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Abstrakt: 

Diplomová práce zkoumá sociální kognici a objektní vztahy pacientů se 

schizofrenií pomocí Tématicko apercepčního testu hodnoceného škálou SCORS. 

Teoretická část práce pojednává o problematice schizofrenie, Tématicko 

apercepčním testu a jeho interpretačních systémech (zejména Westenově škále 

SCORS). Pozornost je věnována i teoretickým východiskům sociální kognice a 

objektních vztahům u pacientů se schizofrenií. Cílem výzkumné části práce je ověřit 

předpoklad, že pacienti se schizofrenií budou ve SCORS dosahovat patologických 

skórů. Dále jsou zkoumány vztahy mezi jednotlivými dimenzemi SCORS u této 

klinické populace. 

Výsledky naznačují, že pacienti se schizofrenií mají v oblasti sociální kognice 

a objektních vztahů, tak jak je měří škála SCORS, četné deficity. Výrazně snížené 

skóry, které spadají do patologie nebo s ní přímo hraničí, byly prokázány celkem u 

pěti dimenzí. Ve zbývajících třech dimenzích pacienti se schizofrenií dosáhli 

podprůměrných výsledků. Diskutovány jsou také vzájemné korelace mezi dimenzemi 

SCORS a výsledky faktorové analýzy, které u pacientů se schizofrenií odhalily 

třífaktorovou strukturu SCORS. 

 

Klíčová slova:   

Schizofrenie, sociální kognice, objektní vztahy, SCORS, Tématicko 

apercepční test, korelační analýza, faktorová analýza. 



   

Abstract: 

The thesis examines social cognition and object relations in patients with 

schizophrenia using Thematic Apperception Test evaluated by SCORS. The 

theoretical part of the thesis deals with schizophrenia, Thematic Apperception Test 

and its interpretation systems (especially Westen's SCORS). Attention is also paid to 

the theoretical background of social cognition and object relations in patients with 

schizophrenia. The aim of the study is to verify the assumption that patients with 

schizophrenia will  reach pathological scores in SCORS. The study also explores the 

relationships between different dimensions of SCORS in this clinical population. 

The results indicate that patients with schizophrenia have numerous deficits 

in social cognition and object relations, as measured by SCORS. Significantly lower 

scores (that belong or are very close to pathology) were found in a total of five 

SCORS's dimensions. In the remaining three dimensions patients with schizophrenia 

achieved below-average results. Cross-correlations among SCORS's dimensions and 

factor analysis results which revealed a three component structure of SCORS in 

patients with schizophrenia are also discussed. 

 

Keywords:  

Schizophrenia, social cognition, object relations, SCORS, Thematic 

Apperception Test, correlation analysis, factor analysis. 
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Úvod 

Schizofrenie je jedna z nejzávažnějších duševních poruch. Jedná se o 

onemocnění, pro něž jsou typické poruchy myšlení a vnímání, dezorganizované 

chování a řeč, poruchy afektivity či narušené vnímání sebe a okolí. U pacientů se 

schizofrenií dochází k postupným změnám osobnosti a ztrátě kontaktu s realitou, 

které vedou v různé míře k selhávání v běžném životě, v zaměstnání nebo ve 

vztazích. Právě poslední jmenovaná oblast - interpersonální vztahy a sociální 

dovednosti - jsou tématem, kterému se věnuje tato diplomová práce. 

Cílem práce je popsat a zhodnotit úroveň sociální kognice a objektních 

vztahů u osob se schizofrenií za pomoci škály sociální kognice a objektních vztahů 

SCORS. 

V teoretické části práce jsou shrnuty aktuální poznatky týkající se 

onemocnění schizofrenie, pozornost je věnována také Tématickému apercepčnímu 

testu a jeho interpretačním systémům - zejména Westenově škále SCORS. Závěrečné 

kapitoly teoretické části pojednávají o sociální kognici a objektních vztazích. 

Zmíněny jsou i některé dosavadní výzkumy realizované na poli této problematiky u 

pacientů se schizofrenií. 

Empirická část práce je již plně věnována hledání odpovědí na otázky, zda 

pacienti se schizofrenií mají v oblasti sociální kognice a objektních vztahů deficity a 

jakých výsledků dosahují na škále SCORS. 
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1. Teoretická část 

1.1 Schizofrenie 

"Schizofrenie je závažné psychotické onemocnění. Narušuje schopnost 

nemocného srozumitelně jednat a chovat se v souladu s okolnostmi. Schizofrenie 

ovlivňuje lidské myšlení, cítění a jednání. Snižuje kvalitu lidského života. Zvyšuje 

mortalitu. Působí vleklou neschopnost uspokojivě naplnit život a dostát životním 

rolím" (Höschl a kol. 2002). 

1.1.1 Historický vývoj pojetí schizofrenie 

Pojetí schizofrenie, vymezené v rámci aktuálních mezinárodních 

klasifikačních systémů MKN – 10 (Mezinárodní klasifikace nemocí)
1
 a DSM – 5 

(Diagnostický a statistický manuál duševních poruch)
2
, má své kořeny v klasických 

dílech psychiatrů 19. a 20. století. Počátky onemocnění, které dnes nazýváme 

schizofrenií, jsou spojovány se jménem Benedicta Augustina Morela (1809 - 1873), 

který schizofrenii popsal jako „demetia praecox“ - stav vyznačující se neschopností 

koordinovat vlastní myšlenky, ústící většinou v předčasnou demenci. Na Morelovy 

poznatky mezi jinými navázal i Emil Kraepelin (1856 - 1936), který v rámci 

dementia praecox rozlišil tři formy tohoto onemocnění – hebefrenní, katatonní a 

paranoidní. Dnes užívaný pojem schizofrenie (rozštěp mysli) do psychiatrie zavedl 

v roce 1911 Eugen Bleuler (1857 – 1939). Bleuler v rámci onemocnění rozlišoval 

mezi základními symptomy (porucha asociací, autismus a ambivalence) a příznaky 

akcesorními (poruchy paměti či halucinace a bludy), které jsou sekundární a jež 

reprezentují snahu vyrovnat se s primární poruchou. V tomto trendu, analyzovat a 

systematizovat symptomy schizofrenie, pokračoval i Kurt Schneider, který se pokusil 

o hierarchickou systematizaci symptomů vzhledem k jejich významu pro bezpečné 

určení diagnózy a rozlišil tak příznaky prvního a druhého řádu. Za příznaky prvního 

řádu, jež mají velkou váhu pro stanovení diagnózy, považoval například ozvučování 

                                                 

1 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision (WHO, 

Switzerland, Geneva, 1992) 
2 Diagnostic and Statitiacl Manual of Mental Disorders, 5th revision (American Psychiatric Association, 

Washington, DC, 2013) 
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myšlenek, odnímání myšlenek či sluchové halucinace. Jiné dichotomické dělení 

příznaků - na pozitivní a negativní, které je odborníky používáno i v současné době, 

zavedla v 70. letech N. Andersonová (Pečeňák a kol., 2005). Mezi pozitivní příznaky 

jsou řazeny ty projevy duševní činnosti, které jsou nadměrné a nepřiměřené, které 

jsou v psychice „navíc“ - např. halucinace, bludy. Oproti tomu negativní příznaky 

reprezentují úbytek psychických funkcí  - např. abulie, oploštělá afektivita nebo 

chudá řeč (Hort a kol., 2000). 

