoři 

původní verze dotazníku nicméně byli o výzkumu s českou verzí jejich dotazníku 

informováni. 

 

 

3.7 Financování projektu 

 

Projekt byl financován ze stipendia UK pro studenty interního doktorandského studia, 

částečně z grantu International Society for the Study of Trauma and Dissociation (David Caul 

Graduate Research Grant Award, 2005), a z vlastních prostředků.  

 



18 
 

4. Výzkumné nástroje a charakteristika vyhodnocovaných dat 

 

4.1 Dotazník Adolescent Dissociative Experiences Scale (A-DES) 

 

A-DES (Armstrong et al., 1997) je screeningový sebeposuzovací dotazník určený pro měření 

frekvence a závažnosti disociativních zážitků u adolescentů. Byl vytvořen týmem pod 

vedením J. Armstrongové, F. Putnama a E. Carlsonové a spolu s prvními validizačními 

studiemi publikován v roce 1997 (Armstrong et al., 1997). Je variantou dotazníku DES 

(Dissociative Experiences Scale; Bernstein, Putnam, 1987), který ale není konstruován pro 

použití ve věku pod 18 let.  Kromě screeningu normální a patologické disociace v období 

dopsívání (v rozmezí věku zhruba 11 – 20let) je dotazník především vhodný jako podklad pro 

strukturovaný diagnostický rozhovor. Dále jej lze využít pro zkoumání průběhu výskytu 

disociativních symptomů během léčby, pro statistický výzkum, k posouzení podílu disociace 

na symptomech různých psychiatrických onemocnění, není však dostatečný pro stanovení 

nebo vyloučení diagnózy disociativní poruchy. 

 

Odpovědi na 30 položek dotazníku se nanášejí na 11-ti bodovou stupnici označenou 0 – 10, 

kde 0 znamená nikdy a 10 stále. Testovaná osoba zakroužkuje číslo, které nejlépe odpovídá 

tomu, jak často má popsaný zážitek, přičemž se neuvádějí zážitky způsobené vlivem alkoholu 

nebo drog. Položky dotazníku A-DES jsou neutrálně formulované, v přítomném čase, týkají 

se přítomnosti nebo nedávné minulosti. Témata otázek odpovídají věku 11 – 18 let, vyplnění 

dotazníku trvá cca 10 – 15 minut. Česká verze dotazníku má dvě varianty, pro dívky a pro 

chlapce (F a M), lišící se pouze gramatickými tvary slov. Toto řešení jsme při konzultacích 

společně s PhDr. Z. Toužimskou (odd. dětské psychiatrie FTN) upřednostnili před možností 

psát koncovky slov či celá slova pro oba rody najednou, oddělené lomítkem (slyšel/-a; 

slyšel/slyšela). Hlavní důvod byl ten, že u vážnějších případů disociace mohou být 

disociované identity dítěte odlišného pohlaví a dvojznačnost zadání by mohlo způsobit 

„přepnutí“ (switch) mezi identitami nebo ovlivnit věrohodnost odpovědí.  

 

Celkový A-DES skór je průměrem z odpovědí na jednotlivé položky a pohybuje se v rozmezí 

0 až 10. Průměrný skór 4,0 (Armstrong et al., 1997), respektive 3,7 (Waters, 2008) je hranicí 

pro patologickou disociaci. Norský autor T. Diseth (2006) udává 3,0 jako cut-off skór 

poskytující optimální senzitivitu a specifitu. A-DES má čtyři teoreticky odvozené subškály:  
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1) disociativní amnézie, 2) absorpce a imaginativní zaujetí, 3) zážitky pasivního 

ovlivňování/vměšování, a 4) depersonalizace a derealizace, přičemž zážitky disociativní 

amnézie a depersonalizace/derealizace jsou považovány za více patologickou formu disociace 

než absorpce a imaginativní zaujetí – ta je v adolescenci běžná, normálně distribuovaná a bez 

zvláštní vazby na psychopatologii (Waller et al., 1996). 

 

Jednotlivé subškály jsou tvořeny následujícími položkami: 

- disociativní amnézie: 2, 5, 8, 12, 15, 22; 

- absorpce a imaginativní zaujetí (včetně zmatení mezi realitou a fantazií): 1, 7, 10, 18, 24, 

28; 

- zážitky pasivního ovlivňování/vměšování (ztráta volní kontroly nad vlastním tělem a 

vnímáním): 4, 14, 16, 19, 23; 

- depersonalizace a derealizace (pocit oddělenosti od vlastního těla a světa): 3, 6, 9, 11, 13, 

17, 20, 21, 25, 26, 29, 30; 

 

Efekt depersonalizace reflektují dvě podoblasti: 

- zážitky disociované identity (pocit oddělenosti od částí sebe, včetně pocitu, že prožívané 

pocity a chování nejsou moje): 3, 9, 21, 29; 

- disociovaná vztahovost (pocit, že mezilidské vztahy jsou nevypočitatelně proměnlivé a 

neopravdové): 11, 20, 26. 

 

Statistické analýzy ve většině studií však ukázaly, že – přes původní záměr autorů – je 

dotazník jednofaktorový (Farrington et al., 2001; Muris et al., 2003; Nilsson, Svedin, 2006), a 

subškály spolu navzájem silně korelují. Tento výsledek může ovšem souviset s výběrem 

vzorku – jeden faktor byl nalezen u normální neklinické populace, u lidí s disociativní 

poruchou a s PTSD může být faktorů více (Muris et al., 2003), což ovšem zatím zůstává na 

úrovni hypotézy. Výjimkou je studie z Japonska (Yoshizumi et al., v tisku), v níž autoři 

konstatují, že třífaktorový model lépe odpovídá datům (s faktory nazvanými amnézie, 

depersonalizace a desintegrace vědomé kontroly), ačkoli zátěže jednotlivých faktorů jsou 

velmi podobné těm, jež byly nalezeny ve výše zmíněných studiích. 

 

Dotazník A-DES má velmi dobrou vnitřní konzistenci, test-retestovou stabilitu, a byla 

prokázána jeho validita v různých kulturních prostředích (Brunner et al., 2000; Nilsson, 

Svedin, 2006; Tolmunen et al., 2007; Yoshizumi et al., v tisku; Zoroglu et al., 2002). Většina 
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studií neprokázala rozdíly v průměrných skórech s ohledem na věk a pohlaví účastníků 

(Brunner et al., 2000; Armstrong et al., 1997; Farrington et al., 2001; Smith & Carlson, 1996), 

ačkoli v některých studiích byly zaznamenány zvýšené skóry ve věkové skupině 11-12 let 

(Yoshizumi et al., v tisku) a 14-15 let (Tolmunen et al., 2007). S ohledem na malé rozdíly 

však zůstává výzkumný i klinický význam tohoto zjištění nejasný. V žádné studii nebyly 

nalezeny rozdíly ve skórech v souvislosti s typem navštěvované školy nebo místem bydliště, 

ačkoli někteří výzkumníci (Nilsson, Svedin, 2006) uvažují, že vyšší A-DES skóry ve studiích 

z některých zemí (viz tab. 1) mohou souviset s tím, že zkoumaný vzorek pocházel z větších 

měst nebo průmyslových oblastí, kde je vyšší pravděpodobnost setkání s násilím. Dotazník A-

DES dobře rozlišuje pacienty s mnohočetnou poruchou osobnosti a disociativní poruchou 

blíže nespecifikovanou (DDNOS; diagnostika podle DSM-IV) od pacientů s jinými 

diagnózami (Armstrong et al., 1997; Zoroglu et al., 2002), a skóry jsou signifikantně vyšší u 

pacientů s historií zneužívání (Armstrong et al., 1997; Brunner et al., 2000; Keck-Seeley et 

al., 2004; Kisiel, Lyons, 2001) a u těch, kde se vyskytuje suicidální chování a 

sebepoškozování (Matsumoto et al., 2005). 

 

Zajímavé jsou značné rozdíly v průměrných A-DES skórech v neklinických vzorcích 

adolescentů z různých zemí (zahrnujeme i výsledek našeho výzkumu). Hledání příčin této 

skutečnosti přesahuje rámec prezentované práce, nicméně alespoň v diskusi a v závěru se této 

otázky dotýkáme. 

 
 
Země Autoři n A-DES skór 

Velká Británie Farrington et al., 2001 768 2.66 

Turecko Zoroglu et al., 2002 201 2.43 

USA Smith, Carlson, 1996 60 2.24 

Japonsko Yoshizumi et al., v tisku 2272 2.21 

Česká republika Soukup et al., 2008 653 2.02 

Německo Resch et al., 1998 634 1.75 

Nizozemí Muris et al., 2003 331 1.27 

Finsko Tolmunen et al., 2007 4019 0.88 

Švédsko Nilsson, Svedin, 2006 400 0.84 

Tab. 1: Srovnání průměrných skórů A-DES v neklinických vzorcích různých výzkumů. 

 

Co se týče výzkumu průměrných A-DES skórů v různých diagnostických skupinách pacientů, 

původní studie Armstrongové a kol. (1997) přinesla výsledky shrnuté v tab. 2. Výzkum 
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v Turecku (Zoroglu et al., 2002) ukázal, že střední hodnota u pacientů s disociativními 

poruchami byla 6,20, u PTSD 3,94, úzkostných poruch 2,13, poruch nálady 2,35,  ADHD 

2,52, a v kontrolní neklinické skupině 2,43. 

 

Diagnostická skupina n stř. hod. SD 

disociativní poruchy 13 4,86 1,14 

psychotické poruchy  8 3,76 2,17 

porucha kontroly impulsů (ADHD) 14 2,60 2,06 

zneužívání návykových látek  18 2,42 1,29 

nepsychiatrická skupina 60 2,24 1,38 

afektivní poruchy 24 2,19 1,43 

poruchy chování 16 2,06 1,91 

ostatní 9 1,26 0,72 

Tab. 2: Střední hodnoty a standardní odchylky skórů A-DES v různých skupinách adolescentů 
(Armstrong et.al., 1997). 
 
 
 
4.2 Dotazník SDQ-20 

 

Dotazník Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-20; Nijenhuis et al., 1996) je nástroj 

na měření somatoformní disociace. Mezi její příznaky patří mj. motorické symptomy 

(ztuhlost, nepohyblivost, křeče), poruchy kinestetického cítění a analgesie, poruchy smyslové 

percepce (kvantitativní či kvalitativní narušení zraku, sluchu, čichu, chuti), nevysvětlitelné 

bolesti nejrůznějších částí těla, často s proměnlivou charakteristikou, a další symptomy (bez 

organických příčin). Somatoformní disociace (v MKN-10 zařazená do kategorií disociativní 

poruchy motoriky, disociativní křeče, disociativní stupor, disociativní porucha citlivosti a 

poruchy senzorické, některé somatoformní poruchy) je jak konceptuálně (Van der Kolk et al., 

1996; Nijenhuis, 2004) tak diagnosticky úzce spojena s disociací psychologickou. Výzkumy 

ukazují vysoké korelace skórů dotazníků na měření obou druhů disociace. Korelace SDQ-20 a 

nizozemského dotazníku na měření psychoformní disociace Dis-Q (Vanderlinden et al., 1993) 

byla r = 0,76 (Nijenhuis, 1996), resp. r = 0,82 (Nijenhuis, 1998b), korelace dotazníku SDQ-20 

a dotazníku DES (Bernstein, Putnam, 1987) byla v různých studiích: r = 0,85 (Nijenhuis, 

1999), r = 0,88 (Ptáček, 2005), a r = 0,60 (Maaranen et al., 2005). Míra somatoformní 

disociace (měřená SDQ-20) také koreluje s diagnózou disociativní poruchy (Nijehuis, 1999) a 

s výskytem traumatických zážitků v dětství, především fyzického a sexuálního charakteru 

(Nijenhuis, 1998a; Waller et al., 2000; Maaranen et al., 2004).  



22 
 

 

Dotazník SDQ-20 má 20 položek, odpovědi se uvádějí na škále od 1 do 5, kde 1 znamená 

„nikdy se tento symptom neobjevil“ a 5 znamená „mám jej velmi často“. V případě, že 

proband odpoví, že se uvedený symptom v nějaké míře vyskytuje, odpoví na otázku, zda lékař 

zjistil nějakou tělesnou příčinu uvedeného zážitku a jaká příčina to byla. Skór SDQ-20 se 

pohybuje v rozmezí 20 – 100, validizační studie (Nijenhuis, 1996, 1998b, 1999; Sar et al., 

2000) ukazují velmi dobrou schopnost dotazníku rozlišit mezi disociativní poruchou identity, 

disociativní poruchou blíže nespecifikovanou, a jinými poruchami (viz tab. 3). V našich 

podmínkách vlastnosti dotazníku SDQ-20 zkoumal Uher a kol. (2004) u pacientek 

s poruchami příjmu potravy a Ptáček (2005, in: Ptáček, 2006) u pacientů s depresivní 

poruchou, epilepsií a kontrolního vzorku. Bohužel v těchto studiích nebyli zahrnuti pacienti 

s disociativními poruchami, musíme tedy vycházet ze studií zahraničních. Celkově tedy, 

ačkoli výsledky různých studií pro různé diagnostické kategorie nejsou vždy obdobné (např. 

epilepsie: M=24,8, Kuyk et al., 1999; M=36,26, Ptáček, 2005), dotazník SDQ-20 dobře 

rozlišuje mezi disociativními poruchami a ostatními poruchami (Nijenhuis, 2004; srov. tab. 3) 

a z tohoto důvodu byl vybrán do této studie jako nástroj pro odhad konvergentní validity 

dotazníku A-DES. 
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Nijenhuis et 

al.: 1996 

Nijenhuis et 

al.: 1998b 

Nijenhuis et 

al.: 1999 

Sar et al., 

2000 

Uher a 

kol., 

2004 

Ptáček, 

2005, 

*2006 

 

M SD M SD M SD M SD M M 

Mnohočetná 
porucha identity 

51,8 12,6 57,3 14,9 55,1 13,5 58,7 17,9   

Disociativní 
porucha NOS 

43,8 7,11 44,6 11,9 43,0 12,0 46,3 16,2   

Somatoformní  
poruchy 

    32,0 9,6     

Poruchy příjmu 
potravy (smíš.) 

