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Abstrakt
Cílem předkládané rigorózní práce je nalezení odpovědi na otázku, jakým způsobem
je moţné za pomoci počítačových metod zpracovávat a vyhodnocovat data pocházející z psychoterapeutických sezení s pouţitím metody katatymně imaginativní psychoterapie. Katatymně imaginativní psychoterapie je poměrně mladý psychoterapeutický přístup vycházející z tradic evropské hlubinné psychologie, který předpokládá,
ţe při zadání relativně vágního motivu v imaginaci během denního snu dochází
k manifestaci klientových nevědomých obsahů a konfliktů, obranných mechanizmů,
odporu, motivů a fantazií. Pro ověření pouţití počítačových metod při analýzách sezení bylo vyuţito zařízení biofeedback, kterým byla měřena tepová frekvence
v průběhu celého setkání, a počítačové programy pro obsahovou analýzu textů. Obsahová analýza textů se zaměřila na identifikaci míry primárně a sekundárně procesových jednotek v úvodní části sezení, během imaginativní fáze a v závěrečné části
sezení prostřednictvím dvou kódovacích systémů. Výsledky naznačují do jisté míry
komplementární průběh změn primárního a sekundárního procesu, kdy nejvyšší zastoupení sekundárně procesových výrazů bylo identifikováno v úvodní části sezení,
zatímco

nejvyšší

podíl

primárně

procesových

jednotek

byl

identifikován

v imaginativní části. Hlavní přínos této práce spočívá především v navrţení algoritmu, realizaci a praktickém vyuţití první verze počítačového programu pro kvantitativní obsahovou analýzu přepisů psychoterapeutických sezení s pouţitím testu květu,
jak jej aplikuje katatymně imaginativní psychoterapie.
Klíčová slova:
Katatymně imaginativní psychoterapie, primární proces, sekundární proces, kvantitativní obsahová analýza, test květu, tepová frekvence.

Abstract
The aim of the presented thesis is to find out the answer for the question of how it is
possible to process and evaluate by computer methods of data coming from psychotherapy sessions using the method of Guided Affective Imagery. The Guided Affective Imagery is a relatively young psychotherapy approach based on the European
tradition of psychodynamic psychology which presumes that in assignment relatively
indefinite motive in imagination during day dream comes to manifestation of a client’s
unconsciousness contents and conflicts, defensive mechanisms, resistance, motives
and fantasy. The biofeedback device by which was the rate of heartbeat used during
the whole session and computer programs for quantitative text analysis were used
for verifying the usage of computer methods for the sessions´ analysis. The quantitative text analysis focused on identification of primarily and secondarily measure of the
item process in the preliminary part of a session, during the phase of imagination and
at the final part of the session by two code systems. In a certain way the results indicate complementary progress of changes in the primary and secondary process
when the highest representation of secondary process expressions was identified in
the introductory part of the session whereas the highest ratio of primary process units
was identified in the imaginary part. The main contribution of the dissertation thesis is
mainly based on the design of algorithm, realization and practical use of the first version of the computer program for quantitative content analysis of psychotherapeutical
sessions´ transcriptions using Flower test such as it is in the Guided Affective Imagery.

Key words:

Guided Affective Imagery, Primary Process, Secondary Process, Quantitative Text
Analysis, Flower Test, Heart Rate.
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Úvod

1

„Odkud a jak přicházejí, nevím – nemohu je přinutit, … ani je neslyším ve svých
představách postupně, ale slyším je tak, jak jsou, najednou. Tohle všechno nápadité,
tvůrčí se odehrává v příjemném ţivém snu.“
(Mozart In Bateman, Brown, Pedder, 2000)
Úvodní citát má slouţit k naznačení jedné linie, kterou se budeme zabývat
v předkládané rigorózní práci, a přesto můţe působit nesourodě ve vztahu k názvu
této práce. Proč začínáme komentářem k tématu imaginace? V průběhu čtení této
rigorózní práce se totiţ s imaginacemi, v podobě práce s přístupem nazývaným katatymně imaginativní psychoterapie, na mnoha místech potkáme. Přesto je v této práci
kladen důraz na jiné téma, a tím je otázka, jak získávat a zpracovávat data
z psychoterapeutických sezení (s pouţitím metody katatymně imaginativní psychoterapie v naší aplikaci, ale ne nevyhnutelně). Jaké jsou důvody, proč by se takováto
výzkumná práce měla či mohla realizovat, a jaký výstup, případně jaké hodnoty můţeme z takového výzkumné práce získat.
Tato rigorózní práce se tedy zabývá moţnostmi analýzy psychoterapeutických
sezení pomocí počítačových metod1. Analýzy psychoterapeutických sezení počítačovými

metodami

jsou

tematickou

oblastí

řadící

se

obecněji

do

výzkumu

v psychoterapii. Téma výzkumné práce v psychoterapii je vzhledem k různým potřebám ať uţ ve vztahu ke klientům, k vlastní psychoterapeutické práci nebo
ke zdravotnickým institucím a finančním otázkám ve vztahu k léčbě vysoce aktuální,
i kdyţ rozhodně kapacitně, metodologicky a časově náročné. Proto bylo nutné,
vzhledem k tomu, ţe toto téma je značně obsáhlejší, neţ jsou moţnosti individuální
výzkumné práce na jednom projektu a kapacity rigorózní práce jako takové, přistoupit
k jisté simplifikaci, resp. redukci na konkrétně zachytitelnou problematiku. Pokud tedy
dále v této práci zmiňujeme počítačové metody vyuţitelné při analýzách psychoterapeutických sezení, máme na mysli především počítačová softwarová řešení pro

1

Jak bude vysvětleno dále, jedná se o sezení, kde se pracuje s katatymním proţíváním obrazů,

v rámci přístupu s názvem katatymně imaginativní psychoterapie.
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kvantitativní a hermeneutické obsahové analýzy textů 2. Je zřejmé, ţe existuje široká
paleta dalších výzkumných nástrojů pouţívaných při procesovém výzkumu či výzkumu efektu v psychoterapii, například nástroje pro měření terapeutické změny, ve verzích pro počítačové zpracování, ty však vhledem k omezeným moţnostem nejsou
předmětem této práce. Označením texty myslíme doslovné přepisy psychoterapeutických sezení, které jsou následně podrobeny počítačem prováděné obsahové analýze. Další část názvu této práce tvoří slovní spojení psychoterapeutické sezení.
Vzhledem k celému spektru psychoterapeutických přístupů i vzhledem k zachování
podobné experimentální psychoterapeutické situace, jako je stejná struktura hodiny,
jeden terapeut, stejná psychoterapeutická technika apod., bylo nutné omezit se na
jeden konkrétní psychoterapeutický směr. Vybraným směrem je v tomto případě katatymně imaginativní psychoterapie, přístup, jenţ bude podrobně vysvětlený dále
a který je teoreticky i prakticky blízký autorce jako dlouholeté frekventantce dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v tomto psychoterapeutickém směru.
Obě tyto zjednodušení značně tematicky zuţují celý okruh moţností analýz
psychoterapeutických sezení počítačovými metodami, ale mají také několik výhod.
První, nejdůleţitější výhodou je dle našeho názoru realizovatelnost projektu v této
podobě a individuálních moţnostech jako taková. Další, snad významnější výhodou
je představení konkrétních metod pouţitelných při obsahových textových analýzách,
jedna z nich je k dispozici také k přímému pouţití ve verzi pro český a slovenský jazyk. Tyto nástroje nejsou určeny výhradně pro analýzy psychoterapeutických sezení
s pouţitím katatymně imaginativní psychoterapie, ale v principu lze s vyuţitím těchto
nástrojů analyzovat jakýkoliv souvislý text. V aplikaci na výzkum v psychoterapii lze
tyto nástroje vyuţít i u dalších psychodynamicky orientovaných psychoterapeutických
přístupů, ale také u analýz terapeutických hodin s pouţitím jiných imaginativních nebo relaxačních technik.
Tato práce je rozčleněna do několika hlavních kapitol. V teoretické části se
zabýváme výzkumem v psychoterapii, rozlišujeme výzkum efektu a výzkum procesu,
uvádíme příklady metodických nástrojů při realizaci výzkumných projektů. Na kapitolu o výzkumu v psychoterapii navazuje kapitola věnována problematice imaginace.
2

Kromě analýz textů jsme pouţili při analyzování psychoterapeutických sezení i metodu biofeedback,

která je zaloţena na měření psychofyziologických ukazatelů přenášených a zaznamenávaných do
počítače.
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Tato kapitola si klade za cíl představit pojem imaginace z různých úhlů pohledu
a alespoň přehledově uvést psychoterapeutické směry, které cíleně práci s imaginací
vyuţívají při svém léčebném působení. Kapitola zabývající se imaginací působí na
první pohled zdánlivě nekonzistentně s předchozí kapitolou věnovanou výzkumu
v psychoterapii. Avšak dle našeho názoru má v teoretické části své opodstatnění
zejména kvůli tomu, ţe výzkumnou část této rigorózní práce tvoří analýza psychoterapeutických sezení – za pouţití počítačových metod – rozčleněných do několika
částí, kde jednou z částí je právě fáze imaginace, denního snu, na kterou lze také
nahlédnout jako na jeden ze specifických účinných faktorů v psychoterapii. Na kapitolu věnovanou imaginaci navazuje přiblíţení katatymně imaginativní psychoterapie,
jejích teoretických východisek, charakteristik settingu psychoterapeutických sezení
s katatymně imaginativní psychoterapií. V této kapitole si klademe za cíl přesně, jasně a zřetelně popsat, jakým způsobem pracujeme, jak probíhá dlouhodobější práce
s imaginacemi v rámci katatymně imaginativní psychoterapie a rovněţ jak vypadá
konkrétní sezení s denním snem. Popisujeme zde také iniciální denní sen, tzv. Blumentest neboli test květu, který se pouţívá na začátku terapeutické práce s pouţitím
katatymně imaginativní psychoterapie a který byl rovněţ pouţíván u sezení realizovaných v empirické části této práce. Teoretická část práce dále obsahuje ještě další
dvě kapitoly. Jednou z nich je kapitola věnována primárnímu a sekundárnímu procesu. Primární a sekundární proces blíţe objasňujeme jako změny proměnných, které
vyhodnocujeme pomocí počítačových metod při analýzách psychoterapeutických
sezení. Proto jsme povaţovali za nutné přiblíţit pohledy a teoretická východiska při
zkoumání změn primárního a sekundárního procesu během psychoterapeutického
sezení. Teoretickou část uzavírá kapitola o biologických základech emocí, neurobiologickém pohledu na problematiku nevědomí apod. Tuto kapitolu v práci uvádíme
zejména proto, ţe kromě sledování parametrů primárního a sekundárního procesu
jsme si kladli za cíl sledovat a zaznamenávat i fyziologické změny v organizmu během celého psychoterapeutického sezení. Vycházeli jsme přitom z předpokladu, ţe
pokud identifikujeme vyšší počet primárně procesových výrazů, je pravděpodobné,
ţe se dostáváme blíţe k zahaleným, nevědomým obsahům, které by zároveň mohly
být emocionálně významné. A mohly by se tedy projevit i změnami ve fyziologických
parametrech, jako je například tepová frekvence.

9

V empirické části rigorózní práce popisujeme cíl práce, pouţité metody a zvolenou metodologii, podrobný plán výzkumu, soubor probandů a jeho charakteristiky,
rovněţ také pouţité statistické metody při zpracování dat. Ve čtvrté kapitole
s názvem Výsledky uvádíme přehled zjištěných údajů. Podrobnému rozboru výsledků a jejich interpretaci se také věnujeme v kapitole Diskuse, kde srovnáváme získané
výsledky s dalšími studiemi, přibliţujeme další teoretické přístupy, zvaţujeme silné
a slabé stránky realizovaného výzkumu. Snaţíme se zde i o naznačení další výzkumné práce ve směru popsaném v této rigorózní práci. V závěru uvádíme pouze
několik nejdůleţitějších zjištění z provedeného výzkumu a samotnou práci uzavírá
seznam bibliografických odkazů a sekce příloh.
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2

Teoretická část

2.1 Výzkum v psychoterapii

Výzkum psychoterapie má jiţ od šedesátých let minulého století pevnou pozici
mezi výzkumnými projekty v oblasti klinické psychologie. Jak si jistě vzpomeneme,
v roce 1952 Eysenck způsobil historickou hádku ohledně účinku neboli efektu psychoterapie. Protoţe chtěl Eysenck dokázat svoje stanovisko, ţe psychoterapie není
podloţena vědeckými fakty, prozkoumal více neţ 19 eklekticky a 5 psychoanalyticky
orientovaných výzkumů referujících o více neţ 7 000 pacientech a formuloval závěr:
výsledky jeho zkoumání poukázaly na to, ţe se nepotvrdilo, ţe by psychoterapie
podpořila uzdravení z neurotických poruch, ergo dvě třetiny pacientů se zlepšily nezávisle na tom, jestli absolvovali také psychoterapeutickou léčbu nebo ne (Eysenck,
1992). Samozřejmě mnoho výzkumníků následně vyvrátilo tyto závěry3, nicméně bylo jasné, ţe je na těch, kteří psychoterapii věří, aby dokázali, ţe je účinná (Hunt,
2000; Lambert, 2004).
Od té doby se výzkum v psychoterapii ubírá zejména dvěma směry. Prvním
z nich je výzkum orientující se na efekt terapie, výsledek terapie, často pouţívané
označení je tzv. „outcome research“ – doslovně přeloţeno výzkum výsledku psychoterapie. Tento směr v psychoterapeutickém výzkumu zjišťuje, jak je účinná psychoterapie pro klienty, srovnává jednotlivé psychoterapeutické směry, terapie určitých poruch apod. Timuľák (2005, s. 36) uvádí, ţe „…výzkum efektu (výsledku) psychoterapie je prostředkem, který se snaţí ověřit a validizovat účinnost psychoterapie.“ Druhým směrem ve výzkumu psychoterapie je výzkum procesu psychoterapie, označován v anglickém jazyce jako „process research“, který je i v dnešní době méně známý a bere v úvahu jiné aspekty, neţ je účinnost psychoterapie. Můţe se orientovat
například na terapeutický vztah, terapeuticky účinné intervence, významné momenty

3

Podrobnější úvod do výzkumu psychoterapie a bliţší informace o hlavních přístupech (psychoanalý-

za Freuda a následovníků, v daném období začínající na člověka zaměřený přístup Rogerse nebo
přístupy zaloţené na teorii učení) v psychoterapii od konce devatenáctého století uvádí například publikace Lamberta (2004).
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v procesu psychoterapie apod.4 Tento typ výzkumu se orientuje na prozkoumání toho, co se v psychoterapii děje a s jakými faktory pracujeme. Kratochvíl (1997, s. 348)
definuje tento typ jako výzkum, kdy se „…nezkoumá celkový léčebný výsledek, ale
vliv jedněch proměnných na jiné proměnné v rámci terapeutické interakce.“ Mírně
odlišný pohled na problematiku výzkumu v psychoterapii nabízí Vymětal (2004), který
kromě nejčastěji uváděného rozlišení procesového výzkumu a výzkumu efektu rozlišuje další dvě oblasti, a to výzkum indikace pro psychoterapii a výzkum vztahů mezi
psychologickými a biologickými proměnnými. Při vymezení těchto typů výzkumu je
potřeba rovněţ podotknout, ţe se nejedná o protipóly nebo o oddělené strategie, ale
o úzce související oblasti, přičemţ výzkum procesu se realizuje právě proto, aby se
dosahovalo vyšší efektivity, která je tématem výzkumu efektu v psychoterapii (Lambert, 2004).
V rámci této rigorózní práce popisovaná výzkumná studie koresponduje s procesovým výzkumem psychoterapie a snaţí se o deskripci jednotlivých proměnných
v rámci odlišných fází psychoterapeutického sezení za pouţití počítačových metod,
při práci s řízeným denním snem v katatymně imaginativní psychoterapii. Katatymně
imaginativní psychoterapie je poměrně mladý psychoterapeutický přístup, který vyšel
z výzkumných prací svého autora, a v tomto projektu jsme se pokusili o prozkoumání
jednotlivých částí takovéhoto psychoterapeutického sezení za pomoci počítačových
metod. Před tím, neţ se dostaneme k popisu toho, z čeho vychází a jakým způsobem katatymně imaginativní psychoterapie pracuje, povaţujeme za důleţité přiblíţit
výše zmíněné oblasti výzkumu v psychoterapii. V následujících podkapitolách proto
přiblíţíme výzkum efektu i výzkum procesu psychoterapie a uvedeme také společné
či nespecifické účinné faktory, které působí v psychoterapii nezávisle na tom, v rámci
kterého z psychoterapeutických přístupů je léčba klienta vedena.
2.1.1 Typologie výzkumných projektů
V předchozí kapitole byly zmíněny dvě základní orientace v rámci výzkumu
psychoterapie, a to výzkum efektu psychoterapie a výzkum procesu psychoterapie.
V této podkapitole objasníme blíţe oba tyto přístupy a uvedeme také z výzkumných

4

Převáţně procesově orientované výzkumné studie najdeme v časopisu Psychotherapy Research,

který vydává společnost pro výzkum psychoterapie – Society for Psychotherapy Research.
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studií odvozený soubor tzv. účinných faktorů, které jsou společné mnoha terapeutickým přístupům.
Výzkum efektu, nejznámější studie
Některé psychoterapeutické směry jsou přístupnější a aktivnější ve výzkumné
činnosti (typicky uveďme alespoň kognitivně behaviorální psychoterapii), ale rozvoj
ve výzkumných projektech zaměřujících se na efekt psychoterapie najdeme
i v ostatních psychoterapeutických přístupech. Co tedy tvoří podstatu výzkumu efektu
psychoterapie? Zjednodušeně by se dalo říct, ţe se jedná o hledání odpovědi na
otázku, zdali a do jaké míry je psychoterapie účinná (Timuľák, 2005). Účinností je
potom myšlen léčebný úspěch či neúspěch. Jak konstatuje Vymětal (2004, str. 144):
„Účinnost psychoterapie, stejně tak jako jiných léčebných postupů, musí být zjištěna
a ověřena, neboť by bylo eticky nepřijatelné a pacienta ohroţující provádět něco, čeho účinek a směr působení není znám.“ V rámci této výzkumné orientace lze srovnávat jednotlivé psychoterapeutické přístupy, psychoterapii s jinými způsoby léčby
(farmakologická, alternativní, ţádná léčba) apod. Při výzkumu účinnosti psychoterapie lze kombinovat kvalitativní či kvantitativní výzkumné strategie, je moţné srovnávat různé terapeutické směry i charakter změn u vybraných jednotlivců (Vymětal,
2004). Jak uvádí Timuľák (2005, str. 53), výzkumné plány pouţívané při výzkumu
efektu psychoterapie „…kopírují běţně známé výzkumné plány. Bylo by moţné hovořit o experimentálních, kvaziexperimentálních výzkumných plánech, deskriptivních
výzkumech či výzkumech efektu jednotlivého případu.“ Tento autor rovněţ zmiňuje
kvalitativní přístup ve výzkumu psychoterapie. Kendall, Holmbeck a Verduin (2004)
zdůrazňují aspekt kontrolních procedur při realizaci výzkumných plánů ve výzkumu
efektu psychoterapie, odvozených od experimentálních věd. Klíčovým je dle těchto
autorů oddělení efektu plynoucího z psychoterapie od změn, které jsou výsledkem
jiných faktorů (například času, očekávání pacienta, ţe nastane změna, apod.). Tyto
faktory musí být kontrolovány, aby existoval důkaz o tom, ţe danou změnu způsobila
konkrétní intervence. Vycházejíce z uvedeného tedy zmiňovaní autoři doporučují při
výzkumu efektu psychoterapie neopomenout několik podmínek, a to je volba kontrolních podmínek, randomizované přiřazování (jak účastníků výzkumu do jednotlivých
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skupin, tak i přiřazování skupin participantů jednotlivým terapeutům), průběţné a konečné hodnocení léčby a srovnání alternativních přístupů v léčbě.
Pokud bychom měli uvést několik známých příkladů výzkumu efektu psychoterapie, nelze nezmínit Kolaborativní výzkumný program léčby deprese (Treatment of
Depression Collaborative Research Program – TDCRP, realizovaný Národním institutem mentálního zdraví v USA, Elkin et al., 2006), který měl podobu randomizované
klinické studie. Dalším známým výzkumným projektem tohoto typu byla práce výzkumné skupiny projektu MATCH, která se zabývá výzkumem různých typů terapie
u klientů s problémy s alkoholem (Project MATCH Research Group, 1998). Mohli bychom zmínit ještě mnoho dalších studií, ovšem tato práce se nezaměřuje tímto směrem, proto zájemce o tuto problematiku odkazujeme například na publikace
v časopisu Psychotherapy Research.
Výzkum procesu, studie a příklady
Výzkum procesu psychoterapie se snaţí nalézt odpověď na otázku, které faktory přispívají k terapeutické změně. Jinak řečeno, cílem výzkumu procesu psychoterapie je ilustrace toho, jak psychoterapie působí, resp. funguje, částečně proto, abychom lépe porozuměli tomu, co činíme, ale především proto, abychom zvyšovali
efektivitu definováním klíčových prvků působících změnu (Llewely, Hardy, 2001). Jaké faktory vlastně působí během terapeutických sezení a jakým způsobem je lze
identifikovat a měřit? A jak zodpovědět tyto výzkumné otázky ve vztahu k psychoterapeutickým přístupům vycházejícím z psychoanalýzy?5 Mohlo by se zdát, ţe nejvhodnějším nástrojem při výzkumu procesu v psychoanalytické terapii jsou kazuistická zpracování jednotlivých případů, jak konstatují například Kächele, Schachter
a Thomä (2009). Práce s jednotlivými případy však samozřejmě není jedinou alternativou v procesovém výzkumu psychoterapie. Nástroje, metodiky i výzkumné strategie
jednotlivých výzkumných plánů jsou v rámci procesově orientovaného výzkumu, podobně jako to bylo uváděno v souvislosti s výzkumem efektu psychoterapie,

5

Psychodynamickou orientaci při psaní této kapitoly odůvodňujeme tím, ţe v empirické části předklá-

dané disertační práce se věnujeme zkoumáni přístupu (katatymně imaginativní psychoterapie) spadajícího do této části psychoterapeutického spektra. V závěru kapitoly však nabízíme také příklady technik pouţitelných obecně při výzkumech v rámci různých psychoterapeutických přístupů.
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v současnosti velice různorodé. Autoři se zpravidla přiklánějí ke spektru metod jak
z oblasti kvantitativní metodologie, tak i z oblasti kvalitativní metodologie či tzv. smíšených přístupů (viz např. Creswell, 2009). Jako příklad lze uvést výzkumy vycházející z tzv. grounded theory, narativní interview, kazuistické studie, pouţívání v různém
stupni strukturovaných dotazníků apod.6
Autoři u nás dobře známé obsáhlé monografie věnované základnímu poznání
z psychoanalýzy, Thomä a Kächele, se zabývají také problematikou procesového
výzkumu v psychoanalytické terapii a v poslední publikaci (Kächele, Schachter,
Thomä, 2009) rozlišují a na konkrétním příkladě ilustrují dvě výzkumné linie
v procesovém výzkumu psychoanalytických psychoterapeutických sezení. První linii
představuje kazuistický přístup nebo rovněţ přístup s označením N = 1. Byť se jedná
o podrobné dokumentování jednoho případu, je nutno rozlišovat mezi počtem jednotek a počtem probandů. V tomto případě je jednou z proměnných čas a počet zkoumaných jednotek se můţe rovnat například počtu vybraných setkání nebo počtu
všech terapeutických hodin realizovaných s jediným klientem. Samozřejmě je moţnost generalizace v takovýchto případech do jisté míry omezená, ale na druhé straně
takovéto analýzy poskytují cenné zdroje informací o technikách, změnách, významných momentech v psychoterapii apod. Příkladem metody, kterou je moţné při analýzách tohoto typu pouţít, můţe být měření centrálního vztahového konfliktu, jak jej
zavedl Luborsky (2000). V rámci tohoto přístupu jde o identifikaci tzv. centrálního tématu, které je definováno jako opakující se vzorec v proţívání a jednání7 (Pokorný,
Kächele, 20048). Dalším nástrojem je Weissův a Sampsonův nevědomý plán
(v angličtině Plan Analysis nebo Plan Formulation Method, viz Curtis, Silberschatz,

6

Pro získání bliţšího přehledu doporučujeme prolistovat několik čísel časopisu Psychotherapy Re-

search, jiţ zmíněného výše.
7

Myšlenka vnitřního konfliktu mezi vzájemně neslučitelnými aspekty self představuje jedno z klíčových

témat v psychodynamicky orientovaných psychoterapeutických přístupech, i kdyţ jí samozřejmě nemůţeme přičíst všechny podoby psychiatrických obtíţí. Jiţ v pracích Freuda nacházíme změnu pohledu na symptomy pacienta, kdy jsou tyto vnímány spíše jako vedlejší produkty „ještě neobjevených“
somatických procesů, které smysluplně vyjadřují vnitřní podobu konfliktu (Bateman, Brown, Pedder,
2000).
8

Toto téma zmínili autoři v rámci přednášky s názvem „Kann Imagination heilen? Katathym-

imaginative Psychotherapie (KIP)“ dne 26. 1. 2004 na Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Universität Ulm.
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Sampson, Weiss, 1994), Q-třídění procesu psychoterapie Jonese nebo vyuţití Kellyho testu repertoáru rolových konstruktů (Rep-test nebo také Kelly-Grid technika, příkladem je vyuţití tohoto testu během srovnání dvou psychoanalyticky orientovaných
skupin ve skupinové analýze, viz Catina a Tschuschke, 1993).
Další

významnou

linii

nejen

ve

výzkumu

psychoanalytických

a psychodynamických terapeutických sezení představují analýzy textu realizované
s podporou počítačových metod (Kächele, Schachter, Thomä, 2009). Vzhledem
k tomu, ţe postupy kvantitativní textové analýzy vyuţíváme v empirické části této
rigorózní práce, zabýváme se kvantitativní i hermeneutickou analýzou textu podrobněji v následující podkapitole. Na tomto místě bychom chtěli přiblíţit spíše strukturované skórovací systémy, které vycházejí z jednotlivých teorií a mohou být vyuţity při
realizaci níţe zmiňované obsahové analýzy psychoterapeutických sezení.
Jako příklad počítačového programu sestrojeného pro identifikaci a kategorizaci emocionálních výrazů v textu lze v první řadě uvést často vyuţívanou metodu
dostupnou v německém a anglickém jazyce, v podobě počítačového programu,
s názvem ADU (Affective Dictionary Ulm). Dle názoru Dahla et al. (Dahl et al., 1992),
který uvádí v publikaci „How to Classify Emotions for Psychotherapy Research“, je
výzkum procesu psychoterapie neoddělitelný od teorie emocí. Popisem vzniku a průběhu emočních reakcí se zabývá jiná kapitola této práce, proto se jí na tomto místě
nebudeme obšírněji věnovat. V rámci této kapitoly se zaměřujeme na moţnosti
zkoumání procesu psychoterapie ve vztahu k obsahovým analýzám textu, kterými se
zmíněný autor také zabývá. Část výzkumné práce tohoto autora (Dahl et al., 1992) je
totiţ orientována na skórování emocionálních výrazů během psychoterapeutických
sezení a vycházejíc z modelu emocí (popsaného ve výše zmíněné publikaci) rozlišuje pozitivní emoce vztahující se k sobě (tzv. positive me – radost, hrdost), pozitivní
emoce vztahující se k objektu (positive it – láska), negativní emoce vztahující se
k objektu (negative it – např. strach) a negativní emoce vztahující se k sobě (negative me – např. deprese, vina). Bliţší popis jednotlivých kategorií zobrazuje Obrázek č. 1. Počítačový program dostupný v německém a anglickém jazyce vyhodnocuje transkripty psychoterapeutických sezení, přičemţ označuje a třídí emocionální výrazy ve vyhodnocovaném textu. Jedná se tedy o počítačově realizovanou obsahovou
analýzu textů, kde speciální program vyhledává, skóruje a počítá výrazy z určitých
emočních kategorií, jak je zobrazuje Obrázek č. 1.
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1
2
1

Aktivní přitažlivost (k) objektu
Starostlivý, přátelský, láska
(starat se o objekt)

Pasivní přitažlivost (od) objektu
Pobavený, fascinovaný, překvapený
(spatřit/prozkoumat objekt)

3

Pozitivní pasivní já
Klidný, uvolněný, spokojený
(přání je uspokojeno)

4

Pozitivní aktivní já
Nebojácný, silný, pyšný
(přání se dobře daří)

5

Aktivní odpor (k) objektu
Zlostný, opovrhující, zuřivý
(zbavovat se objektu)

6

Pasivní odpor (od) objektu
Uleknutý, šokovaný, ohrožený
(uniknout od objektu)

7

Negativní pasivní já
Sklíčený, osamělý, slabý
(přání nemůţe být uspokojeno)

8

Negativní aktivní já
Úzkostný, bojácný, neklidný
(přání se nedaří dobře)