1.1.2 Diagnostika schizofrenie a její vymezení v MKN – 10 a 

DSM - IV 

Diagnostika schizofrenie je postavena na klinickém posouzení aktuálního 

duševního stavu nemocného a zhodnocení sebrané anamnézy. Vedle psychiatrického 

vyšetření, lze realizovat i celou řadu vyšetření pomocných (neurologické, 

toxikologické, biochemické, hematologické, vyšetření pomocí zobrazovacích metod 

nebo psychologické vyšetření). Pomocná vyšetření nacházejí své klíčové uplatnění 

především v diferenciální diagnostice (Höschl a kol., 2002). 

V současné době není znám žádný jednoznačný příznak ať už v oblasti 

psychopatologie či v oblasti tělesné a laboratorní diagnostiky, který by byl specifický 

pro schizofrenii. Jednotlivé zjišťované příznaky mají větší nebo menší váhu pro 

diagnózu schizofrenie na základě jejich současného výskytu s dalšími 

psychopatologickými projevy a celkovým kontextem životní situace nemocného 

(Zvolský a kol., 2001).   

Určitou shodu v diagnostice mezi jednotlivými lékaři zajišťují mezinárodní 

klasifikační systémy MKN – 10 a DSM – IV, resp. DSM – 5
3
, které nabízejí 

diagnostická vodítka pro jednotlivá onemocnění včetně schizofrenie. Tyto 

klasifikační systémy slouží jak pro potřeby každodenní klinické praxe, tak i pro 

výzkumné účely. 

 Oba systémy nabízejí popis jednotlivých příznaků schizofrenie, jejich 

intenzitu a trvání (Motlová a kol., 2004). Zatímco ve většině evropských zemí včetně 

                                                 

3 Vzhledem ke skutečnosti, že nová revize DSM - 5 vyšla v květnu 2013 a v současné době se teprve zavádí do 

praxe, se v textu práce budu věnovat i dosavadní verzi DSM – IV. 
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České republiky je platná MKN – 10, klasifikace DSM – IV své uplatnění nachází 

především ve Spojených státech amerických a na mezinárodním výzkumném poli.  

Obecná diagnostická kritéria pro schizofrenii dle MKN – 10 a DSM – IV 

nabízejí tabulky v přílohách (příloha č. 1 a č. 2). Jak je patrno z tabulek, kritéria pro 

schizofrenii dle MKN – 10 a DSM – IV se v mnoha bodech shodují. Obě klasifikace 

vyžadují přítomnost příznaků po dobu jednoho měsíce, přičemž americká verze 

připouští i dobu kratší, pokud je léčba úspěšná. Pro stanovení diagnózy postačuje 

výskyt jednoho z charakteristických symptomů
4
, nebo výskyt dvou a více dalších 

příznaků. Klasifikace se potom více či méně shodují i na vylučovacích podmínkách 

onemocnění, kterými jsou poruchy nálady, stavy spojené s užíváním návykových 

látek a somatické onemocnění. Hlavní rozdíl mezi klasifikacemi je v tom, že 

americká verze vyžaduje celkové trvání všech příznaků po dobu šesti měsíců, 

přičemž toto období může zahrnovat jak prodromální, tak i reziduální fázi 

onemocnění. Kromě toho DSM – IV také jako jednu z podmínek onemocnění 

vyžaduje přítomnost sociální a pracovní dysfunkce. Dle mého názoru tak DSM – IV 

nabízí komplexnější pohled na schizofrenii, který se nezaměřuje pouze na přítomnost 

klinických příznaků, ale bere v úvahu i sociální a společenský rozměr onemocnění. 

1.1.3 Vymezení schizofrenie v DSM – 5 

V květnu roku 2013 byla Americkou psychiatrickou asociací vydána nová, 

pátá revize DSM. Oproti poslední verzi DSM – IV z roku 1994 prodělala několik 

výrazných změn. K důležitým změnám došlo i v definování schizofrenie. Nová 

revize požaduje pro stanovení diagnózy schizofrenie minimálně dva z uvedených 

příznaků, z nichž alespoň jeden musí být ze skupiny příznaků pozitivních 

(halucinace, bludy nebo dezorganizovaná řeč). Původní výjimka, kdy 

k diagnostikování stačil pouze jeden symptom jednalo-li se o bizardní bludy nebo 

sluchové halucinace (Schneiderovy příznaky prvního stupně), byla odstraněna pro 

nedostatečnou specifičnost těchto příznaků a slabou reliabilitu v rozlišování mezi 

bizardními a nebizardními bludy. Ostatní kritéria, jako délka trvání akutní fáze 

minimálně 1 měsíc či celková délka trvání po dobu 6 měsíců nebo požadavek 

                                                 

4 Tyto charakteristické příznaky se shodují s příznaky prvního řádu, tak jak je definoval Kurt Schneider (Motlová 

a kol., 2004). 
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sociální a pracovní dysfunkce, zůstala zachována. Velkou změnou je odstoupení od 

dosavadního dělení schizofrenie na jednotlivé formy (American Psychiatric 

Association, 2013). Autoři tuto změnu odůvodňují nedostatečnou stabilitou forem 

schizofrenie v průběhu onemocnění a skutečností, že mezi jednotlivými formami 

nebyly nalezeny odlišné reakce na léčbu. Namísto dosavadního členění nabízejí 

průběžné hodnocení míry závažnosti symptomů v rámci šesti psychopatologických 

dimenzí (distorze reality, negativní symptomy, dezorganizace, kognitivní deficit, 

motorické příznaky a příznaky v oblasti emocí), které podle autorů lepé postihnou 

heterogenitu onemocnění a umožní přizpůsobit léčbu individuálním charakteristikám 

pacienta (Tandon, 2013). 

Podle některých autorů (Tandon, 2013) se mají podobné změny, ve smyslu 

odstranění dosavadních forem schizofrenie a odstoupení od důležitosti 

Schneiderových příznaků prvního řádu, dotknout i nové, jedenácté revize 

Mezinárodní klasifikace nemocí, která je plánována na rok 2015. 

Velmi diskutovanou otázkou v souvislosti s novou revizí Diagnostického a 

statistického manuálu, bylo zařazení kognitivního deficitu mezi obecná diagnostická 

kritéria (Keefe a kol., 2007; Barch a kol., 2010 a Bora a kol., 2010). Výskyt 

kognitivního deficitu, se kterým se kliničtí psychologové setkávají u velké části 

svých pacientů se schizofrenií, byl již podložen mnoha výzkumy a je považován za 

jednu z klíčových komponent onemocnění (Keefe a kol., 2007). Též bylo prokázáno, 

že kognitivní deficit se u pacientů se schizofrenií objevuje ještě před samotným 

propuknutím prvních příznaků schizofrenie, bývá závažnější, stabilnější a méně 

závislý na ostatních symptomech, než jak tomu je u jiných onemocnění (Barch a kol., 

2010). Výzkumy naznačují, že kognitivní deficit má dokonce výrazněji negativní 

dopad na schopnost člověka samostatně žít a pracovat než samotné pozitivní 

příznaky schizofrenie (Keefe a kol., 2007). Lze proto konstatovat, že skutečnost, že 

se kognitivní deficit jako jeden z klíčových symptomů schizofrenie nepodařil 

prosadit mezi diagnostická kritéria klasifikace DSM – 5, je velkým zklamáním. 