    27,7 8,8     

Mentální bulimie         37,9  

Purgativní anorexie         35,3  

Restriktivní 
anorexie 

        32,3  

Schizofrenie       27,1 9,5   

Smíšené poruchy 23,5 3,97   22,9 3,9     

Úzkostné poruchy       26,8 6,4   

Depresivní epizoda       28,7 8,3 31,82¹ 31,16 

Bipolární afektivní 
porucha 

    21,6 1,9 22,7 3,5   

Epilepsie          36,26 

Neklinická skupina       27,4 8,2 25,3 
20,87 
*25,89 

Tab. 3: Skóry v dotazníku SDQ-20 pro různé diagnostické populace (dospělá populace). Pozn.: Skór 
s indexem ¹ – Bob et al. (2002). Prázdná pole – výzkum danou kategorii nezahrnoval. 
  

Dotazník SDQ-20 nebyl validizován na vzorku dětí či dospívajících pod 16 let, proto je nutné 

brát výše uvedené hodnoty s ohledem na tento fakt. Výzkum v rámci této práce však ukázal, 

že smysl položek i způsob vyplňování dotazníku je dětem od 12 let srozumitelný. Pro použití 

při výzkumu s probandy mladšími než 15 let byly dvě položky na žádost etické komise 

s ohledem na věk upraveny. Týkalo se to položky č. 2: „Znelíbí se mi chutě, které mám 

obvykle ráda. (JINDY než v těhotenství nebo při menstruaci)“ – byla vypuštěna poznámka 

v závorce, a položky č. 10: „Cítím bolest na přirození (JINDY než při souloži)“ – byla 

vypuštěna poznámka v závorce a text změněn na „Cítím bolest v oblasti podbřišku“. 
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4.3 Další výzkumné proměnné 

 

4.3.1 Klinické diagnózy 

 

Tam, kde to bylo možné, byly klinické diagnózy i diferenciální diagnózy zjištěny 

z propouštěcích zpráv pacientů, v malé části případů jsme použili údaje ze vstupních 

vyšetření. Jednotlivé diagnózy pacientů klinického vzorku byly rozřazeny do 10 kategorií 

podle četností a základních společných charakteristik (viz tabulka 4). Kromě diagnózy 

disociativních poruch, která měla vlastní kategorii i přes malý počet výskytů, jsme se snažili 

vytvořit jednotlivé kategorie tak, aby byly co nejspecifičtější a zároveň aby v každé kategorii 

byl dostatek účastníků pro statistickou analýzu. 

 

Diagnostická kategorie Kód MKN-10 n 1. + 2. + 3. dg. 

afektivní poruchy f3x 23 14 + 8 + 1 

porucha přizpůsobení a reakce na stres f43,x 27 20 + 4 + 3 

disociativní poruchy f44, f48 7 6 + 1 + 0 

ostatní úzkostné poruchy f4x 21 15 + 6 + 0 

mentální anorexie f50,0, f50,1 41 38 + 3 + 0 

mentální bulimie a jiné por. příjmu potravy f50,x 15 13 + 2 + 0 

poruchy vývoje osobnosti (n=35) a jiné por. 
osobnosti (n=3) 

f60,x 38 9 + 27 + 2 

porucha aktivity a pozornosti f90,x 19 11 + 7 + 1 

poruchy chování f9x 33 16 + 16 + 1 

jiné poruchy 
f0x, f1x, f2x, f51,8, 
f64, f7x, f8x 

30 20 + 7 + 3 

Tab. 4: Přehled diagnostických kategorií, kódů dle MKN-10 (x nahrazuje libovolné číslo 0 – 9, pokud 
se již nevyskytuje v jiné kategorii) a počtu výskytů, kolikrát byla daná diagnóza určena jako první, 
druhá a jako třetí. 
 

4.3.2 Disociativní symptomy 

 

Vzhledem k tomu, že s diagnózou disociativní poruchy se v Čechách u dětí setkáme jen velmi 

zřídka (s výjimkou konverzních poruch), rozhodli jsme se zvolit jako jeden z  postupů 

k odhadu kriteriální validity dotazníku A-DES srovnání skóru ve skupinách s výskytem a bez 

výskytu disociativních symptomů, jak byly na základě záznamu chování a prožívání pacientů 

zaznamenány v propouštěcí zprávě. Ke sledovaným možným disociativním symptomům 
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patřily následující projevy: stavy transu, amnézie a přechodné zapomínání, imaginární 

společníci, sluchové halucinace, epizody fugy, změny v identitě, výrazné změny emocí a 

chování, depersonalizace, derealizace, somatické symptomy (bolesti hlavy, břicha, jiné 

nediagnostikované bolesti), příznaky somatoformní disociace, posttraumatické symptomy 

(pozitivní i negativní), sexuálně nepřiměřené chování (ISSTD, 2004; Putnam, 1997). Za 

pozitivní případ výskytu disociativních symptomů byla považována také přímá zmínka o 

výskytu disociativních projevů nebo zvažování disociativní poruchy v rámci diferenciálně 

diagnostické úvahy. Je pravděpodobné, že ne vždy byly výše popsané příznaky u zkoumaných 

pacientů disociativního původu, nicméně se jedná o charakteristické projevy této poruchy u 

dětí a dospívajících (Hornstein, Putnam, 1992; Putnam, 1997; van der Hart et al., 2006). 

 

 

4.3.3 Zneužívání a jiné formy násilí 

 

Dalším kritériem zvoleným pro nepřímé posouzení validity dotazníku A-DES bylo srovnání 

míry disociace mezi skupinami s udaným zážitkem násilí v anamnéze a bez něj. Pro zařazení 

této do kategorie byla potřebná zmínka o vystavení násilí (zneužívání, týrání, zanedbávání) 

v propouštěcí zprávě pacientů. Většina případů byla potvrzena třetími stranami (oddělení péče 

o dítě, lékařské zprávy) a lze předpokládat, že se jednalo o případy závažné.  

 

 

4.3.4 Sebepoškozování 

 

Souvislost vyššího výskytu sebepoškozování s vyšší mírou disociace byl potvrzen jak u 

dospělých (Zlotnick et al., 1999; Foote et al., 2008) tak u dospívajících (Matsumoto, 2005). 

Ke zjištění výskytu sebepoškozování v klinickém souboru jsme použili informace 

z propouštěcích zpráv a přímý dotaz. Účastníkům výzkumu byla administrátorem (v naprosté 

většině případů 1. autor) po vyplnění dotazníků položena následující otázka: „Někteří 

lidé/děti, například když jim není dobře nebo jsou hodně smutní, sami sobě ubližují – pořežou 

nebo popálí si ruce, bouchají hlavou do stěny a podobně. Děláš to někdy také tak?“. Výskyt 

sebepoškozování jsme posoudili jako pozitivní v případě kladné odpovědi na otázku nebo 

v případě zmínky o výskytu sebepoškozování v propouštěcí zprávě (to i v případě, že účastník 

výzkumu na přímý dotaz sebepoškozování popřel). Podmínkou bylo, že se nejednalo o výskyt 

starší 6 měsíců. 
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5. Statistické zpracování dat  

(A. Kuběna) 

 

Pro analýzu dat jsme tam, kde tato varianta existovala, upřednostňovali neparametrické testy: 

Mann-Whitney U test pro porovnání polohy dvou podskupin, Wilcoxon test pro párové 

srovnání polohy a Spearman’s ρ pro korelaci dvou veličin. Důvodem bylo, že rozdělení 

některých veličin (především celkových skórů dotazníků) bylo velmi vzdálené od normality a 

vyznačovalo se častým výskytem extrémních hodnot a neparametrické testy nejsou 

extrémními hodnotami zkreslovány. Z testů předpokládajících normální rozdělení jsme 

použili obecný lineární model (GLM). Jednak k zhodnocení síly vlivu kvalitativního faktoru 

(typicky příslušnost respondenta k podskupině) na výsledné skóre dotazníku s pomocí ηp
2 , a 

dále pro vytváření složitějších modelů testujících ovlivnění skóre více než jedním faktorem 

(typicky pohlaví, věková skupina, škola a typ bydliště pro neklinickou skupinu, kvalitativní 

data z diagnostických záznamů pro klinickou skupinu).  

 

Reliabilita a validita byla analyzována na výsledcích neklinické populace za pomocí faktorové 

analýzy, metod analýzy reliability (Cronbach’s α, split-half, item-total correlation) a korelace 

mezi skórem ADES dotazníku a SDQ dotazníku. Na části vzorku byla rovněž analyzována 

test-retestová reliabilita. Specifická metoda byla použita pro zhodnocení vztahu mezi ADES 

skórem a diagnostickou skupinou. Zařazení respondenta do diagnostické skupiny není 

výlučné (2 a více diagnóz mělo 50% klinické populace), ale na druhou stranu příslušnost k 

jednotlivým diagnostickým skupinám není možno považovat za nezávislé jevy. K určení 

vztahu diagnostické skupiny a ADES skóru jsme použili dvě techniky: 

a) GLM pro zhodnocení statistické významnosti a síly vlivu každé jednotlivé diagnostické 

skupiny izolovaně od ostatních diagnostických skupin. Zde byli v ADES skóru porovnáni 

pacienti příslušní k jednotlivé diagnostické skupině oproti pacientům, kteří žádnou diagnózu 

této skupiny neměli diagnostikovánu; 

b) metoda regresních stromů (CHAID) pro zhodnocení vztahu ADES skóru k vyskytujícím se 

kombinacím diagnostickým skupin. 

 

Všechny použité testy byly dvoustranné a za hranici statistické signifikance byla považována 

hodnota p<0,05. Všechny výpočty byly uskutečněny s využitím softwaru SPSS, verze 16.0. 
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6. Výsledky 

 

Není-li uvedeno jinak, data, která mají numerickou podobu (věk, skóre v dotaznících apod.), 

jsou uváděna ve tvaru střední hodnota (M) ± standardní odchylka (SD); je-li třeba, s 

označením příslušné podskupiny (muži, ženy aj.). Hodnoty týkající se dívek jsou označovány 

písmenem f, chlapců písmenem m, nesignifikantní výsledky zkratkou n. s.  Standardně kvůli 

možnosti srovnání se zahraničními výzkumy uvádíme průměrnou hodnotu a nikoli medián, 

ačkoli použité box-ploty ukazují mediány. 

 

 

6.1 Neklinický soubor 

 

Neklinický soubor sestával z 653 respondentů (chlapci: n=338; dívky: n=315) ze základních a 

středních škol ve věku od 12 do 21 let. Z celkového počtu 674 původně oslovených rodičů 21 

nesouhlasilo s účastí svých dětí na výzkumu a 12 nekompletních dotazníků bylo z výzkumu 

vyřazeno. Průměrný věk respondentů byl 16,1 let, s minimálními rozdíly mezi chlapci a 

děvčaty (viz tab. 5). Celkový průměrný A-DES skór neklinického souboru byl 2,02 

(SD=1,36). Analýza dat v neklinickém souboru respondentů pomocí obecného lineárního 

modelu (GLM) neukázala žádné signifikantní rozdíly v A-DES skórech mezi skupinami 

s ohledem na pohlaví (graf 1), věk (graf 2), typ školy nebo místo bydliště (tab. 6), ani 

s ohledem na jakoukoli kombinaci demografických charakteristik. Nejvyšší rozdíl 

v průměrných skórech byl mezi pohlavími (průměr(m)=1,92±1,35, průměr(f)=2,13±1,37, 

p=0,062). Při použití t-testu ke srovnání skórů obou pohlaví byl výsledek statisticky 

významný (t= 2,02, df=651, p=0,43). Velikost účinku (effect size) tohoto rozdílu je ovšem 

velmi nízká (ηp
2=0,006).  

 

 

Pohlaví n Průměrný věk SD 

dívky 315 16,07 2,01 

chlapci 338 16,13 1,85 

celkem 653 16,10 1,93 

Tab. 5: Průměrný věk a standardní odchylky neklinického souboru. 
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Graf 1: Závislost pohlaví a skóru A-DES (box plot). Červená linka: cut-off skór 4,00. 
 
 
 
 

 
Graf 2: Závislost věku a skóru A-DES (modrá – dívky; zelená – chlapci). 
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Kategorie n Průměr SD p 

Pohlaví     

    dívky 315 2,13 1,37  

    chlapci 338 1,92 1,35 
       0,062*  
       0,043** 

Věk     

    12-13 89 2,03 1,27  

    14-15 143 2,01 1,37  

    16-17 245 2,03 1,31  

    18-19 176 2,02 1,37 n.s. 

Škola     

    základní 208 2,09 1,36  

    střední s maturitou 257 1,92 1,36  

    střední bez maturity 188 2,08 1,35 n.s. 

Místo bydliště     

    vesnice 266 2,02 1,34  

    město 387 2,02 1,37 n.s. 

Celkem 653 2,02 1,36  

*GLM, **t-test 

Tab. 6: Průměrné skóry A-DES, standardní odchylky a p-hodnoty pro různé kategorie neklinického 
souboru. 
 

Výsledky také ukazují, že z 653 neklinických účastníků mělo 60 (9,2%) A-DES skór vyšší 

než 4,00, který indikuje možnou přítomnost patologické disociace. Respektive, s ohledem na 

cut-off skóry udávané jinými autory, 73 účastníků (11,2%) skórovalo nad 3,70 a 139 (21,3%) 

nad 3,00. 

 

 

6.1.1 Reliabilita 

 

Česká verze dotazníku A-DES má vynikající vnitřní konzistenci, Cronbachovo α celého 

dotazníku v neklinickém vzorku bylo 0,92, přičemž korelace položek s celkem se pohybovala 

v rozmezí 0,314 až 0,632. Guttmanova split-half reliabilita byla 0,872. 3týdenní test-retestová 

reliabilita (n=39) byla Spearmanovo ρ=0,835 (p<0,001; viz graf 3). Zajímavé zjištění bylo, že 

průměrný retestový skór byl o 0,32 nižší než skór při prvním testování 

(průměr(test)=1,97±1,51, průměr(retest)=1,65±1,62, Wilcoxon p=0,014; viz tab. 7). 
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Graf 3: Test-retest dotazníku A-DES (n=39): osa x: test, osa y: retest (červená linka: referenční 
(y=x)). 
 
 
 
 Pohlaví n průměr SD 

Test f 15 2,23 1,41 

 m 24 1,81 1,56 

 Celkem 39 1,97 1,51 

     

Retest f 15 1,68 1,25 

 m 24 1,63 1,84 

 Celkem 39 1,65 1,62 

Tab. 7: A-DES skóry testu a retestu na vzorku 39 účastníků neklinického souboru. 