Obrázek č. 1: Osm základních kategorií pouţívaných programem ADU při skórování
emocionálních výrazů (Kächele, Schachter, Thomä, 2009, str. 359).
Další metodou, kterou je moţné vyuţít při obsahových textových analýzách
přepisů psychoterapeutických sezení, je Martindalův slovník Regressive Imagery
Dictionary (dále RID), jehoţ pilotní verze pro český a slovenský jazyk byla sestrojena
v roce 2004 (autorem této první verze je Pokorný, 2004). Martindale (1990) vycházel
při konstruování tohoto programu z pozorování umělecké práce, jejíţ komplexnost
stabilně narůstá v čase. Tento nárůst daný autor vysvětluje dvěma základními psychologickými procesy, a to vyhledáváním střední úrovně aktivace (a tedy udrţení
přiměřené úrovně komplexních smyslových vstupů) a fyziologickým mechanizmem
habituace na podnět (který vede ke změnám v posuzování toho, který podnět je přiměřeně komplexní). Vzhledem ke své psychodynamické orientaci autor popisuje, jak
se dvě hlavní lingvistické dimenze v literatuře, a to prvotní (totoţná s primárním pro17

cesem9) a konceptuální (totoţná se sekundárním procesem) poznávání, mění v čase
(Martindale, 1990; Mehl, 2006). Výsledkem jeho výzkumné práce je tedy počítačový
program pro textovou analýzu zaloţený na slovníku RID, který je přeloţen do několika jazyků (anglická, německá, francouzská a další verze, aktuálně postupně konstruujeme verzi česko-slovenskou). Podle autorů Reynes, Martindale a Dahl (1984)
metoda RID vykazuje uspokojivou konstruktovou validitu zaloţenou na výzkumu pokrývajícím různorodé oblasti: primární proces je podle nich ve větší míře zastoupen
v lidových

pohádkách

přírodních

národů

a sekundární

proces,

naopak,

v komplexních společenstvích, dále nacházíme primární proces v poezii básníků,
u kterých zaznamenáváme znaky psychopatologie oproti básníkům bez takovýchto
znaků, primární proces je zastoupen výrazněji ve vykládání příběhu mladšími dětmi
neţ ve vyprávění starších dětí, také je častěji identifikovatelný u konzumentů psilocybinu, u paranoidní formy schizofrenie nebo také u produktivních psychoanalytických
sezení, kde se proces intenzivně rozvíjí, proti neproduktivním, kde převaţuje odpor.
Tento slovník, jak jiţ bylo zmíněno výše, je sestrojen pro počítačovou obsahovou
analýzu a obsahuje dvě hlavní kategorie, které se dále člení do podkategorií.
V základní kategorii primárního procesu najdeme podkategorie jako pudy, vjemy,
obranná symbolizace, regresivní kognice, ikarská představivost. Sekundární proces
obsahuje kategorie abstrakce, instrumentálního chování, sociálního chování, času,
morálních imperativů, pořádku a kontroly.
Pro bliţší představu zde uvádíme podrobný přehled kategorií slovníku RID
(Martindale, 1990) i s jednotlivými kódy, původními označeními v anglickém jazyce
a příklady přiřazených slov:
PRIMÁRNÍ PROCES:
Pud
Dr1 Dr1 01 orálního charakteru (oral) – např. nápoj, rty
Dr2 Dr2 02 análního charakteru (anal) – např. špína, hlen
Dr3 Dr3 03 sexuálního charakteru (sex) – např. polibek, nahota
Vjem
Se1 Se1 04 obecně vjem (general sensation) – např. hezký, půvabný
9

Koncepcí primárního a sekundárního procesu se zabývá kapitola 2.4 s názvem Primární a sekun-

dární proces.
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Se2 Se2 05 dotek (touch) – pohlazení, drsný
Se3 Se3 06 chuť (taste) – sladký, hořký
Se4 Se4 07 vůně (odor) – přivonět, parfém
Se5 Se5 08 zvuk (sound) – zaznít, zpěv
Se6 Se6 09 zrak (vision) – světlý, rozhlédnout
Se7 Se7 10 chlad (cold) – zima, sníh
Se8 Se8 11 tvrdost (hard) – kámen, skála
Se9 Se9 12 jemnost (soft) – jemný, něţný
Obranná symbolizace
DS1 DS1 13 pasivita (passivity) – umřít, leţet
DS2 DS2 14 přesun, cesta (voyage) – poušť, procházka
DS3 DS3 15 náhodný pohyb (random-movement) – rozptýlený, poletovat
DS4 DS4 16 rozptyl (diffusion) – mlha, mraky
DS5 DS5 17 chaos (chaos) – divoký, zmatený
Regresivní kognice
RC1 RC1 18 neznámo (unknown) – tajemství, divný
RC2 RC2 19 bezčasovost (timelessness) – nesmrtelný, nekonečný
RC3 RC3 20 změna vědomí (conscious-alter) – spánek, sen
RC4 RC4 21 okraj cesty, průjezdu, přechod (brink-passage) – zeď, dveře
RC5 RC5 22 narcismus (narcissism) – srdce, ruka
RC6 RC6 23 konkrétnost (concreteness) – ovál, střed
Ikarská představivost
II1 II1 24 výstup, vzestup (ascend) – stoupat, létat
II2 II2 25 výška (height) – nebe, vysoký
II3 II3 26 pokles, sestup (descent) – padat, klesat
II4 II4 27 hloubka (depth) – hluboký, dno
II5 II5 28 oheň (fire) – plamen, slunce
II6 II6 29 voda (water) – proud, potok
SEKUNDÁRNÍ PROCES:
Abstraktní myšlení
AT1 AT1 30 abstraktní myšlení (abstraction) – vědět, myslet
AT2 AT2 33 odpor (restraint) – muset, zakázat
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AT3 AT3 34 pořádek, řád (order) – jednoduchý, uspořádat
AT4 AT4 35 trvání v čase, odkazy na čas (temporal references) – nyní, současný
Chování
Be1 Be1 31 sociální chování (social behavior) – říct, mluvit
Be2 Be2 32 instrumentální chování (instrumental behavior) – nalézt, pracovat
Be3 Be3 36 morální imperativ (moral imperative) – dokonalý, správný
Kromě metod RID a ADU existuje několik dalších počítačových programů, které lze dobře vyuţít k analýzám přepisů psychoterapeutických hodin. Mehl (2006)
uvádí další typy počítačových programů, například LIWC – Linguistic Inquiry and
Word Count, jehoţ výstup znázorňuje Tabulka č. 1. Tento program je pro vyzkoušení
dostupný také v anglické online verzi na internetu10.

Tabulka č. 1: Ukázka výstupu z programu LIWC, srovnání tří probandů (Mehl, 2006,
str. 143).
LIWC, jak je z Tabulky č. 1 patrné, počítá relativní četnosti slov spadajících do
různých gramatických a psychologických kategorií. Vzhledem k tomu, ţe chceme
ilustrovat konkrétní výstup z tohoto programu, není Tabulka č. 1 přeloţena do českého jazyka.

10

Online verze je dostupná na adrese http://www.liwc.net/tryonline.php.
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Kromě

tohoto

programu

uvádí

Mehl

(2006)

několik

dalších

metod

v počítačových verzích, jako například General Inquirer, tematickou obsahovou analýzu vycházející z analýz TAT protokolů nebo metodu Gottschalka-Glesera.
Jak bylo řečeno na začátku této podkapitoly, výzkum procesu psychoterapie
se snaţí nalézt odpovědi na otázku, které faktory přispívají k terapeutické změně.
V předchozích

odstavcích

byly

uvedeny

příklady

skórovacích

systémů

v počítačových verzích a jiných počítačových programů vyuţitelných při obsahových
analýzách přepisů terapeutických sezení nebo další metody pouţívané při procesovém výzkumu v psychoterapii. Přece jenom se jedná o do jisté míry časově
a kapacitně náročnou výzkumnou činnost, na kterou při realizování vlastní klinické
práce nemusí nutně zbývat prostor. Proto vyuţívají psychoterapeuti v praxi podstatně
jednodušší způsoby toho, jak identifikovat terapeutickou změnu u pacienta či klienta.
Vymětal (2004) uvádí klasický psychodiagnostický přístup, kdy se snaţíme zachytit
a diagnostikovat stavy klienta před a po absolvování psychoterapie pomocí dotazníků či sebeposuzovacích škál.
Obecnější pohled na rozdělení metod pouţívaných při výzkumu procesu psychoterapie nabízí Timuľák (2005), který se přiklání k rozdělení metod pouţívaných při
výzkumu procesu psychoterapie na metody participativní (hodnotí účastníci psychoterapeutického procesu) a neparticipativní (hodnotí nestranní pozorovatelé). Mezi
příklady participativních metod lze zařadit Dotazník vztahu (Barrett-Lennard Relationship Inventory, BLRI nebo také RI – Wampler, Powell, 1982) nebo nástroje pro
měření pracovní aliance, jako je například Dotazník pracovní aliance (Working Alliance Inventory – Horvath, Greenberg, 1989). Mezi neparticipativní metody potom
zmiňovaný autor zařazuje například Škálu proţívání nebo jiţ výše zmíněné metody
měření centrálního vztahového konfliktu a nevědomý plán.
V této kapitole byly kromě dalších metod představeny skórovací systémy, které je moţné vyuţít u kvantitativních textových analýz při analyzování přepisů psychoterapeutických sezení. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o metody, které jsme vyuţili
v rámci výzkumu popisovaného v empirické části této rigorózní práce, povaţujeme
za důleţité podrobný postup tohoto způsobu práce s textem popsat blíţe. Činíme tak
tedy v následující podkapitole.
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Kvantitativní a hermeneutická obsahová analýza
Obsahová analýza (v angl. content analysis) je způsob kvantifikování vybraných jevů ve zjevném obsahu komunikace a jejich řazení do určitých kategorií
(Schulz et al., 2004). Průkopníkem pouţívání obsahové analýzy v psychologii byl
Allport (1965), který se zabýval analýzami osobních dokumentů11. Klasickým zdrojem
se stala jeho publikace Letters from Jenny, ve které analyzuje dopisy, které zasílala
Jenny Mastersonová bývalému spoluţákovi svého syna a jeho manţelce. Kromě tohoto typu dokumentů se obsahová analýza v psychologii vyuţívá při analýze odpovědí na otevřené otázky v testech a dotaznících, při analýzách verbálních produkcí
na projektivní techniky (Jenkins, 2008) a také při analýzách sociálních interakcí
(Plichtová, 2002). Maršálová, Mikšík et al. (1990) uvádějí zdroje pramenů pro obsahovou analýzu v několika skupinách, a to:
-

autobiografie (celkové nebo částečné),

-

některé typy dotazníků, jejichţ úseky obsahují individuální informace
a charakteristiky zprostředkované vyšetřovanou osobou,

-

doslovné záznamy (jako například projevy, interview apod.),

-

deníky (také paměti a záznamy z cest),

-

dopisy,

-

expresivní a projektivní dokumenty (do této kategorie patří například literární
díla, publicistika apod.).
Obsahovou analýzu lze rozčlenit na dva odlišné přístupy. Prvním z nich je skó-

rování textů, přidělování kódů jednotkám a následné statistické zpracování údajů,
které je součástí tzv. kvantitativní textové analýzy. K definici tohoto způsobu analyzování textů uvádí Schulz et al. (2004, str. 30), ţe kvantitativní obsahová analýza
textu je „…kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloţeného kladení otázek.“ Kromě kvantitativní textové analýzy lze provádět rovněţ hermeneutickou obsahovou analýzu, která představuje druhý z výše zmiňovaných přístupů. Rozdíl mezi
hermeneutickou a kvantitativní textovou analýzou spočívá především v míře strukturovanosti nebo otevřenosti postupu (Schulz et al., 2004). Hermeneutická analýza se
11

Mehl (2006) uvádí jako první vyuţití obsahové analýzy v psychologii analýzu textů v čase nacistické

propagandy, kterou realizovaly ve velkém rozsahu vlády spojenců.
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většinou zaměřuje na menší počet textů se záměrem odhalit intence autora, nahlédnout za text a objevit další interpretační linie nebo strategie. Pojmem kvantitativní
textová analýza, která vychází z pojetí kvantitativního přístupu k obsahové analýze
textu, je v pracích některých autorů myšlena obsahová analýza celkově nebo se pro
její označení pouţívá také slovní spojení deskriptivní textová analýza (Plichtová,
2002) nebo také formalizovaná obsahová analýza (Maršálová, Mikšík et al., 1990).
Kromě hodnocení manifestních obsahů v textu, coţ je typickým přístupem u deskriptivní textové analýzy, lze, jak jiţ bylo zmíněno výše, hledat další roviny textu, intence
autora, skryté souvislosti. Těmito se zabývá hermeneutická analýza, která je příkladem kvalitativního přístupu k obsahové analýze textu.
Schulz et al. (2004, str. 29) při popisování kvantitativní obsahové analýzy uvádějí, ţe „…kvantitativní obsahová analýza je na rozdíl od výše zmiňované hermeneutické analýzy vysoce strukturovaným a selektivním procesem.“ V tomto případě má
výzkumník k dispozici soubor pravidel, jejichţ dodrţování vede ke kvantifikaci výsledků do systematické a objektivní podoby. Jakým způsobem je moţné realizovat
kvantitativní obsahovou analýzu textů, kterými samozřejmě nemusí být výhradně
přepisy psychoterapeutických sezení? Postup textové analýzy přehledným způsobem popisuje Pokorný, jak uvádí Obrázek č. 2.
Při tomto procesu popsaném na Obrázku č. 2 je jednou z moţností pouţít během klasifikace jednotek do kategorií strukturovaných skórovacích systémů. Příklady
některých z nich jsou uvedeny v předchozí podkapitole12. Výhody skórovacích systémů jsou jednoznačné a kromě efektivity, zobecnitelnosti, flexibility a objektivity
(Jenkins, 2008) lze také uvést fakt, ţe se jedná o relativně dostupnou moţnost získávání dat z přepisů záznamů klinických zkoušek nebo psychoterapeutických hodin.
Výsledkem je potom moţnost propojení praxe s výzkumnou prací. Potřeba širšího
propojení praktické psychoterapeutické práce s výzkumem je hojně zmiňovaným tématem, které je potřebné z hlediska různých praktických důsledků neustále řešit, proto se k němu vrátíme v kapitole s názvem Diskuse.
Také je potřeba se zamyslet nad tím, jak budou definovány jednotky jako výchozí kategorie pro obsahovou analýzu. Maršálová, Mikšík et al. (1990) uvádějí nejčastější klasifikace jednotek na námět, obsah či formu správy. Z hlediska formy lze
uvaţovat o kvantifikaci jednotlivých pojmů, témat nebo názvů (například institucí).
12

Další skórovací systémy lze najít například v publikaci Jenkinse (2008).
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Nejčastěji je v dalším postupu realizována analýza výskytu – počítání frekvence dané
jednotky v textu.
RID, ADU, ...
1. nahrávání sezení, rozhovorů (1b analýza literárních a jiných
textů)
2. přepis
3. kontrola přepisu
... jedna hodina je osm hodin
4. vytvoření seznamu všech se vyskytujících slov ("types")
... zpravidla X000 (=několik tisíc) types
... lze pomocí triků ve Wordu a SPSS
5. klasifikace types do kategorií
6. analýza textu ("tokens")
... lze pomocí triků v SPSS
7. inspekce, zda kategorizace v kontextu adekvátní
... jdi zpět na políčko 5
8. vytvoření kategorizovaného textu
... opět triky v SPSS a Wordu
9. výpočet absolutních četností jednotlivých kategorií pro
jednotlivá sezení či osoby
10. transformace na relativní četnosti
... to už je lehké
11. statistická analýza
... klasické testy, ale také metodické oříšky
12. od čísla ke slovu
... vrať se, odkud jsi vyšel
13. pochopení

Obrázek č. 2: Postup textové analýzy realizované v pilotní studii i ve vlastním výzkumu této rigorózní práce, jak jej popisuje Pokorný (Pokorný, Natovová, Stigler, 2011,
str. 3313).
Při pouţívání hermeneutické textové analýzy rovněţ existuje mnoho počítačových programů, které podporují analýzu textu nebo umoţňují různá třídění textových

13

Tento obrázek uvádíme dle prezentace k nepublikované pozvané přednášce s názvem „SLOVO MÁ

SLOVO. Analýza textových přepisů psychoterapeutických sezení“, autoři Pokorný, Natovová, Stigler.
Tato přednáška byla přednesena v rámci 3. mezinárodního psychoterapeutického sympózia FSS MU
s názvem Co a jak umíme zkoumat v procesu psychoterapie? Konference byla pořádána v Brně dne
27. 5. 2011.
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či video sekvencí, zobrazování pojmových map, vizualizaci nebo třídění textových
segmentů s cílem tvorby teorie. Některé příklady uvádí Tabulka č. 2 společně s internetovými odkazy na bliţší informace o jednotlivých počítačových programech.

Název počítačového programu/internetová adresa

Speciální funkce

ATLAS/ti

Graficky zobrazuje vztahy a souvislosti mezi

www.atlasti.de

kódy, ulehčuje týmovou práci, srovnává a uchovává poznámky od většího počtu hodnotitelů.
Pro vyzkoušení programu je k dispozici trial verze zdarma.

HyperRESEARCH

Seznam kódů, definic, kódovaných segmentů a

www.researchware.com

automatická korekce kódů.

MAXQDA

Pracuje s narativními texty a s daty vícenásob-

www.winmax.de

ného výběru.

AQUAD

Obsahová analýza bez transkripce – video nebo

www.aquad.de

audio záznamy mohou být kódovány přímo na
obrazovce.

Ethnograph

Automatická korekce kódování.

http://www.qualisresearch.com
Tabulka č. 2: Příklady počítačových programů podporujících analýzu textu, které vycházejí z hermeneutické obsahové analýzy14 (Plichtová, 2002, str. 143; první tři programy uvádí rovněţ Creswell, 2009).
Jiné rozlišení programových systémů vyuţitelných jak při kvantitativní, tak při
hermeneutické obsahové analýze textu nabízí Hendl (2005, str. 376), který rozlišuje:
-

programy pro zpracování textů – např. Metamorph, lze psát i organizovat texty
a vyhledávat slovní sekvence,

14

Na rozdíl od citovaného zdroje v přehledu uvádíme názvy programů bez označení konkrétní verze,

protoţe v současnosti tyto programy existují ve vyšších verzích, neţ uvádí původní zdroj. Rovněţ
uvádíme název MAXQDA, který je novější variantou v původním zdroji označovaného programu WinMAX 98 PRO.
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-

programy pro organizování textů – např. MAX – pomocí těchto programů lze
vyhledávat, organizovat a třídit segmenty textů,

-

programy pro vyhledávání a kódování – např. jiţ v Tabulce č. 2 zmíněný Ethnograph – kromě třídění segmentů umoţňují i třídění kódů,

-

programy pro podporu tvorby teorií na základě kódování – např. ATLAS/ti –
provádějí úkony i na úrovni teoretických konceptů, případně podporují práci
s videodaty,

-

programy pro vytváření pojmových sítí – např. SemNet – znázorňování vztahů
mezi jednotlivými částmi sítě, vytváření pojmových a kategoriálních sítí.
Hendl (2004) dále také konstatuje, ţe v mnoha případech si výzkumník vystačí

s pouţíváním běţného textového editoru bez nutnosti kupování draţších a nákladnějších systémů jak při kvantitativní, tak i při hermeneutické obsahové analýze.
Obecně lze říci, ţe oba přístupy v obsahové analýze – jak kvantitativní, tak
hermeneutická analýza textu, mají své opodstatnění. První přístup se omezuje na
explicitní, definovatelné znaky textu a přiklonili jsme se k němu i v empirické části
této rigorózní práce. Druhý ze zmiňovaných přístupů nachází výraznější spektrum
vyuţití v oblastech, kde je nutné vnímat širší souvislosti mezi konkrétním textem
a společenskými a dalšími kontexty.
Společné účinné faktory v rámci mnoha terapeutických přístupů
Rozmanitost, komplexnost a různorodost metod pouţívaných v rámci jednotlivých psychoterapeutických přístupů vedla k jistému sjednocení, nalezení společných
faktorů, které jsou účinné bez ohledu na teoretické pozadí terapeuta či jeho příslušnost k tomu kterému psychoterapeutickému směru. V této podkapitole uvedeme některé pohledy na tyto obecné účinné faktory. Činíme tak proto, ţe v empirické části
této práce budeme zkoumat faktory řadící se mezi specifické účinné faktory, proto
nechceme opomenout tyto obecné, prokazatelně účinné a empiricky doloţené faktory společné mnoha psychoterapeutickým přístupům.
V případě společných účinných faktorů napříč spektrem psychoterapeutických
směrů či přístupů se objevuje vymezování tzv. nespecifických účinných faktorů, ně-
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kdy označovaných rovněţ jako obecné účinné faktory (Hanušová, 2004)15. Základním z těchto nespecifických účinných faktorů v psychoterapii, nezávisle na psychoterapeutické orientaci terapeuta, je vztah mezi terapeutem a klientem či terapeutem
a členy skupiny (Jániš, 2010). Grawe (2007) formuluje několik společných faktorů
napříč spektrem psychoterapeutických přístupů:
-

terapeutický vztah – kvalita vztahu mezi terapeutem a klientem,

-

aktivace zdrojů – to znamená aktivace pacientových motivačních dispozic, dovedností, zájmů,

-

aktivace problému – aktuální, přímé vnímání problému, který je potřeba
v rámci psychoterapeutické práce řešit,

-

objasnění, klarifikace motivace – zvyšování pozornosti ve vztahu k příčinám
a spouštěcím mechanizmům v problémových oblastech,

-

zvládání, „mistrovská zkušenost“ – specifická podpora klientovi při zvládání
jeho obtíţí.
Ve známé monografii Norcrosse a Prochasky nacházíme uţ v první kapitole,

v souvislosti s definicí psychoterapie a klasifikací psychoterapeutických systémů,
další vymezení účinných faktorů nebo také nespecifických proměnných, společných
všem formám psychoterapie. Autoři uvádějí různé pohledy na to, o jaké faktory se
jedná, přičemţ sami zdůrazňují, ţe za základní účinné faktory povaţují klientovo pozitivní očekávání a podpůrný terapeutický vztah (Norcross, Prochaska, 1999, str. 19).
Pevné terapeutické spojenectví – a na tom se nejenom výše zmiňovaní autoři obecně shodnou – je vůbec nejdůleţitějším účinným faktorem ovlivňujícím úspěch psychoterapie.
Hanušová (2004) označuje za účinné faktory psychoterapie „…terapeutem
navozené děje, které vyvolávají změny v proţívání, jednání, tělesných funkcích anebo sociálních vztazích pacienta, přičemţ tyto změny jsou v přímé souvislosti
s činností terapeuta.“ Účinné faktory psychoterapie ve shodě s dalšími autory (Norcross, Prochaska, 1999; Jániš, 2010) dále dělí na obecné a specifické. Obecné faktory potom tato autorka (Hanušová, 2004, str. 116–119) dále člení na ty faktory, které
15

Oproti těmto nespecifickým účinným faktorům stojí faktory, které jsou specifické pro konkrétní psy-

choterapeutický přístup, víceméně ztotoţněné s konkrétními technikami, jichţ vyuţívá ten který psychoterapeutický přístup (Jániš, 2010).
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souvisí s terapeutickou situací jako takovou, které souvisí s osobností terapeuta, a ty,
které souvisí s osobností klienta a s jejich vzájemným vztahem. Faktory související
se samotnou terapeutickou situací se týkají toho, ţe existuje pro klienta místo, čas
a bezpečné prostředí, kde se mu někdo věnuje s cílem mu pomoci. Z faktorů týkajících se osobnosti terapeuta je potřeba zdůraznit autenticitu, akceptaci, empatii a také
osobnostní zralost, vnitřní stabilitu a vyšší frustrační toleranci. Z osobnostních faktorů
na straně klienta je pro psychoterapii výhodný dobrý intelekt, schopnost sebeexplorace, otevřenost, uvědomování si vlastní zodpovědnosti. Terapeutický vztah je dán
větší či menší asymetrií ve vztahu klient–terapeut dle psychoterapeutického přístupu
terapeuta či povaze potíţí klienta. Samozřejmostí ale má být vzájemný respekt a serióznost, zároveň jistá sympatie a vstřícnost. Specifické účinné faktory potom Hanušová (2004, str. 119) vymezuje souhlasně s Jánišem (2010) jako „…ty jevy a postupy, které jsou přítomné jen u některých psychoterapeutických směrů.“
Lambert a Ogles (2004) při popisu obecných účinných faktorů v psychoterapii
uvádějí přehlednou klasifikaci faktorů vztahujících se k podpoře, učení a chování.
Tyto faktory nejsou striktně přičleněny k osobnosti klienta, terapeuta nebo terapeutické alianci a vztahují se pravděpodobně ke všem těmto sloţkám. Jejich přehled uvádí
Tabulka č. 3 na následující straně.
Při

úvahách

o

specifických

a

nespecifických

účinných

faktorech

v psychoterapii se nutně nabízí otázka, které faktory jsou tedy účinné v přístupu, se
kterým jsme pracovali v empirické části, a to v katatymně imaginativní psychoterapii.
Protoţe zatím samotný přístup katatymně imaginativní psychoterapie v teoretické
části této práce představen nebyl, dostaneme se k tomuto tématu v kapitole 2.3 zabývající se katatymně imaginativní psychoterapií. Jiţ z názvu tohoto přístupu je patrné, ţe se v katatymně imaginativní psychoterapii klade důraz na práci s imaginací.
Neţ se dostaneme ke konkrétní podobě psychoterapeutické práce s imaginacemi
v katatymně imaginativní psychoterapii, představíme v následující kapitole obsah
pojmu imaginace a různé pohledy na ni.
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FAKTORY SPOJENÉ

FAKTORY SPOJENÉ

FAKTORY SPOJENÉ

S PODPOROU

S UČENÍM

S CHOVÁNÍM

Katarze

Rady

Regulace chování

Identifikace s osobou te-

Afektivní proţívání

Kognitivní zvládání

Pozitivní vztah

Asimilace problematických
záţitků
Kognitivní učení

Povzbuzování ke zvládání
strachů, obav
Přijímání rizika

Útěcha, uklidnění

Korektivní emoční zkuše-

Snaha o zvládání

rapeuta
Zmenšení izolace

nost
Uvolnění napětí

Zpětná vazba

Modelování

Struktura

Vhled

Procvičování

Terapeutická aliance

Porozumění

Testování reality

Terapeutova/klientova aktivní participace
Terapeutova odbornost

Prozkoumání vnitřních
vztahových rámců
Změna očekávání ve
vztahu k osobní efektivitě

Záţitek úspěchu
Zvládnutí (propracovat se
k něčemu)

Příjemný, respektující,
empatický, akceptující,
autentický terapeut
Důvěra
Tabulka č. 3: Rozdělení obecných účinných faktorů vztahujících se jak k terapeutovi,
tak k terapeutickým technikám a ke klientovi (Lambert a Ogles, 2004, str. 173).
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2.2 Vymezení pojmu imaginace

Hlavním tématem této práce, jak jiţ bylo zmíněno výše, je naznačení moţností
analýz psychoterapeutických sezení prostřednictvím počítačových metod. Tyto moţnosti ilustrujeme na konkrétní výzkumné práci, kterou je prozkoumání a do jisté míry
kvantifikace jevů primárního a sekundárního procesu během psychoterapeutické
práce s denním snem v pojetí katatymně imaginativní psychoterapie s pomocí počítačových

metod.