1.1.4 Diferenciální diagnostika schizofrenie 

V rámci diferenciální diagnostiky je potřeba schizofrenii odlišit od 

příbuzných onemocnění spadajících do okruhu schizofrenních poruch (kategorie F2 
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v rámci MKN – 10) a od ostatních naléhavých psychiatrických stavů, které sice 

nejsou psychózami, ale mohou se projevovat podobnými příznaky. Z první kategorie 

se jedná zejména o akutní přechodnou psychotickou poruchu, která se od 

schizofrenie obvykle liší kratší délkou trvání, dramatičtějším průběhem a jasným 

spouštěčem. Relativně snadno lze odlišit i poruchu s bludy, v jejímž klinickém 

obraze převažují bludy uspořádané do systému s relativně dobrou provázaností 

s realitou, oproti schizofrenii navíc chybí formální poruchy myšlení. V rámci 

kategorie psychotických onemocnění je třeba dále uvažovat i o schizotypní poruše, 

jejíž projevy jsou velmi podobné prodromálním příznakům schizofrenie nebo o 

schizoafektivní poruše, v jejímž klinickém obraze se vyskytuje jak psychotická, tak 

afektivní symptomatologie. Mezi nejčastější naléhavé psychiatrické stavy mimo 

kategorii psychóz, které je potřeba odlišit od schizofrenie, patří zejména stavy 

související s užíváním návykových látek (stav akutní intoxikace, psychotický 

odvykací stav), poruchy emocí (mánie, bipolární afektivní porucha, deprese) nebo 

různá somatická onemocnění jako je Wilsonova choroba, Huntigntonova chorea, 

nádor mozku či epilepsie (Zvolský a kol., 2001; Höschl a kol., 2002). 

1.1.5 Epidemiologie, etiologie a patogeneze schizofrenie 

Prevalence udává počet nemocných v populaci za určité časové období. U 

schizofrenie se pohybuje celoživotní prevalence mezi hodnotami 1,4 až 4,6 případů 

na 1000 obyvatel. Incidence oproti tomu vyjadřuje počet nových případů za určité 

časové období. Její hodnoty se u schizofrenie pohybují zhruba v rozmezí 0,16 – 0,42 

případů na 1000 obyvatel za rok. Celoživotní riziko morbidity, čili množství lidí 

v populaci, kterým hrozí onemocnění, se obvykle u schizofrenie odhaduje na 1%. 

Někdy je udáváno vyšší riziko onemocnění u mužů, ale tato skutečnost nebyla zatím 

výzkumně jednoznačně prokázána. (Höschl a kol., 2002; Motlová a kol., 2004).  

Příčina vzniku schizofrenie není doposud známa. Obecně se předpokládá, že 

je schizofrenie onemocnění s multifaktoriální etiologií. Existuje celá řada více či 

méně komplexních teorií vzniku schizofrenie, vzhledem k rozsahu diplomové práce 

se omezím na hrubé nastínění jen několika z nich. 

Přibližně od 70. let minulého století na vědeckém poli dominuje tzv. teorie 

vlohy a zátěže, která nabízí obecný rámec chápání vzniku tohoto onemocnění 
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(Höschl a kol., 2002). Tato teorie předpokládá, že onemocnění vzniká v momentě, 

kdy se setkávají dva spolupůsobící faktory - vloha/dispozice a zátěž/stres. Zatímco 

vloha je ryze vnitřním faktorem, který může být genetické nebo vývojové povahy 

(např. funkční odchylka způsobená infekcí během těhotenství matky či genetická 

dispozice, apod.), zátěž naopak působí na člověka zvenčí (např. silný psychosociální 

stres, závažné somatické onemocnění apod.). Neurovývojový model formulovaný 

v 80. letech minulého století Weinbergem předpokládá, že schizofrenie je důsledkem 

časně vzniklé mozkové léze, jež ovlivňuje zrání mozku. Interakce vývojových 

abnormalit s běžnými maturačními procesy v adolescenci vede ve svém důsledku 

k propuknutí klinických příznaků onemocnění (Motlová a kol., 2004). O vysvětlení 

mechanismu patogeneze schizofrenie se pokouší i skupina teorií funkčního 

rozpojení, podle kterých dochází ke schizofrenii v důsledku narušení propojení mezi 

oblastmi zodpovědnými za různé psychické funkce. Jednotliví autoři těchto teorií se 

mezi sebou liší v názoru na to, mezi kterými oblastmi dochází k narušení souhry 

(Höschl a kol., 2002). Z větších teorií je třeba zmínit i evoluční teorii Timothy 

Crowa, podle něhož je schizofrenie výlučně lidským onemocněním, jež je vázáno na 

mutaci genu odpovědného za funkční specializaci hemisfér (Höschl a kol., 2002). 

V neposlední řadě bych se ráda dotkla i tzv. dopaminové hypotézy, která 

předpokládá, že schizofrenní příznaky souvisejí s nadměrnou aktivitou 

dopaminového přenosu v mozku (Motlová a kol., 2004). 

1.1.6 Průběh schizofrenie a prognóza 

Onemocnění schizofrenií obvykle začíná v adolescenci a časné dospělosti, 

tedy zhruba mezi 20 – 24. rokem. Opakovaně byl prokázán rozdíl v nástupu 

onemocnění mezi oběma pohlavími. U mužů je průměrný věk počátku onemocnění 

kolem 24 let, u žen byly zaznamenány dva vrcholy incidence - kolem 27. a 35. roku 

(Höshl a kol., 2002). 

Během onemocnění lze rozlišovat několik stádií. V premorbidním stádiu se 

onemocnění klinicky neprojevuje, ale mohou být přítomny určité povahové 

zvláštnosti a latentní poruchy kognitivních funkcí. Prodromální období je 

charakteristické výskytem nespecifických příznaků (úzkost, depresivní ladění, 

ozvláštněné vnímání, vztahovačnost, sociální stažení) a poklesem funkční zdatnosti 

jedince. Onemocnění vrcholí v progredientním stádiu, kde se střídají ataky aktivní 
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psychopatologie s ústupem příznaků. Po postupném zklidnění a stabilizaci 

psychopatologie může následovat různě závažné reziduální období s převahou 

negativní symptomatiky (Zvolský a kol., 2001; Höschl a kol., 2002). 

V souvislosti s výsledným stavem pacientů, kteří prodělali onemocnění 

schizofrenií, je velmi často citováno tzv. pravidlo třetin, podle něhož se jedna třetina 

pacientů po první atace onemocnění téměř nebo zcela uzdraví, třetině se epizody 

onemocnění vracejí a zbývající třetina pacientů trpí chronickým nepříznivým 

průběhem s kolísající intenzitou psychopatologie (Zvolský a kol., 2001). Jak 

upozorňuje Motlová a kol. (2004) toto pravidlo je třeba chápat pouze jako orientační, 

protože mnohé studie docházejí k odlišným výsledkům.  