 

 

6.1.2 Faktorová analýza 

 

Faktorová analýza dat z neklinického souboru ukázala 5 faktorů s faktorovou zátěží 

(eigenvalue) vyšší než 1,00 (9,48, 1,69, 1,31, 1,23, 1,14), které dohromady vysvětlují 49,5% 

celkové variability (viz graf 4). Protože následná analýza neprokázala, že nalezené faktory 

korelují s teoreticky odvozenými faktory, a protože jeden faktor je výrazně silnější než ostatní 

(faktorová zátěž 9,48, vysvětluje 31,6% variability), je namístě říci, že dotazník A-DES má 
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jednofaktorovou strukturu a všechny jeho položky pozitivně korelují s celkovým skórem (viz 

tab. 8). Analýza také ukázala, že z hlediska faktorové struktury nebyly rozdíly mezi skupinou 

chlapců a dívek. 

 
Graf 4: Faktorová analýza A-DES – scree-plot. Osa x: faktory; osa y: faktorová zátěž jednotlivých 
faktorů (eigenvalue). 
 

 

Položka Sycení Položka Sycení Položka Sycení 

ADES 1 0,331 ADES 11 0,542 ADES 21 0,599 

ADES 2 0,412 ADES 12 0,628 ADES 22 0,517 

ADES 3 0,596 ADES 13 0,538 ADES 23 0,680 

ADES 4 0,467 ADES 14  0,647 ADES 24 0,622 

ADES 5 0,506 ADES 15 0,591 ADES 25 0,602 

ADES 6 0,601 ADES 16 0,677 ADES 26 0,544 

ADES 7 0,503 ADES 17  0,388 ADES 27 0,636 

ADES 8 0,598 ADES 18 0,586 ADES 28 0,443 

ADES 9 0,523 ADES 19 0,660 ADES 29 0,595 

ADES 10 0,398 ADES 20 0,645 ADES 30 0,571 

Tab. 8: Koeficienty, jakými jednotlivé položky A-DES sytí základní faktor (loading). 
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6.1.3 Korelace skórů dotazníků A-DES a SDQ-20 

 

Korelace skórů v dotaznících A-DES a SDQ-20 byla velmi silná jak při použití 

neparametrického testu (Spearmanovo ρ=0,581, p<0,001), tak při použití parametrického 

testu (Pearsonovo r=0,617,  p<0,001). 

 

 

6.2 Klinický soubor 

 

Ze 198 rodičů, oslovených se žádostí o spolupráci při výzkumu, nesouhlasilo 32 (16,2%), 

z oslovených pacientů to byl jeden, a dotazníky tří pacientů byly pro zjevnou neplatnost 

vyřazeny (1,8%). Průměrný věk klinického souboru (n=162) byl nižší než souboru 

neklinického (průměr(klinický)=15,3±2,32, průměr(neklinický)=16,1±1,93, Wilcoxon 

p<0,001; graf 5), a byl v něm odlišný poměr dívek (n=119) a chlapců (n=43) (χ² test, p<0,001, 

odds ratio=2,95). Chlapci v klinickém souboru byli signifikantně mladší než dívky 

(průměr(dívky)=15,6±2,17, průměr(chlapci)=14,3±2,48, Wilcoxon p<0,001; viz tab. 9). 

 

 

Soubor pohlaví n Průměrný věk SD 

klinický f 119 15,60 2,17 

 m 43 14,30 2,48 

 celkem 162 15,25 2,33 

neklinický celkem 653 16,10 1,93 

Tab. 9: Průměrný věk a standardní odchylky klinického souboru. 
 
Mezi klinickým a neklinickým souborem byl signifikantní rozdíl v průměrných skórech i při 

kontrole vlivu věku a pohlaví (průměr(klinický)=2,62±1,78, průměr(neklinický)=2,02±1,36; 

GLM: p<0,001; viz graf 6), ale velikost účinku je velmi nízká (ηp
2 =0,017). Tabulka 10 

ukazuje srovnání průměrných skórů v klinickém a neklinickém souboru s ohledem na pohlaví. 

 



33 
 

 
Graf 5: Srovnání věkového rozpětí klinického a neklinického souboru. 
 

 

 
Graf 6: Srovnání průměrného A-DES skóru v klinickém a neklinickém souboru. Červená linka: cut-
off skór 4,00. 
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Soubor Pohlaví n Průměr SD 

Neklinický f 315 2,14 1,37 

 m 338 1,92 1,36 

 Celkem 653 2,02 1,36 

     

Klinický f 119 2,71 1,74 

 m 43 2,38 1,88 

 Celkem 162 2,62 1,78 

Tab. 10: Srovnání průměrných skórů v klinickém a neklinickém souboru s ohledem na pohlaví. 
 

 

6.2.1 Souvislost skóru A-DES s výskytem disociativních symptomů 

 

Symptomy potenciálně disociativního původu byly popsány v propouštěcích zprávách 29 

(17,9%) účastníků z klinického souboru. Setkali jsme se s následujícími symptomy: auditivní 

halucinace, excesivní denní snění a úniky do fantazijních světů, pocit „jako bez pocitů“, 

somatoformní symptomy („těžké končetiny“), nepřiléhavý úsměv, používání jiných jmen, 

nápadná zapomnětlivost, pocity navádění, popisování duchů se jmény, označování sama sebe 

jiným jménem, depersonalizace, derealizace, rychlé proměny nálad. Rozdíl v A-DES skóru 

mezi skupinami s disociativními symptomy a bez nich byl signifikantní (disociativní příznaky 

uvedeny: n=29, průměr=3,44±1,94; disociativní příznaky neuvedeny: n=133, 

průměr=2,44±1,70; Wilcoxon p=0,011;  viz graf 7). Tento rozdíl zůstal signifikantní i po 

kontrole vlivu věku a pohlaví v GLM modelu (p=0,002). Nicméně velikost účinku je velmi 

nízká (ηp
2 =0,058). Graf 8 a tab. 11 zachycují průměrné A-DES skóry u skupin s výskytem a 

bez výskytu disociativních symptomů v závislosti na pohlaví. 
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Graf 7: Srovnání skóru ve skupině s popisem výskytu možných disociativních symptomů a bez nich. 
Červená linka: cut-off skór 4,00. 

 
 
Graf 8: Průměrné A-DES skóry u skupin s výskytem a bez výskytu disociativních symptomů v 
závislosti na pohlaví; modrá: bez výskytu dis. symptomů; zelená: s výskytem. 
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Pohlaví 
Výskyt dis. 

symptomů 
n Průměr SD 

f ne 95 2,57 1,73 

 ano 24 3,26 1,70 

 celkem 119 2,71 1,74 

     

m ne 38 2,13 1,59 

 ano 5 4,32 2,95 

 celkem 43 2,38 1,88 

     

Celkem ne 133 2,44 1,70 

 ano 29 3,44 1,95 

 celkem 162 2,62 1,78 

Tab. 11: Průměrné A-DES skóry u skupin s výskytem a bez výskytu disociativních symptomů v 
závislosti na pohlaví a celkově. 
 
 
6.2.2 Souvislost skóru A-DES se zážitkem traumatu 

 

Ve 14 případech (8,6%; 13 dívek, 1 chlapec) byla v propouštěcí zprávě zmínka o zážitku 

násilí. Průměrný A-DES skór této skupiny byl signifikantně vyšší než skupiny, kde zážitek 

násilí uveden nebyl (zážitek násilí: n=14, průměr=4,42±2,18; bez zážitku násilí: n=148, 

průměr=2,49±1,63; Wilcoxon p=0,001; viz graf 9). GLM také ukázal signifikantní rozdíl 

mezi skupinami (p<0,001), velikost účinku byla nízká (ηp
2 =0,096). 

 

 
Graf 9: Srovnání skórů skupin s udaným zážitkem násilí a bez něho. Červená linka: cut-off skór 4,00. 
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6.2.3 Souvislost skóru A-DES se sebepoškozováním 

 

Přítomnost sebepoškozování uvedlo 57 (35,2%) účastníků z klinického souboru (52 dívek, 5 

chlapců). Rozdíl v A-DES skórech mezi skupinou se sebepoškozováním a bez 

sebepoškozování byl signifikantní (sebepoškozování: n=57, průměr=3,22±1,89; bez 

sebepoškozování: n=103, průměr=2,36±1,62; Wilcoxon p<0,001; GLM p<0,001, ηp
2 =0,067; 

viz graf 10). Tabulka 12 ukazuje srovnání průměrných A-DES skórů u skupin s výskytem a 

bez výskytu sebepoškozování v závislosti na pohlaví. 

 

 
Graf 10: Srovnání A-DES skórů skupin s výskytem sebepoškozováním a bez něj. 
 
 
Pohlaví Sebepoškozování n Průměr SD 

Dívky ne 67 2,47 1,65 

 ano 52 3,10 1,78 

 celkem 119 2,75 1,73 
     

Chlapci ne 38 2,17 1,58 

 ano 5 4,46 2,76 

 celkem 43 2,43 1,87 
     

Celkem ne  105 2,36 1,62 

 ano 57 3,22 1,89 

 celkem 162 2,67 1,77 

Tab. 12: Průměrné A-DES skóry u skupin s výskytem a bez výskytu sebepoškozování v závislosti na 
pohlaví a celkově. 
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6.2.4 Závislost skóru A-DES na diagnóze 

 

Abychom se vyrovnali se skutečností, že polovina (n=81) účastníků měla více než jednu 

diagnózu, použili jsme k analýze vztahů mezi skóry A-DES a zařazením do diagnostické 

kategorie metody GLM a regresního stromu. Účastníci z klinického souboru byli rozděleni do 

deseti diagnostických kategorií s ohledem na nejnižší počty, umožňující smysluplnou 

statistickou analýzu. Celkové skóry pro jednotlivé diagnostické kategorie jsou uvedeny v tab. 

13. GLM model ukázal, že ze všech 10 kategorií pouze skupina s poruchami aktivity a 

pozornosti měla signifikantně vyšší průměrný skór než jakákoli jiná diagnostická skupina 

(n=18, průměr=3,59±2,42, F=4,59, p=0,034). Skór ve skupině s diagnostikovanou disociativní 

poruchou se statisticky významně od ostatních skupin nelišil (n=7, průměr=2,43±1,38, 

F=0,16, p=n.s.). Metoda regresního stromu potvrdila signifikanci vyšších skórů ve skupině s 

poruchami aktivity a pozornosti (viz graf 11).  

 

 

Diagnostic group ICD-10 code n Průměr SD p 

porucha aktivity a pozornosti f90.x 19 3,59 2,42 0,034* 

poruchy vývoje osobnosti a jiné por. osobnosti  f60.x 38 3,01 1,87 0,187 

mentální bulimie a jiné por. příjmu potravy f50.x 15 3,00 1,77 0,389 

ostatní úzkostné poruchy f4x 21 2,95 1,64 0,701 

afektivní poruchy  f3x 23 2,77 1,76 0,944 

poruchy chování f9x 33 2,62 1,68 0,811 

porucha přizpůsobení a reakce na stres f43.x 27 2,50 2,06 0,409 

disociativní poruchy f44, f48 7 2,43 1,38 0,686 

mentální anorexie f50.0, f50.1 41 2,24 1,45 0,106 

jiné poruchy 
f0x, f1x, f2x, 
f51,8, f64, 
f7x, f8x 

30 2,42 1,39 0,392 

klinická skupina celkem  162 2,62 1,78  

* - významné na hladině α=0,05 
 
Tab. 13: A-DES průměry, standardní odchylky a hodnoty p v diagnostických kategoriích klinického 
souboru. n – počet výskytů jako 1., 2. nebo 3. diagnóza. 
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Graf 11: Regresní strom: analýza závislosti skóru A-DES na diagnóze a jejích kombinacích. 

 

Klasifikační strom (klasifikace metodou CHAID) v souladu s předchozím potvrdil primární 

vztah mezi skórem ADES a diagnózou z diagnostické skupiny ADHD, a to i s ohledem na 

ostatní diagnózy respondenta (p=0,018). Tento výsledek byl ovšem rozvinut dalším 

pozorováním, že mezi nositeli diagnóz skupiny ADHD dosahují signifikantně vyšších skórů v 

ADES ti respondenti, kteří měli tuto diagnózu kombinovanou s některou s diagnóz skupiny 

poruch vývoje osobnosti, oproti respondentům, kteří tuto další diagnózu nenesli (p=0,024). 

Kombinaci diagnóz ze skupin ADHD a por. vývoje osobnosti ve vzorku nesli pouze dva 

pacienti; na druhou stranu jejich skóre v ADES bylo natolik vysoké, že rozdíl celkově přesto 

dosáhl statistické signifikance: jednotlivé skóry u skupiny s komorbiditou byly 5,60 a 8,60 

oproti 3,148+-2,115 pro pacienty bez komorbidity. Celková velikost klinického vzorku 

neumožňuje se při zkoumání komorbidity těmto nejistým situacím vyhnout, jednotlivé 

kombinace diagnóz se zde vyskytují jen vzácně. Považujeme za korektní i tento nejistý, byť 

formálně správný, výsledek i přes možné výhrady zmínit, přinejmenším jako podnět pro 

opakovaný výzkum. 

 

 

6.2.5 Souvislost skóru s mírou komorbidity a výskytem diferenciální diagnózy 

 

Zajímavé, byť těsně pod hranicí významnosti, bylo zvýšení skórů ve skupině dospívajících, 

kteří měli tři diagnózy, ve srovnání s těmi, kdo měli jednu nebo dvě diagnózy (3 diagnózy: 

n=10, průměr=3,64±1,82; 1 nebo 2 diagnózy: n=152, průměr=2,60±1,74, Wilcoxon p=0,061). 
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Ještě výraznější (a statisticky významný) byl rozdíl mezi skupinou, kde přetrvávala nejistota 

ohledně diagnózy (diferenciálně diagnostické úvahy v propouštěcí zprávě), a ostatními 

(diagnostická nejistota přítomna: n=11, průměr=4,32±2,02; nepřítomna: n=151, 

průměr=2,55±1,68, Wilcoxon p=0,003, GLM: ηp
2 =0,065).  
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7. Diskuze 

 

Předloženým výzkumem jsme demonstrovali psychometrické charakteristiky české verze 

dotazníku A-DES a poznatky umožňující lepší porozumění disociaci, a to i s ohledem na 

mezikulturní kontext.  

 

 

7.1 Zjištění v neklinickém souboru 

 

Podle očekávání jsme v souboru reprezentativním pro českou populaci adolescentů nenalezli 

signifikantní rozdíly v A-DES skórech s ohledem na věk, místo bydliště nebo typ 

navštěvované školy. Rozdíly mezi pohlavími byly na hranici signifikance. Ze všech studií, 

které používaly dotazník A-DES, jen Nilsson a Svedin (2006) nalezli signifikantně vyšší 

skóry u dívek v neklinickém souboru, a Kisiel a Lyons (2001) v souboru klinickém. Příčiny 

tohoto zjištění nejsou zřejmé, lze uvažovat o možnosti, že chlapci mají tendenci udávat nižší 

skóry (underreport), případně že ve skupině dívek je vyšší incidence traumatických zážitků. 