Předchozí kapitola

byla

věnována

problematice

výzkumu

v psychoterapii z obecného hlediska. Nyní se posuneme dál, vzhledem k tomu, ţe
v našem výzkumu se zaměřujeme na práci v rámci jednoho konkrétního psychoterapeutického přístupu, jehoţ jedním z nosných pilířů je práce s řízeným denním snem,
imaginací. Předtím, neţ se dostaneme dál k tomu, jak je tento psychoterapeutický
směr definován a jaké jsou základní principy práce s klientem, je nutné popsat a blíţe definovat, co je to vlastně imaginace. Právě imaginace, imaginativní část psychoterapeutického sezení je tím specifickým účinným faktorem, kterým se zabýváme
v empirické části. Jak se tedy imaginace liší od představy a fantazie? A jak začlenit
imaginativní techniky do celého spektra jiných psychoterapeutických technik a přístupů? Imaginace je z našeho pohledu bliţší spíše dennímu snu ve smyslu proudu
představ neţ jednotlivé představě. Abychom vysvětlili toto stanovisko, zabývá se následující kapitola právě hledáním odpovědí na výše uvedené otázky.
2.2.1 Definice imaginace
Při vymezování pojmu imaginace nalezneme v evropských publikacích zabývajících se obecnou psychologií na prvním místě vysvětlení pojmu představa.16 Nejčastěji termínem představa rozumíme názorný obraz něčeho, co bezprostředně nevnímáme, nepůsobí aktuálně na naše smysly. Ve svém vědomí tedy máme obrazy
něčeho, co aktuálně nepůsobí jako podnět a ani nikdy přímo působit nemuselo. Tento popis naznačuje také úzkou souvislost mezi vjemy a představami (Kulka, 2008).
V rámci evropské obecné psychologie (na rozdíl například od nejznámějších publika16

V amerických publikacích termín představa téměř není k nalezení nebo se objevuje okrajově

v úzkém kontextu, viz například publikace Atkinsonové et al. (Atkinson et al., 2003) či Grosse (2005).
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cí amerických autorů) se obvykle setkáváme s rozlišením pamětních a fantazijních
představ. Pamětní představy byly povaţovány spíše za kopii vjemu, který jsme kdysi
vnímali, a na rozdíl od původního vjemu jsou méně jasné, méně ţivé a plastické.
Fantazijní představy jsou nová spojení, která zatím neexistovala. I v jejich případě je
však patrné, ţe musela vzniknout z počitků a vjemů, které jsme kdysi vnímali. (Plháková, 2003; Kulka, 2008) Při rozlišování pamětních a fantazijních představ se také
často uvádí rozlišení představivosti a fantazie. „Představivost je psychický proces,
který vede ke vzniku pamětních představ, jeţ jsou mentálními reprezentacemi dřívějších senzoricko-vjemových, případně citových záţitků. Fantazie je děj, jehoţ výsledkem jsou představy, jeţ nejsou pouhou reprodukcí dříve vnímané skutečnosti, ale je
v nich něco pozměněného nebo nového. Fantazie čerpá ze vzniku pamětních představ, které jsou různě kombinovány, přetvořeny, doplněny, zasazeny do jiného rámce
či nových souvislostí“ (Plháková, 2003, str. 232).
Imaginace se do značné míry pojí s představivostí, fantazií, obrazotvorností
nebo denním sněním. Termín imaginace má kořeny v latinském „…imaginarius, coţ
bylo označení pro nosiče znaků v římských legiích, a imago označuje představy
symbolické povahy“ (Uhrová, 2005, str. 11). Uhrová (2005) dále popisuje imaginaci
jako prostor, ve kterém máme moţnost existovat mimo hmatatelnou realitu, jako
prostor svobody, kde je všechno moţné. Je to prostor, ve kterém se můţeme také
potkat s našimi vnitřními, často i nevědomými obsahy – protoţe naše vnitřní obrazy
vypovídají také něco o nás samotných.
Kastová (Kast, 1999, str. 13)17 popisuje imaginaci tímto způsobem: „Pokud
mluvíme o imaginaci, mluvíme o tom, jak vypadá naše představivost, mluvíme
o schopnosti domýšlet, o fantazii, o denním snění. (…) Mít imaginativní schopnost
znamená, ţe člověku je dané, aby více či méně vědomě viděl obraz něčeho, co jiţ
nebo ještě není a co se také moţná ani nikdy nestane. Tyto představy mohou být
velice názorné, určené spíše barvami nebo formou.“ Podle této autorky jsou imaginace také základním principem toho, jak zpracováváme informace i emoce, pouţíváme je u řešení problémů nebo utváření světa, který je přijatelnější neţ ten, ve kterém momentálně existujeme. Jsou předpokladem tvůrčí, kreativní práce i mystického
proţívání a týkají se všech smyslových modalit (Kast, 1999). Leuner (1994a,
17

Tato autorka píše o aktivní imaginaci, jejímţ autorem je Carl Gustav Jung a kterou se stručně zabý-

váme v kapitole s názvem Imaginativní techniky v psychoterapii.
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str. 14–15) podobným způsobem popisuje scénické sledy, které se samy od sebe,
bez intence probanda, objeví během vyšších stupňů autogenního tréninku, a v této
souvislosti uvádí následující charakteristiku optických imaginací: „V konečném stadiu
můţe mít jedinec před očima naplno ztvárněné optické imaginace. Ty ve své vrcholné formě odpovídají vnitřním obrazům, které mají charakter vjemu. Dotyčná osoba
přitom ale nikdy nezapomene na to, ţe se nejedná o reálné zjevy. (…) Imaginativní
jevy se mohou jevit jako ,vnitřní kino‘. Bez vnitřní účasti se obrazy dokáţou před
vnitřním zrakem pohybovat jako něco, co je Já cizí. Tím ale, ţe dotyčná osoba nikdy
nezapomene, ţe se nejedná o reálné jevy, je tato situace protikladná k nočnímu snu
nebo halucinacím vyskytujícím se u některých onemocnění.“ Tento autor (Leuner,
1994a) také charakterizuje rozdíl mezi jednoduchými představami, které známe
z našeho kaţdodenního ţivota, a imaginacemi. Pro imaginace je charakteristická výrazně vyšší barevnost, plastičnost, trojdimenzionalita a vnitřní autonomie, objevující
se v relaxovaném stavu. Představy jsou nejčastěji pouze optické fenomény, které
zůstávají bledé, rychle se ztratí a je potřeba jisté volní aktivity pro jejich udrţení ve
vědomí.
Po objasnění termínu imaginace by jistě čtenáře mohla napadnout další otázka, a to jak se liší imaginace od denního snu? Linie mezi imaginací a denním snem
je relativně nejasná, mnoho autorů pouţívá tyto termíny simultánně. V pracích Freuda (Freud, 1929) nenacházíme rozlišení imaginace a denního snu, pouze je zde popsána podobnost denního a nočního snu. Noční sen pouţívá přítomného času stejně
tak jako denní sen. Přání18, které se manifestuje jako splněno, je znázorňováno
v přítomnosti. Přesto však denní sen je jakoby myšlený a máme náhled na to, ţe
sníme. Toto tvrzení dle Freuda neplatí pro noční sen nebo některé typy duševních
onemocnění., kde obsah není jenom myšlený, ale vnímáme ho jako skutečné smyslové obrazy, kterým věříme a proţíváme je.
Při vymezování pojmu imaginace během čtení této kapitoly je patrné, ţe bychom neměli opomenout další aspekt imaginace, a tím je vyprávění příběhů a zároveň metaforická zkušenost, spojení s metaforami. Narativní imaginace je podrobněji
rozebrána v publikacích Chrze (2011) nebo Ullmanna (2001) či autorů Salvisberg,

18

Na tomto místě si vzpomeňme na známou Freudovu definici snu – sen, povaţován za královskou

cestu do nevědomí, je (zahaleným) splněním (potlačeného) přání (Freud, 1929).
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Stigler a Maxeiner (2000). V následujících podkapitolách přiblíţíme ještě jiný aspekt
imaginace, a to pohled kognitivní psychologie.
2.2.2 Mentální reprezentace
Výše popsané definice imaginace jsou spíše popisy toho, co se u klienta spontánně nebo během práce s imaginací v rámci různých psychoterapeutických technik
děje. Autoři popisují scénické sledy, plastické obrazy, fantazie či denní sny. V rámci
této práce budou také stručně představeny i další pohledy na problematiku představ,
imaginace. V této podkapitole se budeme zabývat představami a imaginací
z pohledu kognitivní psychologie.
Sternberg (2002, str. 246) definuje představy jako „…mentální reprezentace
těch věcí (předmětů, událostí, scenérií apod.), které v okamţiku reprezentování
nejsou vnímány smyslovými orgány. Představy mohou dokonce reprezentovat věci,
které mimo mysl člověka, jenţ je vytvořil, neexistují.“ Můţeme mluvit o představách
zrakových (vizuálních), sluchových, hmatových, čichových i chuťových, coţ znamená, ţe představy se týkají všech smyslových modalit. Nejčastěji pod termínem představa rozumíme zrakovou představu, vizuální obraz.
Uvedli jsme definici představy jako mentální reprezentace takového podnětu,
který aktuálně není vnímán. Co máme na mysli termínem mentální reprezentace?
Musí to být nutně pouze představa? Sedláková (2004, str. 43) vysvětluje význam
a původ slova reprezentace v kontextu mentální reprezentace takto: „Termín reprezentace je odvozený z předpony re-, tedy znovu, opět, a latinského praesento, -are –
zpřítomniti, ukazovati, představovati, tedy repraesento, -are znamená opět zpřítomniti, ukazovati, před oči postaviti, představovati; repraesentation, -onis – představování.“ Současná kognitivní psychologie pouţívá nejčastěji slovního spojení mentální
reprezentace19, i kdyţ je moţné se setkat i s dalšími označení (např. kognitivní reprezentace apod.). Neexistuje jednotné pojetí či definice mentální reprezentace, některá pojetí popisují mentální reprezentaci jako průsečík poznávacích aktivit, taktéţ
se mnohokrát u pouţívání pojmu mentální reprezentace bez jeho explicitního defino-

19

Zdálo by se, ţe poněkud paradoxně, ale rovněţ na základě slovního spojení mentální reprezentace

vymezují Thomä, Schachter a Kächele psychoanalýzu jako vědu o vnitřní zkušenosti, vědomí a nevědomí, nebo také vědu o psychologických reprezentacích a procesech.
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vání „…předpokládá, ţe jde o operace s psychickými obsahy, které jsou součástí
znakových či symbolických funkcí“ (Sedláková, 2004, str. 49). Mentální reprezentace
jsou obecně povaţovány za základní stavební kameny lidské mysli 20 (Fibigerová,
2010, str. 430). Pro komplexnější vymezení pojmu mentální reprezentace odkazujeme na specializované práce z oblasti kognitivní psychologie, potaţmo kognitivní vědy
(Sedláková, 2004, Sternberg, 2002 atd.). Někteří kognitivní vědci však v kaţdém případě povaţují představy za jednu ze základních forem mentální reprezentace vnějšího světa (Plháková, 2003). Ve vztahu k imaginaci je však potřebné uvést odlišení
imaginativní reprezentace a také polemiky o tom, zdali existuje jako samostatná forma reprezentace. Kosslyn (autor počítačového modelu imaginace, Uhrová, 2005)
a Paivio (teorie dvojího kódování) se o takovéto samostatné formě reprezentací zmiňují a ztotoţňují se s ní, s odkazem na výzkumy mentálních rotací představ (Uhrová,
2005, Plzáková, 2003), které popisujeme v dalším odstavci. Paivio (1969) výrazně
ovlivnil kognitivní výzkum imaginace a rozlišil dva základní systémy zpracování informací – verbální a neverbální neboli imaginativní. Podobně jako Paivio i Epstein
(2010), odkazuje na sémantiku, „…rozlišuje dvě úrovně reprezentace obsahů, které
jsou vyjádřeny propozičně (spojení s verbálním systémem, pracuje se znaky, symboly a metaforami, lineární uvaţování) nebo imaginativně (souvisí s nelineárním uvaţováním, které se řídí principem holistického vnímání celků, tvarů).“
Poloţme si nyní ještě další otázku – pokud jsou představy mentálními reprezentacemi objektů, které aktuálně nepůsobí, jak tedy vznikají v našem vědomí?
Sternberg (2002) uvádí jako příklad prvotní teorie, dle kterých jakákoliv představa
něčeho, co jsme vnímali našimi smysly, je přesnou kopií fyzikálního obrazu, který
jsme v minulosti vnímali. Toto hledisko je lehce vyvratitelné, protoţe uţ kapacitou
mozku i komplexností okolního světa je dáno, ţe nejsme schopní ukládat kaţdý pozorovaný obraz. Koukolík (2000) konstatuje, ţe během prvního i dalších pozorování
se vnímané informace ukládají v systému dlouhodobé zrakové paměti. Proto si dokáţeme kdykoliv vybavit reprezentace předmětů, které máme uloţeny v tomto typu
paměti. Při studiu představ se realizují výzkumy tzv. mentálních rotací, u kterých se
ukazuje rozsáhlá aktivace mozkové kůry i podkorových oblastí obou hemisfér. Jedná
se o tzv. vyšší neboli asociační oblasti, především na hranici záhlavního a spánko20

Kritiku tohoto přístupu představuje např. Moscoviciho teorie sociálních reprezentací, jak ji popisuje

např. Plichtová (2002) nebo Popper et al. (2001).
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vého laloku a záhlavního a temenního laloku a primární zrakovou kůru. Tyto oblasti
jsou velice blízké oblastem aktivizovaným i při zrakovém vnímání (Koukolík, 2000).
Souhrnně tedy můţeme konstatovat, ţe tvorba představ je z hlediska kortikálního
zpracování podobná vnímání.
Vznikem mentálních reprezentací se zde nebudeme obšírněji zabývat a čtenáře odkáţeme na specializovanou literaturu (Sternberg, 2002; Sedláková, 2004). Nyní
se plynule přesuneme k navazujícímu tématu, a tím je práce s imaginací v rámci různých psychoterapeutických přístupů.
2.2.3 Imaginativní techniky v psychoterapii
S imaginací či denním snem se v rámci psychoterapeutických směrů potkáváme na mnoha místech. Při výrazu imaginace v psychoterapii se pravděpodobně
většinou vybaví jako první asociace technika s názvem aktivní imaginace, jejímţ autorem je Carl Gustav Jung. Chrz (2011, str. 100) popisuje aktivní imaginaci jako
„…proces zprostředkovávající mezi záměrnou, vědomou snahou ega a spontánní,
autonomní aktivitou nevědomí.“ Dle Jungova pojetí je aktivní imaginace technikou
stojící na pomezí psychoterapie a zároveň se vyskytuje v umění. Prostřednictvím
aktivní imaginace se za pomoci transcendentní funkce realizuje proces individuace
a člověk se postupně vypořádává s protikladnými tendencemi, přičemţ je potřeba
nacházet rovnováhu mezi tím, aby mohly autonomní procesy probíhat spontánně
a zároveň na ně reagovat ztvárňující aktivitou (Chrz, 2011). Tento autor (Chrz, 2011)
také vymezuje řadu pojmů označujících různé formy aktivní imaginace, jako například symbol a metafora, vyprávění a mýtus, dialog a dramatická hra, ţánr a styl.
Kromě aktivní imaginace jsme v kapitole věnované definici imaginace uvedli
slova Leunera o vizuálních obrazech objevujících se během autogenního tréninku.
Hašto (2004) k základnímu i vyššímu stupni autogenního tréninku také uvádí, ţe během základního stupně dochází ke sníţení vědomí (vnější svět se vzdaluje, člověk
vnímá příjemné pocity a mohou se objevovat barvy nebo obrazy – přibliţně ve třech
procentech případů). V navazujícím vyšším stupni klient pracuje na rozšíření vědomí
do vnitřního nevědomého světa, který se projevuje imaginacemi s obrazovými a dalšími smyslovými kvalitami. Jako další přístup vyuţívající imaginaci je nutno zmínit
systematickou desenzibilizaci Wolpeho, kde si klient postupně vybavuje situace, které v něm vyvolávají strach, a jakmile se mu povede během takovéto představy docílit
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uvolněného a relaxovaného stavu, můţe se s touto situací začít reálně konfrontovat
(Plháková, 2003). Masters a Houston (1972) jsou autory tzv. mind games, které rovněţ vyuţívají imaginativních schopností člověka. Kromě autogenního tréninku nebo
systematické desenzibilizace však objevíme nějakou podobu práce s imaginacemi
takřka ve všech psychoterapeutických přístupech. Jiţ v osmdesátých letech minulého století vyšla také monografie autorů Singera a Popeho (Singer, Pope, 1978), která
se zabývala problematikou imaginace v rámci různých psychoterapeutických přístupů. První z uvedených autorů pokračoval v publikační práci v širším pojetí denního
snu, spánku, kreativních procesů, dalších kognitivních procesů a vědomí.
Svoboda (2003), vycházeje z prací výše uvedených autorů, uvádí spektrum terapeutického pouţití imaginace, jak je znázorněno na Obrázku č. 3.

levá

1. Esalenský typ imaginativních her, 2. Imaginativní hry
pomocí drog, 3. Mystická nebo okultně fantazijní cvičení

pravá

1. Humanistické skupinové přístupy, 2. Gestaltistické maratony, 3. T-group imaginativní hry, 4. Transcendentální
terapie nebo zenové meditace

levá

1. Morenovo psychodrama, 2. Geštalt terapie, 3. Psychosyntéza (Assagnioli), 4. Shorrova psychoimaginativní
terapie, 5. Transakční analýza (Berne), 6. Racionálně
emotivní terapie (Ellis)

Levé křídlo

Střed

střed

pravá

Pravé křídlo

1. Afektivní terapie (Izard), 2. Neofreudiánské skupiny
(Fromm, May, Tauber, Green), 3. Evropské školy mentální
imaginace (Desoille, Frétigny a Virel, Leuner, Rigo), 4.
Fokální terapie (Gendlin)
1. Emotivní imaginace (Lazarus), 2. Aktivní imaginace
(Jung), 3. Adlerovské uţití raných vzpomínek

1. Hypnóza, 2. Klasická psychoanalýza, 3. „Náhlé odkrývání“ (Reyher),
4. Modifikace chování – a) systematická desenzitizace (Wolpe), b)
Metody opačného podmiňování (Cautela), c) Implozivní terapie

Obrázek č. 3: Spektrum terapeutického pouţití imaginace (Svoboda, 2003, str. 71).
V rámci metod uvedených v poslední oblasti (pravé křídlo) se potkáváme
s výrazným strukturováním situace z pozice psychoterapeuta, a čím více k levému
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pólu, tím má klient větší volnost v představování. Přibliţně uprostřed tohoto spektra
nacházíme i jméno autora katatymně imaginativní psychoterapie. Tento psychoterapeutický přístup, vzhledem k jeho roli při realizaci empirické části předkládané práce,
zasluhuje větší pozornost, proto se jím zabýváme v příští kapitole.
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2.3 Katatymně imaginativní psychoterapie
Zakladatelem katatymně imaginativní psychoterapie21 (původně byl tento psychoterapeutický směr označován termíny katatymní proţívání obrazů, symboldrama)
je Hanscarl Leuner, německý psychiatr, původně psychoanalytik. Leuner se věnoval
výzkumu účinných faktorů v psychoanalytické terapii. Postupně po letech systematického zkoumání denního snu vypracoval koncept experimentálního katatymního22
proţívání obrazů – coţ byl první pracovní název pro KIP (Leuner, 1994a). Při úvodní
charakteristice KIP je nutno zmínit, ţe se jedná o psychoterapeutický směr vycházející z tradic evropské hlubinné psychologie, který předpokládá, ţe při zadání relativně
vágního motivu v imaginaci během denního snu dochází k manifestaci klientových
nevědomých obsahů a konfliktů, odporu, obranných mechanizmů, fantazií a motivů
(Kottje-Birnbacher, 2001). S těmito obsahy se pracuje jednak uţ během denního snu,
protoţe v případě KIP se jedná o provázení klienta během imaginace (takovýto denní
sen má oproti jiným metodám uvedeným přehledově v předchozí kapitole nespornou
výhodu v tom, ţe terapeut můţe vstupovat do imaginace a „procházet“ obrazem společně s klientem), jednak během dalších čistě verbálních sezení, kde se se získaným
materiálem dále pracuje. Prostřednictvím denního snu se klient a terapeut postupně
dostávají k jednotlivým smyslovým komponentám událostí v minulosti, vytrhávají je
z kontextu v minulosti strukturovaných schémat a znovu je propracují v novém kontextu, v nových souvislostech (d´Arcais-Strotmann, 1997).
Jak jiţ bylo uvedeno, teoretický rámec pro KIP nacházíme v hlubinně psychologických přístupech a kromě klasické psychoanalýzy je pro KIP důleţitá i jungiánská
psychologie, egopsychologie, daseinsanalýza a teorie vazby (Leuner, 1994b). Ullmann (2005, str. 88–89) popisuje KIP jako „…víc neţ jenom hlubinně psychologicky
fundovanou psychoterapii, která vyuţívá materiál z denního snu (imaginace). Denní
21

Alternativně k celému názvu směru je pouţito i zkratky KIP, sestávající z počátečních písmen slov

plného názvu katatymně imaginativní psychoterapie.
22

Katatymní – kata je z řeckého „podle“ nebo v „závislosti na“; thymos je z řeckého „duše“, v tomto

kontextu myšleno emocionalita; Leuner (1994a, s. 2) uvádí, ţe termín katatymní byl do německé psychiatrie zaveden Maierem, aby označil závislost na emocích nebo afektech. V tomto smyslu rozumíme
termínu katatymní jako spojený s emocemi, navázaný na emoce.
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sen je zde integrální součástí metody – ať uţ v podobě časově ohraničených, transu
podobných imaginací, nebo v podobě přepracování materiálu, který se následně
z obsahů denního snu (imaginace) vynoří. V interakci obou uvedených forem vzniká
ono mixtum compositum názornosti a emocionální výstiţnosti, které je charakteristické pro řečový i činnostní dialog.“
KIP jako terapeutický přístup je účinná především na třech úrovních (Kottje-Birnbacher, 2001; Uhrová, 2005)23:
prostřednictvím imaginovaného obrazu dochází k zobrazení a zpracování nevědomých konfliktů na symbolické rovině,
dochází k aktivování zdrojů, posilnění struktury Já, vznikají moţnosti vyplnění
afektivních mezer skrze imaginované obrazy a proţitky v nich,
napomáhá rozvoji tvořivosti.
Tradičně se KIP člení na tři stupně: základní stupeň, střední stupeň a vyšší
stupeň (Leuner, 1994b), přičemţ na kaţdém stupni jsou zadávány odlišné imaginativní motivy a pracuje se s odlišnými, podle terminologie Leunera reţijními principy.
Motivy slouţí v katatymně imaginativní psychoterapii jako uvedení do denního snu
a také jako jádro pro symbolické zhuštění vnitřních tendencí klienta. (Ullmann, 2001)
Podrobnější přehled jednotlivých motivů a reţijních principů je uveden v Tabulce č. 4.
Reţijní principy nemusí být z uvedeného přehledu jednoznačně srozumitelné.
Uhrová (2005, str. 38–39) pouţívá pro pojmenování reţijních principů označení techniky intervenování a uvádí jejich výčet v mírně pozměněné podobě: krmení a smíření
se (cílem je kontakt s odštěpenými nebo ambivalentně obsazenými objektovými reprezentacemi), konfrontace se symbolem (terapeut vede klienta k tomu, aby situaci,
která v něm vyvolává pocity strachu či úzkosti, neunikl, aby se pokusil ji vydrţet
a ověřoval si tak svoje moţnosti), aktivizování pozitivně zabarvených narcistických
scén

(prostřednictvím

regrese

umoţnit

klientovi

proţít

pozitivní

zkušenosti

s primárním objektem) a pouţití vnitřních pomocníků (podpora rozvíjení zdrojů).
Jak jiţ z výše uvedeného vyplývá, jednotlivé motivy zadáváme cíleně ve vztahu k aktuálně proţívané ţivotní situaci klienta nebo také s potenciálem oslovení té23

Zde se dostáváme k popisu účinných faktorů v katatymně imaginativní psychoterapii, jak jiţ bylo

naznačeno v závěru kapitoly 2.1.1.
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mat pro další vývoj klienta. Mezi uvedenými motivy, zadávanými postupně v průběhu
psychoterapeutických sezení, má osobitou pozici tzv. test květu, v originále Blumentest. Na začátku psychoterapeutické práce, po provedení podrobné diagnostiky
a získání anamnézy (můţe být vyuţito například OPD-224 – aktuální verze operacionalizované psychodynamické diagnostiky z r. 2006) se v podobě malého „cvičení“
zařazuje jiţ zmiňovaný test květu, o kterém uvedeme více informací v následující
podkapitole.

Stupeň
Základní

Terapeutická technika
Nácvikové předcházení
Rozvíjení kreativních
imaginací
Malování imaginativních
obsahů

Režijní princip
Usmíření

Dům
Okraj lesa
Vztahová osoba
Sexualita (autostop,
růţový keř)

Asociativní předcházení

Kráčející

Lev (agresivita)

Prohlídka vlastního těla

Motiv
Louka
Potok (po proudu
i proti proudu)
Kopec

Střední

Já-ideál

Vyšší

Jeskyně

Přiblíţení

Noční sen

Fokusování aktuálních
konfliktů
Uspokojení archaických
potřeb
Propracování
Analýza přenosu
Kombinace s konveční
psychoanalýzou

Močál
Sopka
Stará tlustá kniha

Konfrontace se
symboly

Zdolávání a zjemňování
Magické tekutiny

Tabulka č. 4: Přehled intervencí, motivů a reţijních principů v KIP (uvedeno podle
Leuner, 1994b, str. 64).

24

OPD – zkratka pro Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik, jedná se o diagnostický ma-

nuál popisující individuální duševní konstituci klienta na pěti osách – proţívání nemoci a předpoklady
léčby, vztah, konflikt, struktura, psychické a psychosomatické poruchy (Arbeitskreis OPD, 2009).
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Z popisu katatymně imaginativní psychoterapie je také zřejmé, ţe její pouţívání bude mít rovněţ limity. V přednášce Pokorného a Kächeleho25 autoři uvádějí
indikace a kontraindikace pouţití KIP. Jako prognosticky výhodná situace je popsána
ta, kdy se symptomy objevují u pacienta kratší dobu neţ tři roky, u stavů spojených
s úzkostí, u fobií, depresivních neuróz a tam, kde je klient spíše motivovaný a aktivní.
Jako prognosticky nepříznivou označují potom situaci, kdy je inteligenční kvocient
pacienta menší neţ 85, u pacienta ve stavu akutní psychózy nebo s projevy organických změn mozku. Prognosticky nepříznivá je také situace, kdy je pacient ve stavu
těţkého depresivního ladění anebo mu chybí motivace pro léčbu.
Terapeutická práce v rámci KIP předpokládá, ţe primární proces jako proces,
kterým operuje nevědomí, je aktivizován v průběhu imaginativní části psychoterapeutického sezení. Toto konstatování vychází mimo jiné z charakteristik podobností
a rozdílů mezi denním a nočním snem. Rozdíly mezi denním a nočním snem nepochybně existují, ale také zde nacházíme mnoho společných rysů. Leuner (1994a)
konstatuje, ţe denní sen se podobá nočnímu snu například v obranných mechanizmech, prostřednictvím kterých působí primární proces jak v nočním, tak
i v denním snu (jako například přesunutí nebo zhuštění). Další podobnost denního
a nočního snu nachází Leuner v pojetí času – minulost, přítomnost i budoucnost se
prolínají a existuje jenom momentální přítomnost. Právě práce primárního procesu
a jeho obsahy pramenící v nevědomí jsou důleţitým východiskem při práci s KIP.
V podstatě ani hlavním cílem Freudovy psychoanalýzy nebylo odstranění symptomů
nebo vyléčení nemoci, ale jádro spočívalo ve snaze učinit nevědomé (potlačené, odštěpené, ohroţující) vědomým. Při objasnění metod, které pouţíváme při analýze
psychoterapeutických sezení, je důleţité alespoň ve zkratce uvést, ze kterých poznatků vycházíme při definování primárního a sekundárního procesu, proto odkazujeme čtenáře na kapitolu stejnojmenného názvu.

25

Toto téma zmínili autoři v rámci přednášky s názvem „Kann Imagination heilen? Katathym-

imaginative Psychotherapie (KIP)“ dne 26. 1. 2004 na Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Universität Ulm.
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2.3.1 Iniciální denní sen
Jiţ v předchozí kapitole bylo zmíněno, ţe při práci s metodou katatymně imaginativní psychoterapie se ke konci úvodní nebo jedné z prvních psychoterapeutických hodin zařazuje jednoduchý test, tzv. test květu nebo Blumentest. Blumentest
bývá také označován jako iniciální denní sen, přičemţ iniciálním snem obecně se
například v analytické terapii myslí první sen pacienta v počátcích léčby (Dieckmann,
2010). Na začátku této podkapitoly stručně popíšeme, v čem tento test květu spočívá
a jaká je úvodní instrukce směřována ke klientovi.
Po absolvování úvodní diagnostiky je tedy klient poţádán o provedení malého
cvičení. Můţe si zavřít oči a pokusit se uvolnit do té míry, jak je to moţné (případně
je provedena řízená relaxace nebo můţou být vyuţity techniky základních cvičení
z autogenního tréninku, pokud klient tuto techniku ovládá, moţné je i vyuţití progresivní svalové relaxace podle Jacobsona26). Následně ho terapeut instruuje k tomu,
aby si před svým vnitřním zrakem představil jakýkoli květ, cokoliv jiného se v jeho
představě objeví, je také pořádku. Poté, co si klient vybaví konkrétní obraz, ho terapeut tímto obrazem provází – snaţí se prozkoumat rostlinu, vnímat, jakým způsobem
působí na jednotlivé smysly, popisovat, jaké pocity vyvolává a jak se klient v daném
obraze cítí.
Tento test květu se obvykle vyuţívá na začátku psychoterapie s KIP, přičemţ
mnohokrát klienti zjistí, ţe daná květina se v mnohých ohledech podobá jim samotným. V imaginovaném květu můţeme pozorovat některé charakteristiky klientova
sebeobrazu, reprezentace Já i znaky jeho aktuální ţivotní situace – i proto má tento
motiv mírně konfrontační charakter (Uhrová, 2005; Kottje-Birnbacher, 2001). Na tomto místě ale musíme zdůraznit, ţe v této fázi psychoterapeutické práce s testem květu nepracujeme konfrontačně, ale jenom klienta doprovázíme 27, i kdyţ daný motiv má

26

Leuner konstatuje, ţe klient můţe zaţít denní sen i bez jakékoli instrukce k relaxaci. Uvádí také

vlastní experimenty s respiračním feedbackem, který výrazně napomáhal i netrénovaným osobám
k hluboce relaxovanému stavu jiţ po pěti půlhodinových sezeních v časovém horizontu jednoho aţ
dvou týdnů (Leuner, 1994b, s. 48–49).
27

Viz terapeutická technika a reţijní princip základního stupně, jak jsou uvedeny v Tabulce č. 4 na

str. 40.
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potenciál k oslovení problematičtějších míst v sebeobrazu klienta a s nimi spojených
emocí. Luborsky (2000) popisuje tzv. centrální vztahový konflikt28 (původní název zní
Core Conflictual Relationship Theme a existuje několik moţností, jak jej měřit – dotazníky, analýzou psychoterapeutických rozhovorů apod.), který se z pohledu katatymně imaginativní psychoterapie také stává zřetelným prostřednictvím denního snu
(Ullmann, 2004).
2.3.2 Setting psychoterapeutických sezení s KIP
Jak jiţ bylo zmíněno, katatymně imaginativní psychoterapie vychází z tradice
evropských psychodynamických směrů. Tomuto také odpovídá struktura a forma
práce s klientem. Cílem psychoterapeutických sezení je potom, obecně řečeno, zachycení vnitřního konfliktu klienta a podpora při jeho řešení a také podpora klientova
zdravého seberozvoje. Tohoto cíle se snaţí terapeut a klient dosáhnout
v pravidelných setkáních, většinou ve frekvenci jedenkrát týdně. Kottje-Birnbacher
(2001) uvádí, ţe léčba trvá průměrně 25–50 sezení, nicméně moţná je také léčba
dlouhodobější, v počtu 80–100 sezení. Většinou je pozice klienta a terapeuta vsedě,
naproti nebo angulárně, někteří klienti potom během imaginování preferují polohu
vleţe.
Zmiňujeme imaginativní část sezení, a dostáváme se tedy také k frekvenci
imaginování. Průběh psychoterapie s pouţitím katatymně imaginativní psychoterapie
zachycuje schéma na Obrázku č. 4, které popisuje střídání verbálních a imaginativních sezení.

28

O této metodě se zmiňujeme v kapitole 2.1.1 v sekci věnované procesovému výzkumu

v psychoterapii.
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Legenda: HPPI – Hlubinně psychologické první interview, IDS – Iniciální denní sen, PR – Porozho29

vor , KR – Kresba, VS – Verbální sezení, IS – Imaginativní sezení.