Z hlediska dlouhodobé prognózy se jako důležitou ukazuje potřeba včasné 

intervence. Čím dříve a čím úspěšněji je pacient se schizofrenií léčen, tím je 

pravděpodobnější, že bude onemocnění probíhat příznivěji (Höschl a kol., 2002). 

S dobrou prognózou také souvisí i některé charakteristiky průběhu onemocnění a 

další faktory spojené s osobou nemocného jako např. vyšší věk při první atace, akutní 

začátek s převahou pozitivních příznaků, rychlá remise příznaků, dobré sociální a 

pracovní ukotvení před počátkem onemocnění či funkční premorbidní osobnost 

(Höschl a kol., 2002; Motlová a kol., 2004). 

1.1.7 Formy schizofrenie 

Dosavadní klasifikace MKN – 10 a DSM – IV rozlišují mezi několika 

formami onemocnění schizofrenií. Tato typologie vychází z tradičního dělení podle 

Kraepelina, doplněného o simplexní schizofrenii. Jak uvádí Höschl a kol. (2002) 

členění na základě akutně převažující psychopatologie je užitečné v tom smyslu, že 

pomáhá zvýšit spolehlivost diagnózy a umožňuje diferencovat a přizpůsobit péči o 

pacienty. Charakteristické příznaky jednotlivých forem schizofrenie podle MKN – 

10 a DSM – IV přináší tabulka v příloze č. 3. Při bližším seznámení se s tabulkou je 

patrné, že na charakteristických příznacích pro jednotlivé formy se obě klasifikace 

více méně shodují. Oproti DSM – IV je v MKN – 10 navíc definována 

postschizofrenní deprese a simplexní schizofrenie. 

Radikální změnu v souvislosti s formami schizofrenie přináší již zmiňovaná 

nová klasifikace DSM – 5, která od jednotlivých forem zcela ustupuje a nahrazuje je 
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průběžným hodnocením míry závažnosti symptomů v rámci několika 

psychopatologických oblastí (viz. kapitola 1.1.3). 

Vedle tradičního dělení popsaného výše se v literatuře můžeme setkat i 

s novými typologiemi schizofrenie. Andersonová na základě převažující 

symptomatiky rozlišovala mezi negativní, pozitivní nebo smíšenou formou 

schizofrenie. Obdobně podle převahy pozitivních nebo negativních příznaků vydělil 

dva typy schizofrenie Timothy Crow. Jako typ I. označil formu onemocnění, u které 

převažovaly pozitivní symptomy a jejíž průběh byl v atakách s remisemi. Pacienti 

s touto formou reagovali úspěšně na léčbu antidopaminergními neuroleptiky. Typ II. 

měl oproti předcházející formě horší odpověď na léčbu a byly s ním spojeny 

negativní symptomy a kognitivní poruchy (Höschl a kol., 2002). Z hlediska terapie se 

jako užitečné jeví i členění na deficitní a nedeficitní schizofrenii podle toho, zda je 

negativní symptomatika přítomna od samého počátku onemocnění (deficitní forma), 

nebo zda je způsobena nežádoucími účinky léků, sociální izolací nemocného či 

depresí, která často onemocnění schizofrenií doprovází (Zvolský a kol., 2001). 

1.1.8 Léčba schizofrenie 

Léčba schizofrenie je dlouhodobou a komplexní záležitostí, která vyžaduje 

spolupráci profesionálů z různých oborů. Její těžiště spočívá ve farmakoterapii. 

Skutečnost, že léčba antipsychotiky vede ke zlepšení a stabilizaci stavu pacientů se 

schizofrenií, a že její dlouhodobé pokračování výrazně snižuje riziko relapsu, byla 

opakovaně potvrzena v řadě studií (Höschl a kol., 2002).  

Cílem farmakoterapie je potlačení pozitivních i negativní příznaků 

schizofrenie a znovuzískání kontroly nad vlastním chováním a prožíváním. 

Odborníci se shodnou na tom, že čím dříve se s léčbou začne, tím lepší má výsledky 

(lepší průběh onemocnění a prognózu, pacienti reagují na nižší dávky antipsychotik, 

rychlejší dosažení remise onemocnění, snižuje se potřeba hospitalizací v budoucnu). 

V současné době jsou k dispozici dvě skupiny antipsychotik - antipsychotika I. 

generace a II. generace (tzv. atypická antipsychotika).  Druhá jmenovaná skupina je 

dnes považována většinou odborníků za léky první volby, protože oproti 

antipsychotikům I. generace působí nejen na pozitivní příznaky onemocnění, ale je 

schopna ovlivnit i řadu negativních symptomů a kognitivní deficit. Nespornou 
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výhodou atypických antipsychotik je i menší množství vedlejších nežádoucích 

účinků (Motlová a kol., 2004). 

Pouhá farmakoterapie ke zvládnutí onemocnění nestačí. Je vhodné ji rozšířit o 

různé formy psychosociální intervence. V rámci individuální psychoedukace jsou 

pacientovi poskytovány informace o povaze jeho onemocnění, o lécích a 

terapeutickém postupu či o možných rizicích léčby. Cílem individuální 

psychoedukace je zprostředkovat pacientovi porozumění vlastním obtížím, zajistit 

spolupráci a motivovat jej k léčbě. Neméně důležitá je i práce s rodinou a její aktivní 

zapojení do terapeutického procesu. V rámci rodinné psychoedukace se pozornost 

zaměřuje na poskytování relevantních informací o onemocnění, předávání 

dovedností potřebných pro dlouhodobé zvládání onemocnění a zajištění opory všem 

zúčastněným. Všechna tato opatření potom směřují k redukci úzkosti a negativních 

pocitů jak na straně pacienta, tak i na straně ostatních členů rodiny a k vytvoření 

bezpečného prostředí rodiny, které snižuje riziko relapsu onemocnění. Vzhledem 

k častému narušení kognice a sociálních schopností pacientů se schizofrenií, je 

důležitou součástí terapie i nácvik sociálních dovedností a trénink kognitivních 

funkcí. Nácvik sociálních dovedností pomáhá pacientům orientovat se v sociálních 

situacích a adekvátně na ně reagovat, může zahrnovat trénink asertivity a jiných 

adaptivních vzorců chování, rozvoj komunikace nebo řešení problémů. Své místo má 

v rámci léčby schizofrenie i individuální psychoterapie. Z dalších forem 

psychosociální rehabilitace je třeba zmínit i pracovní terapii, která směřuje 

k aktivizaci zájmů a udržování a rozvoje pacientových dovedností, chráněné bydlení 

či svépomocné skupiny (Motlová a kol., 2004; Höschl a kol., 2002). 