 

Česká verze dotazníku A-DES je vnitřně konzistentní (Cronbach α=0,92), má velmi dobrou 

split-half reliabilitu (r=0,87) a 3týdenní test-retestovou reliabilitu (r=0,83). Příčinu 

signifikantního snížení skóru při opakovaném testování však neznáme, lze jen spekulovat, že 

souvisí spíše s faktory týkajícími se způsobu vyplňování dotazníku (určitá obeznámenost, 

menší pozornost) spíše než s tím, že by celková míra disociace objektivně poklesla. Faktorová 

analýza A-DES, stejně jako předchozí studie (Farrington et al., 2001, Muris et al., 2003, 

Nilsson, Svedin, 2006; Tolmunen et al., 2007), nepodporuje původní, teoreticky odvozenou 

čtyřfaktorovou strukturu dotazníku (Armstrong et al., 1997), ale ukázala, že dotazník je 

vnitřně silně konzistentní a měří unitární, jednofaktorový konstrukt, který je sycen pozitivně a 

většinou silně všemi položkami.  

 

Vysoká korelace skórů dotazníků A-DES a SDQ-20 podporuje konvergentní validitu 

dotazníku A-DES, protože, jak bylo prokázáno, oba tyto koncepty – psychoformní a 

somatoformní disociace – spolu korelují (Nijenhuis et al., 1996; Nijenhuis, 2004). Výhradou 

zůstává, že dotazník SDQ-20 nebyl validizován pro použití u mladších adolescentů (pod 16 
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let). Jiné, s ohledem na věk vhodnější, nástroje na měření somatoformní disociace však nejsou 

dostupné.  

 

Průměrný A-DES skór neklinického souboru adolescentů (n=653) byl 2,02, a 9,2% (n=60) 

účastníků skórovalo nad 4,00, hranici patologické disociace. Pro srovnání, v Nizozemí (Muris 

et al., 2003) mělo takto vysoký skór pouze 3,63% účastníků. Naopak, v japonské studii 

Yoshizumiho a kol. (v tisku) mělo skór vyšší než 4,00 téměř 15% účastníků v neklinickém 

souboru. Mezi průměrnými skóry A-DES v jednotlivých zemích jsou velké rozdíly (viz tab. 1, 

pro přehlednost uvedenou znovu za tímto odstavcem), není ale jasné, proč takové velké 

mezikulturní rozdíly existují. Náš výzkum ukazuje, že míra disociace není ovlivněna tím, zda 

dítě žije ve městě či na vsi, jak naznačovala Nilssonová a Svedin (2006). Nelze objektivně 

posoudit, zda jsou rozdíly způsobené kulturními odlišnostmi ve způsobu vyplňování 

dotazníků, jak navrhuje Tolmunen a kol. (2007), avšak podobnosti ve výši skórů ve skupinách 

zneužívaných adolescentů napříč různými kulturami tento závěr nepodporují, jak bude 

ukázáno níže. Lze také spekulovat, že mohou existovat kulturně podmíněné rozdíly ve 

způsobu výchovy dětí – na jedné straně s důrazem na to, aby se prezentovaly jako samostatné 

a nezávislé, což by mohlo vést k tendenci minimalizovat svoje potíže a tím pádem k nižším 

celkovým skórům (např. skandinávské země), nebo s důrazem na větší konformitu a vyhýbání 

se extrémům, což by mohlo vést k udávání spíše průměrných („umírněných“) odpovědí a tím 

pádem k poněkud vyšším skórům (např. Japonsko).  

 
 
Země Autoři n A-DES skór 

Velká Británie Farrington et al., 2001 768 2.66 

Turecko Zoroglu et al., 2002 201 2.43 

USA Smith, Carlson, 1996 60 2.24 

Japonsko Yoshizumi et al., v tisku 2272 2.21 

Česká republika Soukup et al., 2008 653 2.02 

Německo Resch et al., 1998 634 1.75 

Nizozemí Muris et al., 2003 331 1.27 

Finsko Tolmunen et al., 2007 4019 0.88 

Švédsko Nilsson, Svedin, 2006 400 0.84 

Tab. 1: Srovnání průměrných skórů A-DES v neklinických vzorcích různých výzkumů. 

 

Vysvětlení, které navrhujeme, je ještě jiné. V různých kulturních prostředích bylo přesvědčivě 

prokázáno, že disociace vysoce koreluje se zážitkem traumatu (Armstrong et al., 1997; 
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Brunner et al., 2000; Keck-Seeley et al., 2004; Kisiel, Lyons, 2001; Martínez-Taboas et al., 

2006; Nilsson, Svedin, 2006). Také Dalenbergová a Paleshová ve své studii z Ruska (2004) 

uzavírají, že „nejlepšími prediktory disociace byly zážitky násilí, historie zneužívání v dětství 

a/nebo zážitek hrůzy“ (s. 461). Samotný zážitek traumatu sám o sobě ale není dostatečnou 

podmínkou pro rozvoj disociativní symptomatiky. Důležité jsou další moderující faktory, jako 

je schopnost regulovat emoce (Briere, 2006), styly attachmentu (Shapiro, Levendosky, 1999), 

strategie zvládání náročných situací (Merill et al., 2001), nebo dostupnost podpůrných vztahů 

(Putnam, 1997). Protože trauma a disociace se skoro vždy vyskytují v kontextu významných 

vztahů (Freyd, 1996), domníváme se, že nejpravděpodobnější příčiny mezikulturních rozdílů 

spočívají ve vyšší míře stresových vztahových událostí, které děti zažívají, v nedostatcích ve 

schopnostech dětí zvládat náročné situace a v nedostatečné podpoře dětí v rodině, komunitě a 

společnosti. Důležitá je nejen tedy prevence zneužívání a zanedbávání dětí, ale také 

protektivní faktory – pomoc dětem naučit se dobře zvládat náročné životní zážitky, 

prohlubování respektu a přijetí, které děti ve svém okolí zažívají, a hledání a podpora 

způsobů, kterými společnost může u dětí vytvářet pocit bezpečí, podpory a vlastní hodnoty. 

 

 

7.2 Zjištění v klinickém souboru 

 

Zjistili jsme, že průměrný skór adolescentů se zážitkem traumatu byl téměř dvojnásobný ve 

srovnání s těmi, v jejichž propouštěcích zprávách o takovém zážitku zmínka nebyla. To je 

v souladu se zjištěními, že disociace je obecně výrazně vyšší ve vzorcích zneužívaných 

adolescentů ve srovnání s těmi, kteří zneužívaní nebyli, a tento nález tedy také podporuje 

validitu dotazníku. Je zajímavé si všimnout, že v různých studiích vykazují průměrné hodnoty 

A-DES skórů ve skupinách zneužívaných výraznou podobnost, a to bez ohledu na míru 

disociace charakteristickou pro příslušný normativní vzorek populace nebo kontrolní skupinu. 

Například, průměrné A-DES skóry u sexuálně zneužívaných adolescentů se v různých 

studiích pohybují v rozmezí 3,04 až 3,47, přičemž skóry ve skupinách normativních, bez 

zneužívání, se pohybovaly mezi 0,84 až 2,24 (Armstrong et al., 1997; Brunner et al., 2000; 

Kisiel, Lyons, 2001; Nilsson, Svedin, 2006; Smith, Carlson, 1996). Ačkoli není možné 

klinické výzkumné vzorky výše uvedených studií zcela srovnat, naznačují tyto nálezy, že A-

DES cut-off skór pro hranici patologické disociace může být do určité míry nezávislý na 

průměrné míře disociace v příslušné kultuře. Také podporují myšlenku, že „normální“ a 
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„patologická“ disociace jsou diskrétní a kvalitativně odlišné fenomény (Waller et al., 1996; 

srov. Merritt, You, 2008). 

 

Ověřili jsme zjištění, že míra disociace je signifikantně vyšší ve skupině dospívajících 

s výskytem sebepoškozování (Matsumoto et al., 2005; Zoroglu et al., 2003). V této souvislosti 

je zajímavý výzkum anglické organizace Mental Health Foundation (2006), který přinesl 

zjištění, že výskyt sebepoškozování je ze všech evropských zemí nejvyšší ve Velké Británii – 

a právě ve Velké Británii je nejvyšší míra disociace v běžné populaci ze všech známých 

výzkumů s využitím dotazníku A-DES (Farrington et al., 2001; viz tab. 1). Zda je toto zjištění 

jen náhodné by vyžadovalo vlastní výzkum, nicméně podporu pro názor, že není, dále 

poskytuje studie z University v Yorku, blíže popsaná v kap. 8 (Závěr). S ohledem na zjištění 

týkající se souvislostí míry disociace a zážitku traumatu či výskytu sebepoškozování je 

důležité upozornit, že ani jeden z těchto faktorů výskyt či míru disociace nepredikuje, velikost 

účinku (effect size) obou těchto faktorů je nízký.  

 

Dalším objektivním měřítkem, pomocí kterého jsme zkoumali validitu sebeposouzení 

disociace prostřednictvím dotazníku A-DES, byla míra závislosti skóru a přítomnosti popisu 

možných disociativních symptomů v propouštěcích zprávách pacientů. Ačkoli subjektem 

vnímaná disociace a její objektivně pozorovatelné projevy mohou být částečně odlišné 

konstrukty (Kisiel, Lyons, 2001), signifikantní rozdíly ve skórech mezi skupinami 

s popsanými disociativními projevy a bez nich dále podporuje validitu české verze dotazníku 

A-DES. 

 

 

7.3 A-DES skóry v klinickém souboru a diagnostických skupinách 

 

Výzkumem bylo zjištěno, že v klinickém souboru byla míra disociace vyšší než v souboru 

neklinickém. Tento poznatek interpretujeme tak, že v klinickém souboru je pravděpodobně ve 

srovnání s neklinickým vzorkem větší podskupina traumatizovaných jedinců. Tuto domněnku 

podporují výzkumy Armstrongové a kol., (1997), Brunnera a kol. (2000), a Kisielové a 

Lyonse (2001), které ukazují, že A-DES skóry v podskupinách nezneužívaných účastníků 

z klinických souborů nebyly významně odlišné od skórů v běžné populaci. Také Briere (2006) 

s ohledem na souvislost závažnosti disociace a zážitku traumatu zjistil v dospělé populaci, že 

90% účastníků výzkumu s vysokou mírou disociace mělo v anamnéze předchozí trauma, a jen 
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2% účastníků s vysokou mírou disociace žádný traumatický zážitek neudalo. V rámci tohoto 

výzkumu nebylo však možné tuto interpretaci ověřit, protože součástí administrovaných 

dotazníků nebylo dotazování na zážitky traumatu, a zmínky v propouštěcích zprávách téměř 

jistě nezachycují všechny případy týrání, zanedbávání nebo zneužívání – pravděpodobně jde 

jen o nejnápadnější případy.  

 

Skór A-DES v našem výzkumu nebyl oproti očekávání signifikantně vyšší ve skupině 

pacientů s diagnózou disociativní poruchy. Jednalo se o tři případy konverzní poruchy, jeden 

případ depersonalizace, a tři případy byly „smíšený“ nebo „jiný“ typ disociativní poruchy. 

Možné vysvětlení je, že v těchto případech šlo převážně o jednoduché disociativní poruchy 

s převážně somatickou manifestací a dotazník A-DES není na zjišťování konverzních poruch 

konstruován. Také není možné zjistit, do jaké míry byla kritéria použitá k diagnostikování 

uvedených poruch přesná a jednotná. Nicméně otázka přímé, kriteriální validity dotazníku A-

DES, tj. vztahu mezi validní klinickou diagnózou disociativní poruchy a skórem dotazníku, 

zůstává otevřená a je nutné ji v dalších studiích prozkoumat. Předpokladem takového 

výzkumu bude zároveň i ověření validity české verze některého z dostupných strukturovaných 

diagnostických interview zaměřených na disociativní poruchy. 

 

Ve srovnání všech diagnostických skupin byly signifikantně zvýšené skóry ve skupině 

pacientů s hyperkinetickou poruchou a poruchami pozornosti (ADHD). Za možné pokládáme 

dvě vysvětlení této skutečnosti: prvním je diagnostická podobnost některých případů 

disociativní poruchy s ADHD, a druhým komorbidita. Jak píše Stien a Kendall (2003, s. 101), 

psychobiologické účinky chronického traumatického stresu na děti zahrnují obtíže v regulaci 

emocí a úrovně aktivity (podobné jako iritabilita a impulzivita u ADHD), narušení kognitivní 

kapacity (podobné jako potíže s učením u ADHD), hyperaktivitu a poruchy pozornosti, a 

problémy ve vztazích (podobné jako dezinhibice v sociálních vztazích u ADHD). To je ve 

shodě s dřívějšími poznatky Gloda a Teichera (1996), že děti trpící posttraumatickým stresem 

mají podobné profily aktivity jako děti s ADHD, a také s  klinickými doporučeními pro 

diferenciální diagnostiku disociativních poruch u dětí a adolescentů (Putnam, 1997; ISSTD, 

2004). Také Reyes-Perez a kol. (2005) zjistili při výzkumu s dotazníkem Child Dissociative 

Checklist signifikantně vyšší skóry ve skupině dětí s ADHD než u kontrolních subjektů 

(ačkoli nižší než ve skupině zneužívaných dětí), a Endo a kol. (2006) nalezli u 67% ze 

souboru dětí, které zažili nějakou formu násilí nebo zneužití, vysokou míru symptomů 

charakteristických pro ADHD (což platilo pouze pro 27% z nich před zážitkem násilí) a 
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vysokou míru komorbidity ADHD s disociativní poruchou (71%). Výzkum uzavřeli 

konstatováním, že zneužívané děti mohou mít zvýšenou míru zdánlivé ADHD v důsledku 

disociativní poruchy. Proto můžeme zvažovat, že zvýšené A-DES skóry ve skupině pacientů 

s ADHD jsou důsledkem nerozpoznané disociativní/posttraumatické poruchy (jako hlavního 

nebo vedlejšího stavu). 