Obrázek č. 4: Schéma průběhu terapeutických sezení v katatymně imaginativní psychoterapii (Uhrová, 2005, str. 33).

Z tohoto obrázku je zřejmé, ţe v rámci katatymně imaginativní psychoterapie
se relativně pravidelně střídají čistě verbální sezení se sezeními s řízeným denním
snem, v jehoţ rámci imaginuje klient některý z motivů uvedených v Tabulce č. 2.30
Psychoterapeutickou práci s klientem vţdy začínáme verbálním sezením, kde se
v pozici terapeuta snaţíme o úvodní diagnostiku, zmapování aktuální ţivotní situace
klienta, vytvoření předpokladů o osobnostní struktuře klienta, o převládajícím konfliktu i vztahových schématech. Terapeut se rovněţ snaţí identifikovat zdroje a cíle klienta (Kottje-Birnbacher, 2001). V dalším průběhu psychoterapie se jiţ střídají verbální sezení se sezeními s imaginací. Z Obrázku č. 4 je rovněţ patrné, ţe na imaginativní sezení navazuje kresba libovolné části imaginovaného obrazu, kterou klient realizuje individuálně, po ukončení sezení. Materiál v podobě kresby31 a také materiál
29

Termínem porozhovor označujeme následný rozhovor po ukončení fáze imaginace. Toto označení

pouţíváme i následně v celém dalším textu.
30

Katatymně imaginativní psychoterapie se od jejího prvního koncipování Leunerem také dál vyvíjí,

proto se v současnosti jiţ netrvá na přesném pořadí motivů nebo výhradně na zadávání uvedených
motivů. K imaginaci lze vyuţít také individuální symboly klienta objevující se například v nočních
snech apod.
31

Není nezbytné, aby se klient věnoval pouze kreslení imaginace. Moţné je samozřejmě si průběh

celé imaginace zapsat anebo poţádat klienta o kresbu i o zápis. Nakreslení jakékoli části imaginovaného obrazu je však v jistém smyslu pokračováním imaginovaného obrazu v kvalitě velice podobné
dennímu snu – v podobě barev, tvarů, prostoru, s moţností zachycení i těch aspektů, které klient ne-
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z imaginace je potom dále zpracováván ve verbálních sezeních, dokud nevznikne
potřeba dalšího sezení s imaginací s určitým konkrétním motivem (Ullmann, 2001).
Výše je popsáno střídání verbálních a imaginativních sezení v průběhu celé
psychoterapeutické práce s vyuţitím katatymně imaginativní psychoterapie. Zatím
však nebylo zmíněno, jak konkrétně probíhá sezení s imaginací. Podrobný popis
imaginativního sezení je pro tuto práci důleţitý především proto, abychom jasně vysvětlili strukturu psychoterapeutických sezení, které jsme realizovali s dobrovolníky
ve výzkumné části této práce.
Sezení při práci s katatymně imaginativní psychoterapií je standardně sloţeno
ze tří základních částí, a to předrozhovoru32, imaginace a porozhovoru (Uhrová,
2005; Kottje-Birnbacher, 2001). Předrozhovor neboli úvodní rozhovor je důleţitý
z několika hledisek:
slouţí pro objasnění aktuální ţivotní situace klienta,
slouţí rovněţ pro vzájemné sladění klienta a terapeuta, pro orientaci terapeuta
v klientově světě,
umoţňuje navázání kontaktu a vytvoření bezpečné a pozitivní atmosféry.
Po tomto úvodním rozhovoru následuje imaginativní část sezení. Terapeut se
jiţ zorientoval v situaci klienta a zváţil moţnost zadání motivu k imaginativnímu obrazu, který klientovi po zváţení okolností, situace, diagnostických závěrů nabídne.
Terapeut tedy klienta instruuje k tomu, aby si našel příjemnou a pohodlnou polohu
těla vsedě v křesle či vleţe na pohovce podle toho, jaká je preference ze strany klienta. Následně ho vybídne k tomu, aby si zavřel oči a pokusil se soustředit na sebe,
s tím, ţe všechno, co je kolem a mohlo by vyrušovat (zvuky, myšlenky, další podněty), se stane nepodstatným a důleţité bude jen a pouze to, co se bude dít v něm nebo před jeho vnitřním zrakem33. Vrátíme se ještě na okamţik k zavření očí – mít za-

chce nebo není z různých důvodů schopen verbalizovat (Albrich, 2003). Samozřejmě kresba zde získává také do jisté míry arteterapeutický potenciál – co si mohu dovolit, jak naloţit s prostorem, kdy
obraz ukončit.
32

Termínem předrozhovor máme v této práci na mysli úvodní část sezení, která je zakončena začát-

kem fáze krátké relaxace. Toto označení pouţíváme i následně v celém dalším textu.
33

Při zadávání motivu je vhodné se vyhýbat výrazům odkazujícím na to, ţe klient představu „uvidí“ –

někteří klienti pociťují nejistotu v tom, ţe daný obraz ve skutečnosti „nevidí“, pouze je to jakoby „myš-
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vřené oči samozřejmě není podmínkou a je moţné imaginovat i s otevřenými očima,
ale většina klientů preferuje imaginovat se zavřenými očima či je zavírá spontánně
i bez instrukce (Leuner, 1994b). Potom mohou následovat pouze instrukce
k celkovému uvolnění svalů celého těla nebo je moţné vyuţít progresivní svalovou
relaxaci dle Jacobsona či základní cvičení autogenního tréninku. Pokud má klient jiţ
natrénovanou práci s podobnými relaxačními technikami nebo některou z nich, je
rovněţ moţné instruovat klienta k celkovému uvolnění a zklidnění organizmu způsobem, který zná. Po takovéto relaxaci je klient postupně uveden do imaginace, např.
postupnými instrukcemi typu: „Kdyţ se vám nyní povedlo docílit jistého stupně uvolnění, tak bych vás chtěl/a poprosit, abyste si (příp. s pokračováním: před svým vnitřním zrakem) zkusil/a představit jakýkoliv květ (louku, dům, okraj lesa apod.). Cokoliv
jiného se objeví ve vaší představě, je v pořádku. Aţ se vám objeví vaše představa,
tak mi o ní prosím řekněte, abych vás v ní mohl/a dále provázet…“ Takovéto instrukce v zásadě nechávají aktivitu na klientovi – on se má obrátit do svého vnitřního světa, být aktivní při popisování představy a procházení obrazem, přičemţ terapeut klienta spíše provází a podporuje. Proto je během imaginativní fáze terapeut v roli empatického, podporujícího, přátelského průvodce, který se zároveň do jisté míry drţí
v pozadí. Terapeut by se měl rozhodně přizpůsobovat klientovu osobnímu tempu,
které můţe být u různých klientů odlišné. Na druhé straně má terapeut moţnost
i strukturujícím způsobem do imaginace v případě potřeby zasáhnout, například ve
smyslu poskytnutí podpory, navrhování alternativ, varováním před nebezpečím. Některé reţijní principy, jak je popisuje Leuner (1994b), mají rovněţ podobu konkrétních
nabídek v konfliktních nebo sloţitějších situacích („Kdybyste v tuto chvíli potřeboval/a
nějakého pomocníka nebo někoho, kdo by vám mohl poradit, třeba by to šlo si ho
zkusit představit a zeptat se ho.“). Obecně se v imaginaci snaţíme o vedení klienta
ke vnímání prostřednictvím různých smyslových modalit a uvědomování si aktuálně
proţívaných emocí. Dalším aspektem je potom splnění přání na imaginativní rovině,
kdy se terapeut klienta ptá, co by si klient přál udělat, a provází ho při případném plnění přání. Zároveň to je pro klienta signálem, ţe terapeut bere jeho přání váţně
a pomáhá mu při jejich rozvíjení (Leuner, 1994; Kottje-Birnbacher, 2001).
lená“ představa. Klient nemusí mít nutně svou představu vizuálně před sebou. I proto po zadání motivu vţdy doplňujeme instrukci konstatováním: „I cokoliv jiného se ve vaší představě objeví, je
v pořádku.“
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Imaginativní část sezení můţe trvat přibliţně od několika minut aţ po cca 40
minut, přičemţ většinou trvá imaginativní část sezení 15–20 minut. Terapeut pozvolna ukončí imaginovaný obraz, nejlépe v pozitivní nebo alespoň neutrální části imaginovaného obrazu tak, ţe instruuje klienta k tomu, aby postupně nechal imaginovaný
obraz ustoupit do pozadí, vyblednout, ztratit se. Následně je klient instruován
k otevření očí, případně aktivaci svalových skupin (Uhrová, 2005). Po imaginaci následuje porozhovor, kdy terapeut společně s klientem znovu prochází obrazem, probírají jednotlivé momenty, které byly významné či nečekané, v klientovi přitom stále
doznívají pocity a dojmy z imaginovaného obrazu. I v porozhovoru se terapeut ptá na
to, jak se klient má, jaké je jeho aktuální proţívání a jak se momentálně cítí.
Kdyţ se zpětně vrátíme k Obrázku č. 4, vidíme, ţe k samotnému zpracování
záţitku a celého imaginovaného obrazu dochází většinou aţ v průběhu dalšího setkání, jednoho nebo několika verbálních sezení. Klient potřebuje na zpracování dojmů a pocitů většinou čas a je ze strany terapeuta instruován k tomu, aby cokoliv
z imaginace zapsal nebo nakreslil, přičemţ v těchto souvislostech se mu často objevují další nápady k imaginovanému obrazu. Na další sezení tedy dle schématu uvedeného na Obrázku č. 4 přichází klient s kresbou nebo písemným záznamem a společně s terapeutem začínají hodinu prostřednictvím návratu k imaginaci přes kresbu
a rozhovor o proţitém obrazu. Je moţné, ţe na podkladu imaginovaného obrazu narazí při zpracovávání imaginace na témata klientova sebeobrazu, vztahů k důleţitým
osobám, některých typických vzorců chování klienta nebo také nových cílů, které se
postupně objevily (Ullmann, 2001; Kottje-Birnbacher, 2001).

47

2.4 Primární a sekundární proces

…přání bylo otcem myšlenky…
Sigmund Freud poprvé zmiňuje primární proces v díle Výklad snů, konkrétněji
ve známé sedmé kapitole, kde nacházíme označení Primärvorgang und Sekundärvorgang – neboli v českém překladu prvotný pochod a druhotný pochod. „Psychický
pochod, který připouští jen první soustava, budu nyní nazývat pochodem prvotním;
pochod, který vyplývá ze zadrţování druhou soustavou, pochodem druhotným.“
(Freud, 1929, s. 361). První soustavu nazývá nevědomím a do něj umisťuje popud
ke snu, nevědomí je podle něj tím činitelem, který udává hybnou sílu pro sen.
Freud však nebyl historicky prvním odborníkem, který ve své práci rozlišuje dva
způsoby myšlení – racionální a iracionální myšlení, podobně jako termín nevědomí
nacházíme také v jiných pracích, neţ jsou pouze práce Sigmunda Freuda. U Freuda
se na přelomu století spojilo nadání spisovatele i vědce a jeho myšlenky se týkaly
především aplikace těchto, nikoliv pouze jím zmiňovaných myšlenek do lékařské
praxe, medicínského kontextu. Například u Freudova supervizora, Meyerta, nacházíme rozlišení primárního a sekundárního ega (Holt, 2009). Odkazy na nevědomé
pohnutky, přání nebo vnitřní konflikt emocí, přání nebo vzpomínek nacházíme
i v pracích dalších autorů před Freudem, např. pojednání o katarzi uţ u Aristotela,
uvaţování o vnitřním konfliktu také u Pascala, Shakespeara a u mnoha dalších (Bateman, Brown, Pedder, 2000).
Souhrnně lze konstatovat, ţe dle Freuda je:
primární proces regresivní, chaotický, pudový, orientovaný na uspokojení přání, primitivní, je přítomný od narození, operuje jím nevědomí;
sekundární proces je racionální, logický, uspořádaný, na realitu orientovaný,
strukturovaný, vyvíjí se postupně v průběhu ţivota, operuje jím vědomí.
Podrobněji jsou popsány rozdíly mezi primárním a sekundárním procesem
z hlavních metapsychologických hledisek v Tabulce č. 5.
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PRIMÁRNÍ PROCES

SEKUNDÁRNÍ PROCES
DYNAMICKÝ POHLED
Zaměřen na myšlenkovou totoţnost

Zaměřen na totoţnost ve vnímání (kon-

(abstraktnější, nehalucinatorní myšlení),

krétní, halucinatorní ideace), splnění

dosaţení uspokojení prostřednictvím

přání nejkratší cestou.

reality.
EKONOMICKÝ POHLED
Pudová energie je vázaná, velká část jí

Pudová energie je volná a lehce schopná vybití prostřednictvím zhuštění a přesunutí, ideace má katexi z nevědomých

je udrţována ve stavu klidu, uvolnění je
inhibováno prostřednictvím významu hyperkatexe. Syntetické, racionální funkce

přání, ale nemá předvědomou katexi.

jsou spojeny s hyperkatexí.

TOPOGRAFICKÝ POHLED
Většinou nevědomý, ale ne nutně. Iracionální procesy jsou uskutečňovány pou-

Většinou vědomý, ale ne nevyhnutně.

ze s myšlenkami, které jsou potlačeny.
STRUKTURÁLNÍ POHLED
Proces, který vyplývá ze zadrţování

Jediný proces, který připouští první sou-

ukládaných obsahů druhotní soustavou,

stava – nevědomí.

předvědomím a vědomím.
ADAPTIVNÍ POHLED

Ovlivněn afekty, řízen principem slasti,
hledá uspokojení nejkratší cestou.

Umoţňuje vhodné efektivní akce pro dosaţení uspokojení. Afekty jsou omezeny
na signální veličiny.

VÝVOJOVÝ POHLED

Přítomný v zárodku od počátku, sekunJe přítomný od počátku, i kdyţ v čisté

dární proces se rozvíjí v průběhu ţivota a

podobě se jedná o fikci, je regresivní.

brzdí a překrývá primární proces aţ relativně později.

Tabulka č. 5: Hlavní teze popisující teorii myšlení odvozeny z prací Freuda (Holt,
2009, str. 5).
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Novější pohledy popisují primární proces jako spojený s představami a imaginací, holistický, obrazný a emocionální, zatímco sekundární proces je spíše označován jako racionální, verbální a logický (Uhrová, 2004).
Ve Výkladu snů Freud popisuje zhuštění a přesunutí jako základní mechanizmy dále definovaného primárního procesu. Pohledy na primární proces se samozřejmě od dob Sigmunda Freuda změnily, ale ukazuje se, ţe rozlišení těchto dvou
modů – primárního a sekundárního procesu – můţe být uţitečné i z hlediska moderních neurověd, jak je pojednáno v následující kapitole.
Robert Holt, ţák Murraye a později blízký spolupracovník Rapaporta, se jiţ
několik desetiletí věnuje práci na skórovacím systému primárně procesových manifestací v odpovědích na tabule Rorschachova testu. Jeho přístup má několik neoddiskutovatelných výhod – operacionalizuje jeden z hlavních termínů Freudovy teorie,
rozšiřuje moţnosti analýzy narativního materiálu a umoţňuje výzkum teoretického
konceptu ve vztahu k pozorovatelnému chování. Pine a Holt (1960, s. 377) jiţ
v dřívějších pracích o vztahu kreativity a primárního procesu dospěli mimo jiné
k závěru, ţe módy vyjádření a kontroly primárního procesu (pravděpodobně začínající jiţ v raném dětství) se postupně zobecňují (generalizují) jako široce uplatnitelné
kognitivní styly, které se odráţí ve všech oblastech myšlení. Holt se snaţí o přepracování koncepce primárního a sekundárního procesu z hlediska vývojových aspektů
– preverbální a presymbolické funkce. Primární proces podle něho není chaotický
a nestrukturovaný, ale operuje svou vlastní logikou (argumenty pro toto tvrzení nachází v opakujících se snech, v operacích se systémem vzpomínek apod.). Při charakteristice vývojových aspektů primárního procesu vychází z Piagetovy teorie kognitivního vývoje a primární proces chápe jako způsob nebo styl myšlení, který můţe
být autistický, orientovaný na splnění přání a jistým způsobem magický (Holt, 1976;
Holt, 1967). Holt cituje Krise a pouţívá termín „regrese ve sluţbách ega“ a uvádí, ţe
během mnoha kreativních procesů ego můţe vyuţívat cíleně primární proces, a ne
jenom být jím zahlceno (Holt, 2009; Martindale, 1990; Švanda, 2010).
Souhrnně je moţné konstatovat, ţe Holt operacionalizuje jeden ze základních
konceptů Freudovy teorie. Tvrdí, ţe produkty, výsledky primárně procesového myšlení, jsou pozorovatelné a spolehlivě kvantifikovatelné a ţe takovéto kvantifikace jsou
uţitečné pro tvorbu nového poznání – nových poznatků pro výzkum a klinickou praxi.
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Při psychoterapeutické práci, přičemţ zde nemáme na mysli výhradně práci
s přístupem katatymně imaginativní psychoterapie, většinou dochází k aktivaci implicitních schémat a preverbálního proţívání v první části, následně se toto proţívání
zobrazuje v podobě imaginace nebo prostřednictvím narace a následuje reflexe. Dle
klasických přístupů by primární proces jako médium slouţil v první a druhé části psychoterapeutických sezení, tedy při aktivaci implicitních schémat a při jejich zobrazování (Stigler, Pokorný, 2000). Uhrová (2005) konstatuje, ţe KIP prostřednictvím zadávání relativně vágních, neurčitých motivů, které klient rozvíjí v rámci imaginativní
fáze sezení, má potenciál oslovovat procedurální schémata a obsahy emocionální
paměti související s primárním procesem. A i přesto, ţe fáze imaginace dle uvedené
autorky (Uhrová, 2005, str. 68) aktivizuje primární proces, intervence ze strany terapeuta i do této fáze vnášejí prvky sekundárního procesu. Salvisberg, Stigler a Maxeiner (2000, str. 32) podobně uvádějí, ţe v sekundárním procesu jsou uloţeny reprezentace reálních věcí. V primárním procesu jsou uloţeny ty samé obsahy, ale ne
z vlastní vůle, ale stávají se nositeli subjektivních, emočně významných záţitků. Jinak řečeno, pomocí sekundárního procesu získáváme poznání orientované na vnější
realitu a prostřednictvím primárního procesu získáváme poznání orientované na
vnitřní, emocionálně-duševní realitu. Jak uvádějí Stigler a Pokorný (2008, str. 276),
„…primární proces je aktivní dnem i nocí34. Komplementární a paralelně aktivní
sekundární proces je v průběhu spánku utlumen na minimum. Tím přenechává primárnímu procesu široké pole k utváření všeho, co se ve spánku můţe odehrát,
zejména pak snů. A sotva se stráţce (vnější) reality stáhl do pozadí, sen začne vyvolávat pocit, ţe se ve skutečné realitě nacházíme.“

34

Mohlo by se zdát, ţe primární proces je aktivní ve snech a sekundární proces během dne, během

bdění. Nemusí tomu tak být nutně. Stigler a Pokorný (2008, str. 276) konstatují: „Zde nejde o to snít
nebo bdít, o primární nebo sekundární proces: mohu podřimovat a asociativně odbíhat od tématu,
v duchu si pobrukovat melodii, čmárat po papíře – a jiţ je ve hře primární proces.“
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2.5 Neurobiologické základy a psychoanalytická koncepce
„Vždyť tělo je původně nositelem všech základních lidských impulzů, citových hnutí
a motivací a zůstává i nadále spojeno s jejich diferenciací na psychické úrovni. Tělem se dotýkáme, senzomotoricky poznáváme okolní prostředí, tělesně milujeme,
tělo je nositelem naší jedinečnosti, našeho narcismu a výkonnosti, ale i našich hranic.“
(Poněšický, 2008, str. 631)
Při úvodní charakteristice rámce zkoumání procesu psychoterapie v této rigorózní práci je nutné ujasnit si definici nebo oblast zkoumání. Jak definovat rámec
psychoanalyticky orientovaných psychoterapeutických sezení, k jakému úhlu pohledu
se přiklonit35? Jak jiţ bylo zmíněno výše, Kächele, Schachter a Thomä (2009, str. 4)
se přiklánějí k východisku, ţe psychoanalýza36 je vědou o vnitřní zkušenosti, vědomé
i nevědomé, dalo by se také říci vědou o psychologických reprezentacích a procesech, jak bylo zmíněno výše. Psychoanalýza tedy není naukou o chování, není také
neurovědou. Z pozorovatelných projevů usuzujeme na vnitřní zkušenost, vnitřní proţitek, a to jak vědomý, tak i nevědomý.37 Povaţujeme za potřebné tento rámec uvést,
protoţe pokud budeme v této podkapitole uvádět odkazy na propojení fyziologických
ukazatelů s individuálními proţitky emocí a významných momentů v průběhu psychoterapeutického sezení, nemáme na mysli přímé kauzální souvislosti. Fyziologické
ukazatele vnímáme v tomto smyslu jako indikátory psychofyziologického stavu organizmu bez konstatování příčinného vztahu. Na druhé straně však není pochyb o tom,

35

Extrémní pozice především vůči zakladateli psychoanalýzy Sigmundu Freudovi se projevují v tom,

ţe část odborníků jej povaţuje za největšího myslitele dvacátého století, zatímco další část ho povaţuje za největšího podvodníka v dějinách psychologie (Hunt, 2000).
36

V tomto případě nemáme na mysli pouze klasickou psychoanalýzu, ale i další psychoterapeutické

směry z ní vycházející, které jsou označovány rovněţ jako psychodynamické přístupy či hlubinná psychologie.
37

Poněšický (2008) v souladu s Gedem konstatuje, ţe psychoanalýza se kromě obsahů (obsahy jsou

např. problémy) má zabývat také (objektivními) změnami psychiky, které odpovídají novým funkčním
uspořádáním v mozku.
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ţe vizuální představování aktivuje také smyslové proţívání (Seithe, 2000) a má potenciál se zrcadlit rovněţ ve změnách psychofyziologických ukazatelů prostřednictvím metody biofeedback. Zároveň jsme si vědomi toho, ţe fyziologické odpovědi
vegetativního nervového systému na různé emoční výchylky jsou stejné (Wilke, Bajger, 2005).
Nahlédněme na Freudův koncept primárního a sekundárního procesu ještě
z jiného úhlu pohledu, kterým je současná neurobiologie a poznatky neurobiologického výzkumu38. Na jedné straně Deneke ve sborníku vydaném při příleţitosti ţivotního jubilea Wolfganga Mertense39 (Geus, Mertens, 2007, s. 81) konstatuje, ţe
„…pokud se podíváme na údaje o fungování mozku, zjistíme, ţe celkový počet synapsí40 jenom v kůře mozkové se odhaduje na bilion aţ biliardu. Jestliţe vezmeme
v úvahu vysoký stupeň komplexnosti a mnohočetnou výměnu signálů mezi odlišnými
a úkolově-specifickými oblastmi mozku, je krajně nepravděpodobné, ţe v rámci této
sítě by měla existovat anatomicko-morfologicky nebo funkčně vymezená entita – nevědomí, které by ještě mělo disponovat vlastním specifickým způsobem fungování.
Navíc psychická energie, která ve Freudově konceptu nevědomí hraje centrální roli,
jednoznačně neexistuje. Tedy je nutné vyjádřit vůči Freudově systémové koncepci
nevědomí silné pochybnosti.“ Na druhé straně existuje intenzivní diskuze mezi neurobiology a psychoanalytiky, která se například zrcadlí ve vydávání časopisu Neuro-Psychoanalysis od roku 1999.41 Odhlédneme-li od pochybností o existenci nevědomí, zjistíme, ţe většina neurobiologů a kognitivních vědců minimálně uznává, ţe
duševno-duchovní pochody a obsahy, které zůstávají neuvědomené, mohou ovlivnit
a formovat ty duševno-duchovní pochody a obsahy, které jsou vědomé (Deneke,
1999). Příklady pro toto tvrzení najdeme například v oblasti vnímání, percepce –
vnímáme různé objekty ve světě kolem nás, ale uţ si neuvědomujeme způsoby, kterými určujeme jejich velikost či tvar, i kdyţ výsledky takovýchto ne plně vědomých
procesů pouţíváme pro svoji orientaci nebo v rámci své další aktivity. Dalším příkla38

V českém jazyce doporučujeme pro bliţší informace publikaci zabývající se afektivní neurobiologií

s názvem Citový mozek autorů Motlová a Koukolík (2006).
39

Wolfgang Mertens je profesorem v oboru klinická psychologie a psychoanalýza působícím na

Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově.
40

V době, kdy Freud ţil a působil, synapse vůbec nebyla objevena.

41

V roce 2000 byla udělena Nobelova cena za medicínu Ericu Kandelovi, který se významně zaslouţil

o rozvoj dialogu mezi neurovědci a psychoanalytiky.
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dem potvrzení psychoanalytického konceptu z pohledu neurobiologie je zkoumání
principu slasti. Principu slasti je z pohledu dnešních afektivních neurověd přiřazena
funkce tzv. seeking systems (hledající systémy), které patří k základní emoční výbavě člověka podobně jako systémy zlosti, strachu či paniky (Stigler, Pokorný, 2008).
Poněšický (2008) uvádí, ţe dopamin, jenţ je syntetizován i v noci, aktivuje tyto hledající motivační systémy pro vyhledávání stimulů vedoucích k pocitům štěstí.
Dále se obšírně diskutuje o propojeních mezi limbickým systémem a korovými
strukturami. Jak jiţ bylo uvedeno, KIP má potenciál oslovovat obsahy emoční paměti
(zde máme na mysli obsahy tzv. implicitní emoční paměti, jejímţ sídlem je amygdala
v limbickém systému) v tom smyslu, ţe emoční obsah dostane podobu ve smyslově
proţívaném obsahu během imaginace (Uhrová, 2005). Pokud tomu tak je, emoční
obsah by se měl projevit i v rovině fyziologických ukazatelů, které jsou spojeny
s činností autonomního nervového systému, jak je vysvětleno níţe. V této souvislosti
lze zmínit například paralelně distribuovaný systém zpracování informace jako metaforické vyjádření při popisu činnosti mozku (Koukolík, 2000; Motlová, Koukolík,
2006).
Jestliţe však zmiňujeme souvislost emocí s činností limbického systému, nemáme na mysli pouze klasickou limbickou teorii emocí, byť je i v dnešní době mezi
odborníky do značné míry rozšířená. Motlová a Koukolík (2006) k této teorii popisují
pozadí jejího vzniku. Kognitivní procesy, především myšlení a paměť, jsou dobře vyvinuty u savců, primátů a člověka. Logicky tedy musejí být spojené s existencí izokortexu. Avšak „…vývojově staré korové oblasti vytvářejí společně s některými podkorovými oblastmi šedé hmoty společně limbický systém, jenţ by měl být nositelem evolučně starších stránek duševního ţivota a chování – emocí.“ (Motlová, Koukolík,
2006, str. 15) Z tohoto pohledu je za sídlo vzniku emocí povaţován limbický systém
a kognitivní procesy bývají spojeny s činností izokortexu. Obrázek č. 5 znázorňuje
části limbického systému.
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Obrázek č. 5: Nejdůleţitější struktury limbického systému (Hájek, 2001).
Nicméně v pracích některých neurobiologů se lze potkat i s koncepcí, která
spojuje Freudův primární proces přímo s aktivitami limbického systému42. Limbický
systém je v tomto případě rozdělen na dvě vrstvy, kde první vrstva je ta, která řídí
afektivní reakce a naše bezprostřední reagování v situacích velkého emocionálního
zatíţení. Druhá vrstva je potom ta, která posuzuje konání našeho mozku a organizmu dle slasti, resp. výhodnosti (Uhrová, 2005).
Pro ilustraci propojení autonomního nervového systému s limbickým systémem a korovými strukturami uvádíme příklad reakce organizmu na ohroţující podnět. Takovýto příklad uvádí Deneke (1999), který popisuje způsob vzniku emočních
reakcí. Tento proces ilustruje na příkladu situace ohroţení v podobě vjemu hada, jak
jej graficky znázorňuje Obrázek č. 6.
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Důleţitá je zde role amygdaly, která se obecně povaţuje za sídlo emoční paměti. „Jedná se o pri-

márního integrátora procesů emoční paměti.“ (Motlová, Koukolík, 2006, str. 91) Jedná se o tzv. implicitní emoční paměť, jejíţ součástí jsou nevědomé emoční zkušenosti (Poněšický, 2008).
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Obrázek č. 6: Zpracování signálu při vizuálním podnětu, který má ohroţující charakter (Deneke, 1999, str. 100)
Z Obrázku č. 6 je patrné, ţe signál o ohroţení, tedy vjem hada, potaţmo
vzruch, který vjem hada vyvolal, nejprve podléhá prvotnímu zpracování v oblasti zrakové kůry v talamu. Odtud informace postupuje dále dvěma směry:
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1. Nejdřív přímo k amygdale. Tato informace je zatím relativně nepřesná,
ale postačuje pro bezprostřední krizovou reakci. Amygdala potom dále
reflexně koordinuje motorické reakce a vegetativní fyziologické procesy
s cílem

zabezpečit

adaptaci

na

situaci.