Jednotlivé formy intervence je třeba vhodně načasovat vzhledem k fázi 

onemocnění, ve které se pacient nachází. V této souvislosti se potom hovoří o akutní 

fázi léčby, stabilizační fázi léčby, která zahrnuje období po odeznění akutních 

příznaků a stabilní fázi léčby, jejímž cílem je prevence relapsu a udržení remise 

(Motlová a kol., 2004). Doporučené formy intervence vzhledem k fázi onemocnění 

nabízí tabulka č. 1. 
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Tabulka č. 1: Formy intervence vzhledem k fázi onemocnění schizofrenií (upraveno dle Motlové 

a kol., 2004, str. 337). 

Fáze 

onemocnění 

Cíl 

intervence 
Farmakoterapie 

Psychosociální 

intervence 
Typ péče 

Prodromální 

fáze 

Včas 

zachytit 

případný 

rozvoj ataky 

Pouze 

experimentálně 

Navázat 

kontakt, 

sledovat 

Ambulantní 

služby, 

krizová centra 

Akutní fáze 

(první ataka, 

relaps) 

Odstranit 

floridní 

psychotické 

příznaky 

Farmakoterapie 

antipsychotiky 

Navázání 

terapeutického 

kontaktu, 

přehledná 

komunikace, 

strukturovaný 

program 

Hospitalizace 

Stabilizační 

fáze (křehká 

remise) 

Dosáhnout 

remise, 

získat 

spolupráci 

rodiny 

Farmakoterapie 

s minimálními 

nežádoucími 

účinky 

Podpůrná 

psychoterapie, 

zahájení 

psychoedukace 

pacienta a 

rodiny 

Denní 

stacionář, 

ambulance 

Stabilní fáze 

(remise) 

Předejít 

relapsu, 

zajistit 

optimální 

fungování 

pacienta a 

rodiny 

Farmakoterapie 

udržovací 

Nácvik 

sociálních 

dovedností a 

trénink 

kognitivních 

funkcí 

Komunitní 

péče, denní 

stacionář, 

ambulance, 

svépomocné 

skupiny 
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1.2 TAT 

Tématicko apercepční test (TAT) je semistrukturovaná projektivní technika, 

v níž vyšetřovaná osoba vytváří příběhy k obrázkům se záměrně nejednoznačnými 

situacemi (Hersen, 2004). I po sedmdesáti letech své existence se tento test zejména 

v zahraničí těší velké popularitě mezi psychology a pravidelně se umisťuje na 

příčkách nejpoužívanějších psychologických metod. V současné době je ve 

Spojených státech amerických považován za 3. nejpoužívanější test osobnosti 

(Hersen, 2004) a 6. nejčastěji používaný test mezi klinickými psychology (Groth-

Marnat, 2003). Stal se inspirací pro vznik celé řady příbuzných apercepčních technik 

jako je Bellackův apercepční test pro děti (CAT) a seniory (SAT), Costantinův a 

Malagadyho apercepční test pro děti a adolescenty (TEMAS) či Silvertonovy 

apercepční tabule pro adolescenty (AAC). Situace Tématicko apercepčního testu je v 

České republice oproti zahraničí odlišná - dle výzkumu publikovaného Svobodou a 

kol. (2004) jej při diagnostice osobnosti používají jen 4,3% klinických psychologů a 

patří tak spíše mezi metody okrajové. Jak ale poukazuje Soukupová s Goldmannem, 

situace se v poslední době mění a zájem o tématicko apercepční techniky mezi 

psychology vzrůstá i u nás (Soukupová, Goldmann, 2007). 

1.2.1 TAT jako projektivní metoda 

Tématicko apercepční test je v rámci skupiny psychologických 

diagnostických nástrojů řazen mezi tzv. projektivní metody.  

Jednu z možných definic projektivních metod nabízí například Šípek, podle 

kterého „projektivními metodami rozumíme v psychodiagnostice takové testové 

nástroje, které konfrontují subjekt s podnětovou situací značně neurčitou, 

mnohovýznamnou, na niž má subjekt reagovat podle toho, co pro něj tato situace 

znamená“ (Šípek, 2000, str. 20). Jinou definici nabízí Lindzey, který se snaží 

projektivní metody postihnout skrze jejich charakteristické vlastnosti. Projektivní 

techniky tak definuje jako „nástroje, které jsou citlivé k odhalování nevědomých 

aspektů chování, umožňují velkou šíři subjektivních odpovědí a vedou k získání 

bohatých dat za minimálního uvědomění probanda týkajícího se účelu testu“ 

(Lindzey in Hersen, 2004, str. 302). 
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Pravděpodobně jako první použil termín „projektivní test“ H. Murray ve své 

knize Explorations in Personality (Schneider in Šípek, 2000). Podle Murrayho je 

vyšetřovaná osoba při administraci projektivního testu natolik zaujata interpretací 

nejasného podnětového materiálu, že si neuvědomuje skutečnost, že stejně tak jako 

vypovídá o materiálu, ve skutečnosti vypovídá i o vlastní osobě. Projektivní testy tak 

otevírají cestu k nevědomým a potlačeným aspektům osobnosti (Murray, 1938, str. 

530-531.). O všeobecné rozšíření pojmu „projektivní metody“ a jejich rozpracování 

se zasadil především Frank. Ten je také autorem známé „projektivní hypotézy“, která 

je základním předpokladem všech projektivních metod. Dle projektivní hypotézy 

jedinec vnímá a organizuje podněty z prostředí na základě svých specifických potřeb, 

motivů, pocitů, percepčních schémat a kognitivních struktur, přičemž tento proces se 

z velké část odehrává automaticky a mimo vědomí jedince (Frank in Teglasi, 2010). 

Za klíčovou charakteristiku projektivních metod považoval Frank nejednoznačnost a 

nestrukturovanost podnětového materiálu, skrze jehož organizaci a interpretaci 

jedinec projevuje své jedinečné vidění světa, individuální vzorce myšlení a 

především cítění (Hersen, 2004). 

O to, jaká je podstata projektivních metod, se v rámci psychologie vede 

dlouholetá diskuze (Hersen, 2004). Vedle prominentního proudu, který se zabýval 

projekcí jako hlavním mechanismem projektivních metod (např. Murray, Frank a 

další), se objevovala i řada alternativních přístupů, které se zaměřovaly na jiné 

psychické procesy, které hrají svou roli během testování projektivními metodami. Do 

centra pozornosti se tak dostal například koncept apercepce jako procesu vytváření 

nového významu vnímaného na základě minulých zkušeností, koncept asociací či 

koncept imaginace a fantazie. Velkou slabinou těchto přístupů je skutečnost, že daný 

psychický proces není charakteristický pro všechny projektivní metody, ale pouze 

pro část z nich. Například apercepce probíhá v Tématicko apercepčním testu či 

v Rorschachově testu, ale nenalezneme ji v konstrukčních projektivních technikách 

typu kresby postavy. V poslední době nabývá významu i proud, který chápe 

projektivní metody v intencích problému, který je třeba vyřešit, přičemž pozornost je 

věnována percepčně kognitivnímu uchopení a řešení zadané úlohy (Hersen, 2004). 