 

Nejvyšší skór v klinickém vzorku s ohledem na kombinace diagnóz měli pacienti s ADHD a 

poruchami vývoje osobnosti. Jedním ze společných znaků těchto dvou kategorií je impulzivita 

a zhoršená schopnost regulace emočních stavů. Ta je však častým následkem chronické 

traumatizace v dětství a projevem disociativních poruch (Waters, 2008; van der Hart et al., 

2006; Schore, 2008). Lze předpokládat, že disociace je u významného procenta pacientů 

s projevy emoční dysregulace důležitým patogenetickým faktorem (Briere, 2006; 

Vanderlinden, Vandereycken, 1997) a je pravděpodobné, že vysoká míra disociace u dvou 

pacientů s kombinací ADHD a poruch vývoje osobnosti není náhodný jev a potvrdila by se i 

v případném dalším výzkumu na větším vzorku.  

 

Zajímavými, předem ve formě hypotéz neformulovanými zjištěními bylo, že A-DES skóry 

byly výrazně zvýšené u pacientů se třemi komorbidními diagnózami (u pacientů se dvěma 

diagnózami skóry vůči skupině s jednou diagnózou zvýšené nebyly) a signifikantně vyšší u 

pacientů, kde přetrvávala nejistota ohledně diagnózy. Nejsou to ale zjištění překvapivá, neboť, 

jak píše Putnam (1997, s. 260), „disociativní děti a dospívající mají obvykle množství 

symptomů (…) a mají obvykle dvě nebo tři psychiatrické diagnózy“. S ohledem na 

diagnostický proces a léčbu zdůrazňuje tento nález doporučení, že v takových případech je 

namístě bližší zkoumání možných disociativních potíží a tendencí, protože mnohočetné 

symptomy mohou často disociaci, která je jejich základem, zakrývat (Waters, 2008).  

 

V klinickém souboru jsme zjistili 8,5% prevalenci zážitku některé z forem násilí (sexuální či 

fyzické zneužívání, závažné zanedbávání). Výzkumy týkající se výskytu zážitků násilí 

v dětství a adolescenci obvykle ukazují mnohem vyšší čísla. Např. Pöthe a kol. (1999) ve 

studii z České republiky nalezl 25,7% prevalenci nějaké formy sexuálního zneužití ve vzorku 

z běžné populace (n=1112; jiné formy násilí nebyly zahrnuty). Velmi překvapujícím zjištěním 

této studie bylo, že ani jeden z 286 účastníků, kteří udali, že byli sexuálně zneužiti, nenahlásil 

v době, kdy ke zneužití došlo, tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi, lékaři, psychologovi 

nebo na policii, a 48% z nich uvedlo, že to je poprvé, co tuto informaci vůbec někomu sdělují. 
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Toto zjištění je ve shodě se zprávou Gilberta a kol. (2009), že děti ve vysoce rozvinutých 

zemích trpí zneužíváním a zanedbáváním mnohem častěji, než je uváděno oficiálními orgány 

péče o dítě. Je velmi pravděpodobné, že v naší studii zjištěná prevalence traumatických 

zážitků v klinickém vzorku (vycházející z dat uvedených v propouštěcích zprávách) je 

podhodnocená a neodráží realitu. S ohledem na význam traumatických zážitků při patogenezi 

psychických poruch a nízkou efektivitu léčby při pokračujícím (často neodhaleném) násilí se 

domníváme, že tyto údaje by měly být pečlivěji zjišťovány a reflektovány při diagnostickém a 

terapeutickém procesu. Domníváme se také, že dotazník A-DES jako jeden z nástrojů pro 

screening následků traumatizace v tom může být nápomocný. 

 

Silnými stránkami předkládaného výzkumu je, že potvrzuje výsledky předchozích výzkumů 

v jiném sociokulturním prostředí, nevylučuje druhé a třetí diagnózy jako podobné výzkumy 

(Armstrong et al., 1997; Zoroglu et al., 2002), a ukazuje možný způsob, jak validizovat 

diagnostický nástroj v podmínkách, kde přímé zhodnocení jeho kriteriální validity je velmi 

obtížné. Omezením této studie je fakt, že nebylo možné validizovat dotazník A-DES na 

skupině spolehlivě diagnostikovaných pacientů s disociativní poruchou (ideálně s využitím 

diagnostického interview). Další omezení vycházejí ze skutečnosti, že A-DES je 

sebeposuzovací nástroj a výsledky mohou být zkresleny disimulací, přeháněním, odporem 

nebo nepochopením. Všimli jsme si také tendence nejmladších a mentálně slabých účastníků 

výzkumu odpovídat ve formátu „všechno nebo nic“ (0 – 10, resp. 0 – 5 – 10). V klinickém 

prostředí lze však vliv takových distorzí eliminovat následným rozhovorem. 
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8. Závěr výzkumné části 

 

V roce 2009 byla publikována studie spokojenosti dětí z různých Evropských zemí se svým 

životem (Thangham, 2009; Šůra, 2009), uskutečněná na University of York v Severním Irsku. 

Výzkumníci se zaměřili na děti a dospívající ve věku do 19 let, srovnávali 29 zemí a zkoumali 

43 různých kritérií, jako je novorozenecká úmrtnost, obezita, chudoba, úroveň bydlení, ale 

také jak snadné je pro děti hovořit s rodiči, jak přátelské jsou vztahy s jinými dětmi, jestli 

chodí rády do školy, jak se cítí zdravé nebo jak se cítí v životě spokojené. Zjistilo se, že 

nejšťastnější děti žijí v Nizozemí, které skórovalo vysoko ve všech oblastech. Potom se 

umístily skandinávské země, Německo bylo na osmém místě, Česká Republika na 16., a např. 

Velká Británie se umístila na 24. místě, těsně před zeměmi jako je Rumunsko, Bulharsko, 

Lotyšsko, Litva a Malta. Zajímavé na tomto výzkumu mimo jiné je, že pořadí států téměř 

přesně kopíruje výsledky výzkumů zabývajících se mírou disociace v běžné populaci 

dospívajících – nejnižší skóry mají státy jako Švédsko, Finsko a Nizozemí, následuje 

Německo, pak Česká Republika, dospívající z Velké Británie skórují nejvýše. Jak bylo již 

zmíněno, míra disociace souvisí jak s četností a závažností traumatických zážitků, tak s tím, 

jakou dítě vnímá podporu a přijetí v rodině i společnosti, jak se naučilo zvládat obtížné 

životní situace, jak se dokáže zařadit mezi vrstevníky. Výzkum disociace u dětí a adolescentů 

lze vnímat nejen jako otázku výzkumnou či klinickou, ale také jako součást naší snahy zajistit 

dětem optimální podmínky pro život a rozvoj, a může být zdrojem cenných informací pro 

vytváření příslušných intervencí a strategií jak na individuální, tak na komunitní a 

celospolečenské úrovni.  

 

Prezentovaná studie zkoumá psychometrické charakteristiky české verze dotazníku 

Adolescent Dissociative Experiences Scale (A-DES) na klinickém a neklinickém vzorku 

adolescentní populace. A-DES se ukazuje jako reliabilní a validní nástroj, jehož primárním 

určením je screening patologické disociace u adolescentů. Má omezenou predikční schopnost 

a není možné jej využít ke stanovení či vyloučení klinické diagnózy disociativní poruchy. 

Jako další výzvy vnímáme výzkum příčin mezikulturních rozdílů v míře disociace, výzkum 

zaměřený na validizaci strukturovaných diagnostických interview, použitelných i pro 

adolescentní populaci, a ověření kriteriální validity dotazníku A-DES. Doporučujeme, aby 

všichni pacienti psychiatrických oddělení prošli screeningem disociace, obzvláště ti, kteří 

vykazují mnoho různých symptomů, projevuje se u nich impulzivita a narušená schopnost 
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regulace emocí, nebo mají diagnózu poruch pozornosti a hyperaktivity. Doufáme, že tato 

studie „přispěje k šíření porozumění a léčby traumatu a disociace (…) a širšímu přijetí 

disociace jako kulturně relevantního konceptu“ (International Society for the Study of Trauma 

and Dissociation: Mission and Vision). Věříme také, že přispěje k hlubšímu porozumění vlivu 

chronických traumat na vývoj dětí a dospívajících a jejich vlivu na patogenezi různých 

psychických poruch. 
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9. Klinické aspekty disociace a využití dotazníku A-DES 

 

Disociace je jedním ze způsobů, jakým dítě zvládá náročné situace, které přesahují jeho 

schopnosti zpracovávat podněty zvenčí a svoje prožitky. Jde o velmi efektivní obranný 

mechanismus, podložený komplexními psychobiologickými procesy, umožňující uchovat 

odděleně myšlenky, pocity, vzpomínky či vjemy, které jsou pro dítě vzájemně neslučitelné a 

přesahují jeho integrační kapacitu (Putnam, 1997; Waters, 2008). Základními funkcemi 

disociativních obran u dětí je automatizace chování při setkání s psychologicky 

nezvládnutelnými okolnostmi, oddělení bolestivých vzpomínek a pocitů, odcizení od sebe 

v situaci velkého ohrožení self (Putnam, 1997). Duševní zdraví člověka lze kromě jiného 

charakterizovat také mírou schopnosti integrace kognitivních a emocionálních procesů, jejich 

vědomé dostupnosti a vztažení k vlastní identitě. Disociace tyto procesy narušuje a 

znemožňuje být plně přítomen s vědomím, že jsem to já, kdo prožívá (van der Hart et al., 

2006).  

 

Jak již bylo výše uvedeno, k averzivním podnětům vyvolávajícím disociativní reakce patří 

často fyzické násilí, sexuální zneužívání, odmítavé domácí prostředí či šikana ve škole 

(Putnam, 1997), dlouhodobé odloučení od zdroje podpory (např. od rodičů; Waters, 2008), 

nebo reakce na bolestivou léčbu (Diseth, 2006). Traumatická situace vyvolává úzkost či 

strach, a pokud dítě nemá možnost úniku nebo podporu, uniká před situací vnitřně, 

prostřednictvím disociace (Waters, 2008). Čím je dítě mladší, tím je disociativní zpracování 

neadekvátních podnětů pravděpodobnější, protože nedisponuje jinými, vyspělejšími obranami 

či možnostmi aktivní ochrany. Disociativní reagování, zprvu adaptivní, může přetrvávat. Jako 

účinná ochrana se snadno podmiňuje, znemožňuje však integraci některých prožitků a tím 

narušuje duševní vývoj dítěte. Proto může postižené dítě disociovat nejen tehdy, když se 

ocitne v objektivně ohrožující situaci, ale v jakékoli jiné zátěžové situaci, kterou by zdravé 

dítě zvládlo. Velmi často ani není možné zjistit, zda příčinou disociativní reakce u dítěte byl 

nějaký podnět z okolí, neboť děti takto často reagují i na vlastní myšlenky, představy, pocity 

nebo tělesné vjemy (Waters, 2008).  

 

Disociace komplikuje kromě psychologického vývoje (rozvoj pocitu vlastní identity, rozvoj 

schopnosti autonomního fungování) i vývoj sociální – dochází k narušení kvality attachmentu, 

zhoršení schopnosti zvládat složitější interpersonální situace doma, mezi vrstevníky nebo ve 
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škole (Macfie et al., 2001). Tento handicap přináší další traumatizující zážitky (odmítání, 

nepochopení, tresty). Dítě ve škole často nedokáže dobře reagovat na složitější zadání, snadno 

podléhá stresu, citlivě reaguje na netrpělivost či hněv učitele (Perry, 2006). Například dítě, 

které se naučilo na zvýšení hlasu reagovat tím, že „vypne“ sluch, může mít potíže sledovat 

výuku třeba jen u hlasitě mluvícího či temperamentnějšího učitele (Waters, 2008). 

Traumatizované děti pak selhávají v prostředí, které by jim jinak mohlo být oporou, školu 

nenávidí, myslí si o sobě, že jsou neschopné a brzy vzdávají další vzdělávání (Perry, 2006). 

Narušení vývoje kognitivních funkcí (mj. schopnosti seberegulace) a sociálních schopností 

činí dítě vulnerabilní k dalším maladaptivním vzorcům chování a pozdější závažnější 

osobnostní a psychologické patologii (Perry, Szalavitz, 2006). Pozornost věnovaná 

disociativním projevům u dětí a jejich pečlivé zhodnocení je důležitým krokem k přerušení 

kruhu, ze kterého dítě samo dokáže jen obtížně vystoupit. 

 

 

9.1 Klinické projevy a diagnostika 

 

Disociativní poruchy v dětství mají svoje specifika a málokdy naplňují kritéria potřebná pro 

diagnózu podle MKN-10 nebo DSM-IV (Peterson, Putnam, 1994). Možná také proto se v 

praxi setkáváme s disociativními diagnózami většinou ve smyslu konverzních 

(somatoformních) poruch, jejichž diagnostika je jednoznačnější. Klinicky se disociace u dětí 

projevuje různými příznaky, které je někdy obtížné odlišit od extrémních forem normálního 

chování (Macfie et al., 2001). Proto disociující dítě může být často káráno pro nepozornost, 

zapomnětlivost, roztržitost, pro výbuchy zlosti, za to že neposlouchá nebo že se doma neučí. 

U dospívajících je snadné zaměnit disociativní symptomy za opoziční či agresivní chování, 

snahu chovat se dospěleji než je věku přiměřené nebo naopak chování nezralé. Disociativní 

procesy bývají často překryty množstvím jiných symptomů, což vede k diagnostikování 

běžnějších poruch anebo více komorbidních diagnóz.  

 

Diagnostikovat disociaci lze nejlépe pomocí testů a vyšetření klinikem, který je obeznámen s 

projevy disociace a je schopen např. zaznamenat disociativní reakci dítěte v průběhu vyšetření 

– dotazování na disociativní prožitky nebo rozhovor o dalších aspektech prožívání, např. 

dotaz na to, jestli se dítě něčeho bojí, může působit jako spouštěč (Waters, 2008). U 

dospívajících lze ke stanovení diagnózy využít strukturovaná klinická interview, které jsou 

ovšem zatím k dispozici jen v pracovních překladech (nevalidizované pro české podmínky). 
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Jedná se především o Interview for Dissociative Disorders and Trauma Related Symptoms 

(IDDTS; Boon et al., 2007), a Structured Clinical Interview for the DSM-IV – Dissociative 

Disorders (Steinberg, 1994). Vzhledem k tendenci dítěte symptomy skrývat je důležité sbírat 

další evidenci od učitelů, rodičů, terapeutů, sester na oddělení a dalších osob, které dítě dobře 

znají. K tomu je vhodné využití škál, jako je Dotazník disociace v dětství (Child Dissociative 

Checklist; Putnam et al., 1993; česky Soukup, Papežová, 2008) nebo v této studii 

prezentovaná Škála disociativních zážitků pro adolescenty (A-DES). Komplexní posouzení 

nejspíše zabrání mylné diagnostice disociativních symptomů jako projevů poruch pozornosti, 

učení nebo chování, nebo dokonce psychózy (Putnam, Peterson, 1994; Chalupníček, 2008).  