Toto

spojení

talamu

s amygdalou je tedy zřejmě příčinou toho, ţe některé situace spustí velice rychlé archaické emocionální reakce před tím, neţ je informace
o ohroţení detailně analyzována kortexem a neţ je vůbec vědomá.
2. Paralelně s tímto systémem postupuje informace z talamu do vizuálních oblastí kůry. Tam je detailně analyzovaná a jiţ v podobě precizního informačního obrazu znova odvedena do vstupní oblasti amygdaly.
Amygdala je jiţ v této fázi připravena na to, aby zpracovala komplexnější a detailněji analyzované informace z kortexu. Na tomto podkladu
je potom moţné původně reflexně navozené reakce s aktuálně přesnějšími informacemi změnit a přizpůsobit adekvátně situaci.
Je zřejmé, ţe zkoumání činnosti mozku během emočních reakcí je podmíněno
pouţíváním strukturálních a funkčních zobrazovacích metod. V rámci empirické části
této rigorózní práce jsme samozřejmě podobné moţnosti k dispozici neměli, přesto
jsme se pokusili mapovat psychofyziologický stav organizmu během všech fází psychoterapeutického sezení. Vymětal (2004, str. 151) konstatuje, ţe „…psychofyzická
a psychosomatická jednota člověka je východiskem a přístupem k jedinci i při jeho
ovlivňování psychologickými prostředky, proto se nutně dostává do centra pozornosti
výzkumníků.“ Přikláníme se k tomuto pohledu a tento aspekt je pro nás důvodem,
který nás přivedl k myšlence zaznamenávání psychoterapeutických sezení prostřednictvím zařízení biofeedback (v literatuře najdeme na podobné studie v oblasti sociální psychologie či psychologie osobnosti odkazy např. u Blascovich, 2000). Termínem biofeedback se označuje soubor měření některých tělesných funkcí souvisejících s činností autonomního nervového systému. Výsledky nebo průběh měření se
klient ve vizuální podobě dovídá v průběhu nebo po skončení sezení. Informaci,
zpětnou vazbu, kterou klient z takovýchto měření získá, můţe potom dále vyuţít při
cíleném vědomém ovlivňování těchto funkcí. Další, komplexnější definice termínu
biofeedback vysvětluje tento termín jako „…soubor terapeutických postupů, který vyuţívá elektronických a elektromechanických nástrojů pro přesné měření, zpracování
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a zpětnou vazbu určenou klientovi s potenciálem posílení moţností neuronálněsvalové a autonomní aktivity (jak normální, tak narušené), v podobě analogových
nebo binárních, zvukových nebo vizuálních zpětnovazebních signálů. Tohoto cíle lze
nejlépe dosáhnout s pomocí kompetentního profesionála a cílem tedy je dosáhnout
vyšší citlivost a vědomou kontrolu nad fyziologickými procesy, které jsou jinak mimo
pozornost nebo pod menší volní kontrolou, přičemţ se nejprve ovládá vnější signál
a potom ovlivňování vnitřních psychofyziologických podnětů“ (Schwartz, Andrasik,
2003, str. 35).
Na základě jakých předpokladů byla zaznamenávání prostřednictvím biofeedbacku realizována? Jednak předpokládáme, ţe primárně procesové obsahy jsou
napojeny na konkrétní emoční obsahy, a tedy jejich přítomnost pravděpodobně způsobí i jisté změny v ukazatelích svědčících o aktivitě autonomního nervového systému. Dalším předpokladem potom je, ţe imaginativní fáze by měla probíhat
v relaxovaném, uvolněném stavu. V základním stupni katatymně imaginativní psychoterapie je cílem spíše rozvoj kreativních imaginací za empatického provázení terapeuta neţli fokusování zúzkostňujících či konfliktních obsahů. „Uvolnění slouţí
k redukci odporu, aby se mohlo rozvinout imaginativní panorama, terapeut se snaţí
tento proces podporovat a strukturovat a rozšiřovat pacientovi sféru proţívání“ (Pötz,
2008, str. 108). Jiţ v kapitole 2.3 věnované charakteristice katatymně imaginativní
psychoterapie byla při popisování settingu terapeutických sezení naznačená situace,
ţe klient je před samotným uvedením do imaginace instruován ke zklidnění, uvolnění
v podobě a způsobem, který je mu blízký. Jak definovat uvolnění? V případě uvolnění, obdobně jako je tomu u stresové reakce, se jedná o psychofyzický, biologicky determinovaný vzorec jednání. Uvolnění obsahuje fyziologické, emocionální a kognitivně-perceptivní komponenty a je moţné ho jednoznačně vymezit vůči spánku i bdění
(Pötz, 2008).
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3

Empirická část

3.1 Cíl práce
Tato práce se zabývá moţnostmi analýzy psychoterapeutických sezení
s pouţitím katatymně imaginativní psychoterapie pomocí počítačových metod. Vyuţití počítačových metod při analýze psychoterapeutických sezení budeme ilustrovat na
výzkumu, kde bude vyuţito dvou typů dat – dat popisujících jeden z fyziologických
ukazatelů organizmu, konkrétně tepovou frekvenci, a dat získaných z obsahové analýzy přepisů sezení, tedy kompletních záznamů všeho, co bylo v průběhu celého sezení řečeno. Pro realizaci celého projektu potřebujeme explicitně vyjádřit cíl výzkumu, a ten v tomto případě zní následovně:
Hlavním cílem, na který se zaměřujeme v rámci výzkumu popisovaném v této
rigorózní práci, je nalézt odpověď na otázku, jestli vůbec a do jaké míry mohou být
počítačové metody užitečné při analýzách psychoterapeutických sezení s využitím
přístupu katatymně imaginativní psychoterapie.
Abychom mohli blíţe konkretizovat oblast našeho bádání, potřebujeme tento cíl
práce dál specifikovat, a volíme proto tyto dílčí cíle:
- prvním cílem tohoto výzkumu je za pouţití metod textové analýzy s vyuţitím počítače ověřit, zdali imaginativní fáze psychoterapeutického sezení s pouţitím metody KIP opravdu aktivizuje primární proces, jak to předpokládáme při běţné psychoterapeutické práci s touto metodou;
- druhým cílem této práce je potom hledání odpovědi na otázku, jaké jsou moţnosti
měření změn některých psychofyziologických parametrů během celého psychoterapeutického sezení s vyuţitím metody biofeedback.
V tomto projektu navazujeme na práce autorů Stiglera a Pokorného (2001,
2008), Fritze et al. (2008) a dalších, kteří se věnují zkoumání vlivu imaginativního
sezení

s KIP

během

léčby

některých

z onkologického okruhu.
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somatických

onemocnění,

například

3.2 Charakteristika proměnných, výzkumné otázky a hypotézy

Při plánování výzkumného projektu jsme postupovali od stanovení výzkumného
problému přes vymezení proměnných, formulaci hypotéz, zajištění souboru metod,
vytvoření vzorku osob pro výzkum, stanovení časového plánu, zpracování a analyzování dat k formulaci závěrů (Srnec, 2006).
Dílčí cíle, které byly formulovány v předchozí podkapitole, jsme transponovali
do podoby teoretické hypotézy:
H: Předpokládáme, ţe imaginativní část sezení aktivizuje primární proces u probanda. Aktivizace primárního procesu se projeví tak, ţe během imaginace i po ní identifikujeme zvýšený počet primárně procesových výrazů a změny ve fyziologických ukazatelích související s relaxovaným stavem organizmu.
Dalším krokem bylo stanovení závislých a nezávislých proměnných, jejichţ
přehled společně se stručnými charakteristikami uvádí Tabulka č. 6.
Nezávislá proměnná

Závislá proměnná

F = Fáze terapeutického sezení TEP = Tepová frekvence (proměnná měřená
(nominální proměnná, nabývající tři prostřednictvím zařízení Biofeedback 2000různé hodnoty – předrozhovor, ima- xpert, poměrová proměnná)
ginace, porozhovor)
PPHolt = Primární proces PRIPRO (počet
primárně procesových jednotek skórovaných
metodou pripro autora Holta, intervalová
proměnná)
PPRID = Primární proces RID (počet primárně procesových výrazů skórovaných
slovníkem Regressive Imagery Dictionary
autora Martindala, intervalová proměnná)
SPRID = Sekundární proces RID (počet
sekundárně procesových výrazů skórovaných
slovníkem Regressive Imagery Dictionary
autora Martindala, intervalová proměnná)
Tabulka č. 6: Závislé a nezávislé proměnné.
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Pokud bychom očekávané předpoklady naznačili schematicky, schéma by vypadalo následovně (Natovová, Pokorný, 2007):
Tepová frekvence: předrozhovor > porozhovor > imaginace
Primární proces:

předrozhovor < porozhovor < imaginace

Sekundární proces: předrozhovor > porozhovor > imaginace
Teoretickou hypotézu jsme v dalším kroku transformovali do souboru testovatelných, pracovních (alternativních) a nulových hypotéz:
H1: Během imaginativní fáze identifikujeme niţší hodnoty tepové frekvence neţ
v segmentu předrozhovoru.
H10: Neexistuje signifikantní rozdíl v hodnotách tepové frekvence mezi fázemi imaginace a předrozhovoru.
H2: Předpokládáme existenci významného rozdílu v hodnotách tepové frekvence
během imaginativní fáze a během porozhovoru.
H20: Neexistuje signifikantní rozdíl v hodnotách tepové frekvence mezi fázemi imaginace a porozhovoru.
H3: Během předrozhovoru identifikujeme významně vyšší hodnoty tepové frekvence
neţ v porozhovoru.
H30: Neexistuje signifikantní rozdíl v hodnotách tepové frekvence mezi fázemi
předrozhovoru a porozhovoru.
H4: V imaginativní části psychoterapeutického sezení s pouţitím metody KIP identifikujeme

signifikantně

vyšší

počet

primárně

procesových

jednotek

neţ

v předrozhovoru.
H40: Neexistuje signifikantní rozdíl z hlediska primárně procesových jednotek mezi
imaginativní fází sezení a předrozhovorem.
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H5: V imaginativní části psychoterapeutického sezení s pouţitím metody KIP identifikujeme signifikantně vyšší počet primárně procesových jednotek neţ v porozhovoru.
H50: Neexistuje signifikantní rozdíl z hlediska primárně procesových jednotek mezi
imaginativní fází sezení a porozhovorem.
H6: V porozhovoru identifikujeme signifikantně vyšší počet primárně procesových
jednotek neţ v předrozhovoru.
H60: Neexistuje signifikantní rozdíl z hlediska primárně procesových jednotek mezi
předrozhovorem a porozhovorem.
H7: V předrozhovoru identifikujeme signifikantně vyšší počet sekundárně procesových jednotek neţ v imaginativní části sezení.
H70: Neexistuje signifikantní rozdíl z hlediska sekundárně procesových jednotek mezi
imaginativní fází sezení a předrozhovorem.
H8: V předrozhovoru identifikujeme signifikantně vyšší počet sekundárně procesových jednotek neţ v porozhovoru.
H80: Neexistuje signifikantní rozdíl z hlediska sekundárně procesových jednotek mezi
předrozhovorem a porozhovorem.
H9: V porozhovoru identifikujeme signifikantně vyšší počet sekundárně procesových
jednotek neţ v imaginativní části sezení.
H90: Neexistuje signifikantní rozdíl z hlediska sekundárně procesových jednotek mezi
imaginativní částí sezení a porozhovorem.
Vzhledem k povaze problému, kterým se v této rigorózní práci zabýváme, bychom měli formulování hypotéz chápat jako pomůcku nebo spíše vyjádření jistých
otázek či předpokladů. Samozřejmě budou moţnosti verifikací těchto hypotéz na základě zde popisovaného výzkumného projektu do jisté míry omezené, nicméně uţ
formulování takovýchto jasných, pracovních tvrzení je přínosem, který lze – jiţ ne
v rámci individuální práce studenta v doktorském studijním programu, ale například
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v rámci týmové práce financované z grantových projektů – ověřovat a verifikovat
v širší míře v dalších výzkumných pracích.
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3.3 Výběr vzorku a časový plán výzkumu
Do účasti na výzkumu se dobrovolně43 přihlásilo 31 osob ve věku 18–30 let,
studentů ekonomického zaměření. Z těchto účastníků, po vyloučení nekompletních
záznamů kvůli technickým nedostatkům technických zařízení (nekompletní, přerušovaný záznam z biofeedbacku, selhání paměťové karty diktafonu apod.), bylo za pouţití standardního textového editoru a příslušného software k diktafonu přepsáno 21
experimentálních sezení. Nakonec však po vyhodnocení sebeposuzovacích dotazníků SCL-90 bylo pro účely této práce vybráno 12 sezení s indexem závaţnosti symptomů nepřevyšujícím hranice normy, jejichţ přepisy a záznamy byly pouţity pro
účely tohoto výzkumu. Jednalo se o účelový výběr probandů, studenti byli osloveni
během kontaktních výukových hodin v rámci předmětu Základy psychologie osobnosti a sociální psychologie a předmětu Duševní hygiena na Provozně ekonomické
fakultě České zemědělské univerzity. Absolvovali jedno setkání44 s jednou psychoterapeutkou ve struktuře předrozhovor, řízená relaxace, imaginace v podobě testu květu, porozhovor. Před samotným setkáním účastníci podepsali souhlas se získáním
a zpracováním dat a jejich pouţitím pro účely výzkumu. Také vyplnili dotazník SCL90 pro odhalení moţné symptomatiky.
Sběr dat probíhal v měsících únor 2010 – březen 2011. Této fázi předcházela
přípravná fáze, v rámci které byl především formulován výzkumný problém, operacionalizovány jednotlivé proměnné, sestaveny teoretické formulace a východiska celého projektu. V rámci přípravné fáze jsme vycházeli z výsledků pilotní studie, realizované v roce 2004, jejíţ výsledky byly publikovány (Natovová, Pokorný, 2007). Po
sběru dat následovala fáze transkripce rozhovorů dle pravidel Mergenthalera et al.
(1992), anonymizace textových korpusů a další postupy standardně uplatňované při
kvantitativní textové analýze. Pro provedení analýz textu byl naprogramován nový
program s názvem Prise v 1.0, o kterém se zmíníme v další kapitole. V poslední fázi
byly zpracovány výsledky výzkumu a formulovány závěry.

43

Všichni probandi se výzkumu účastnili dobrovolně bez nároku na odměnu a z účasti či neúčasti na

výzkumu pro ně neplynuly ţádné konsekvence.
44

Termínem setkání rozumíme jedno sezení, vzhledem k tomu, ţe od začátku studenti přicházeli

s motivací „zkusit si“ imaginovat, nelze označit toto setkání termínem psychoterapeutická hodina, spíše experimentální či cvičné sezení.

64

3.4 Typ výzkumu, metodologie a použité metody
„Měř, co je měřitelné a učiň měřitelným to, co měřitelné není.“
(Galileo Galilei)
V rámci tohoto výzkumu se snaţíme o popis, resp. orientaci v novém tématu –
přítomnost primárního procesu během jednotlivých fází KIP sezení a současná změna vybraných fyziologických ukazatelů. Vzhledem k výzkumným otázkám a hypotézám uvedeným v kapitole 3.2 jsme zvolili výzkumný plán v podobě orientačního výzkumu, na kterém lze dobře ilustrovat vyuţití počítačových metod při analýzách (psychoterapeutických) sezení, jak je to formulováno v cíli této rigorózní práce. Takovýto
výzkumný plán si klade za cíl popis fenoménu, ovšem bez manipulace s nezávisle
proměnnými a bez náhodného přiřazení (Hendl, 2004). Orientační výzkum 45 je především deskriptivního charakteru a je zaměřen na porozumění definovanému problému a orientaci v něm (Ferjenčík, 2000). V případě tohoto typu výzkumu nevyjadřují termíny závislá a nezávislá proměnná kauzální souvislost, jako je tomu například
u experimentálních výzkumních plánů (Disman, 2008; Maršálová, Mikšík, 1990).
Maršálová a Mikšík (1990, str. 89) uvádějí: „Základním nástrojem mapujících výzkumných projektů jsou rozhovory a ankety (u jevů, které není moţné pozorovat přímo), pozorování (u jevů dostupných tomuto přímému typu pozorování), dále pak
analýzy výtvorů vyšetřovaných osob vztahujících se k pochopení studovaného jevu
(jako jsou např. analýzy deníků, dopisů, uměleckých projevů aj.).“ Z metodologického
hlediska je náš přístup bliţší přístupu idiografickému, přičemţ se snaţíme o exploraci
a deskripci. Explorační přístup obecně (Ritomský, 1999) je charakterizovaný tím, ţe
většinou není silně rozvinuta teoretická sloţka výzkumu, nebývá formulována meritorní hypotéza a výzkumník si otázky klade postupně a odpovědi hledá
v empirických datech.
V tomto výzkumu analyzujeme jednak data získána ze zařízení biofeedback
a jednak data v podobě výstupů textové analýzy metodou RID a pripro, jak to znázorňuje Obrázek č. 7 na následující straně.
45

Kromě termínu orientační výzkum je moţné se potkat i s označením mapující výzkum (mapující

výzkumný projekt – Maršálová, Mikšík, 1990). Obecněji se s tímto typem výzkumu setkáváme při
vzorkových přehledech, tzv. sample surveys, které někdy bývají označovány jako přehledové průzkumy (Srnec, 2006).
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Jako motiv pro imaginaci jsme zvolili test květu, tzv. Blumentest. Důvody pro
volbu testu květu jako motivu k imaginaci během imaginativní fáze psychoterapeutického sezení jsou uvedeny v úvodu, zde jenom souhrnně připomeneme, ţe:
test květu slouţí jako úvodní motiv při práci s klienty, kteří se zatím nesetkali se
ţádnou z imaginativních technik, coţ je zároveň jedna z charakteristik naší
skupiny probandů,
jedná se o mírně konfrontační motiv, který v sobě nese potenciál oslovení některých důleţitých emocí ve vztahu ke klientově sebeobrazu.

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SEZENÍ S KIP

PŘEDROZHOVOR

BFB

RID
PRIPRO

IMAGINACE
TEST KVĚTU

RID
PRIPRO

BFB

POROZHOVOR

BFB

Obrázek č. 7: Grafické znázornění plánu výzkumného projektu.
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3.5 Metodologie
Před samotným sezením, jak jiţ bylo uvedeno výše, vyplnil kaţdý klient informovaný souhlas se získáváním a zpracováním dat. Zároveň kaţdý z klientů vyplnil
dotazník Symptom Checklist – SCL-90 autorů Derogatise, Lipmana a Coviho
k identifikování moţných obtíţí, přičemţ důleţitým kritériem pro zařazení do výzkumu
byl tzv. Global Severity Index u vybraných studentů pohybující se v rozmezí normy.
SCL-90 autorů Derogatise, Lipmana a Coviho je celosvětově rozšířená sebeposuzovací škála, která měří aktuální psychický stav, přičemţ ve výzkumné práci je nejčastěji vyuţíván index GSI vyjadřující celkovou míru distresu. GSI se vypočítá tak, ţe se
sčítají hodnoty všech 90 poloţek dotazníku a vydělí se číslem 90. Pro zařazení klienta do vzorku bylo rozhodující, aby hodnota GSI u probanda nepřekračovala cut-off
skóre pro běţnou, neklinickou populaci (Boleloucký, 1993; Bieščad, Szeliga, 2006).
Hodnoty tepové frekvence a svalového napětí byly měřeny prostřednictvím zařízení Biofeedback 2000-xpert, jehoţ dodavatelem je rakouská společnost Schuhfried GmbH. EMG bylo měřeno bilaterálně na trapézovém svalu (m. trapezius), tepová frekvence byla měřena prostřednictvím multisenzoru umístěného na vnitřní straně
jednoho z prstů (v našem případě se jednalo o prostřední prst) levé (nedominantní)
ruky. Průběh změn svalového napětí v této práci především z důvodu vlastní omezené kapacity a rozsahu samotné práce nevyhodnocujeme. Pozici multisenzoru během
snímání tepové frekvence znázorňuje Obrázek č. 8.

Obrázek č. 8: Multisenzor umístěný na levé ruce během celého sezení. (Schuhfried,
2011).
Zároveň bylo celé sezení nahráno na diktafon kvůli vyšší kvalitě záznamu – integrované nahrávání zvuku prostřednictvím biofeedbacku nebylo dostatečně kvalitní.
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Pro pouţití strukturovaných kódovacích systémů je nevyhnutelné pořídit zvukový záznam z terapeutického sezení, který je doslovně dopodrobna přepsán do podoby dokumentu textového formátu. Při transkripci sezení jsme vycházeli podobně jako
v minulé práci (Natovová, Pokorný, 2007) z pravidel Mergenthalera et al. (1992), který je autorem pravidel pro přepis textů v německém jazyce a zakladatelem Ulmské
textové banky. Transkripty jsme v dalším kroku důsledně anonymizovali, čímţ vznikl
korpus, který jsme následně podrobili textové analýze.

3.5.1 Použité metody
V tomto výzkumu analyzujeme dva typy dat. Prvním typem dat jsou kvantitativní data, získána ze zařízení biofeedback. Druhým typem dat jsou data pocházející
z obsahové textové analýzy přepisů terapeutických sezení. Obsahová analýza je definována jako „objektivní metoda analýzy sdělení“ (Disman, 2005, str. 169). V rámci
obsahové analýzy je nevyhnutelné ujasnit si skórované jednotky – v našem případě
se jedná o skórování slov metodou Regressive Imagery Dictionary, a to z kategorií
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves a skórovaní vět podle skórovacího systému pripro autora Holta (2010). Hlavním předpokladem pro pouţití obou skórovacích systémů je doslovný záznam všeho, co klient během sezení nebo vyšetření říká.
Abychom dostáli tomuto poţadavku, nahrávali jsme celá sezení také na diktafon.
Zvukové záznamy musely být následně přepsány do písemné podoby za pomoci dostupného textového editoru (MS Word). Transkripty jsme dále důsledně anonymizovali a podrobili textové analýze pomocí obou metod – RID i pripro. Podrobný postup
textové analýzy je uveden v kapitole 2.1.1 v teoretické části této práce.
RID – Regressive Imagery Dictionary
Jako první metodu pro skórování primárního a sekundárního procesu jsme
pouţili Martindalův slovník Regressive Imagery Dictionary, jehoţ pilotní verze pro
český a slovenský jazyk byla sestrojena v roku 2004 (copyright Pokorný, 2004). Při
analyzování dat byla utvořena nová verze programu s názvem Prise v 1.0, adaptovaná na vyhodnocení textů v českém a slovenském jazyce odděleně, především
z důvodu přítomnosti homonym (typickým příkladem je slovo „nebo“). Tato verze zá68

roveň není psána v programovacím jazyce VisualBasic pro program MS Word, ale je
naprogramovaná v programovacím jazyce C++ jako samostatně běţící .exe aplikace,
která umoţňuje nahrávání aktualizovaných verzí slovníku a na jejich základě vyhodnocení transkriptů psychoterapeutických sezení (připravených dle stanovených pravidel – copyright Radvanzský, 2011). Uţivatelské prostředí programu, s moţnostmi
nahrání aktuální verze slovníku a souboru, který má být vyhodnocen, znázorňuje Obrázek č. 9.

Obrázek č. 9: Úvodní okno programu Prise v 1.0.
Metoda RID podle autorů Reynes, Martindale a Dahl (1984) vykazuje uspokojivou konstruktovou validitu zaloţenou na výzkumu pokrývajícím různorodé oblasti:
primární proces je podle nich ve větší míře zastoupen v lidových pohádkách přírodních národů a sekundární proces naopak v komplexních předliterárních společenstvích, dále nacházíme primární proces v poezii básníků, u kterých zaznamenáváme
znaky psychopatologie oproti básníkům bez takovýchto znaků, a primární proces je
zastoupen výrazněji ve vykládání příběhu mladšími dětmi neţ ve vyprávění starších
dětí. Tento slovník je sestrojen pro počítačovou obsahovou analýzu a obsahuje dvě
hlavní kategorie, které se dále člení do podkategorií. V základní kategorii primárního
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procesu najdeme podkategorie jako pudy, vjemy, obranná symbolizace, regresivní
kognice, ikarská představivost. Sekundární proces obsahuje kategorie abstrakce,
instrumentálního chování, sociálního chování, času, morálních imperativů, pořádku
a kontroly. Přehled jednotlivých hlavních kategorií i s podkategoriemi skórovacího
systému RID je uveden v kapitole 2.1.1.
Holtův skórovací systém pripro
Vzhledem k tomu, ţe koncem roku 2009 publikoval americký psychiatr Robert
Holt (2009) obsáhlý manuál ke skórování primárního procesu – tzv. pripro scoring
system, pouţili jsme pro analýzu transkriptů i jeho skórovací systém, který je od kódovacího systému RID odlišný v mnoha aspektech. Pripro skórovací systém je primárně vyvinut pro skórování odpovědí v Rorschachově testu, ale je vyuţitelný i při
práci s technikami zaloţenými na tematickém apercepčním testu nebo při analýze
záznamů z psychoterapeutických sezení za pouţití metody volných asociací, případně při analýze nočních snů. Autor cituje kolegy Eagla a Levina, kteří posuzovali reliabilitu pripro skórovacího systému a dospěli k velmi uspokojivým údajům – reliabilita
se v případě vzorků analýzy snů pohybovala na úrovni 0,82–0,9. Podobně uvádí Holt
práce Graye, který uvádí reliabilitu pro paralelní formy testu 0,70 a test-retestovou
reliabilitu 0,8546.
Holt (2009) konstatuje, ţe skórovací systém pripro je určen především dvěma
skupinám uţivatelů. První skupinu představují výzkumně zaměření kliničtí psychologové, psychiatři či psychoanalytici, kteří v něm naleznou způsob konkretizace základních Freudových konceptů s prokazatelnou reliabilitou, také způsob kvantifikace
kvalitativních textových dat a zjevně validní (face validity) metodu měření důleţitého
psychoanalytického konceptu s empiricky doloţenou konstruktovou validitou. Uţivatelé bez orientace v psychoanalytickém přístupu zde naleznou ověřenou metodu pro
měření klíčových kognitivně-motivačně-afektivních sloţek lidské osobnosti, která je
pouţitelná při výzkumné práci se zdravými klienty nebo s klienty s přítomnými patologiemi. Druhou skupinu potenciálních uţivatelů skórovacího systému pripro představují potom klinici v kaţdodenní praxi v rámci psychodiagnostiky a psychoterapie, kteří v tomto systému naleznou způsob, jak zvýšit diagnostický uţitek některých,
46

Při pouţití sady tabulí vycházejících z ROR v modifikaci Holzmanna (Holt, 2009).
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v klinické psychologii oblíbených, testových metod, a také metodu, jak rozlišit obranné mechanizmy a copingové strategie.
Systém pripro je obsáhlejší neţ RID a na tomto místě uvedeme základní kategorie, jak je uvádí autor ve skórovacím manuálu. V rámci pripro systému se skórují
dvě základní kategorie z hlediska obsahu (libidinózní a agresivní), šest kategorií
z hlediska formálních proměnných (např. zhuštění, přesunutí, symbolizace, kontradikce) a dalších šest kategorií vztahujících se ke kontrolám a obranám (potlačení,
kontexty, jiné kontroly, patologické obrany, zjevné a různé). Tyto kategorie se člení
dál na podkategorie s jednotlivými kódy.
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3.6 Statistické zpracování dat
Při zpracování výsledků byly vyuţívány programy z balíku MS Office, především standardní textový editor MS Word a tabulkový editor MS Excel a také statistický balík programu IBM SPSS Statistics (verze 19) společně s dalšími programy pro
textovou analýzu (např. ATLAS/ti a další).
Testování platnosti hypotéz předchází zvolení přijatelné úrovně chyby rozhodování, určení tzv. hladiny významnosti. V našem případě jsme zvolili hladinu α = 0,05;
to znamená, ţe pravděpodobnost, ţe se zamítne nulová hypotéza, ačkoliv ona platí,
je v našem případě 5 % (Hendl, 2004). Pro testování hypotéz jsme vyuţili, především
vzhledem k velikosti vzorku, neparametrický Friedmanův test pro tři opakovaná měření a pro post-hoc rozlišení dvou fází znaménkový test.
Zvolený způsob testování hypotéz příliš neumoţňuje širší generalizace ve vztahu k zjištěným výsledkům. Na tomto místě je však nutné upozornit na fakt, ţe samotné statistické zpracování v případě této studie plní spíše sekundární roli. Hlavní význam této práce nevidíme v odvozování široce platných závěrů ohledně klientů – příjemců psychoterapeutické péče v rámci katatymně imaginativní psychoterapie. Na
prvním místě si tato práce klade za cíl najít cestu, jak zpracovávat data
z psychoterapeutických sezení tak, aby mohla slouţit jako pomoc psychoterapeutovi,
pro verifikaci samotného přístupu a finálně především pro dobro klientů.
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3.7 Výsledky
V této podkapitole uvádíme přehled výsledků, ke kterým jsme v rámci popisovaného výzkumného projektu dospěli. Není zde, a to především z důvodu omezeného rozsahu rigorózní práce, moţné uvést kompletní přehled všech výsledků, uvádíme proto alespoň nejvýznamnější a neočekávané výstupy. Výsledky z výše zmiňované pilotní studie byly publikovány samostatně (Natovová, Pokorný, 2007), a v této
podkapitole jim proto není věnován širší prostor.
Jak jiţ bylo zmíněno výše, v této rigorózní práci se zaměřujeme na srovnání
dvou způsobů identifikování primárního procesu v transkriptech sezení a také sledování vybraných fyziologických ukazatelů během celého sezení. Jako zdroj dat slouţí
přepisy sezení, kterých se účastnilo 12 dobrovolníků, studentů Provozně ekonomické
fakulty České zemědělské univerzity, v časovém rozmezí únor 2010 – březen 2011.
Níţe uvedené tabulky č. 7 a 8 uvádějí deskriptivní charakteristiky souboru probantů
z hlediska jejich věku a pohlaví.
POHLAVÍ

Platných

Absolutní
četnost

Relativní
četnost

Platných procent

Kumulativní
procenta

5
7
12

41,7
58,3
100,0

41,7
58,3
100,0

41,7
100,0

muţ
ţena
spolu

Tabulka č. 7: Deskriptivní statistické charakteristiky souboru klientů dle pohlaví.

věk

Počet
případů
12

Minimum

VĚK
Maximum

Průměr

Standardní odchylka

19

21

20,08

,669

Tabulka č. 8: Deskriptivní statistické charakteristiky proměnné věk.
Kaţdé sezení bylo přepsáno dle pravidel Mergenthalera et al. (1992) a anonymizováno. Tak vznikl jednotný textový korpus o rozsahu 172,8 normostran psaného
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textu, který byl podroben textové analýze. Ukázku z připraveného anonymizovaného
textového korpusu uvádíme v sekci Příloha A.
3.7.1 Srovnání tepové frekvence
U tepové frekvence předpokládáme, ţe ve fázi imaginace (která je charakterizována jako relaxovaný, uvolněný a na vlastní vnitřní obsahy zaměřený stav organizmu) dojde k celkovému zklidnění a tedy k poklesu tepové frekvence u probandů,
která se po skončení imaginace znovu zvýší, nicméně nedosáhne původní (dle předpokladu nejvyšší) úrovně v předrozhovoru. V podkapitole 3.2 s názvem Charakteristika proměnných, výzkumné otázky a hypotézy jsme tento předpoklad vyjádřili takto:
Tepová frekvence: předrozhovor > porozhovor > imaginace
V případě tepové frekvence jsme měřili počet tepů (stahů) srdce během jedné
minuty. Celkově byly pro jednotlivé fáze psychoterapeutického sezení naměřeny
hodnoty, které zobrazuje Tabulka č. 9. Vizuálně jsou tato data prezentována
v podobě krabicových grafů na Obrázku č. 10.