V literatuře je možné naleznout celou řadu názorů na to, co mají projektivní 

techniky společného, někteří autoři byli již zmíněni výše (Lindzey, Frank). Velmi 

rozsáhle a podrobně se společným rysům projektivních technik věnuje například 
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Říčan (Říčan a kol., 1988), který nachází společné rysy ve čtyřech oblastech: v rámci 

diagnostické situace (např. povzbuzení tendence ke komunikaci, oslabení kontrolních 

mechanismů), v rámci podnětů (např. víceznačnost situace spojená s podnětností, 

neprůhlednost diagnostických nástrojů), v rámci vnějších projevů probanda a 

výsledků jeho činnosti (např. obsah produkce a percepce, obvyklost vs. výjimečnost 

reakcí) a v rámci diagnostických mechanismů, tedy psychických procesů, které při 

aplikaci projektivních metod probíhají (např. percepce a produkce splňující přání či 

projekce). 

Podobně jako existuje velké množství pohledů na to, co je společné všem 

projektivním metodám, liší se i přístup autorů ke kategorizaci projektivních metod. 

Frank například dělí projektivní metody na konstitutivní, v nichž subjekt strukturuje 

nestrukturovaný materiál, interpretativní, kde subjekt interpretuje význam podnětové 

situace, katarktické, v nichž u jedince dochází k odreagování napětí a metody 

konstruktivní, kde jedinec uspořádává podnětový materiál (Hersen, 2004). Z českých 

autorů bych pak zmínila Svobodu (1999), který rozlišuje mezi verbálními, 

grafickými a manipulačními metodami. Tématicko apercepční test je z pohledu dvou 

výše zmíněných dělení řazen mezi techniky interpretativní a techniky verbální.  

1.2.2 Historie TAT a současné využití 

První verze Tématicko apercepčního testu byla vydána v roce 1935 Henrym 

A. Murrayem a jeho spolupracovnicí Christinou Morganovou. Na myšlenku vytvořit 

takový test pravděpodobně přivedla Murrayho a Morganovou jedna ze studentek 

psychologie – Cecilie Robertsová, která u svého syna vypozorovala, že vyprávěním 

příběhů k obrázkům lze získat velmi bohatý fantazijní materiál. Podle jiné verze byla 

Murraymu a Morganové inspirací epizoda v knize T. Wolfa, ve které je hlavní 

hrdina, 11-ti letý chlapec, spolu s ostatními žáky ve třídě požádán, aby vytvořil 

příběh k předloženému obrázku a popsal, co spatřuje ve výrazu dívky, a jak na něj 

tento obrázek působí (Morgan, 2002). Murray s Morganovou původní test během 

několika let rozpracovávali a rozšiřovali podnětový materiál o nové kresby, obrázky 

a fotografie. Finální - čtvrtá verze Tématicko apercepčního testu s 31 podnětovými 

tabulemi, která přetrvala ve své podobně do současnosti, byla vydána v roce 1943 

(Weiner, 2008). Zajímavá je skutečnost, že v této poslední verzi testu byl uveden 

jako autor pouze Henry A. Murray a kolektiv pracovníků Harvardské psychologické 
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kliniky. Jméno Christiny Morganové jako spoluautorky zcela chybí. Podle Murrayho 

se svého autorství vzdala vzhledem k náročným akademickým povinnostem, které se 

k této skutečnosti pojily (Morgan, 1995). 

Podle Murrayho je Tématicko apercepční test metodou, která je schopná 

zkušenému psychologovi odhalit některé z dominantních pudů, emocí, komplexů a 

konfliktů osobnosti. Zvláště cenná je schopnost této metody dostat se k potlačeným 

vnitřním tendencím, které si osoba nechce nebo nemůže připustit, protože jsou pro ni 

nevědomé (Murray in Groth-Marnat, 2003). Murray při tvorbě Tématicko 

apercepčního testu vycházel ze dvou předpokladů týkajících se tendencí v lidské 

psychice a to: že člověk je náchylný všechny mnohovýznamné situace, se kterými se 

v životě setká, interpretovat ve shodě s vlastními zkušenostmi a potřebami, a že ve 

veškeré literární tvorbě se autor opírá o vlastní zkušenosti a vědomě nebo nevědomě 

vykresluje vlastní city a potřeby v postavách svých vymyšlených hrdinů. Subjekt 

tedy mluví a jedná sám za sebe, když vykresluje hrdinu svých příběhů. Zkušenosti 

hrdiny jsou vlastně zkušenostmi a potřebami vyšetřované osoby (Murray in Svoboda, 

1999, str. 174). 

Ačkoliv původním zaměřením Tématicko apercepčního testu bylo zjišťovat 

zejména vnitřní potřeby jedince (need) a vnější tlaky okolí (press)
5
, lze jeho 

prostřednictvím získat informace o celé řadě dalších oblastí osobnosti jako je 

motivace, emocionalita, oblast interpersonálních vztahů, obranné mechanismy, 

intelektové schopnosti či způsob řešení problémů. Jedná se tedy o komplexní metodu 

hodnocení osobnosti (Groth-Marnat, 2003). 

V současné době nachází Tématicko apercepční test své uplatnění především 

v klinické oblasti, a to jak na poli terapeutickém při plánování a monitorování 

pokroků léčby, tak i v diagnostice (zejména v diferenciální diagnostice). Jak 

upozorňuje Weiner (2008), v posledních letech se v souvislosti s nástupem 

objektivních skórovacích systémů rozšiřuje pole použití Tématicko apercepčního 

testu zejména v oblasti diagnostiky. Pokud tento trend bude pokračovat dál, lze 

předpokládat, že by mohl Tématicko apercepční test jednou naleznout plnohodnotné 

uplatnění například i ve sféře forenzní psychologie, pro niž byl doposud více méně 

zapovězen. 

                                                 

5 Jedná se o dva hlavní pojmy v Murrayho teorii osobnosti. 
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1.2.3 Popis podnětového materiálu a administrace 

Tématicko apercepční test se skládá z 31 černobílých podnětových tabulí 

zobrazujících nejednoznačné scény. Na čtrnácti tabulích je zobrazena jedna postava, 

jedenáct tabulí nese dvě a více postav v různých interpersonálních situacích, tři 

tabule jsou skupinové se třemi až čtyřmi osobami, dvě tabule zobrazují přírodní 

scény a jedna tabule je zcela prázdná. Seznam všech podnětových tabulí s popisem 

jejich obsahu nabízí tabulka č. 2.  

Veškeré tabule nesou na zadní straně označení číslem od jedné do dvaceti a 

některé z nich i písmeno, které specifikuje, komu mají být předloženy vzhledem 

k pohlaví a věku. Tabule s označením B a G byly původně určeny pro chlapce a 

dívky ve věku 4-15 let. Pro muže a ženy starší patnácti let byly zamýšleny tabule M a 

F. Z celkového počtu tabulí je 11 určeno pro všechny vyšetřované osoby a 9 má svou 

specifikaci vzhledem k věku a pohlaví (Weiner, 2008). Murray původně 

předpokládal, že předkládání tabulí odpovídajících věku a pohlaví vyšetřované osoby 

zajistí větší výbavnost příběhů a vyšší validitu testu. Výzkumy tento předpoklad 

nepotvrdily a od specifičnosti tabulí se v praxi ustoupilo (Archer a kol., 2008). 

 

Tabulka č. 2: Murrayho popis podnětových tabulí Tématicko apercepčního testu (Murray in 

Morgan, 1995). 