 

Mezi disociativní příznaky u dětí patří a) amnézie, b) poruchy vnímání vlastní identity, c) 

stavy podobné transu, d) rychlé změny nálad a chování, e) nepochopitelné změny v tom, co 

dítě zná, co si pamatuje nebo co dovede, f) sluchové a zrakové halucinace, g) velmi živí 

imaginární společníci (Putnam, Peterson, 1994). Konkrétní projevy disociace jsou pestré: 

např. náměsíčnost, stálé mnutí nebo hlazení se, náhlé trhané pohyby, dítě si může stěžovat na 

hluk v hlavě (např. slyší naříkání), na to že říká slova, aniž by chtělo, bývá duchem 

nepřítomné v reakci na drobné stresy, chová se nepřiměřeně svému věku (včetně sexuálního 

chování), ubližuje si, nevnímá riziko, bez zvláštního důvodu náhle ztichne, působí zmateně, 

vyhýbá se škole, neví, proč něco udělalo. Může se jednat o jednotlivé, poměrně izolované 

projevy, nebo o velmi komplexní obraz zahrnující mnoho z výše uvedených symptomů, jak 

tomu je u disociativní poruchy identity (Kocourková et al., 2001). 

 

 

9.2 Diferenciální diagnostika 

 

Podmínkou pro diagnózu disociativní poruchy podle MKN-10 je vedle klinické symptomatiky 

a) nepřítomnost organické tělesné patologie, která by symptomy vysvětlila a b) zjevný vztah a 

návaznost symptomů na stresující událost či problémové okolnosti (Hort et al., 2000). 

Diferenciální diagnostika je obtížná a pečlivé lékařské vyšetření zcela nezbytné (ISSTD, 

2004). Mezi stavy, které je třeba vyloučit, patří epilepsie a další neurologické poruchy, 

alergie, expozice toxinům a působení legálních či nelegálních drog. Vedle vyloučení možných 

organických příčin potíží je třeba posoudit jiné možné psychiatrické poruchy (viz tab. 14). 
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Porucha Disociativní symptomy, které poruchu připomínají 

Porucha aktivity a pozornosti 
a hyperkinetická porucha 
chování (ADHD) 

Neklid; potíže s koncentrací; kolísavé akademické schopnosti; 
poruchy paměti; rozptýlení pozornosti následkem disociativních 
halucinací a zážitků pasivního ovlivňování/vměšování 

Poruchy chování 

 

Popírání nevhodného chování následující po amnézii (zřejmé lhaní); 
výbuchy zuřivosti; evidentní nedostatek pociťované lítosti za špatné 
chování a agresi 

Bipolární porucha s rychlým 
cyklem 

 

„Přepnutí“ (switch) mezi identitami jsou mylně posuzována jako 
výkyvy nálady; iritabilita a vztek; suicidální chování; hypersexualita; 
grandiosita; deprese 

Schizofrenie a jiné 
psychotické poruchy 
 

Sluchové halucinace; zážitky pasivního ovlivňování/vměšování; 
disociativní „porucha myšlení“; vkládání-vyjímání myšlenek 

Epilepsie 
 

Amnézie na komplexní chování; depersonalizace; automatismy 

Hraniční porucha osobnosti 
 

Narušení identity a integrity self; výkyvy nálady; suicidální a 
sebepoškozující jednání; přechodné psychoticky působící symptomy 

Tab. 14: Přehled diagnóz, které je třeba při uvažování o patologické disociaci u dětí a adolescentů 
posoudit, a disociativní symptomy, které diagnózu připomínají (Putnam, 1997). 
 

U každé diagnóz uvedených v tab. 14 by měla být zvážena možnost disociativního 

onemocnění a naopak, každé z těchto onemocnění by mělo být vzato do úvahy při 

diferenciální diagnóze patologické disociace (Putnam, 1997). Podezření na disociativní 

poruchu by se mělo také zvyšovat u pacientů s množstvím různých diagnóz či u neobvyklých 

případů. K diferenciální diagnostice přispívá i podrobná anamnéza zaměřená na možné 

příčiny chování dítěte (např. prožitá traumata). 

 

 

9.3 Využití dotazníku A-DES a kazuistika 

 

Dotazník A-DES je vhodné použít jako nástroj ke screeningu disociativních poruch. Skór je 

v takovém případě pouze orientačním ukazatelem závažnosti disociativních projevů, a je třeba 

zdůraznit, že vysoký skór nepotvrzuje diagnózu disociativní poruchy, stejně tak jako nízký 

skór ji nevylučuje. Vzhledem k tomu, že jej lze vyplnit cca za 10 minut, je vhodný jako 

součást psychologického i psychiatrického (i orientačního) vyšetření, jak samostatně tak 

v baterii. Při opakované administraci může být využit i jako měřítko pokroku v terapii a 
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efektivity zvolených terapeutických metod. Nejcennější informace lze získat, pokud budeme 

při vyplňování dotazníku pacientem přímo přítomni (kvůli registraci možných disociativních 

symptomů v jeho průběhu), a hlavně z následného rozhovoru o konkrétních příkladech 

prožitků podle jednotlivých položek, v nichž pacient uvedl vyšší skór. Je tak možné posoudit, 

jak položkám porozuměl a zda v jeho případě je daný projev skutečně známkou patologie. 

V některých případech tak lze odhalit závažnou poruchu na základě několika málo položek 

s vyšším skórem, které samy o sobě jinak celkový průměrný skór nad hranici patologie 

nezvýší.  

 

Pro ilustraci uvádíme kazuistiku použití dotazníku A-DES u 21leté pacientky s diagnózou 

mentální bulimie a emočně nestabilní porucha osobnosti s častým sebepoškozováním a 

suicidálními ideacemi (pacientka s využitím údajů pro potřeby této práce souhlasí). Uvedená 

pacientka před třemi a půl lety absolvovala tříměsíční pobyt na stacionáři pro léčbu poruch 

příjmu potravy na psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN. Poté docházela na ambulantní 

psychoterapeutickou léčbu, cca po půl roce strávila 14 dní na oddělení psychiatrické kliniky 

pro intenzivní suicidální myšlenky, o další půlrok později se pobyt na stacionáři opakoval. 

Psychoterapeutické doprovázení pokračovalo ve všech mezidobích mezi hospitalizacemi a 

pokračuje i po posledním pobytu na stacionáři. V současné době je již cca dva roky bez 

sebepoškozování a suicidálních ideací, má stabilní hmotnost, ukončený první ročník vysoké 

školy, bydlí s přítelem, má stabilní a dobře ohodnocenou práci. Dále přetrvává určitá nejistota 

ve vztazích, potřeba kontroly, myšlenky na omezování množství jídla, občas úzkosti, pocity 

prázdnoty (hlavně v reakci na interpersonální konflikty) a nepříjemné živé představy.  

 

Administrace dotazníku proběhla v průběhu léčby třikrát, poprvé po skončení prvního pobytu 

na stacionáři (průměrný skór 3,93), podruhé cca po roce a půl (průměrný skór 3,00), potřetí 

opět za rok (průměrný skór 1,4). U každé položky je uvedeno její znění, v závorce skór při 

prvním, druhém a třetím testování. Následuje kurzívou psaný komentář pacientky k dané 

položce při prvním testování: 

 

1) Když se dívám na televizi, čtu si nebo hraji video hry, jsem tak zabrána do děje, že 

vůbec nevím, co se děje kolem. (6 6 0): „Když hraju PC hry, tak nevnímám mluvení 

apod., je to stresovější než sledování TV např., překonávám rekordy.“ 
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2) Ve škole mi učitelé vracejí moje testy nebo úkoly, o nichž nevím, že bych je kdy 

psala. (1 0 0): „Na střední škole se mi to stávalo častěji; tak po 14 dnech od doby, kdy 

jsem ho psala – je na něm moje písmo, můj podpis, někdy jsem se dívala do třídnice, 

jestli jsem byla ve škole.“ 

  

3) Mám silné pocity, které jako by nebyly moje. (5 0 0): „Mám pocity, nic o nich nevím, 

nedokážu je pojmenovat, nevím, kde se berou; objeví se zničehonic, jakoby neměly 

žádnou kvalitu“ 

 

4) Někdy mi něco velmi dobře jde a jindy nejsem tu samou věc vůbec schopna udělat. (9 

9 8): „Někdy dokážu a jindy nedokážu říci spolubydlící, že mi něco vadí; nebo jdu do 

města – a pak to nedokážu; bruslení – některý den to vůbec neumím, další den mi to 

jde dobře. To je pro mě hodně stresující, nedokážu s tím v té chvíli hnout. Týká se to i 

vaření – někdy tu samou věc uvařím dobře a jindy ne.“ 

 

5) Od známých se dozvídám, že dělám nebo říkám věci, na které si já vůbec nepamatuji. 

(9 8 2): „Děje se mi to skoro pořád. Buď že já třeba něco někomu slíbím, nebo někdo 

mně, a jsem o tom přesvědčená. Na léčbě jsem to neměla, ale děje se mi to doma 

s přítelem, s kamarády. Všechno si píšu do diáře, někdy si ale nevybavuji, co to bylo, 

co jsem si zapsala a proč; tak to pak někdy zruším, někdy se nechám překvapit.“ 

 

6) Připadám si jako v mlze nebo jako bych byla všemu vzdálena a věci kolem mě se zdají 

neskutečné. (5 3 1): „Cítím se jako v jakémsi obalu a všechno kolem mě prolítává. 

Když jdu po městě, jsem s kamarády – jsem na stejném místě, ale zároveň jinde. Jsou 

to takové dva světy, každý jsme v jiné zemi. Kamarádky jsou sourodé, já ne – je kolem 

mě něco, jakási blána, jsem nepřístupná. Mám to vždycky, když jsem s lidmi, kromě 

rodiny a přítele – je to taková ochrana před lidmi, spíš před cizími, někdy je slabší, 

když jde o známější lidi, jindy silnější, třeba ve městě. Všichni jsou jablka, já jediná 

jsem hruška. Kontaktům s lidmi se vyhýbám. Někdy jsem moc v tom svém světě.“ 

 

7) Nejsem si jista, jestli jsem určitou věc opravdu udělala, nebo jestli jsem jen myslela na 

to, že jí dělám. (8 7 1): „To je pro mne velký problém. Musím to 3x zkontrolovat, a 

stejně si nejsem jistá.“ (jestli si vzala léky, udělala něco pro někoho; necítí strach, 

např. že by ji vykradli, říká, že to je „blbá paměť“). 



56 
 

8) Podívám se na hodiny a uvědomím si, že uběhl nějaký čas a já si nemohu vzpomenout, 

co se dělo. (6 5 0): „Obědvám, a najednou jsou 4 hodiny. Někdy si vůbec nevzpomenu, 

co jsem dělala. Poslední půlhodinu si spíš vybavím, ale i když se hodně snažím, nejde 

to. Někdy mě z toho bolí hlava.“ 

 

9) Slyším ve své hlavě hlasy, které nejsou moje. (0 0 0): „Hlasy ne, ale někdy slyším, 

jako by si tak smutně zpívala malá holčička, to se stalo víckrát. Nebo slyším, jak jedou 

koně, občas zvuky, které nikdo jiný neslyšel – např. při relaxaci jsem slyšela, jak 

někdo cinká lžičkou o hrníček – nikdo jiný to ale neslyšel, smáli se mi, když jsem to 

řekla.“ 

 

10) Když jsem někde, kde být nechci, umím se v duchu přenést někam jinam. (6 0 3): 

„Zavřu se k sobě, myslím na to, co potřebuji udělat, nebo jsem někde, kde se mi líbí. 

Stává se to v situacích, kde mi to není příjemné – je kolem moc cizích lidí, nebo se na 

skupině probírá nepříjemné téma. Často jsem ani nevěděla, kde jsem. Když se mě 

někdo na něco zeptal, nic jsem nevěděla, tvářila jsem se, že jsem se jako zamyslela, ale 

to byla výmluva. Nebo při cestě do města, připadá mi nepříjemná, nudná.“ 

 

11) Tak dobře lžu a předstírám, že tomu sama věřím. (9 4 6): „Opravdu tomu věřím. 

Musím se zeptat někoho, kdo u toho byl, jak to bylo. Někdy předstírám, že mám 

zdravotní problémy, a pak vůbec nevím, jestli je doopravdy mám nebo nemám.“ 

 

12) Uprostřed nějaké činnosti se přistihnu jako bych se náhle „probudila“.  (1 3 1): 

„Jsem při vědomí, ale jako bych se dostala znovu do vědomí.“ 

 

13) Nepoznávám sama sebe v zrcadle. (0 1 0) 

 

14) Zjišťuju, že někam jdu nebo něco dělám a vůbec nevím proč. (1 4 1): „Minimálně. 