Minimum

Tepová frekvence
předrozhovor
TEP_předrozhovor
62

Tepová frekvence
imaginace
TEP_imaginace
58

Tepová frekvence
porozhovor
TEP_porozhovor
53

Q1

64

67

59

Medián

71

70

64

Q3

78

75

70

Maximum

104

90

87

Tabulka č. 9: Popisné charakteristiky tepové frekvence v jednotlivých částech terapeutického sezení.

74

Obrázek č. 10: Krabicové grafy zobrazující proměnné popisující tepovou frekvenci
v předrozhovoru, imaginaci a porozhovoru.
Jak jiţ bylo zmíněno výše, vzhledem k rozsahu souboru probandů nepředpokládáme, ţe naměřená data mají normální rozdělení. Pro srovnání jednotlivých fází
sezení jsme proto pouţili neparametrický Friedmanův test pro opakovaná měření.
Pro odlišení časových okamţiků, kde jsou rozdíly mediánů tepové frekvence významné, byl pouţit znaménkový test pro dva závislé výběry.
V případě Friedmanova testu zkoumáme nulovou hypotézu, ţe mediány souboru opakovaných měření jsou stejné (Hendl, 2004):
H0: med(TEP_předrozhovor) = med(TEP_imaginace) = med(TEP_porozhovor)
H1: Alespoň pro jednu dvojici i, j platí: med(i) ≠ med(j).
Abychom zjistili, mezi kterými částmi sezení případně existují rozdíly, vyuţili
jsme znaménkového testu. V případě znaménkového testu pro dva závislé výběry
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předpokládáme, ţe hodnota mediánu teoretického rozdělení obou měření se rovná
nule (Hendl, 2004). V našem případě tedy testujeme nulovou hypotézu o tom, ţe
mediány rozdílů v teoretickém rozdělení proměnných vztahujících se k tepové frekvenci vţdy ve dvou segmentech se rovnají nule. Výsledky všech testů vztahujících se
k tepové frekvenci jsou uvedeny v Tabulce č. 10, podrobné výsledky v podobě výstupů z programu SPSS, testovací statistiky a vizualizace modelů jsou uvedeny v sekci
Příloha C.
SROVNÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE

Sign.

Výsledek Friedmanova testu

0,013

Předrozhovor vs. imaginace (znaménkový test)

0,388

Imaginace vs. porozhovor (znaménkový test)

0,039

Porozhovor vs. předrozhovor (znaménkový test)

0,039

Legenda: hladina významnosti α = 0,05

Tabulka č. 10: Výsledky statistických testů pro testování rozdílů v tepové frekvenci
během všech částí sezení.
Tabulka č. 10 ukazuje, ţe na úrovni pětiprocentní hladiny významnosti můţeme zamítnout nulovou hypotézu o ţádném rozdílu v mediánech souboru opakovaných měření a přepokládat tedy existenci rozdílů v jednotlivých segmentech.
Z výsledků uvedených v Tabulce č. 10 je také patrné, ţe mezi segmenty
s pracovními názvy předrozhovor a imaginace nemůţeme zamítnout platnost nulové
hypotézy, tedy nemůţeme předpokládat významný rozdíl v tepové frekvenci mezi
úvodní části sezení a imaginativní částí, ve které pracujeme s řízeným denním snem.
V kapitole 3.2 s názvem Charakteristika proměnných, výzkumné otázky a hypotézy
jsme formulovali tuto hypotézu:
H1: Hodnoty tepové frekvence během imaginativní fáze budou niţší neţ
v předrozhovoru.
H10: Neexistuje signifikantní rozdíl v hodnotách tepové frekvence mezi fázemi imaginace a předrozhovoru.
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Na základě výsledku znaménkového testu pro dva závislé výběrytedy nemůţeme konstatovat, ţe mezi fází předrozhovoru a imaginace existuje v našem souboru
probandů významný rozdíl v mediánech naměřené tepové frekvence.
Podívejme se nyní na srovnání fáze imaginace a porozhovoru, kde podobně
jako v předchozím případě předpokládáme, ţe fáze imaginace probíhá v uvolněném
stavu, a tedy tepová frekvence by měla být niţší ve fázi imaginace neţli je tomu
v porozhovoru. V kapitole 3.2 s názvem Charakteristika proměnných, výzkumné
otázky a hypotézy jsme formulovali tyto hypotézy:
H2: Hodnoty tepové frekvence během imaginativní fáze se budou významně lišit od
hodnot tepové frekvence v porozhovoru.
H20: Neexistuje signifikantní rozdíl v hodnotách tepové frekvence mezi fázemi imaginace a porozhovoru.
Jiţ při pohledu na krabicové grafy uvedené na Obrázku č. 10 nelze přijetí tohoto předpokladu předpokládat a tento fakt byl potvrzen i znaménkovým testem, jehoţ výsledek je uveden v Tabulce č. 10. Znaménkový test, jak je to zřejmé
z vizualizace v sekci Příloha C, konstatuje rozdíl mezi mediány tepové frekvence během fáze imaginace a fáze porozhovoru ve smyslu niţší tepové frekvence v poslední
části sezení, tedy v porozhovoru.
Srovnejme z hlediska tepové frekvence ještě zbylé dvě fáze, a to předrozhovor
a porozhovor. Vycházejíce z kapitoly 2.3.2 o settingu psychoterapeutických sezení
s pouţitím metody KIP, předpokládáme, ţe po fázi imaginace, denního snění, se klient „probudí“, tedy aktivuje, nicméně ţe úroveň tělesného napětí celkově, a tedy
i úroveň tepové frekvence, bude niţší, neţ byla před imaginativní části sezení. Tento
předpoklad vyjadřuje hypotéza č. 3, kterou jsme jiţ uvedli v kapitole 3.2 s názvem
Charakteristika proměnných, výzkumné otázky a hypotézy takto:
H3: Hodnoty tepové frekvence během předrozhovoru se budou významně lišit od
hodnot tepové frekvence v porozhovoru.
H30: Neexistuje signifikantní rozdíl v hodnotách tepové frekvence mezi fázemi
předrozhovoru a porozhovoru.
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Dle výsledku znaménkového testu uvedeného v Tabulce č. 10 můţeme nulovou hypotézu o tom, ţe neexistuje rozdíl v mediánech tepové frekvence, na základě
tohoto testu zamítnout a přijmout předpoklad, ţe v mediánech tepové frekvence mezi
těmito dvěma fázemi existuje významný rozdíl. Zároveň lze na základě znaménkového testu a také vycházeje z krabicových grafů uvedených na Obrázku č. 10 konstatovat významně niţší hodnoty tepové frekvence ve fázi porozhovoru neţ v úvodní
části sezení, tzv. předrozhovoru. Vizualizaci modelu k tomuto testu uvádíme
v Příloze C.
Pokud bychom měli souhrnně uvést výsledky měření tepové frekvence během
všech fází sezení, došli bychom k závěru, ţe naměřené výsledky nekorespondují
úplně ve všech aspektech s očekávanými předpoklady. Domnívali jsme se, ţe během imaginativní fáze naměříme významně odlišné a zároveň nejniţší hodnoty tepové frekvence. Tento předpoklad se však nepotvrdil. Hodnoty tepové frekvence
v imaginativní části sezení byly sice o málo – ne však významně – niţší, neţ hodnoty
tepové frekvence v předrozhovoru, nicméně významně nejniţší hodnoty tepové frekvence byly naměřeny ve fázi porozhovoru. Pravděpodobně tento výsledek souvisí
s faktem, ţe pro větší část klientů bylo toto sezení prvním sezením, kam přicházeli
s očekáváním ohledně imaginace – denního snu a zřejmě aţ po jeho absolvování
došlo ke zklidnění, které se mohlo projevit i sníţením tepové frekvence.
V tomto případě naráţíme také na problém velikosti vzorku. Širší generalizace
o tepové frekvenci v průběhu sezení s imaginací tudíţ na základě takto malého vzorku není moţná a v našem případě vede pouze k nastolení dalších otázek. Tyto otázky souvisí s podrobnější analýzou průběhu změn tepové frekvence v kaţdé fázi. Při
bliţším pohledu na data je patrné, ţe u šesti klientů tepová frekvence klesala tím
způsobem, ţe v úvodní části sezení dosahovala nejvyšších hodnot, v imaginativní
části sezení středních hodnot a v poslední části sezení nejniţších hodnot. U dvou
klientů probíhaly změny tepové frekvence dle našeho předpokladu, tedy nejniţších
hodnot dosáhla tepová frekvence v části sezení s denním snem, řízenou imaginací.
U zbylých čtyř probandů však tepová frekvence během imaginativní části sezení
stoupla a poté v části porozhovor opět poklesla zpět na původní úroveň nebo mírně
pod ni. Na základě námi naměřených hodnot tedy nemůţeme činit obecný závěr
o průběhu změn tepové frekvence během sezení za pouţití metody katatymně imaginativní psychoterapie.
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Přesto však můţeme ve vztahu k těmto měřením uvést několik zjištění. První
zjištění se týká samotné metody, kterou jsme při měření tepové frekvence pouţili.
Biofeedback 2000-xpert se ukázal jako vcelku pouţitelná metoda i pro takto rozsáhlé47 zaznamenávání jednotlivých ukazatelů. Faktem je, ţe multisenzor pro měření
tělesné teploty, tepové frekvence, pohybů a v moţném rozšíření i elektrodermální
aktivity měřil stabilně, bez výpadků v blue-tooth připojení. Tento fakt nelze konstatovat ve vztahu k modulu pro měření svalového napětí. I při výrobcem proklamovaném
dosahu zařízení do vzdálenosti cca 10 m se ve většině případů stalo, ţe měření svalového napětí bylo v průběhu sezení přerušeno a další spojení nebylo navázáno automaticky. Vzhledem k roli terapeuta není moţné navazovat spojení zařízení s počítačem v průběhu sezení kdykoliv, například ve fázi imaginace to rozhodně nepřichází
v úvahu, proto tento typ dat nebyl pro potřeby této práce vyhodnocen.
Dalším zjištěním plynoucím z měření tepové frekvence je, ţe takovéto měření
je potřeba uskutečnit buďto na větším vzorku probandů, nebo interpretovat jeho výsledky spíše kvalitativním způsobem. V našem případě bychom se mohli48 podívat
jednotlivě u kaţdého probanda zvlášť na místa v rozhovoru, kde stoupla tepová frekvence, a naopak na ta místa, kde výrazně klesala. Tento přístup si vyţaduje jinou
„cestu“, tedy postup odlišný od toho, který prezentujeme v předkládané rigorózní
práci, nicméně je to naznačení dalších moţností, jak naloţit s tímto typem dat. Avšak
při běţné psychoterapeutické práci zatím i vzhledem ke zkušenostem s měřením
prezentovaným v této kapitole stále převaţují negativa (zejména vysoká pořizovací
cena tohoto či podobného typu zařízení) nad pozitivy (sledování individuálních změn
tepové frekvence v konkrétních momentech sezení u daného klienta).
Podrobnější úvahou k výsledkům měření tepové frekvence se zabýváme dále
v kapitole Diskuse.

47

Termínem rozsáhlé máme zde na mysli především dlouhé, tj. rozsáhlé v čase – ve vztahu

k intervalu zaznamenávání dat se jedná o zaznamenání 10–100 dat v průběhu jedné vteřiny (Schuhfried, 2011). Jedno sezení trvalo rámcově kolem 50 minut.
48

Toto platí například za předpokladu, ţe bychom jako design výzkumu zvolili vícečetnou případovou

studii.
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3.7.2 Obsahová analýza metodou pripro
Textový korpus zmiňovaný výše (viz příklad v sekci Příloha A) byl rozčleněn na
skórované jednotky. V případě metody RID jsou kódována slova, v případě pouţití
metody Pripro se jedná o kódování vět49, resp. nejmenších celků nesoucích jeden
význam.
Kódování obsahů (motivační aspekty primárního procesu) se týká především
rozlišování libidinózních a agresivních témat, pojímaných jako vyjádření přání. Druhou skupinou, která je kódována dle metody pripro, jsou formální aspekty primárního
procesu, pocházející jiţ od Freuda, jako například zhuštění, přesunutí, symbolizace.
Třetí skupinu kódovaných kategorií představují obrany a kontroly, přičemţ zde autor
vychází znovu z prací Freuda a Freudové.
Obsahovou analýzu korpusu jsme v tomto případě realizovali pomocí programů
z balíku MS Office (konkrétně MS Word a MS Excel) a také pomocí programu ATLAS/ti ve verzi 5.2. Při analýze výsledků se vzhledem k omezeným moţnostem rozsahu předkládané práce zaměříme na srovnání relativních četností primárně procesových jednotek ve vztahu ke všem jednotkám v daném segmentu. Jak jiţ bylo uvedeno výše, korpus byl rozdělen na jednotky a následně podroben obsahové analýze,
obsahoval celkem 3 904 jednotek připravených pro skórování dle systému pripro.
Reálně okódovaných jednotek bylo celkově společně ve všech segmentech 471, přičemţ tento údaj tvoří 12 procent z počtu všech jednotek připravených pro skórování
metodou pripro. Tabulka č. 11 přehledně zobrazuje zastoupení primárně procesových jednotek v jednotlivých částech sezení.

49

Jako jednotku skórování (angl. unit) uvádí Holt (2009) větu vyjadřující plnohodnotnou myšlenku, to

znamená výrok, kde identifikujeme subjekt, objekt a sloveso. Vzhledem k tomu, ţe důleţité je identifikování významu, je moţné dle autora manuálu za jednotku skórování povaţovat i několik vět, přičemţ
tento případ na několika místech ve zmiňované publikaci uvádí (Holt, 2009).
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CELÝ KORPUS

PŘEDROZHOVOR

IMAGINACE

POROZHOVOR

Spolu

Pripro

Spolu

Pripro

Spolu

Pripro

Spolu

Pripro

3904

471

1971

120

1054

214

879

137

0,055

0,225

0,035

Relativní četnosti

1,0

0,121

0,505

0,031

0,27

Tabulka č. 11: Absolutní a relativní četnosti všech jednotek a primárně procesových
jednotek v jednotlivých segmentech sezení i v celém textovém korpusu.
Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe nejvíce jednotek bylo vyjádřeno v úvodu
setkání, v segmentu s pracovním názvem předrozhovor. Tento výsledek koresponduje s výsledkem uvedeným v následující podkapitole, kde je uvedeno, ţe nejvyšší počet slov byl identifikován právě v předrozhovoru. Rozhovor, který následuje po imaginativní fázi sezení, obsahoval naproti tomu nejméně jednotek, stejně tak samozřejmě i nejméně slov. Popisné statistické charakteristiky hodnot relativních četností
pripro kódů v celkovém počtu okódovaných jednotek v daném segmentu uvádí následující tabulka a krabicový graf uvedený na Obrázku č. 15.

Minimum

Pripro_předrozhovor
(relat. četnost)
0,046

Pripro_imaginace
(relat. četnost)
0,136

Pripro_porozhovor
(relat. četnost)
0,096

Q1

0,051

0,177

0,131

Medián

0,059

0,205

0,162

Q3

0,069

0,255

0,183

Maximum

0,093

0,286

0,235

Tabulka č. 12: Deskriptivní charakteristiky proměnných vztahujících se k primárnímu
procesu, identifikovaných metodou pripro, v jednotlivých částech sezení.
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Obrázek č. 15: Krabicové grafy zobrazující proměnné popisující relativní četnosti
primárně procesových jednotek skórovaných systémem pripro v předrozhovoru, imaginaci a porozhovoru.
Vycházejíce z teoretických východisek a výzkumných otázek uvedených
v kapitolách 3.1 a 3.2, předpokládáme, ţe:
1. nejvyšší zastoupení primárně procesových jednotek identifikujeme v části
imaginativní části sezení;
2. v úvodním rozhovoru, předrozhovoru, identifikujeme naopak nejméně primárně procesových jednotek kódovaných metodou pripro;
3. v segmentu porozhovor lze předpokládat niţší výskyt primárně procesových
jednotek neţ v imaginativní fázi, ale vyšší výskyt primárně procesových jednotek neţ v předrozhovoru.
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Podobně

jako

v případě

proměnných

popisujících

tepovou

frekvenci

v jednotlivých částech sezení ani v tomto případě nepředpokládáme, ţe data mají
podobu normálního rozdělení. A tedy vzhledem k ne nutně normálnímu rozloţení
proměnných a velikosti souboru probandů jsme opět vyuţili neparametrického
Friedmanova testu pro opakovaná měření. V tomto případě zkoumáme nulovou hypotézu, ţe mediány souboru opakovaných měření jsou stejné (Hendl, 2004):
H0: med(Pripro_předrozhovor) = med(Pripro_imaginace) = med(Pripro_porozhovor)
H1: Alespoň pro jednu dvojici i, j platí: med(i) ≠ med(j).
Pro odlišení jednotlivých částí sezení, ve kterých jsou rozdíly mediánů tepové
frekvence významné, byl pouţit opět znaménkový test pro dva závislé výběry. Výsledky těchto testů znázorňuje Tabulka č. 13 a výstupy z programu SPSS spolu
s vizualizacemi jsou uvedeny v sekci Příloha C.
Srovnání podílu primárně procesových jednotek ke
všem jednotkám v daném segmentu

Sign.

Výsledek Friedmanova testu

0,000*

Předrozhovor vs. imaginace (znaménkový test)

0,000*

Imaginace vs. porozhovor (znaménkový test)

0,039

Porozhovor vs. předrozhovor (znaménkový test)

0,000*

Legenda: hladina významnosti α = 0,05; * označuje hladinu významnosti α = 0,01

Tabulka č. 13: Výsledky statistických testů pro testování rozdílů v podílu primárně
procesových jednotek ke všem jednotkám v daném segmentu identifikovaným metodou pripro během všech částí sezení.
Při pohledu na výsledek Friedmanova testu můţeme i na jednoprocentní hladině významnosti zamítnout nulovou hypotézu o ţádném rozdílu v mediánech posuzovaných měření. Lze tedy předpokládat významné rozdíly v mediánech opakovaných měření, v našem případě v jednotlivých fázích sezení, a to v předrozhovoru,
imaginaci a porozhovoru, jak je to jiţ na první pohled patrné z krabicových grafů na
Obrázku č. 15.
V případě znaménkového testu jsme tedy testovali nulovou hypotézu o tom,
ţe mediány rozdílů v teoretickém rozdělení proměnných, vztahujících se k podílu
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primárně procesových výrazů dle metody pripro50 srovnaných vţdy za dvě fáze sezení, se rovnají nule. V kapitole 3.2 jsme hypotézu o primárně procesových jednotkách během předrozhovoru a imaginace formulovali takto:
H4: V imaginativní části psychoterapeutického sezení s pouţitím metody KIP identifikujeme

signifikantně

vyšší

počet

primárně

procesových

jednotek

neţ

v předrozhovoru.
H40: Neexistuje signifikantní rozdíl z hlediska primárně procesových jednotek mezi
imaginativní fází sezení a předrozhovorem.
Na základě znaménkového testu můţeme na jednoprocentní hladině významnosti tedy konstatovat, ţe v našich měřeních existuje významný rozdíl mezi fázemi
předrozhovoru a imaginace v poměru primárně procesových jednotek skórovaných
metodou pripro vůči všem jednotkám identifikovaným dle metody pripro a můţeme
konstatovat i směr tohoto rozdílu – v imaginativní části sezení můţeme v případě
našich měření konstatovat signifikantně více primárně procesových jednotek neţ
v segmentu předrozhovor.
Při pohledu na Tabulku č. 13 můţeme konstatovat, ţe existuje významný rozdíl v poměru primárně procesových jednotek oproti všem jednotkám identifikovaným
dle metody pripro v částech sezení s pracovními názvy imaginace a porozhovor. Podívejme se na hypotézu, kterou jsme formulovali v kapitole 3.2 takto:
H5: V imaginativní části psychoterapeutického sezení s pouţitím metody KIP identifikujeme signifikantně vyšší počet primárně procesových jednotek neţ v porozhovoru.
H50: Neexistuje signifikantní rozdíl z hlediska primárně procesových jednotek mezi
imaginativní fází sezení a porozhovorem.
Na základě výsledku znaménkového testu a také krabicového grafu uvedeného na Obrázku č. 15 můţeme konstatovat, ţe mezi částmi sezení s názvy imaginace
a porozhovor lze v případě našich měření předpokládat významný rozdíl v poměru
primárně procesových jednotek oproti všem jednotkám identifikovaných metodou
50

Zde máme na mysli relativní četnost primárně procesových jednotek ve vztahu ke všem jednotkám

identifikovaným dle kódovacího systému pripro.
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pripro. Můţeme rovněţ konstatovat směr tohoto rozdílu, a to v tom smyslu, ţe v části
imaginace je poměr primárně procesových jednotek vůči všem jednotkám vyšší neţ
v části s pracovním názvem porozhovor.
Pro úplnost zbývá ještě srovnání zbylých dvou částí z hlediska poměru primárně procesových jednotek skórovaných metodou pripro oproti všem jednotkám
skórovaným metodou pripro. Podívejme se tedy na hypotézu, kterou jsme formulovali
v kapitole 3.2 s názvem Charakteristika proměnných, výzkumné otázky a hypotézy
takto:
H6: V porozhovoru identifikujeme signifikantně vyšší počet primárně procesových
jednotek neţ v předrozhovoru.
H60: Neexistuje signifikantní rozdíl z hlediska primárně procesových jednotek mezi
předrozhovorem a porozhovorem.
Na základě výsledku znaménkového testu uvedeného v Tabulce č. 13 můţeme konstatovat, ţe v případě našich měření i na jednoprocentní hladině významnosti
existuje významný rozdíl v poměru primárně procesových jednotek oproti všem jednotkám mezi částmi sezení, které jsme nazvali předrozhovor a porozhovor. Také
můţeme konstatovat směr tohoto rozdílu, a to v tom smyslu, ţe v porozhovoru je relativní četnost primárně procesových jednotek oproti všem jednotkám signifikantně
vyšší neţ v segmentu s názvem předrozhovor.
Souhrnně můţeme konstatovat, ţe očekávané předpoklady o nejvyšším zastoupení primárního procesu v imaginativní části sezení se při pouţití metody pripro
(Holt, 2009) potvrdily a v tomto případě opravdu významně převaţoval poměr primárně procesových jednotek oproti všem jednotkám v imaginativní části sezení,
a naopak, v úvodní části sezení, tzv. předrozhovoru, byl v případě našich měření
poměr primárně procesových jednotek okódovaných dle metody pripro statisticky
významně nejniţší.
Dalším zjištěním z tohoto měření je, ţe průběh přítomnosti primárně procesových jednotek poukazuje na konstruktovou validitu samotné metody v tom smyslu, ţe
se nám empiricky a většinou s vysokou významností potvrdil jeden z předpokladů
o přítomnosti primárního procesu během imaginativní části sezení, ze kterých katatymně imaginativní psychoterapie vychází.
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S údaji získanými z tohoto měření lze, podobně jako tomu bylo u měření tepové frekvence, naloţit různým způsobem. V případě této studie nás zajímala pouze
přítomnost primárně procesových jednotek a jejich podíl ke všem jednotkám v daném
segmentu. Nicméně pokud bychom se podívali na další úrovně Holtova systému kódování, mohli bychom se zajímat například o převaţující typ obran, o přítomnost spíše libidinózních či agresivních obsahů a jejich úrovní či o formální proměnné51 vztahující se ke snové práci (příkladem jsou „mistři“ snové práce, mechanizmy zhuštění,
přesunutí apod.). V této studii jsme volili metodu pripro z jiného důvodu, a to především proto, abychom mohli dvojím způsobem posoudit míru jednotek vztahujících se
k primárnímu procesu na základě dvou nezávislých metod, kterými jsou v našem případě dva systémy kódování, a to pripro a RID.
Souhrnně lze k Holtově (Holt, 2009) systému kódování pouze konstatovat, ţe
má nesporné mnoţství výhod (především konkrétní uchopení základních psychoanalytických konstruktů, sledování různých kategorií obran, motivačních aspektů apod.),
ale také je dle našeho názoru problematicky vyuţitelný při běţné psychoterapeutické
práci s klienty i za předpokladu, ţe by přepis rozhovoru byl pořízen počítačem. Především se jedná o časově náročné posuzování mnoha kategorií kódovaných jednotek.

51

Toto označení pouţívá Holt (2009) jako označení jedné ze základních kategorií kódovacího systé-

mu.
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3.7.3 Obsahová analýza metodou RID
V předchozí kapitole byl zmíněn textový korpus, který vznikl přepsáním všech
sezení. Tento korpus má rozsah 172,8 normostran psaného textu a obsahuje 56 003
slov. Tento počet je přibliţně podobný počtu slov identifikovaných jiţ během pilotní
studie, kde 6 rozhovorů obsahovalo 26 216 slov, z toho 10 016 slov bylo řečeno terapeutkou a 16 200 klienty. Přesné počty slov v jednotlivých segmentech vyslovených terapeutem a klienty jsou uvedeny v Tabulce č. 14.
PŘEDROZHOVOR
AČ
RČ

RELAXACE
AČ
RČ

IMAGINACE
AČ
RČ

POROZHOVOR
AČ
RČ

SPOLU
AČ
RČ

KLIENTI

18861
0,34

1
0,00

3564
0,06

4826
0,09

27252
0,49

TERAPEUT

9749
0,17

3446
0,06

6634
0,12

8922
0,16

28751
0,51

SPOLU

28610
0,51

3447
0,06

10198
0,18

13748
0,25

56003
1,00

Legenda: AČ = absolutní četnost, RČ = relativní četnost.

Tabulka č. 14: Absolutní a relativní četnosti slov, které vyslovil terapeut a klienti
v jednotlivých segmentech sezení. Relativní četnost je zde vyjádřením podílu daného
počtu slov k počtu všech slov v celém korpusu.
Z Tabulky č. 14 vidíme, ţe nejvíce slov – více neţ polovina – bylo řečeno
v úvodním rozhovoru, předrozhovoru. Nejméně slov – a to ještě pouze ze strany terapeutky, bylo řečeno ve fázi relaxace (klienti v průběhu relaxace přirozeně mlčí).
Z této tabulky je dále zřejmé, ţe terapeutka vyslovila více slov neţ klienti, a to jak
v celkovém korpusu, tak potom konkrétně ve fázi imaginace a porozhovoru. Klienti
naopak více mluvili v úvodní části sezení, v předrozhovoru – a to téměř dvakrát víc
neţ terapeutka.
V kapitole 2.1.1 byl na Obrázku č. 2 popsán postup kvantitativní obsahové
analýzy textů, přičemţ dalším krokem před samotným kódováním je sestavení tzv.
typických slovníků, nebo také frekvenčních slovníků. Jedná se o nejčastěji vyslovené
výrazy v jednotlivých segmentech i v celém textovém korpusu. Dále jsou proto uve87

deny nejčastější výrazy v celém korpusu v Tabulce č. 15 a v jednotlivých segmentech na Tabulkách č. 16, 17, 18 a 19.

ABS.
RELAT.
ČETNOST ČETNOST
TO
1984
0,035
SE
1609
0,029
HM
1547
0,028
TAK
1269
0,023
JE
1247
0,023
ŢE
1146
0,020
NA
802
0,014
JSEM
689
0,012
TAM
674
0,012
JAKO
533
0,010
ALE
508
0,009
NO
493
0,009
SPOLU
56003
1,0

SLOVO

Tabulka č. 15: Nejčastěji vyslovená slova v celém textovém korpusu.
Jak jiţ bylo zmíněno výše, další tabulky uvádějí příklady nejčastěji vyslovených slov, které jsou sestavené na základě frekvenční analýzy slov v textovém korpusu, v jednotlivých segmentech sezení. Konkrétně Tabulka č. 16 uvádí nejčastěji
vyslovená slova v segmentu předrozhovor, tedy v úvodní části sezení (levý sloupec
tabulky). Tato tabulka uvádí také nejčastěji vyslovená slova v segmentu imaginace
(pravý sloupec tabulky). Tato slova52 vyslovila pouze terapeutka, jak je zřejmé
i z Tabulky č. 14. Při pohledu na Tabulku č. 16 vidíme, ţe se zde mezi výrazy
s nejvyšší frekvencí objevují i podstatná jména související s instrukcemi k relaxaci
(sval, tělo apod., několik příkladů je označených barevně). Naproti tomu v úvodním
rozhovoru převládají spojky a částice, které svědčí o pouţívání souvětí, sloţitějších
promluv. Pro ilustraci je mezi těmito typickými výrazy rovněţ několik příkladů označeno zeleně.

52

Aţ na jeden výraz „Hm“ ze strany pacienta. V Tabulce č. 14 je proto tento údaj uveden.
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Níţe uvádíme také přehled nejčastěji vyslovených slov v dalších segmentech.
V kaţdé tabulce je uvedeno 24 poloţek – prvních 23 poloţek uvádí nejčastěji pouţívaná slova, poloţka „spolu“ uvádí počet všech slov v daném segmentu.