Název Popis tabule 

1 Chlapec rozjímá nad houslemi, které před ním leží na stole. 

2 Venkovská scéna: v popředí je mladá žena s knihami v ruce, v pozadí 

muž pracující na poli a starší přihlížející žena. 

3BM U gauče na zemi je schoulená postava chlapce s hlavou skloněnou k 

pravému rameni. Vedle něj na podlaze leží revolver. 

3GF Mladá žena stojí se skloněnou hlavou, pravou rukou si zakrývá tvář. 

Levá ruka je napjatá a opírá se o dřevěné dveře. 

4 Žena svírá ramena muže, který je tváří a tělem odvrácen, jako by se jí 

pokoušel vytrhnout. 
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5 Žena středního věku stojí na prahu pootevřených dveří a nahlíží do 

pokoje. 

6BM Drobná starší žena stojí otočená zády k mladému vysokému muži, 

který hledí se zmateným výrazem k zemi. 

6GF Mladá žena, sedící na kraji pohovky, se otáčí přes rameno na staršího 

muže s dýmkou v ústech, který ji patrně oslovil. 

7BM Muž s šedivými vlasy se dívá na mladšího muže, který rozmrzele 

hledí do prostoru. 

7GF Starší žena sedí na pohovce v těsné blízkosti dívky, mluví na ni nebo 

jí čte. Dívka na klíně drží panenku a dívá se jinam. 

8BM V popředí hledí z obrázku adolescentní chlapec. Na straně je vidět 

hlaveň pušky, v pozadí je nejasná scéna chirurgické operace podobná 

snovému obrazu. 

8GF Mladá žena sedí s bradou podepřenou dlaněmi a hledí do prostoru. 

9BM Čtyři muži v kabátech leží bezstarostně na trávě. 

9GF Mladá žena s časopisem a dámskou kabelkou v ruce hledí zpoza 

stromu na druhou mladou ženu, která běží v šatech po pláži. 

10 Hlava mladé ženy spočívá na mužově rameni. 

11 Silnice lemující hlubokou propast mezi vysokými útesy. Na silnici 

jsou v dálce nejasné postavy. Ze skalnaté stěny na jedné straně 

vyčnívá dlouhý krk a hlava draka. 

12M Mladý muž se zavřenýma očima leží na gauči. Nad ním se sklání 

vyzáblý postarší muž, který natahuje ruku nad tvář ležící postavy. 

12F Portrét mladé ženy. V pozadí stojí podivná stará žena s šátkem na 

hlavě, která dělá grimasy. 

12BG Veslice vytažená na zalesněný břeh potoka. Na obrázku nejsou žádné 

lidské postavy. 

13MF Stojící mladý muž, skloněnou hlavu má zakrytou paží. Za ním je 

postava ženy ležící v posteli. 
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13B Malý chlapec sedí na schodu před srubem. 

13G Malá dívka stoupá po točitém schodišti. 

14 Silueta muže nebo ženy proti osvícenému oknu. Zbývající část 

obrázku je zcela černá. 

15 Vyzáblý muž se sevřenýma rukama stojí mezi náhrobními kameny. 

16 Prázdná tabule. 

17BM Nahý muž šplhá po laně. Může šplhat nahoru nebo dolu. 

17GF Most přes řeku. Ženská postava se nahýbá přes zábradlí. V pozadí 

jsou vysoké budovy a malé postavy mužů. 

18BM Muž je svírán zezadu třema rukama. Postavy jeho protivníků nejsou 

viditelné. 

18GF Žena svírá ruce kolem hrdla jiné ženy, kterou, jak se zdá, tlačí přes 

zábradlí schodiště. 

19 Zvláštní obraz mraků visících nad zasněženým srubem v krajině. 

20 Matně osvícená postava muže nebo ženy opírající se uprostřed noci o 

sloup pouličního osvětlení. 

 

Ačkoliv Murray v manuálu doporučuje, aby byl vyšetřované osobě 

předkládán kompletní soubor tabulí, v současné době se převážně pracuje s kratšími 

verzemi testu, které obsahují obvykle 8 – 12 podnětových tabulí (Groth-Marnat, 

2003). Tento flexibilní způsob zacházení s testovým materiálem umožňuje 

výzkumníkovi nebo psychologovi v praxi vybrat takové podnětové tabule, u kterých 

předpokládá nejlepší stimulační potenciál vzhledem ke zkoumanému jevu a 

osobnosti vyšetřovaného.  

Vedle možnosti vytvořit vlastní sestavu tabulí na míru vyšetřované osobě či 

výzkumnému záměru, lze také využít některý ze zavedených setů tabulí, které 

doporučují jednotlivé autority. Mezi velmi rozšířenou sestavu tabulí patří například 

set Bellaka a Abramse (1997), kteří používají 10 podnětových tabulí v tomto pořadí: 

1, 2, 3BM, 4, 6BM, 7GF, 8BM, 9GF, 10 a 13MF (Groth-Marnat, 2003). Pro děti 
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mladší sedmnácti let je možné použít sestavu Hartmana (1970), která se skládá 

z tabulí: 1, 3BM, 6BM, 7BM, 13MF, 7GF, 8BM, 4, 10, 12M, 16 a 18GF (Čermák, 

2005). Z předních českých odborníků, kteří se zabývají Tématicko apercepčním 

testem, bych zmínila Goldmanna se Soukupovou, kterým se v praxi nejvíce 

osvědčilo následujících 12 podnětových tabulí: 1, 2, 3BM, 6GF, 6BM, 18BM, 8BM, 

10, 13MF, 18GF a 5. Vzhledem k výběru tabulí přinesl zajímavé poznatky i výzkum 

Kaisera a Prathera, kteří v 90. letech analyzovali všechny výzkumné studie vydané 

za posledních deset let, které použily Tématicko apercepční test. Z výsledků 

vyplynulo, že mezi deset ve výzkumu nejčastěji požívaných podnětových tabulí 

patří: tabule 1, 2, 6BM, 13MF, 3BM, 16, 4, 7BM a 8BM (Keiser a kol., 1990). 

Podle originálního manuálu (1943) byl Tématicko apercepční test 

administrován během dvou sezení s jednodenní pauzou. Při každém sezení bylo 

vyšetřované osobě předloženo 10 podnětových tabulí. Osoby byly upozorněny, že na 

vytvoření jednoho příběhu mají zhruba pět minut. Původní instrukce zdůrazňovala, 

že se jedná o test fantazie jako jedné z forem inteligence. Murray také počítal 

s možností třetího sezení, na němž se examinátor mohl doptávat na možné zdroje 

příběhů a případné nejasnosti (Hersen, 2004). 

Způsob administrace Tématicko apercepčního testu, tak jak jej popsal Murray 

ve svém manuálu, se dnes v podstatě nepoužívá. Došlo k jeho významnému posunu 

v mnoha ohledech. Ve většině případů je administrován zkrácený set tabulí v rámci 

jediného sezení bez dodatečného rozhovoru o příbězích. Instrukce bývá neutrální, 

zmínka o testu fantazie či inteligence je zcela vynechána (Hersen, 2004). Striktnost, 

s jakou se jednotliví autoři drží neutrality instrukce, se liší. Například podle Lundyho 

(1988) by měla být instrukce formulována co nejméně ohrožujícím způsobem, aby u 

vyšetřované osoby nedošlo k aktivaci obran, které by mohly snížit kvalitu a přesnost 

získaných dat. Veškeré zmínky o Tématicko apercepčním testu jako „testu“ by měly 

být vynechány. 