Stává se mi, že jedu do města, najednou ale nevím, proč tam jedu. Někdy se pak vrátím 

domů, někdy jdu, ale většinou si nerozvzpomenu. Do města chodím často, mám pocit, 

že tam něco potřebuji, ale vlastně ne, nic si nepřivezu.“ 

 

15) Někde se ocitnu a nepamatuju si, jak jsem se tam dostala. (0 0 0): „Když jsem v tom 

svém světě, bublině, tak jde jenom tělo, já nevím kam, tak se pak musím vracet.“ 
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16) Mám myšlenky, které jako by nepatřily mně. (0 0 0) 

 

17) Zjišťuju, že umím zahnat tělesnou bolest. (9 9 3): „Úplně výborně. Je to strašně 

jednoduché. Bolí to, tak si řeknu, že to nebolí, nadechnu se a je to. Je to výhodný. Také 

umím nebýt lechtivá. Nejde to, když mě bolí v krku nebo nějaké vnitřní orgány, tam to 

nejde. Vnější bolest se lépe překonává. Pamatuji si, kdy jsem se to naučila – to jsem 

ještě nechodila do školy, bylo to v létě, máma mě snad každý den bila kvedlačkou, já 

jsem tam stála a říkala jsem si, že jí to snad dělá radost, a že jí ukážu, že mi to bude 

jedno, a tak jsem prostě najednou přestala cítit tu bolest. Je to stejné jako s hladem u 

anorexie – to taky není příjemné, ale prostě si řeknu, že mi to nevadí, a je to.“ 

 

18) Nemůžu přijít na to, jestli se určité věci skutečně staly, nebo jestli jsem o nich jen snila 

či přemýšlela. (7 7 1): „Mám nepříjemné sny o násilných činech, nebo si něco 

představuji v bdění a nevím pak, jak to bylo, myslím si, že se stalo něco strašného, ono 

se to nestalo. Mám bujnou fantazii a nevím pak, co je realita.“ 

 

19) Přistihnu se, že dělám něco, o čem vím, že je špatné, dokonce i když to opravdu dělat 

nechci. (9 6 7): „Mám pocit, že to je můj největší problém. Půsty, přejídání se, mlátila 

jsem se do hlavy, pořezala jsem se. Před tím jsem chtěla i nechtěla; při tom jsem 

musela i chtěla a jakási druhá půlka mě nechtěla. Teď to zvládám o trochu lépe. Co mi 

pomáhá: nemít doma nebezpečné předměty, přenést agresi jinam, třeba zmlátím 

přítele, hodně si zacvičím, aby mě bolely svaly – potřebuji to něčím přebít; pomáhá i 

brečet..v poslední době brečím pořád – abych něco cítila; nějak vybít to napětí.“ 

 

20) Lidé mi říkají, že se někdy chovám tak zvláštně, že to vypadá, jako bych byla někdo 

jiný. (3 2 0): „Na ZŠ mi říkali, že jsem úplně jiná než ostatní a že jsem pokaždé jiná, že 

neví, co ode mě mají čekat, jako různí lidé. Já sama v tom mám zmatek, nevím, co těm 

lidem nejvíc vyhovuje, jak se mám chovat. Bojím se toho, že se budu chovat jinak, 

třeba že se začnu chovat jako dítě, když mám být rozumná. Vnímám to a trochu mi to 

vyhovuje. Všechny ty složky, co mám v sobě, se nemůžou projevovat najednou, 

společně, tak jim dávám prostor každé zvlášť. Někdy si ale odporují, a já se nemůžu 

chvat protikladně. Ta rozumná to ale nikdy dlouho nevydrží a pak se tam většinou tlačí 

dítě. Tu svojí rozumnou polohu nesnáším, raději mám tu rozvernou.“ 
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21) Připadá mi, jako by uvnitř v mé mysli byly zdi. (0 0 0): „Chci přemýšlet, jsem 

soustředěná, mám klid, ale nejde to.“ 

 

22) Nacházím texty, kresby nebo dopisy, které jsem určitě napsala nebo udělala já, ale 

nevzpomínám si na to. (2 0 0): „Jako s písemkama – najdu nějaké obrázky, nepoznám, 

že jsou moje, ale jsou u mě, takže moje být musí. Nikdy nejsou moc staré, líbí se mi, 

děje se i to často. (Kdy kreslíte?) Když mi není vůbec dobře, mám hroznou depresi, 

nebo když jsem smutná. Často kreslím šrouby, okótované lidi, domy…“ 

 

23) Připadá mi, že něco uvnitř mě samé mě nutí dělat věci, které dělat nechci. (10 2 6): 

„Mám to pořád, potřebuji to řešit v následné péči na stacionáři. Vědomí mě nutí něco 

dělat a myslet na nějaké nesmysly. A zároveň to vědomí má i ty informace, že to je 

špatně. Dříve to byly dvě vědomí, teď to je zároveň (víc?), ale celkově víc chce, ale 

zároveň nechce. Jakoby ve mně bylo zvíře/člověk, a to mnou „chová“, ale já se sama 

tak chovat nechci…jakoby to bylo mimo mě, ale jsem to přeci já.“ 

 

24) Zjišťuju, že nejsem schopna rozlišit, jestli si na něco jenom vzpomínám, nebo jestli se 

mi to v té chvíli opravdu děje. (0 2 0): „Je to živá vzpomínka, ale vím, co je realita.“ 

 

25) Přistihnu se, že jsem mimo svoje tělo a pozoruju se, jako bych byla někdo jiný. (1 0 

0): „Jdu a vidím se, vidím zblízka svůj obličej, jak se tvářím. Otec mi nadával, jak se 

tvářím.“ 

 

26) Moje vztahy s rodinou a s mými kamarády se náhle mění a já nevím proč. (1 10 0): 

„Já se měním. Nemám si co říct s kamarády. Naši byli nevypočitatelný, otec je chvíli 

dobrý, chvíli hrozný, nikdy nevím, na čem jsem.“ 

 

27) Připadá mi, že moje minulost je skládačka, a některé díly v ní chybí. (1 0 0): „Bylo to 

v pubertě, nebo v 5 letech? Jinak s tím problém nemám.“ 

 

28) Tolik se vžívám do svých hraček nebo plyšových zvířátek, že mi připadají živé. (4 1 

0): „Okurka, banán … jsou ‚živé‘, nemohu je sníst…Plyšový sob je také živý, chráním 

ho, dívá se na mě, polituje mě.“ 
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29) Mám pocit, že uvnitř ve mně je několik různých lidí. (5 1 2): „Tak půl na půl. Někdy 1 

osoba, jindy více osob…souvisí to s otázkou 23 … s chováním – více druhů člověka, 

každý se chová jinak, má jiné myšlení, dělá něco jiného. Někteří jsou zlí, jiní hodní.“ 

(Říkáte jim nějak?) „‘Moje Já‘. Komunikují se mnou, s mým centrálním já. Jsem 

centrum, oni jsou moji rádci, každý se dere o svoje.“ 

 

30) Cítím, že mi moje tělo nepatří. (0 0 0) 

 

Z výše uvedeného je pravděpodobné, že pacientka skutečně trpěla disociativními symptomy, 

které značně ovlivňovaly kvalitu jejího života a sociálních vztahů (a do určité míry stále 

ovlivňují; srovnej např. koncept etiopatogeneze hraniční poruchy osobnosti podle van der 

Harta a kol., 2006). Lze předpokládat, že disociativní symptomy jsou přetrvávající reakcí 

na události v dětství a že souvisí s dalšími projevy – se sebepoškozováním, zhoršenou 

schopností navazovat a udržet vztahy, potřebou kontroly, obsedantními myšlenkami, 

úzkostmi, potížemi se soustředěním a s pamětí apod., které pacientka udávala a které do jisté 

míry přetrvávají. Společně tak vytvářejí obraz poruchy, kterou je možné nazvat komplexní 

posttraumatická stresová porucha (Courtois, Ford, 2009; Steele et al., 2005; Herman, 2001). 

Nadějí pro takto postižené pacienty je, že se v současné době vede diskuse o zařazení této 

poruchy do příští verze diagnostického manuálu DSM-V (Foote et al., 2008).  
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Souhrn 

 

Cílem předkládané studie je zjistit psychometrické charakteristiky české verze dotazníku 

Adolescent dissociative experiences scale (A-DES, česky Škála disociativních zážitků pro 

adolescenty; Armstrong et al., 1997). 653 účastníků v neklinickém souboru a 162 účastníků 

klinického souboru ve věku 12 – 20 let vyplnilo české verze dotazníků A-DES a SDQ-20 

(Somatoform dissociative questionnaire; Nijenhuis et al., 1996) a poskytlo další informace 

týkající se základních demografických charakteristik a v klinickém vzorku navíc informace o 

sebepoškozování. Z propouštěcích zpráv pacientů pak byly shromážděny údaje o diagnózách, 

zážitcích násilí v anamnéze a o výskytu možných disociativních symptomů.  

 

Česká verze dotazníku má velmi dobrou vnitřní konzistenci, test-retestovou stabilitu a dobrou 

validitu, ačkoli jeho predikční síla je omezená. Skór dotazníku signifikantně koreluje s 

dotazníkem na měření somatoformní disociace, je signifikantně vyšší ve skupinách s 

výskytem sebepoškozování, zážitkem násilí, tam, kde byly zaznamenány disociativní 

symptomy, a ve skupině pacientů s polysymptomatickým obrazem (tři komorbidní diagnózy, 

výskyt diferenciální diagnózy). Skór A-DES byl signifikantně vyšší ve skupině pacientů s 

diagnózou ADHD, ale ne ve skupině s diagnostikovanou disociativní poruchou. Výsledky 

výzkumu podporují interkulturní validitu konceptu disociace a jejích klinických souvislostí. 

Další výzkum týkající se rozdílů v míře disociace v různých kulturních prostředích je však 

nezbytný. Autoři studie zdůrazňují důležitost screeningu disociace u všech adolescentních 

pacientů, obzvláště u těch s komplexnějšími behaviorálními poruchami.  

 

Klíčová slova: A-DES, disociace, ADHD, adolescence, interkulturní 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to find psychometric properties of the Czech language version 

of the Adolescent Dissociative Experiences Scale (Armstrong et al., 1997). 653 non-clinical 

participants and 162 adolescent psychiatric inpatients completed Czech versions of the A-

DES and SDQ-20 questionnaires (Somatoform dissociative questionnaire; Nijenhuis et al., 

1996), and provided further information (data regarding demographic variables, diagnoses, 

further psychopathology).  

 

The Czech A-DES has very good internal consistency, test-retest reliability and a good 

validity, though its predictive power is limited. The ADES scores significantly correlate with 

the measure of somatoform dissociation, self injurious behavior, reported traumatic 

experiences, a presence of clinician-observed dissociative symptoms, and polysymptomatic 

diagnostic picture (three comorbid diagnoses, differential diagnosis). A-DES scores were 

significantly higher in ADHD group, but not in a group with a diagnosis of a dissociative 

disorder. The study supports the intercultural validity of the concept of the dissociation and its 

clinical correlates; however, further research of the intercultural differences is needed. The 

authors stress the need to screen all adolescent psychiatric patients for dissociation, especially 

those who show more complex behavioral disturbances. 

 

Keywords: A-DES, dissociation, ADHD, adolescents, intercultural 



62 
 

Literatura 

 

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (4th ed., text revision). Washington, DC. 

 

Bernstein, E. M., & Putnam, F. W. (1986). Development, reliability and validity of a 

dissociation scale. The Journal of  Nervous and Mental Disease, 174, 727–735. 

 

Bob, P., Zvolský, P., Paclt, I., Páv, M., Pavlát, J., Vyhnánková, Z., Uhrová, T., & Uhrová, T. 

(2002). Disociativní komponenty v etiopatogenezi deprese, možnosti jejich sledování a 

terapeutického ovlivnění. Česká a slovenská psychiatrie, 98, 81–85.  

 

Briere, J. (2006). Dissociative symptoms and trauma exposure: specificity, affect 

dysregulation, and posttraumatic stress. The Journal of  Nervous and Mental Disease, 194, 

78–82. 

 

Briere, J., & Gil, E. (1998). Self-mutilation in clinical and general population samples: 

prevalence, correlates, and functions. The American Journal of Orthopsychiatry, 68, 609–620. 

 

Brunner, R., Parzer, P., Schuld, V., & Resch, F. (2000). Dissociative symptomatology and 

traumatogenic factors in adolescent psychiatric patients. The Journal of  Nervous and Mental 

Disease, 188, 71–77. 

 

Chu, J. A., & Dill, D. L. (1990). Dissociative symptoms in relation to childhood physical and 

sexual abuse. The American Journal of Psychiatry, 147, 887–892. 

 

Coons, P. M. (1998). The dissociative disorders. Rarely considered and underdiagnosed. The 

Psychiatric Clinics of North America, 21, 637–648. 

 

Courtois, C. A., & Ford, J. D. (2009). Treating complex traumatic stress disorders. An 

evidence-based guide. New York: Guilford. 

 



63 
 

Dalenberg, C. J., & Palesh, O. G. (2004). Relationship between child abuse history, trauma, 

and dissociation in Russian college students. Child Abuse & Neglect, 28, 461–474. 

 

Dell, P. F. (2002). Dissociative phenomena of dissociative identity disorder. The Journal of 

Nervous and Mental Disease, 190, 10–15. 

 

Diseth, T. H. (2005). Dissociation in children and adolescents as reaction to trauma – an 

overview of conceptual issues and neurobiological factors. Nordic Journal of Psychiatry, 59, 

79–91. 

 

Diseth, T. H. (2006). Dissociation following traumatic medical treatment procedures in 

childhood: a longitudinal follow-up. Development and Psychopathology, 18, 233–251. 

 

 Draijer, N., & Langeland, W. (1999). Childhood trauma and perceived parental dysfunction 

in the etiology of dissociative symptoms in psychiatric inpatients. The American Journal of 

Psychiatry, 156, 379–385. 

 

Endo, T., Sugiyama, T., & Someya, T. (2006). Attention-deficit/hyperactivity disorder and 

dissociative disorder among abused children. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 60, 434–

438.  

 

Farrington, A., Waller, G., Smerden, J., & Faupel, A. W. (2001). The Adolescent Dissociative 

Experiences Scale: Psychometric properties and difference in scores across age groups. The 

Journal of  Nervous and Mental Disease, 189, 722–727. 

 

Foote, B., Sar, V., Spiegel, D., Dell, P. F., & Simeon, D. (2008). DSM-V in only IV more 

years: An update on ISSTD’s research efforts. Presented at International Society for the Study 

of Trauma and Dissociation conference, Chicago. 

 

Foote, B., Smolin, Y., Neft, D. I., & Lipschitz, D. (2008). Dissociative disorders and 

suicidality in psychiatric outpatients. The Journal of Nervous and Mental Disease, 196, 29–

36. 

 



64 
 

Freyd, J. J. (1996). Betrayal trauma: The forgetting of childhood abuse. Cambridge, Harvard 

University Press. 

 

Gilbert, R., Widom, C. S., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E., & Janson, S. (2009). Burden 

and consequences of child maltreatment in high-income countries. The Lancet, 373, 68–81. 

 

Glod, C. A., & Teicher, M. H. (1996). Relationship between early abuse, posttraumatic stress 

disorder, and activity levels in prepubertal children. Journal of the American Academy of 

Child and Adolescent Psychiatry, 35, 1384–1393. 

 

Herman, J. (2001). Trauma a uzdravenie. Bratislava: Aspekt. 

 

Herman, E., Hovorka, J., Praško, J., Nežádal, T., Bajaček, M., & Doubek, P. (2008). 

Disociativní poruchy v praxi. Psychiatrie pro praxi, 9, 277–282. 

 

Holmes, E. A.,  Brown, R. J., Mansell, W.,  Fearon, R. P., Hunter, E. C.,  Frasquilho, & F., 

Oakley, D. A. (2005). Are there two qualitatively distinct forms of dissociation? A review and 

some clinical implications. Clinical Psychology Review, 25, 1–23. 

 

Hornstein N. L., & Putnam, F. W. (1992). Clinical phenomenology of child and adolescent 

dissociative disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 

31, 1077–1085. 