SLOVO
TO
HM
SE
ŽE
TAK
JSEM
JE
NA
NO
JAKO
ALE
SI
JÁ
NEBO
CO
JAK
TAKŽE
JAKOBY
UŢ
KDYŽ
TŘEBA
SPOLU

ABS.
ČETNOST
1131
769
731
672
655
506
477
368
339
320
319
284
283
244
226
221
220
203
203
197
181
28610

RELAT.
ČETNOST
0,040
0,027
0,026
0,023
0,023
0,018
0,017
0,013
0,012
0,011
0,011
0,010
0,010
0,009
0,008
0,008
0,008
0,007
0,007
0,007
0,006
1,0

ABS.
RELAT.
ČETNOST ČETNOST
163
0,047
SE
130
0,038
UVOLNĚNÍ
95
0,028
MŮŢE
90
0,026
NA
84
0,024
JE
77
0,022
POSTUPNĚ
69
0,020
TO
64
0,019
DO
58
0,017
VÁS
46
0,013
PŘES
45
0,013
TAK
44
0,013
TĚLO
42
0,012
CELÉ
38
0,011
SVALŮ
37
0,011
JEŠTĚ
37
0,011
DÁLE
36
0,010
AŢ
33
0,010
CO
32
0,009
SVALY
32
0,009
ŠÍŘIT
30
0,009
VÝDECHEM
3447
1
SPOLU
SLOVO

Tabulka č. 16: Nejčastěji vyslovená slova v segmentu předrozhovor (levá část tabulky) a v segmentu relaxace (pravá část tabulky).
Tabulka č. 17 uvádí frekventované výrazy v části imaginace a v segmentu porozhovor. Při prvním pohledu na nejčastější výrazy vyslovené v segmentu imaginace
(levá část tabulky) je patrné, ţe v tomto segmentu mají nejvyšší frekvenci ukazovací
a tázací zájmena. I v tomto případě je pro ilustraci vybráno a barevně označeno několik příkladů.
Poslední ilustraci typických slovníků nabízí pravá část Tabulky č. 17, kde jsou
uvedeny typické výrazy v segmentu porozhovor. Při zběţném posouzení je zřejmé,
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ţe porozhovor obsahuje velice podobné typické výrazy segmentu imaginace
(i v tomto případě jsou některé výrazy pro ilustraci označeny zeleně). Vycházeje
z teorie katatymně imaginativní psychoterapie má být porozhovor „dosněním“, to
znamená v porozhovoru má imaginace doznít. I po skončení sezení s imaginací je
klient instruován k tomu, aby alespoň nějakou dobu ještě počkal, poseděl, nevěnoval
se činnosti s nároky na koncentraci a pozornost, například řízení automobilu. Jak
z výsledků tepové frekvence, tak na základě frekvenční analýzy slov vidíme, ţe se
jedná o oprávněné upozornění – tepová frekvence je v případě této studie ke konci
sezení nejniţší a v slovníku rovněţ přetrvávají výrazy podobné imaginativní fázi sezení.

SLOVO
HM
JE
SE
TAK
TO
NA
TAM
BY
JAK
TŘEBA
SI
VÁS
TEN
ŢE
KDYŢ
JSOU
CO
TY
TOHO
TÉ
POCIT
KVĚT
NÍ
SPOLU

ABS.
ČETNOST
505
350
307
287
240
205
185
174
154
111
94
92
91
82
81
73
72
65
62
55
55
51
49
10198

RELAT.
ČETNOST
0,050
0,034
0,030
0,028
0,024
0,020
0,018
0,017
0,015
0,011
0,009
0,009
0,009
0,008
0,008
0,007
0,007
0,006
0,006
0,005
0,005
0,005
0,005
1

SLOVO
TO
ŢE
SE
TAK
TAM
HM
SI
JSEM
JAKO
ALE
JSTE
NA
BYLO
CO
TEN
JAK
KDYŢ
VÁM
NEBO
TA
TÉ
MI
BYLA
SPOLU

ABS.
ČETNOST
539
377
339
318
291
252
159
156
154
141
134
128
128
123
117
116
111
97
97
96
87
86
73
13748

RELAT.
ČETNOST
0,039
0,027
0,025
0,023
0,021
0,018
0,012
0,011
0,011
0,010
0,010
0,009
0,009
0,009
0,009
0,008
0,008
0,007
0,007
0,007
0,006
0,006
0,005
1

Tabulka č. 17: Nejčastěji pouţité výrazy v segmentu imaginace a v segmentu porozhovor.
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Po sestavení typických slovníků, to znamená nejčastěji pouţitých výrazů
v daném segmentu, v dané části sezení, jsme pokračovali utvořením abecedně seřazeného seznamu všech slov. Tento seznam byl dále roztříděn do skupin slov, do
lemmat53. V tomto tříděném seznamu zůstalo 2 778 lemmat. Lemmatizovaný seznam
byl dále tříděn do kategorií slovníku RID. Zde jsme rozšířili a inovovali první verzi
slovníku, vytvořenou jiţ v roce 2004. Roztříděný seznam pouţívá počítačový program pro vyhodnocení potenciálně jakéhokoliv textu, v našem případě se jedná
o transkripty jednotlivých segmentů realizovaných sezení. Daný počítačový program
nese název Prise v 1.0 a má několik nesporných výhod:
-

Program pracuje potenciálně s jakýmkoliv slovníkem, který se do programu
jednoduchým způsobem načte před zpracováním textu. Tento krok umoţňuje
pouţívání jazykově odlišných verzí slovníku.

-

Do programu lze doplnit libovolný počet kategorií pro vyhodnocení textu.

-

Prise v 1.0 vyhodnocuje odděleně promluvy terapeuta a klienta v jednotlivých
segmentech i za celý korpus v zadaných kategoriích. Je zde tedy moţné soustředit se na klientovy reakce na intervence terapeuta, sledování změn ve vyhodnocovaných parametrech v průběhu léčby u jednoho klienta, v případě KIP
mapovat působení jednotlivých nabízených motivů a mnoho dalších moţností.

-

Algoritmus programu je navrţen tak, aby program jako slova v textu neoznačoval značky pro autora výpovědi (uvedené většinou v podobě T: nebo P: dle
toho, zda se jedná o klienta či terapeuta) a nevyhodnocoval ani komentáře
nebo další záznamy v textu (poznámky k dané situaci, smích, jiné neverbální
projevy, záznamy o čase apod.; takovýto text je v korpusu uveden na daném
místě v standardních kulatých závorkách).
Roztříděný seznam lemmat jiţ bylo moţné vyuţít pro analýzu celého korpusu.

Na základě výsledků z programu Prise v 1.0 byly stanoveny absolutní četnosti slov
v jednotlivých segmentech sezení v celém korpusu a rovněţ odděleně také pro klienta a terapeuta. Tyto údaje znázorňuje Tabulka č. 18. Kromě absolutních četností
všech slov v daném segmentu, celém korpusu a odděleně za obě role znázorňuje
53

Lemmata jsou v lingvistice slova v základním tvaru, reprezentující všechny tvary dané lexikální jed-

notky.
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Tabulka č. 18 také absolutní četnosti slov z kategorie primárního procesu dle RID
(v tabulce hodnoty ve sloupcích označených zkratkou PP) a z kategorie sekundárního procesu dle RID (v tabulce hodnoty ve sloupcích označených zkratkou SP) opět
odděleně za jednotlivé segmenty a role (terapeut nebo klient).
CELÝ KORPUS
spolu

PP

SP

PŘEDROZHOVOR
spolu
PP
SP

IMAGINACE
spolu

PP

POROZHOVOR

SP

spolu

PP

SP

8013 6373 28610 2274 4053 10198 2554

609

13748 2049 1415

0,14

0,05

0,01

0,25

0,04

0,03

CELÝ KORPUS
56003
1,0

0,11

0,51

0,04

0,07

0,18

TERAPEUT
28751
0,51

4598 3072

9749

757

1336

6634

1452

452

8922

1253

988

0,08

0,17

0,01

0,02

0,12

0,03

0,01

0,16

0,02

0,02

0,05

PACIENT
27252
0,49

3415 3301 18861 1517 2717

3564

1102

157

4826

796

427

0,06

0,06

0,02

0,00

0,09

0,01

0,01

0,06

0,34

0,03

0,05

Legenda: PP = primárně procesové výrazy kódovány metodou RID, SP = sekundárně procesové výrazy kódovány metodou RID; relativní četnosti vyjadřují poměr daného počtu výrazů ke všem slovům
v celém korpusu, segment imaginace zde není zahrnut.

Tabulka č. 18: Absolutní a relativní četnosti primárně procesových a sekundárně procesových výrazů kódovaných dle slovníku RID v jednotlivých částech sezení a celém
korpusu.
Jednotlivé popisné charakteristiky pro relativní četnosti primárně procesových
výrazů ke všem výrazům v daném segmentu vyjadřuje Tabulka č. 19 a také krabicový graf na Obrázku č. 16.
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Minimum

Primární proces
spolu
Předrozhovor
(relativní četnost)
0,063

Primární proces
spolu
Imaginace
(relativní četnost)
0,19

Primární proces
spolu
Porozhovor
(relativní četnost)
0,111

Q1

0,075

0,240

0,140

Medián

0,077

0,250

0,148

Q3

0,083

0,270

0,164

Maximum

0,104

0,307

0,192

Tabulka č. 19: Popisné statistické charakteristiky proměnných vztahujících se
k zastoupení primárně procesových výrazů k celkovému počtu výrazů v daném segmentu pro kaţdou část sezení.

Obrázek č. 16: Krabicové grafy znázorňující deskriptivní statistické charakteristiky
proměnných vztahujících se k poměru primárně procesových výrazů ke všem výrazům v daném segmentu za jednotlivé segmenty odděleně.
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Tabulka č. 20 znázorňuje hodnoty minima, prvního a třetího kvartilu, mediánu
a maxima pro proměnné vztahující se k podílu sekundárně procesových výrazů
k celkovému počtu výrazů v daném segmentu, za kaţdý segment odděleně. Tyto
hodnoty znázorňují také krabicové grafy na Obrázku č. 17.

Minimum

Sekundární proces
spolu
Předrozhovor
(relativní četnost)
0,117

Sekundární proces
spolu
Imaginace
(relativní četnost)
0,0428

Sekundární proces
spolu
Porozhovor
(relativní četnost)
0,073

Q1

0,131

0,055

0,091

Medián

0,142

0,063

0,104

Q3

0,149

0,066

0,110

Maximum

0,162

0,082

0,121

Tabulka č. 20: Deskriptivní statistické charakteristiky proměnných podíl sekundárně
procesových výrazů ke všem výrazům v daném segmentu, odděleně pro jednotlivé
části sezení.
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Obrázek č. 17: Krabicové grafy znázorňující deskriptivní statistické charakteristiky
proměnných vztahujících se k podílu sekundárně procesových výrazů ke všem výrazům v daném segmentu, odděleně pro části sezení s pracovními názvy předrozhovor, imaginace a porozhovor.
V kapitole 3.2, vycházejíc z charakteristik KIP i primárního procesu popsaných
ve stejnojmenných kapitolách v teoretické části, jsme formulovali ve vztahu
k primárnímu a sekundárnímu procesu tyto předpoklady:
Primární proces:

předrozhovor < porozhovor < imaginace

Sekundární proces: předrozhovor > porozhovor > imaginace
Jiţ vizuální prezentace krabicových grafů umoţňují předpokládat významný
rozdíl mezi mediány proměnných vztahujících se k poměru primárně procesových
výrazů oproti všem výrazům v jednotlivých částech sezení a taktéţ mezi mediány
proměnných vztahujících se k poměru sekundárně procesových výrazů. Zároveň ani
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v tomto případě nepředpokládáme, ţe naměřená data mají podobu normálního rozdělení. Proto vzhledem k ne nutně normálnímu rozloţení proměnných a velikosti
souboru probandů jsme opět vyuţili neparametrického Friedmanova testu pro opakovaná měření. Pro post-hoc porovnání vţdy dvou fází byl následně vyuţit znaménkový test pro dva závislé výběry. Výsledky těchto testů znázorňuje Tabulka č. 21
a podrobné výstupy z programu SPSS spolu s vizualizacemi a testovacími kritérii
jsou součásti sekce Příloha C.

Výsledek Friedmanova testu
Předrozhovor

vs.

imaginace

(znaménkový

test)
Imaginace vs. porozhovor (znaménkový test)
Porozhovor vs. předrozhovor (znaménkový
test)

Sign. - PP

Sign. - SP

0,000*

0,000*

0,000*
0,000*
0,000*

0,000*

0,000*
0,000*

Legenda: Sign. – PP = úroveň významnosti pro srovnání podílu primárně procesových jednotek ke
všem jednotkám v daném segmentu, vţdy za dva segmenty odděleně; Sign. – SP = úroveň významnosti pro srovnání podílu sekundárně procesových jednotek ke všem jednotkám v daném segmentu,
vţdy za dva segmenty odděleně; hladina významnosti α = 0,05; * označuje hladinu významnosti α =
0,01.

Tabulka č. 21: Výsledky statistických testů a úrovně významnosti pro podíl primárně
procesových jednotek ke všem jednotkám v daném segmentu a také pro podíl
sekundárně procesových jednotek ke všem jednotkám v daném segmentu.
Na základě výsledku Friedmanova testu pro opakovaná měření lze tedy předpokládat, ţe existují rozdíly mezi jednotlivými částmi sezení jak z hlediska podílu
primárně procesových výrazů kódovaných dle metody RID a všech výrazů v daném
segmentu, tak i z hlediska sekundárně procesových výrazů kódovaných dle metody
RID a všech výrazů v daném segmentu.
Podívejme se opět na hypotézy, které jsme formulovali v kapitole 3.2 o míře
primárně procesových výrazů, resp. sekundárně procesových výrazů (ke všem výrazům v daném segmentu) v části imaginace a v části s pracovním názvem předrozhovor:
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H4: V imaginativní části psychoterapeutického sezení s pouţitím metody KIP identifikujeme

signifikantně

vyšší

počet

primárně

procesových

jednotek

neţ

v předrozhovoru.
H40: Neexistuje signifikantní rozdíl z hlediska primárně procesových jednotek mezi
imaginativní fází sezení a předrozhovorem.
H7: V předrozhovoru identifikujeme signifikantně vyšší počet sekundárně procesových jednotek neţ v imaginativní části sezení.
H70: Neexistuje signifikantní rozdíl z hlediska sekundárně procesových jednotek mezi
imaginativní fází sezení a předrozhovorem.
Z výsledků znaménkového testu pro dva závislé výběry v Tabulce č. 21 je patrné, ţe můţeme zamítnout předpoklad o ţádném rozdílu v mediánech teoretických
distribucí těchto proměnných. Na základě krabicových grafů uvedených na Obrázku
č. 16 a Obrázku č. 17 můţeme konstatovat také směr tohoto rozdílu – v imaginativní
části jsme identifikovali signifikantně vyšší podíl primárně procesových výrazů, ale
naopak signifikantně niţší podíl sekundárně procesových výrazů neţ v části
s pracovním názvem předrozhovor. Naše předpoklady formulované do podoby hypotézy č. 4 a hypotézy č. 7 se tedy i za pouţití metody RID, podobně jako tomu bylo
v případě metody pripro, potvrdily.
Podívejme se tedy nyní na srovnání imaginativní části sezení a porozhovoru
z hlediska poměru primárně a sekundárně procesových výrazů kódovaných dle metody RID ke všem výrazům v daném segmentu. V kapitole 3.2 jsme formulovali kromě dalších i tyto hypotézy:
H5: V imaginativní části psychoterapeutického sezení s pouţitím metody KIP identifikujeme signifikantně vyšší počet primárně procesových jednotek neţ v porozhovoru.
H50: Neexistuje signifikantní rozdíl z hlediska primárně procesových jednotek mezi
imaginativní fází sezení a porozhovorem.
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H9: V porozhovoru identifikujeme signifikantně vyšší počet sekundárně procesových
jednotek neţ v imaginativní části sezení.
H90: Neexistuje signifikantní rozdíl z hlediska sekundárně procesových jednotek mezi
imaginativní částí sezení a porozhovorem.
Z výsledků znaménkových testů uvedených v Tabulce č. 21 je patrné, ţe i na
jednoprocentní hladině významnosti můţeme zamítnout nulovou hypotézu, která
předpokládala ţádný rozdíl v mediánech rozdílů teoretických rozdělení těchto dvou
proměnných. Můţeme rovněţ konstatovat směr tohoto rozdílu, a to v tom smyslu, ţe
v imaginativní části sezení byl identifikován signifikantně vyšší podíl primárně procesových výrazů ve vztahu ke všem výrazům v daném segmentu neţ v části sezení
s pracovním názvem porozhovor. V případě podílu sekundárně procesových výrazů
je situace opět opačná – signifikantně vyšší rozdíl v podílu sekundárně procesových
výrazů byl identifikován v segmentu porozhovor.
Srovnejme nyní ještě zbylé dvě části sezení, a to předrozhovor a porozhovor
z hlediska poměru primárně a sekundárně procesových výrazů identifikovaných metodou RID ve vztahu ke všem výrazům vysloveným v daném segmentu. V kapitole
3.2 jsme formulovali mimo jiné i tyto hypotézy:
H6: V porozhovoru identifikujeme signifikantně vyšší počet primárně procesových
jednotek neţ v předrozhovoru.
H60: Neexistuje signifikantní rozdíl z hlediska primárně procesových jednotek mezi
předrozhovorem a porozhovorem.
H8: V předrozhovoru identifikujeme signifikantně vyšší počet sekundárně procesových jednotek neţ v porozhovoru.
H80: Neexistuje signifikantní rozdíl z hlediska sekundárně procesových jednotek mezi
předrozhovorem a porozhovorem.
Na základě znaménkových testů pro dva závislé výběry uvedené v Tabulce
č. 21 lze i na jednoprocentní hladině významnosti zamítnout nulovou hypotézu, která
předpokládala ţádný rozdíl v mediánech rozdílů teoretických rozdělení těchto pro98

měnných. Můţeme tedy přijmout předpoklad, ţe mezi částmi sezení s pracovními
názvy předrozhovor a porozhovor existuje v našem případě statisticky významný
rozdíl v podílu primárně i sekundárně procesových výrazů oproti všem výrazům
v daném segmentu. Na základě tohoto testu i na základě krabicových grafů uvedených na Obrázku č. 16 a Obrázku č. 17 je moţné rovněţ konstatovat směr tohoto
rozdílu, a to v tom smyslu, ţe v části s názvem porozhovor byl identifikován signifikantně vyšší podíl primárně procesových výrazů oproti všem výrazům v daném segmentu neţli v části s pracovním názvem porozhovor, kdeţto v segmentu porozhovor
byl zároveň identifikován signifikantně niţší podíl sekundárně procesových výrazů ke
všem výrazům v daném segmentu neţ v segmentu předrozhovor. Lze tedy přijmout
předpoklad vyslovený v hypotézách č. 6 a 8 o významných rozdílech v podílech primárně a sekundárně procesových výrazů ke všem výrazům v daném segmentu. Tento výstup koresponduje rovněţ s výsledky testování stejné hypotézy při pouţití kódovacího systému pripro (Holt, 2009).
Z výše uvedených výsledků statistických testů vyplývá několik závěrů. Prvním
z nich je konstatování, ţe jak metoda pripro, tak i metoda RID identifikovala podobný
průběh změn primárního procesu v jednotlivých segmentech sezení. Jak jiţ bylo
zmíněno výše, v tomto případě, byť na základě limitovaného vzorku probandů nechceme zatím toto poznání generalizovat, jsme empiricky ověřili jeden ze základních
předpokladů KIP o imaginativní fázi jako o fázi aktivace primárně procesových schémat, tedy, jak konstatují Stigler a Pokorný (2008, str. 285): „KIP má přednosti ,via
regia‘ nočního snu, a to ve formě, v níţ je sen pro pacienta i pro terapeuta přímo přístupný a ovlivnitelný.“
Dalším zjištěním vyplývajícím z tohoto způsobu práce s daty je fakt, ţe výsledky v podobě výstupů z programu Prise v 1.0 se ukázaly – za předpokladu, ţe jiţ
existuje přepsaná verze sezení, rozhovoru – jako velice slibné. Terapeutovi se tímto
způsobem nabídne rychlé zhodnocení celého rozhovoru, jednotlivých segmentů, míry výskytu slov ve stanovených kategoriích i celkových počtů slov za autora promluvy
i segment sezení. Zároveň ve vizuální podobě v označeném textu dostává zpětnou
vazbu o reakcích (ve smyslu zadaných kategorií) na jednotlivé intervence. Příklad
označeného textu je znázorněn na Obrázku č. 18, kde jsou červeně a tučně označena slova spadající do kategorií primárně procesových výrazů a modrou kurzívou jsou
označena slova řadící se do kategorií sekundárně procesových výrazů.
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Obrázek č. 18: Označený text v podobě výstupu z programu Prise v 1.0, konkrétně
z imaginativní části sezení.
Předpokladem takto zpracovaných dat je samozřejmě prvotní existence slovníku, tj. roztříděného seznamu slov do jednotlivých kategorií. Zpravidla existují dvě
moţnosti pro tvorbu takového slovníku. První moţností je vyuţití stávajícího slovníku,
například slovníku českého jazyka se seznamem všech slov v daném jazyku, a roztřídění takto obsáhlého slovníku. Druhou alternativou je moţnost vycházet ze sesbíraných textů a tvořit postupně komplexní korpus, který bude s jistou periodicitou pouţíván jako základ pro doplnění stávající verze slovníku. Především z ryze praktických
důvodů (moţnosti jednotlivce či několika aktivních jednotlivců) zatím tvoříme verze
slovníků z textů pocházejících z psychoterapeutických sezení s klienty. Dalšímu uvaţování nad koncepcí tvorby tohoto slovníku se věnujeme v kapitole Diskuse.
Podívejme se nyní ještě souhrnně na celou kapitolu Výsledky. Hledali jsme
odpověď na otázku, zda vůbec a do jaké míry lze pouţít počítačových metod při analýzách psychoterapeutických sezení. Jako první příklad ze skupiny počítačových metod jsme vybrali psychofyzické měření prostřednictvím zařízení biofeedback. U toho100

to měření nemohl být – především vzhledem k omezenému počtu probandů – učiněn
spolehlivý závěr o průběhu změn tepové frekvence. Nicméně část tohoto měření,
a to měření prostřednictvím multisenzoru, se ukázala jako pouţitelná. Nevýhodou pro
psychoterapeuty v praxi je především pořizovací cena tohoto zařízení ve vztahu
k podpůrné funkci, kterou by takovéto měření mohlo plnit.
Dalším ze spektra počítačových metod bylo pouţití obsahových analýz textu.
Kódovací systém pripro (Holt, 2009) dokáţe rozlišit mnoho nuancí ve vztahu
k jednotlivým aspektům primárního procesu, nicméně při vysokém počtu kódovaných
jednotek (v průběhu jednoho sezení) se jedná o časově náročný proces. Prvotní aplikace Holtova systému byla cílena na vyhodnocování protokolů Rorschachova testu
a zde pravděpodobně zůstává hlavní pole jejího vyuţití. Nicméně výsledky získané
podrobnou analýzou sezení na základě metody pripro mohou být při psychoterapeutické práci pro psychodynamicky orientovaného psychoterapeuta velkým přínosem.
Poslední ze spektra počítačových metod bylo navrţení, naprogramování
a praktické vyuţití počítačového programu pro kvantitativní textovou analýzu. Počítačový program s názvem Prise v 1.0 na základě slovníku Martindala (Martindale,
1990) analyzuje a vyhodnocuje texty, jak to jiţ bylo podrobně popsáno výše. Z pozice
psychoterapeuta se jedná se o rychlý způsob analýzy transkriptů s kvantitativním
výstupem v podobě graficky označeného textu a tabulky četností slov v jednotlivých
segmentech, kategoriích a rolích. Předpokladem pro tuto práci je existence slovníku,
se kterým je vyhodnocovaný text srovnáván, a podrobná transkripce sezení. První
oddělené verze slovníků jiţ pro český i slovenský jazyk – i kdyţ výhradně pro sezení
s pouţitím testu květu – existují. Rozhodně je nepovaţujeme za finální, ale na základě výše uvedených analýz na ně lze nahlíţet jako na slibný začátek.
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Diskuse
V první kapitole teoretické části jsme se pokusili o úvod do problematiky vý-

zkumu v psychoterapii. Rovněţ jsme uvedli tzv. alternativu modelového výzkumu při
zkoumání efektu a procesu psychoterapie. Samozřejmě existují výhrady vůči modelovému výzkumu v psychoterapii, například ţe se nejedná o reálnou terapeutickou
situaci, nejedná se o „skutečné“ klienty, případně chybí další formální aspekty psychoterapeutického vztahu mezi psychoterapeutem a klientem (psychoterapeutická
smlouva, hrazení absolvovaných hodin apod.). Zdálo by se proto, ţe modelový výzkum nemůţe dostát přímému výzkumu skutečných psychoterapeutických hodin.
Výzkum v psychoterapii je však realizován z mnoha důvodů jak na straně klientů, tak
terapeutů, tak i pouţívaných technik. Pokud chceme ověřit, jakým způsobem jistá
metoda působí, je v mnoha případech nutné tuto metodu „přenést“ do laboratoře
a zkoumat ji zblízka a podrobně. Toto tvrzení podporuje například konstatování
McLeoda (2003), který uvádí, ţe v psychoterapii to většinou funguje tak, ţe nové
myšlenky a přístupy vznikají nejprve v běţné praxi a aţ následně jsou prověřovány
v rámci výzkumu. Jedná se tedy o opačný postup, jaký je běţný například v lékařství,
kde nejprve výzkumníci v laboratoři vyvinou nový lék či techniku a aţ následně
a opatrně podrobují pacienty klinickým zkouškám.
Práce s imaginací se prolíná různými terapeutickými směry a je vyuţívána
v rámci několika psychoterapeutických technik (Svoboda, 2003; Nešpor, 2007;
Praško, Prašková 2007). Z jednoho úhlu pohledu je výhodné mít k dispozici kódovací
systémy pokud moţno i v počítačových verzích pro analýzu dalších textových materiálů, terapeutických sezení s pouţitím jiných metod, případně skórování protokolů
ROR nebo TAT. Jiný pohled nabízí srovnávání různých psychoterapeutických technik pracujících s imaginací z hlediska přítomnosti zvolených indikátorů, například
primárního procesu v případě této studie. Programy pro obsahové analýzy textů, ať
uţ hermeneutickou (např. ATLAS/ti), nebo kvantitativní (např. v této rigorózní práci
popisovaný program Prise v 1.0) za pomoci kódovacích systému, nebo v případě
hermeneutické textové analýzy také bez nich, takováto srovnání umoţňují.
V tomto směru by také mohla zaznít výtka vůči této studii – příliš úzké zaměření tohoto výzkumu pouze na jeden konkrétní motiv v rámci vyuţití v jednom konkrétním terapeutickém přístupu. Zde lze argumentovat společně s autory Kächelem,
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v psychoanalytické terapii (dle našeho názoru lze toto konstatování rozšířit na veškeré psychodynamické přístupy) je stále ještě v rámci praktické psychoterapeutické
práce zastoupen minimálně a je spíše koncentrován do několika větších pracovišť,
která poskytují potřebné zázemí a personální i materiální zabezpečení potřebné pro
tuto práci. Proto i takováto – rozsahem a vlastními moţnostmi autorky – omezená
studie v oblasti výzkumu toho, co a jak se v rámci psychoterapeutických hodin
s imaginací odehrává, můţe být stimulem a přínosem alespoň pro navazující výzkumné projekty.
Podívejme se nyní na obsahové analýzy jako jeden z nástrojů, kterého jsme
vyuţili při realizaci této studie. Jak uvádí Plichtová (2002, str. 131): „…i přesto, ţe ve
vědách o člověku a společnosti patří metody analýzy textu k základní metodické výbavě, kterou si osvojují studenti historie, literární vědy, etnografie, sociologie uţ během vysokoškolského studia, studenti psychologie bývají v této metodě školeni pouze výjimečně. A přitom mnoho významných psychologických prací vzniklo právě na
základě analýzy deníků, dopisů, psychoterapeutických protokolů či různých poznámek z psychoterapeutické praxe.“ Najít jednotný rámec pro moţnosti analyzování
textu v psychologii není jednoduché a přikláníme se k vyjádření Urbánka (2007, str.
290), který konstatuje: „Nemíním předstírat, ţe tyto přístupy (přístupy k analýze textu
– pozn. aut.) byly (mnou nebo někým jiným) kompletně zmapovány. Je zde spíše
nedostatek pramenů, které by se podobnými tématy zabývaly, a pokud existují, jedná
se spíše o izolované autory nebo školy (často se vzájemně necitují).“ V této rigorózní
práci se nám podobně obtíţně hledal způsob, jak uvést námi zvolené metody analyzování dat do smysluplného a inspirativního kontextu obsahových analýz přepisů
psychoterapeutických sezení.
Jako další je zde potřeba uvést otázku zvoleného designu projektu.
V předkládané rigorózní práci popsaná studie vychází z designu orientačního výzkumu. Tento design byl zvolen především ve vztahu k základní otázce, která je nastolena v kapitole Cíl práce, a to jakým způsobem lze analyzovat data
z psychoterapeutických sezení. Z toho vyplynuly další kroky – volba vzorku probandů, jejich informovaný souhlas, zaznamenání dat. Vzhledem k tomu, ţe od začátku
neměl plán tohoto výzkumu podobu experimentálního designu, nesestavovali jsme
ţádnou kontrolní skupinu. Našim primárním cílem bylo prověření vyuţitelnosti jednot103

livých metod, proto hrají statistické výstupy v této rigorózní práci spíše sekundární
roli. Zároveň si uvědomujeme nedostatky této studie, rovněţ si uvědomujeme i další
moţnosti – realizace výzkumu ve směru kvalitativní metodologie a volba designu například vícečetných studií. Nicméně na konto podobných nedostatků Llewely a Hardy
(2001) konstatují, ţe mnoho studií se potýká s metodologickými obtíţemi. Jak jiţ bylo
zmíněno výše, uvědomujeme si, ţe toto konstatování platí i pro tuto výzkumnou studii, přesto získaná data a přínos celé práce jako takové z našeho pohledu převyšují
některé ze zde zmiňovaných metodologických nedostatků.
Ve známé monografii z oblasti klinické psychologie autorka uvádí, ţe:
„…sociální a jiné psychogenní podněty vedou k podobným neurofyziologickým změnám, jaké působí podání psychofarmak.“ (Baštecká, 2003, s. 365) Jedná se o významné tvrzení, které – za předpokladu, ţe bude důkladně empiricky prověřeno –
můţe mít významný dopad pro klienty v péči psychologů i potenciální klienty, jejichţ
léčba je v mnoha případech pouze farmakologická. Proto je v zájmu klinických psychologů, aby pátrali po souvislostech a argumentech podporujících tento fakt.
V tomto výzkumu jsme se podobně pokusili zahrnout oba aspekty – analýzu fyziologických parametrů jako indikátorů tělesného stavu klienta i analýzu textu, ve které
jsme se zaměřili na indikátory primárního a sekundárního procesu. I přesto, ţe měření tepové frekvence neumoţnilo konstatovat spolehlivé závěry, ověřili jsme alespoň, ţe takovéto měření je realizovatelné a moţné. Měření tepové frekvence prostřednictvím multisenzoru klienty nijak nelimitovalo a samotný přenos dat prostřednictvím blue-tooth připojení probíhal standardně. Vyšší chybovost vykazovalo měření
svalového napětí, které jsme v tomto projektu nevyhodnocovali.
Podobně jako v lékařství i v psychologii se setkáváme s voláním po tzv. praxi
zaloţené na důkazech (tzv. evidence-based practise, v případě medicíny se jedná
o směr EBM – evidence-based medicine, tj. medicína zaloţená na důkazu; v případě
klinické psychologie se jedná o klinickou psychologii zaloţenou na důkazu, tedy evidence-based clinical psychology). V historické perspektivě se jednotlivé přístupy
a doporučované intervence v psychoterapii vyvíjely spíše nezávisle na výzkumné
práce. Současné přístupy v rámci výzkumu psychoterapie se snaţí o překonání této
diskrepance a studie popisovaná v této rigorózní práci koresponduje s tímto trendem
(bliţší příspěvek k tomuto tématu lze najít například u Lamberta, 2004). V této studii
jsme se mimo jiné pokusili empiricky doloţit jedno z východisek, na kterých staví ka104

tatymně imaginativní psychoterapie. Tímto východiskem je povaţování denního snu
za analogii k Freudově nočnímu snu (Leuner, 1994b), kdy lze na rovinu primárního
procesu nahlíţet jako na novou moţnost, kde si vnitřní napětí, emoce, neklid nebo
neurotické konflikty hledají způsob nového uspořádání a začlenění (Leuner, 1994a).
Při výzkumu v rámci tohoto projektu jsme vycházeli ze zvukových nahrávek,
záznamů z biofeedbacku a přepisů sezení s klienty a snaţili jsme se o vyhodnocení
ukazatelů primárního procesu. O přítomnosti primárního procesu předpokládáme, ţe
je jedním ze specifických účinných faktorů v katatymně imaginativní psychoterapii,
proto je nutné empiricky doloţit tento předpoklad. Naše výsledky, jak je uvedeno
v předchozí kapitole, v případě této studie svědčí pro signifikantně významnou přítomnost primárního procesu ve fázi imaginace během sezení za pouţití dvou odlišných metod pro vyhodnocení podílu primárně procesových jednotek ve vztahu ke
všem jednotkám v textu. Společně se Stiglerem a Pokorným (2008)54 však zdůrazňujeme, ţe primární a sekundární proces se vzájemně nevylučují, nelze říci, ţe pokud
působí primární proces, je sekundární proces „vypnut“ a opačně. Mimo jiné i výsledky naší studie poukazují na jistou komplementaritu těchto dvou procesů: primární
proces v menší míře identifikujeme v úvodu sezení, kde zároveň nacházíme vyšší
zastoupení sekundárního procesu. Během imaginativní fáze, během fáze řízeného
denního snu, se situace mění, a nutno dodat, jak konstatuje Uhrová (2005), ţe v této
fázi spíše terapeut vnáší i do primárně-procesového řízeného denního snu sekundárně procesové podněty (např. k rozmýšlení, zvaţování, akci nebo rozhodování
v imaginativní situaci). V závěrečné fázi sezení ještě identifikujeme relativně vyšší
míru primárně procesových indikátorů neţ v úvodním rozhovoru, nicméně i vyšší míru sekundárního procesu. S přihlédnutím k tomuto faktu, a také k závěru měření tepové frekvence, zbývá ještě konstatovat, ţe terapeut nesmí opomenout upozornit
klienta, aby se po ukončení sezení s imaginací ještě chvíli nevěnoval činnostem vyţadujícím vysokou úroveň aktivace, jak je to obecně doporučováno v odborné literatuře i během výcvikových seminářů (např. Kottje-Birnbacher, 2001; Uhrová, 2005).
Holt (2009) k primárnímu procesu zároveň upozorňuje na fakt, který často bývá
opomíjen. Ve Výkladu snů je primární proces popsán jako hypotetický proces
v hypotetickém psychickém aparátu. V psychoanalytických pracích – a vychází to uţ
z Freudovy pozice – však nenajdeme zmínky o tom, ţe se jedná o čistě hypotetický
54

Toto konstatování uvádí také Uhrová (2005).
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konstrukt, ale spíše je konstrukt primárního procesu vnímán jako empiricky doloţený
fakt. Je však potřeba si uvědomovat, ţe primární proces není „dán“ a je teoreticky
moţné najít i jiné způsoby hypotetické, domněle maskující procesy snové práce.
Na tomto místě také nesmíme zapomenout na důleţitý fakt, jak na něj upozorňuje např. Disman (2008, str. 70): „Všechny závěry z empirického výzkumu, statistické důkazy atd. se nevztahují na jevy, které chceme studovat, ale jen na jejich indikátory.“ Otázku validity skórovacího systému RID jako ukazatele míry primárně procesových výrazů, která vyvstala v průběhu pilotní studie, jsme se pokusili vyřešit vyuţitím alternativní metody – pripro skórovacího systému autora Roberta Holta. Pokusili
jsme se tedy dosáhnout jak datové, tak metodologické triangulace (viz např. Hendl,
2005). V rámci datové triangulace jsme v této výzkumné práci kombinovali data ze
zařízení Biofeedback 2000-xpert a data z obsahových analýz přepisů rozhovorů. Metodologicky jsme se pokusili dosáhnout triangulace pouţitím dvou systémů kódování
– RID i pripro. Nabízí se zde ještě další otázka, a to, ţe jsme nepouţili více kodérů –
dle manuálu zaškolených hodnotitelů, kteří by text posoudili nezávisle na sobě. Důvody, proč jsme volili spíše dvě odlišné metody neţli odlišné posuzovatele textů, jsou
v našem případě jednoznačné – kódování textu o rozsahu téměř 173 stran není pro
studenta doktorského studia zajistitelné bez finančních prostředků, proto jsme od této
moţnosti upustili. Holt (2009) ve vztahu k tomuto typu reliability (tzv. interjudge reliability) uvádí, ţe stabilní výsledky od různých posuzovatelů je moţné očekávat
v případě, ţe hodnotitelé sami mají alespoň rámcově přehled o psychoanalytickém
přístupu, zájem o něj a jsou zaškoleni stejným lektorem, který jiţ má obsáhlé zkušenosti s pouţitím systému pripro. Autorka práce však neměla předchozí zkušenosti
s metodou pripro, tudíţ si netroufla sestavit návod pro kódování textů nebo školit další kodéry.
Dalším podnětem k zamyšlení je typ výběru, který byl v rámci výzkumu vyuţit.
Ve výzkumu jsme zvolili metodu účelového výběru probandů (toto označení pouţívá
např. Disman, 2006; Ferjenčík, 2000, pouţívá označení příleţitostný výběr). Uvědomujeme si riziko toho, ţe výběr probandů zdaleka nesplňuje kritérium náhodnosti.
Tento fakt však nebyl našim cílem – zdaleka by nebylo moţné do výběru vzorku zahrnout celou potenciální populaci příjemců psychoterapeutické péče. V centru pozornosti zde totiţ nestojí výzkum populace a jejích charakteristik, nýbrţ výzkum konkrétní techniky, psychoterapeutického přístupu pracujícího s touto konkrétní metodou.
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Proto jsme nerealizovali ani kvótní nebo stratifikovaný výběr probandů pro zařazení
do výzkumu. Jádro našeho výzkumu nespočívá v charakteristice toho, jak proţívá
jednotlivec psychoterapeutické sezení a které charakteristiky o probandovi chceme
ze získaných dat odvodit. Jádro našeho výzkumu spočívá v tom, jakým způsobem
a s jakým úspěchem lze vyuţít počítačových metod při vyhodnocení dat pocházejících ze záznamů psychoterapeutických sezení. Ve vztahu k některým pouţitým metodám jsme si tudíţ kladli otázku, jestli opravdu identifikujeme vyšší míru primárně
procesových výrazů během imaginativní fáze psychoterapeutického sezení a jestli je
případně moţné najít jistý vztah mezi přítomností primárně procesových výrazů
a změnami fyziologických ukazatelů organizmu. Z tohoto pohledu je moţné označit
náš typ výzkumu za výzkum modelový (viz např. Kratochvíl, 1997), nepracujeme totiţ
s reálnou klientelou, ale s dobrovolníky a zkoumáme jeden konkrétní motiv za současného měření fyziologických parametrů vztahujících se k činnosti autonomního
nervového systému. Disman (2008, str. 112) konstatuje, ţe „…účelový výběr nám
téměř nikdy neumoţní nějakou opravdu širokou generalizaci našich závěrů, ale to
neznamená, ţe tyto závěry nejsou uţitečné.“ Rovněţ Ferjenčík (2000) uvádí, ţe tento typ výběru můţe slouţit jako vcelku přijatelná první sonda do problematiky, která
bude potom podrobněji prozkoumána jiným způsobem.
Diskuze o nomotetickém nebo idiografickém přístupu při výzkumné práci
v psychologii trvá jiţ několik desetiletí. V tomto smyslu se rovněţ často rozlišuje ipsativní a normativní přístup, přičemţ výsledky prezentované studie spadají právě do
kategorie ipsativních dat – srovnávání hodnot s individuálními průměrnými hodnotami
(normativní přístup naopak srovnává individuální naměřené hodnoty se skupinovými
průměrnými hodnotami). Uvědomujeme si, ţe textové analýzy přepisů sezení by bylo
vhodné doplnit o další zdroje dat – moţností by bylo například zkoumání významných událostí v průběhu celé léčby, nikoliv pouze procesu psychoterapie, za pouţití
metody ESM (Experience Sampling Method, viz například Robins, Fraley, Krueger,
2007) při analýze záznamů o proţívání kaţdodenních událostí mezi jednotlivými setkáními nebo při analýze verbálních záznamů vytvořených dodatečně po absolvované imaginaci o imaginovaném obsahu nebo o celém sezení. Zajímavé moţnosti –
nejenom v rámci procesového výzkumu v psychoterapii – nabízí také technika EAR –
Electronically Activated Recorder – elektronicky aktivovaný záznamník (viz například
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Mehl, 2006 nebo Robins, Fraley, Krueger, 2007), který slouţí k analýzám spontánních konverzací, které jsou jinými metodami zkoumání nepřístupné.
Důvody, na základě kterých jsme přistoupili k formě mapujícího výzkumného
projektu, jsou snad jiţ, po přečtení předchozích odstavců, zřejmé. Pokud bychom je
měli stručně shrnout, potom jsme v rámci našeho výzkumu volili mapující výzkum
především kvůli aspektům organizační, časové i finanční náročnosti (Disman, 2008)
– experimentální výzkumný plán v designu například Solomonova experimentu na
čtyřech skupinách je silným nástrojem, ale pro individuální práci v podmínkách externího doktorského studia je takřka nepouţitelný.
V úvahách o tomto výzkumném projektu je potřeba zváţit i další výhody procesových výzkumů v psychoterapii. Výzkum procesu psychoterapie má svoje odůvodnění a podstatné místo při výzkumu psychoterapie, jak bylo zmíněno v úvodu.
Timuľák (2005) ve výčtu charakteristik uvádí mimo jiné i to, ţe procesový výzkum lze
uskutečnit bez velké finanční náročnosti, coţ je v případě studentů – diplomantů
a doktorandů – důleţitý faktor. Ještě důleţitějším aspektem je potom to, ţe procesový výzkum má potenciál oslovit psychoterapeuty v kaţdodenní praxi, neboť „…nabízí
pohled

do

aktuálního

průběhu

psychoterapie;

často

se

podobá

tréninku

v psychoterapii či supervizi, zabývá se nuancemi interakce“ (Timuľák, 2005, s. 205).
Také pouţití kódovacích systémů má nesporné výhody. Jenkins (2008, s. 4)
uvádí, ţe mezi silné stránky nebo výhody strukturovaných kódovacích systémů patří
jejich flexibilita, efektivnost, zobecnitelnost, konzistentnost a objektivita. Systém skórování většiny kódovacích systémů zvládnou podle tohoto autora i studenti
s relativně nízkou klinickou zkušeností. Samozřejmě při kódování textů potřebujeme
kompletní a podrobný záznam všeho, co bylo řečeno (jak při ROR, tak při TAT nebo
během psychoterapeutického sezení), který je dále přepsán a analyzován. Při obsahové analýze pomocí metod, které byly pouţity, jsme se přidrţeli pouze manifestních, explicitních významů jednotlivých jednotek – slov či vět, a vyvarovali jsme se
interpretování nebo hledání hlubších významů (dle doporučení v Holtově manuálu,
Holt, 2009). Vraťme se ještě stručně k problematice přepisování. Přepisování záznamů psychoterapeutických sezení je pravděpodobně ta část práce, která je pro
většinu psychoterapeutů působících v běţné praxi především z časového hlediska
nerealizovatelná. V teoretické části, při popisování způsobu realizace kvantitativních
obsahových analýz, bylo uvedeno, ţe přepsání jedné hodiny trvá přibliţně osm hodin
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čistého času (Mergenthaler, 1992). Na základě četných zkušeností s přepisy audionahrávek můţeme tento údaj potvrdit a také konstatovat, ţe v některých případech
můţe přepis jednoho sezení trvat ještě o něco déle, aţ do horizontu přibliţně dvanácti hodin. A pokud by tedy bylo moţné odstranit tento negativní aspekt práce
s texty, pravděpodobně by psychoterapeuti mohli vyuţívat různé typy textových analýz významně častěji, neţ je tomu dnes. Moţnosti, jak získat přepis sezení, jsou
zpravidla tři. První z nich, a pro terapeuta v praxi téměř nepouţitelnou, je moţnost
přepsání záznamu v rámci vlastních moţností a schopností. Výhodou je, ţe nás takovýto přepis nestojí finance, nevýhodou ovšem je mnoţství času, které na pořízení
přepisu vynaloţíme. Druhou moţnost, jak získat přepis zvukové nahrávky, je objednávka přepisu od specializovaných agentur. Při současných cenách na trhu stojí přepsání jedné normostrany řádově desítky korun a přepis jedné hodiny tedy průměrně
stojí do tisíce korun. Tuto sumu je moţné ohradit jednorázově, ale rozhodně ne několikrát v měsíci a ještě za několik klientů. Proto se ani tato moţnost v praxi nejeví
jako realizovatelná. Třetí moţnost je spíše záleţitostí budoucnosti, nicméně začíná
být reálná. Jedná se o automatický přepis zvukového záznamu. V tomto směru činí
v českém jazykovém prostředí velké experimentální i praktické pokroky brněnská
skupina kolem Černockého (viz například grantového projekt autorů Polláka et al.,
který je řešen v rozpětí let 2008–2011, Černocký et al.55). Tato skupina odborníků se
zabývá automatickým rozpoznáváním mluvené řeči v reálných podmínkách i v prostředí komunikace člověk–počítač. Vzhledem k experimentálnímu vyuţití přepisování
hovořené řeči do písemné podoby počítačem, které se testovalo v oblasti soudnictví
či lékařství, je moţné uvaţovat o aplikaci této technologie i do oblasti klinické psychologie, byť v současnosti takováto aplikace zatím neexistuje. Při automatickém
rozpoznávání řeči uvádějí autoři aktuální přesnost provedeného záznamu kolem 70–
80 procent, ale daná oblast se aktuálně dynamicky rozvíjí. Tudíţ lze přepokládat jak
vyšší přesnost, tak i širší aplikace do různých oblastí praxe (a klinická psychologie by
mohla představovat jednu z těchto oblastí).
Ve vztahu k přesnosti záznamu je potřeba uvést i moţné nepřesnosti při pouţívání počítačových programů pro kvantitativní analýzy textu. Původní ambicí,
se kterou jsme vstoupili do tohoto projektu, bylo vytvoření česko-slovenského slovníku dle kategorií metody RID tak, aby mohl pracovat s českými i slovenskými tran55

Více informací lze nalézt např. na http://www.fit.vutbr.cz/~cernocky/grants.php.cs.
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skripty. Tato představa se při další práci s českými transkripty56 ukázala jako nereálná. Hlavním důvodem této nereálnosti je existence tzv. homonym, tj. slov, která mají
stejnou psanou podobu, ale odlišný význam. Typickým příkladem je slovo „nebo“,
které by v rámci slovenského jazyka bylo přiřazeno do kategorie primárního procesu,
zatímco v rámci českého jazyka by nebylo řazeno do ţádné z kategorií. Proto jsme
navrhli vytvoření slovníku v jiném prostředí – v prostředí počítačového programu Prise v 1.0, kde lze pracovat s různými slovníky odděleně pro jednotlivé jazyky, kódovací systémy apod. Nicméně i u pouţití programu Prise v 1.0 bude potřeba v dalších
studiích zkoumat přesnost okódovaného textu. Jedná se zde především o odlišné
významy slov, kde například slovo „baví“, které v rámci českého jazyka autoři promluv pouţívali v kontextu radosti z nějaké činnosti, ale také jako označení pro konverzaci či rozhovor. V těchto případech lze doprogramovat další moţnosti, například
u kaţdé kódované jednotky uvést procento přesnosti, vyjádřené dle moţných a frekventovaných významů k danému slovu. Tato aktivita má ovšem opět pragmatickou,
potaţmo ekonomickou stránku – buďto je potřeba tuto práci financovat například
z grantových zdrojů, nebo bude odkázána na entuziazmus realizátorů, a v tom případě bude vznikat v průběhu delšího časového intervalu.
Zkušenosti s mezilidskými vztahy, to je jedna ze západních znalostí moderní
neurobiologie, která sleduje biologické, zvláště však neurobiologické stopy. Duševní
ţivot můţe proměnit tělesnou strukturu, jak ukazují výzkumy o neuronální plasticitě.
Potvrdilo se, ţe emoční záţitky mají dokonce vliv na regulaci genů (Bauer, Kächele,
2005). Nejen z tohoto důvodu, ale i z mnoha dalších mají proto procesové studie –
potaţmo ve vztahu k primárnímu a sekundárnímu procesu, emocionálním obsahům
atd. – smysl a význam. Je však potřeba si uvědomit také nebezpečí redukce celého
pojmu na jednu ze sloţek doprovodných jevů, zejména tělesných, které jsou snadno
objektivizovatelné a měřitelné. To je příklad emocí, které nelze jednoduše a přímočaře redukovat na změny ve fyziologických charakteristikách, které doprovázejí průběh
emocionálních procesů (Sedláková, 2004). Tyto souvislosti je důleţité uvést ve vztahu k měření pomocí metody biofeedback, která byla realizována v rámci empirické
části této rigorózní práce. Výsledky tohoto měření a jejich kontext i širší souvislosti
byly jiţ uvedeny v předchozí kapitole, proto se jimi nebudeme na tomto místě obšírněji věnovat. Nicméně vzniklo mnoho otázek – proč jsme identifikovali plynulý pokles
56

V pilotní studii bylo vyuţito přepisů sezení s klienty ve slovenštině.

110

v tepové frekvenci s blíţícím se koncem sezení? Zaznamenali jsme jak nejvyšší, tak
i nejniţší tepovou frekvenci během fáze imaginace. Nezaznamenali jsme naopak
pouze jediný typ výsledku měření, a to stoupání tepové frekvence v průběhu sezení
kontinuálně aţ do konce. Výsledky samotného měření nejsou přesvědčivé. Působila
zde očekávání studentů? Pravděpodobně ano a při dalším výzkumu by bylo potřeba
s tímto počítat a snaţit se o zmapování různých očekávání ohledně příchodu na první sezení s psychologem. V odborné literatuře se lze setkat také s termínem úzkost
navozená relaxací (relaxation-induced anxiety, například Schwartz, Andrasik, 2003),
mohlo se jednat také o přítomnost tohoto jevu u některých probandů v této studii?
Rovněţ nelze přímočaře spojovat hodnotu tepové frekvence v konkrétním časovém
intervalu během sezení (např. v konkrétní, řekněme dvacáté minutě) s podílem primárně procesových slov v daném okamţiku. Důvodů je víc – především je záleţitostí
imaginujícího, o které aspekty celé situace se s terapeutem „podělí“ a co si naopak
nechá pro sebe. Někdy klient potřebuje pro odpověď delší čas a v záznamu vznikají
časové prodlevy – i kdyţ hypoteticky by bylo moţné tento problém řešit pouţitím delších časových jednotek, tzn. ne jednotlivých minut, ale například pětiminutových úseků. Rovněţ je potřeba zde zmínit, ţe klienti, jak je to patrné z komentářů a výsledků
v předchozí kapitole, mluví ve fázi imaginace pomaleji a vysloví tedy menší počet
slov a vět. Pouţívají také odlišné slovní druhy a spíše jednoduché věty. Pro účely
této studie jsme z tohoto důvodu zůstali u členění sezení pouze na tři hlavní segmenty – úvodní rozhovor po příchodu klienta do začátku relaxace, dále imaginativní část
a potom závěrečný rozhovor po skončení imaginativní fáze.
Jako metodu pro stanovení aktuální míry potíţí nebo subjektivní míry distresu
jsme pouţili metodu SCL-90, která je často pouţívaným nástrojem při výzkumu
v psychoterapii. Pro zařazení přepisu terapeutické hodiny jsme u klientů brali v úvahu
obecný ukazatel závaţnosti – tzv. GSI index, přičemţ jsme pouţili hodnoty cut-off
skóre dle Bolelouckého (1993) zvlášť pro muţe a pro ţeny. Slovenští autoři (Bieščad,
Szeliga, 2006) uvádějí mírně odlišné hodnoty cut-off skóre pro index GSI a právě
tento index doporučují i pro hodnocení statisticky a klinicky signifikantní změny. Na
základě zjištěných údajů o tepové frekvenci se však jeví jako vhodné v dalších výzkumech pouţít nástroje pro mapování očekávání, ať uţ v podobě dotazníků, nebo
kvalitativně zpracovaných výpovědí probandů.
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Zatím nediskutovaným tématem v této práci zůstává pouţití neparametrických
testů při testování platnosti hypotéz v empirické části této práce. Neparametrické testy jsou metody, které nepočítají s normálním rozloţením, ale většinou s reálnými,
skutečnými hodnotami. Jejich síla je pochopitelně niţší, neţ je tomu u parametrických testů. Ideálním případem je samozřejmě pouţívání silných testů, nicméně přikláníme se k pragmatickému pohledu kolegů statistiků (Škop, 2011), kteří říkají, ţe
v mnoha případech platí, ţe lepší takovéto analýzy a takováto data, neţli ţádná. Některé jevy nelze zkoumat v rámci malých individuálních projektů jiným způsobem,
neţ je práce s malým počtem probandů, a nakonec právě pro tyto účely byly neparametrické statistické testy vyvinuty. Přesto je nutné k jejich vlastnostem přihlíţet
a do jisté míry opatrně formulovat závěry. Na druhé straně se však jedná o zajímavý
a uţitečný nástroj, který nám poslouţil k ilustrování toho, jakým způsobem lze pracovat s daty, která byla získána ze záznamů sezení.
V rámci této kapitoly bychom se mohli vrátit k mnoha úvahám ohledně výsledků této studie. Část těchto úvah je uvedena jiţ v kapitole Výsledky, část byla nabídnuta v této kapitole. Na tomto místě nechceme celý problém zjednodušit či formulovat jediné sumarizující tvrzení. Věříme však, ţe v informacích uvedených v této rigorózní práci lze najít smysl celého projektu a jeho aktuálnost v našem kulturním
prostředí, praktické dopady provedené studie a v neposlední řadě také inspiraci pro
navazující výzkumné práce.
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Závěr
V jedné publikaci zabývající se kvalitativním výzkumem autoři (Strauss, Corbi-

nová, 1999, s. 177) v kapitole s názvem „Kdy uţ to nechat být?“ uvádějí: „Součástí
narůstajících zkušeností autora výzkumné práce je poznání, ţe ţádný rukopis není
nikdy dokončen.“ Podobně lze uzavřít i tuto výzkumnou práci – rukopis lze opravovat,
přepisovat a znovu upravovat ještě mnohokrát.
Nejdůleţitější výstupy z této práce, totiţ výsledky zamýšlení se nad tím, jakým
způsobem analyzovat data pocházející z psychoterapeutických sezení s vyuţitím
přístupu katatymně imaginativní psychoterapie, jiţ byly uvedeny v předchozích kapitolách. Důvody, proč se vůbec zabývat analyzováním psychoterapeutických sezení,
jsou v této práci také uvedeny na několika místech, nebudeme se k nim tedy opět
vracet. Závěrem zbývá pouze konstatovat, ţe jsme se v tomto textu jak v teoretické,
tak empirické části pokusili o představení, praktickou aplikaci (i s vytvořením konkrétního, nově navrţeného a především v praxi vyuţitelného počítačového programu) a vyhodnocení dat získaných z jednotlivých, u nás relativně neznámých metod.
Je patrné, ţe po zpracování této rigorózní práce nestojíme na úplném začátku,
ale v daném tématu jsme se jiţ pohnuli kupředu. Směr výzkumné práce, kterým se
ubíráme, je slibný, ale vyţaduje mnoho další výzkumné práce, a máme tedy před
sebou ještě poměrně dlouhou cestu.
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Přílohy

Příloha A
Ukázka z textového korpusu připraveného pro obsahovou analýzu kódovacími systémy.
…Uvolnění se můţe také šířit do svalů šíje a krku a postupovat dál aţ k hlavě. Uvolnit se mohou svaly ve vlasové části i svaly na obličeji. Celé tělo je příjemně uvolněné,
klidné, s kaţdým výdechem se můţe uvolnění ještě více prohloubit. Klid a uvolnění.
(segment 3 imaginace)
T: A kdyţ se vám tak povedlo docílit určitého stupně uvolnění, tak vás poprosím,
abyste si před svým vnitřním zrakem zkusila představit jakýkoliv květ nebo cokoliv
jiného se objeví ve vaší představě je v pořádku. Aţ se vám objeví vaše představa,
tak mi o ní prosím řekněte, abych vás mohla dále provázet.
P: Je to květ růţe.
T: Hm… Jak vypadá?
P: Veliký.
T: Hm…
P: Má hodně lístečků.
T: Hm…
P: A je hrozně rozvinutá.
T: Jakou má barvu?
P: Narůţovělou.
T: Hm. Šlo by třeba i vidět, jak je velká ta růţe?
P: Je vidět seshora.
T: Hm. Je to taková narůţovělá barva říkáte, a hodně lístečků. Šlo by si je nějak prohlédnout zblízka, jak vypadají ty lístečky?
P: Vidím jen ten květ.
T: Hm. Kdyţ se na něj tak zadíváte, tak, co ta barva, je nějakým způsobem někde
trošku jiná?
P: Ne.
T: Hm, je to taková jemně růţová.
P: Hm.
T: Hm… A říkáte, ţe je to takový hodně rozkvetlý květ růţe.

P: Uţ se mi vzdaluje, a vidím i stonek.
T: Aha. Šlo by ho nějak popsat?
P: Silný, pevný, má hodně trnů.
T: Hm.
P: A asi čtyři lístečky.
T: Hm. Jakou má barvu?
P: Tmavozelenou.

Příloha B
Lematizovaný seznam – ukázka
BZUČENÍ
CEJTILA CÍTÍ CÍTIL CÍTILA CÍTÍM CÍTIT CÍTÍTE
CELÁ CELÉ CELÉHO CELEJ CELÉM CELOU CELÝ CELÝCH CELÝM
CELKEM CELKOVÉ CELKOVĚ CELKU
CENNÁ CENNÉ
CENTIMETRŮ
CESTA CESTU CESTY
CESTOVAL CESTOVAT
CIGÁRA CIGARET CIGARETU CIGARETY CIGÁRO
CÍL CÍLE
CÍLENĚ
CITEM CITY
CITLIVÁ CITLIVÝ
CITOVÁ CITOVĚ
CIZÍM CIZÍMA CIZÍMI
CIZINCI CIZINĚ
CO COŢ ČEHO ČEM ČEMU ČÍM
COKOLIV
CVIČÍM
CVIČKY
CYKLISTI CYKLISTIKOU CYKLISTICKÉHO
ČÁRA ČÁRU
ČAS ČASE ČASEM ČASU
ČÁST ČÁSTECH ČÁSTI ČÁSTÍ
ČASTĚJI ČASTO
ČAU
ČEKÁ ČEKAL ČEKALA ČEKALO ČEKÁNÍ ČEKAT ČEKÁTE
ČERNÁ ČERNÉ ČERNÉHO ČERNO ČERNÝ ČERNÝM
ČERSTVÝ
ČERVENÁ ČERVENOU ČERVENÝ

Příloha C