 

Hort, V., Hrdlička, M., Kocourková, J., Malá, E. & kol. (2000). Dětská a adolescentní 

psychiatrie. Praha: Portál. 

 

Chalupníček, A. (2008). Disociativní poruchy a paranoidní schizofrenie. Diplomová práce. 

Brno: FSS MU. Dostupný na: http://is.muni.cz/th/65618/fss_m/?lang=en 

 

International Society for the Study of Trauma and Dissociation (2004): Guidelines for the 

evaluation and treatment of dissociative symptoms in children and adolescents. Journal of 

Trauma & Dissociation, 5, 119–150. Dostupný na: http://www.isst-

d.org/education/treatmentguidelines-index.htm. 

 



65 
 

Keck-Seeley, S. M., Perosa, S. L., & Perosa, L. M. (2004). A validation study of the 

Adolescent Dissociative Experiences Scale. Child Abuse & Neglect, 28, 755–769. 

 

Kisiel, C. L., & Lyons, J. S. (2001). Dissociation as a mediator of psychopathology among 

sexually abused children and adolescents. The American Journal of Psychiatry, 158, 1034–

1039.  

 

Kocourková, J., Koutek, J., Propper, L., & Hort, V. (2001). Dissociativní porucha identity u 

dětí a adolescentů. Česká a Slovenská psychiatrie, 97, 60–63. 

 

Kuyk, J., Spinhoven, P., Van Emde Boas, W., & Van Dyck, R. (1999). Dissociation in 

temporal lobe epilepsy and pseudo-epileptic seizure patients. The Journal of Nervous and 

Mental Disease, 187, 713–720. 

 

Maaranen, P., Tanskanen, A., Honkalampi, K., Haatainen, K., Hintikka, J., & Viinamaki, H. 

(2005). Factors associated with pathological dissociation in the general population. The 

Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 39, 387–394. 

 

Macfie, J., Cicchetti, D., & Toth, S. L. (2001). Dissociation in maltreated versus 

nonmaltreated preschool-aged children. Child Abuse & Neglect, 25, 1253–1267. 

 

Martínez-Taboas, A., Canino, G., Wang, M. Q., García, P., & Bravo, M. (2006). Prevalence 

and victimization correlates of pathological dissociation in a community sample of youths. 

Journal of Traumatic Stress, 19, 439–448. 

 

Matsumoto, T., Yamaguchi, A., Asami, T., Okada, T., Yoshikawa, K., & Hirayasu, Y. (2005). 

Characteristics of self-cutters among male inmates: association with bulimia and dissociation. 

Psychiatry and Clinical Neurosciences, 59, 319–26. 

 

Mental Health Foundation (2006): Truth hurts – report of the national inquiry into self-harm 

among young people. Cit. 15. 11. 2008, dostupný na: 

http://www.mentalhealth.org.uk/publications/?entryid=45368&entryid5=38712&p=16 

 



66 
 

Merrill, L. L., Thomsen, C. J., Sinclair, B. B., Gold, S. R., & Milner  J. S. (2001). Predicting 

the impact of child sexual abuse on women: the role of abuse severity, parental support, and 

coping strategies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 69, 992–1006. 

 

Merritt, R. D., & You, S. (2008). Is there really a dissociative taxon on the dissociative 

experiences scale? Journal of Personality Assessment, 90, 201–203. 

 

Mulder, R. T., Beautrais, A. L, Joyce, P. R., & Fergusson, D. M. (1998). Relationship 

between dissociation, childhood sexual abuse, childhood physical abuse and mental illness in 

a general population sample. The American Journal of Psychiatry, 155, 806–811. 

 

Muris, P., Merckelbach, H., & Peeters, E. (2003). The links between the Adolescent 

Dissociative Experiences Scale (A-DES), fantasy proneness, and anxiety symptoms. The 

Journal of  Nervous and Mental Disease, 191, 18–24. 

 

Nijenhuis, E. R. S. (2004). Somatoform Dissociation. Phenomena, Measurement, and 

Theoretical Issues. New York: Norton. 

 

Nijenhuis, E. R. S., Spinhoven, P., van Dyck, R., van der Hart, O., & Vanderlinden, J. (1996). 

The development and psychometric characteristics of the Somatoform Dissociation 

Questionnaire (SDQ-20). The Journal of Nervous and Mental Disease, 184, 688–694. 

 

Nijenhuis, E. R. S., Spinhoven, P., van Dyck, R., van der Hart, O., & Vanderlinden, J. 

(1998a). Degree of somatoform and psychological dissociation in dissociative disorder is 

correlated with reported trauma. Journal of Traumatic Stress, 11, 711–730.  

 

Nijenhuis, E. R. S., Spinhoven, P., van Dyck, R., van der Hart, O., & Vanderlinden, J. 

(1998b). Psychometric characteristics of the somatoform dissociation questionnaire: a 

replication study. Psychotherapy and  Psychosomatics, 67, 17–23. 

 

Nijman, H. L., Dautzenberg, M., Merckelbach, H. L., Jung, P., Wessel, I., & del Campo, J. A. 

(1999). Self mutilating behaviors of psychiatric inpatients. European Psychiatry, 14, 4–10.  

 



67 
 

Nilsson, D., & Svedin, C. G. (2006). Dissociation among Swedish adolescents and the 

connection to trauma: an evaluation of the Swedish version of Adolescent Dissociative 

Experience Scale. The Journal of Nervous and mental Disease, 194, 684–689. 

 

Perry, B. D. (2006). Fear and learning: Trauma-related factors in the adult educational 

process. New Directions for Adult and Continuing Education, 110, 21–27. 

 

Perry, B. D., & Szalavitz, M. (2006). The boy who was raised as a dog. New York: Basic 

Books. 

 

Peterson, G., & Putnam, F.W. (1994). Preliminary results of the field trial of proposed criteria 

for dissociative disorder of childhood. Dissociation, 7, 212–220. 

 

Pöthe, P., Csémy, L., Halfarová, H., & Bosák, V. (1999). Prevalence sexuálního zneužívání 

dětí v ČR. Zdravotnictví v České Republice, 2, 43–46. 

 

Putnam, F. W. (1997).  Dissociation in Children and Adolescents. A Developmental 

Perspective. New York: Guilford. 

 

Putnam, F.W., Helmers, K., & Trickett, P.K. (1993). Development, reliability, and validity of 

a child dissociation scale. Child Abuse & Neglect, 17, 731-41. 

 

Putnam, F.W., & Peterson, G. (1994). Further validation of the Child Dissociative Checklist. 

Dissociation, 7, 204–211. 

 

Ptáček, R. (2005). Psychologie a měření disociace. Nepublikovaná disertační práce. Praha: FF 

UK. 

 

Ptáček, R. (2006). Obecně psychologické a osobnostní souvislosti disociace. Doktorská 

disertační práce. Brno: FSS MU. 

 

Ptáček, R., Bob, P., Paclt, I., Pavlát, J., Jášová, D., Zvolský, P., & Raboch, J. (2007). 

Psychobiology of dissociation and its clinical assessment. Neuro Endocrinology Letters, 28, 

191–198. 



68 
 

 

Resch, F., Brunner, R., & Parzer, P. (1998). Dissoziative Mechanismen und 

Persönlichkeitsentwicklung. In J. Klosterkötter (Ed.), Fruehdiagnostik und Fruehbehandlung 

(pp 125–141). Berlin: Springer. Cited in: Brunner, R., Parzer, P., Schuld, V., & Resch, F. 

(2000). Dissociative symptomatology and traumatogenic factors in adolescent psychiatric 

patients. The Journal of  Nervous and Mental Disease, 188, 71–77. 

 

Reyes-Pérez, C. D., Martínez-Taboas, A., & Ledesma-Amador, D. (2005). Dissociative 

experiences in children with abuse histories: a replication in Puerto Rico. Journal of Trauma 

& Dissociation, 6, 99–112. 

 

Sanders, B., & Giolas, M. H. (1991). Dissociation and childhood trauma in psychologically 

disturbed adolescents. The American Journal of Psychiatry, 148, 50–54. 

 

Saxe, G. N., Chawla, N., & van der Kolk, B. A. (2002). Self-destructive behavior in patients 

with dissociative disorders. Suicide &  Life Threatening Behavior, 32, 313–320. 

 

Schore, A. (2008): Right brain affect regulation: An essential mechanism of development, 

trauma, dissociation, and psychotherapy. Presented at International Society for the Study of 

Trauma and Dissociation conference, Chicago. 

 

Shapiro, D. L., & Levendosky, A. A. (1999). Adolescent survivors of childhood sexual abuse: 

the mediating role of attachment style and coping in psychological and interpersonal 

functioning. Child Abuse and Neglect, 23, 1175–1191.   

 

Smith, S. R., & Carlson, E. B. (1996). Reliability and validity of the Adolescent Dissociative 

Experiences Scale. Dissociation, 9, 125–129. 

 

Soukup, J. (2005). Disociativní procesy a poruchy v dětství a adolescenci. Rigorózní práce. 

Praha: FF UK. Dostupný na: http://www.psycholousek.cz/downloads/rigo_honzas.pdf  

 

Soukup, J., & Papežová, H. (2008). Disociace v dětství: diagnostika. Dotazník disociace 

v dětství. Česká a Slovenská psychiatrie, 104, 236–240.  

 



69 
 

Steele, K., van der Hart, O., & Nijehuis, E. R. S. (2005). Phase-oriented treatment of 

structural dissociation in complex traumatization: Overcoming trauma-related phobias. 

Journal of Trauma & Dissociation, 6, 11–53. 

 

Stien, P. T., & Kendall, J. C. (2003). Psychological Trauma and the Developing Brain: 

Neurologically Based Interventions for Troubled Children. Binghamton: the Haworth 

Maltreatment and Trauma Press. 

 

Šůra, A. (2009). Štěstí pro české děti. Respekt, 21, s. 20. 

 

Teicher, M. H., Samson, J. A., Polcari, A., & McGreenery, C. E. (2006). Sticks, stones, and 

hurtful words: relative effects of various forms of childhood maltreatment. The American 

Journal of Psychiatry, 63, 993–1000.  

 

Thangham, C. V. (2009). The happiest children in Europe live in Netherlands. Cit. 5. 5. 2009, 

dostupný na http://www.digitaljournal.com/article/271298. 

 

Tolmunen, T., Maaranen, P., Hintikka, J., Kylmä, J., Rissanen, M., Honkalampi, K., 

Haukijärvi, T., & Laukkanen, E. (2007). Dissociation in a general population of Finnish 

adolescents. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195, 614–617. 

 

Tripp, G., Luk S. L., Schaughency, E. A., & Singh, R. (1999). DSM-IV and ICD-10: a 

comparison of the correlates of ADHD and hyperkinetic disorder. Journal of the American 

Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38, 156–164.  

 

Uher, R., Pavlová, B., Papežová, H., Probst, M., & Yamamotová, A. (2004). Vztah 

k vlastnímu tělu a somatoformní disociace u poruch příjmu potravy. Československá 

psychologie, 48, 385–396. 

 

van der Hart, O., & Friedman, B. (1989). A reader’s guide to Pierre Janet on dissociation: A 

neglected intellectual heritage. Dissociation, 2, 3–16.  

 

van der Hart, O., Nijenhuis, E. R. S., & Steele, K. (2006). The Haunted Self. Structural 

Dissociation and the Treatment of Chronic Traumatization. New York: Norton. 



70 
 

van der Kolk, B. A., Pelcovitz, D., Roth, S., Mandel, F. S., McFarlane, A., & Herman, J. L. 

(1996). Dissociation, somatization, and affect dysregulation: the complexity of adaptation of 

trauma. The American Journal of Psychiatry, 153 (Suppl), 83–93.  

 

van der Kolk, B. A., Perry, C., & Herman, J. L. (1992). Childhood origins of self-destructive 

behavior. The American Journal of Psychiatry 148, 1665–1671.  

 

Vanderlinden J., & Vandereycken W. (1997). Trauma, Dissociation, and Impulse Dyscontrol 

in Eating Disorders. Bristol: Brunner/Mazel. 

 

Vanderlinden J., van Dyck R., Vandereycken W., Vertnommen H., & Verkes R. J. (1993). 

The Dissociation Questionnaire (Dis-Q): Development and characteristics of a new self-report 

questionnaire. Clinical Psychology & Psychotherapy, 1, 21–27. 

 

Vermetten, E., Dorahy, M. J., & Spiegel, D. (2007). Traumatic Dissociation: Neurobiology 

and Treatment. Washington, DC: American Psychiatric Publishing. 

 

Waller, N., Putnam, F. W., & Carlson, E. B. (1996). Types of dissociation and dissociative 

types: A taxometric analysis of dissociative experiences. Psychological Methods, 1, 300–321.  

 

Waters, F. S. (2008). What’s really going on with this child? Understanding and treating 

traumatized children with dissociation. Presented at European Society for Trauma and 

Dissociation conference, Amsterdam. 

 

Yoshizumi, T.,  Hamada, S.,  Kaida, A.,  Gotow, K.,  & Murase, S. (in press). Psychometric 

properties of the Adolescent Dissociative Experiences Scale (A-DES) in Japanese adolescents 

from a community sample. 

 

Zlotnick, C., Begin, A., Shea, M. T., Pearlstein, T., Simpson, E., & Costello, E. (1994). The 

relationship between characteristics of sexual abuse and dissociative experiences. 

Comprehensive Psychiatry, 35, 465–470. 

 



71 
 

Zlotnick, C., Mattia, J. I., & Zimmerman M. (1999). Clinical correlates of self-mutilation in a 

sample of general psychiatric patients. The Journal of Nervous and Mental Disease, 187, 296–

301. 

 

Zlotnick, C., Shea, M. T., Pearlstein, T., Simpson, E., Costello, E., & Begin, A. (1996). The 

relationship between dissociative symptoms, alexithymia, impulsivity, sexual abuse, and self 

mutilation. Comprehensive Psychiatry, 37, 12–16. 

 

Zoroglu, S. S., Sar, V., Tuzun, U., Tutkun, H., & Savas, H. A. (2002). Reliability and validity 

of the Turkish version of the Adolescent Dissociative Experiences Scale. Psychiatry and 

Clinical Neurosciences, 56, 551–556. 

 

Zoroglu, S. S., Tuzun, U., Sar, V., Tutkun, H., Savas, H. A., Ozturk, M., Alyanak, B., & 

Kora, M. E. (2003). Suicide attempt and self-mutilation among Turkish high school students 

in relation with abuse, neglect and dissociation. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 57, 

119–126. 

 

 