Ve většině případů je Tématicko apercepční test administrován individuální 

formou, při které vyšetřovaná osoba verbálně odpovídá na předkládané podnětové 

tabule a examinátor odpovědi buď nahrává, nebo přímo písemně zaznamenává na 

papír nebo do počítače. Groth-Marnat (2003) uvádí, že v současné době neexistují 

žádné důkazy o tom, že by examinátorovo zaznamenávání v jakékoliv podobě mělo 

zásadní vliv na získané příběhy.  
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Někteří autoři vedle individuální podoby administrace připouštějí i formu 

skupinovou. Při skupinové administraci jsou tabule promítány na plátno, instrukce 

jsou probandům poskytnuty jak ústní formou, tak i v psané podobě, do níž mohou 

nahlédnout během celého sezení. Své příběhy k jednotlivým obrázkům 

zaznamenávají vyšetřované osoby na papír (Weiner, 2008). Písemný záznam 

odpovědí k jednotlivým tabulím je možný i v případě individuální administrace, 

ačkoliv je využíván pouze zřídka, protože osobě umožňuje příběhy dodatečně 

upravovat a cenzurovat (Groth-Marnat,2003).  

Instrukce k testu, o kterých již byla řeč výše, se napříč autory liší. Obecně lze 

říci, že zahrnují informaci o tom, aby jedinec vytvořil k obrázku příběh, který 

zahrnuje, co se odehrává na obrázku, co tomu předcházelo, co si postavy myslí a cítí 

a jak to bude pokračovat dál. Examinátor může zopakovat celou instrukci nebo jen 

některou její část, pokud je vynechán některý ze čtyř požadavků – popis současné 

situace, popis pocitů a myšlenek postav, předcházející události a konec příběhu 

(Groth-Marnat,2003). 

Během administrace by si měl examinátor všímat neverbálních projevů 

vyšetřované osoby a neobvyklého chování jako je například změna plynulosti nebo 

tónu řeči, zčervenání, koktání či míra zaujetí úkolem. Velmi důležité mohou být i 

pauzy nebo delší váhání (Groth-Marnat, 2003). 

1.2.4 Interpretace TAT a současné trendy 

Pro Tématicko apercepční test neexistuje jednotný a všeobecně uznávaný 

skórovací a interpretační systém jako je tomu například u Rorschachova testu. 

Murray sice společně s testem publikoval i vlastní příručku k interpretaci, ta se ale 

kvůli velké komplikovanosti a časové náročnosti schématu skórování mezi 

psychology neujala. V následujících letech po publikaci testu vznikalo velké 

množství alternativních skórovacích a interpretačních systémů Murrayho 

následovníků, ale i dalších autorů (např. W. Henry, M. Stein, S. Tomkins, L. Bellak, 

L. Eron, B. Murstein, B. Karon). Jejich podrobný výčet podává například Hersen 

(2004).  

Jak upozorňuje Groth - Marnat (2003, str. 505), kdykoliv se objeví velké 

množství různých přístupů, které se snaží vysvětlit určitý fenomén, obvykle to 
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znamená, že žádný z nich toho není plně schopen, ale každý má svá výrazná 

omezení. To platí také pro skórovací a interpretační metody TAT. Navíc v případě 

Tématicko apercepčního testu je situace komplikovaná povahou zkoumaného 

fenoménu - čili fantazijního materiálu, který je extrémně různorodý a je těžké pro něj 

vytvořit určité exaktní kategorie. 

Z výše zmíněných systémů se mezi odbornou veřejností rozšířil především 

psychoanalyticky orientovaný systém Leopolda Bellaka, který se dočkal od svého 

vzniku v 50. letech již šesté revize (Weiner, 2008). Bellak k interpretaci Tématicko 

apercepčního testu přistupuje z hlediska analýzy obsahu příběhů. Cílem interpretace 

podle Bellaka není získat diagnózu, ale odhalit, jak se člověk vyrovnává s 

univerzálními životními situacemi. To, jakým způsobem člověk rozumí sociálním 

situacím a mezilidským vztahům v prezentovaných příbězích, vypovídá o jeho 

vnitřních vzorcích sociálního chování, potřebách, postojích a hodnotách (Groth - 

Marnat, 2003). Celkem Bellak hodnotí 10 oblastí příběhu: 1. hlavní téma, 2. hlavního 

hrdinu, 3. hlavní potřeby a pudy hrdiny, 4. pojetí světa, 5. vztahy k druhým, 6. 

klíčové konflikty, 7. povahu úzkostí, 8. hlavní používané obrany, 9. strukturu 

superega, 10. integrovanost a sílu ega. Kromě těchto oblastí je navíc možné hodnotit 

i 12 funkcí ega (např. testování reality nebo objektní vztahy). 

Interpretační systémy vznikaly jak pro potřeby klinického použití (například 

výše zmíněný Bellakův systém), tak pro výzkum osobnosti. Zatímco výzkumníci 

rozvíjeli objektivní a strukturované skórovací systémy pro zjišťování osobnostních 

konstruktů, které dostatečně naplňovaly psychometrické standardy, kliničtí 

pracovníci trvali na idiografické interpretaci Tématicko apercepčního testu a k  nově 

vznikajícím skórovacím systémům se stavěli spíše odmítavě (Soukupová, Goldmann, 

2007; Jenkins, 2008).  

Se snahou o integraci klinické a vědecké sféry, začaly v posledních letech 

vznikat strukturované skórovací systémy, které na jedné straně vyhovují potřebám 

praxe a zároveň jsou dostatečně podloženy výzkumem a mají uspokojující 

psychometrické vlastnosti (Soukupová, Goldmann, 2007, str. 163). Jejich podrobný 

přehled ve své publikaci nabízí Jenkinsová (2008).  

Mezi silné stránky strukturovaných skórovacích systémů patří zejména jejich 

flexibilita, efektivita a objektivita. Na příběhy z Tématicko apercepčního testu je 
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možné aplikovat kterýkoliv skórovací systém, který máme k dispozici a to i zpětně, 

dlouho po tom, co byla sebrána data, přičemž skórovací systém je možné vybrat "na 

míru" podle diagnostické otázky. Flexibilita skórovacích systémů je podpořena jejich 

efektivitou. Zatímco osvojení interpretačních dovedností v projektivních technikách 

si žádá dlouholetý výcvik a velké množství zkušeností, strukturované skórovací 

systémy, díky jasným a systematickým pravidlům čeho si v příbězích všímat a jakým 

způsobem tyto prvky hodnotit, umožňují jejich efektivní používání i proškoleným 

studentům psychologie. Jasná pravidla skórování, která minimalizují vliv ze strany 

vyšetřujícího zajišťují objektivitu skórovacích systémů Mezi klíčové vlastnosti také 

patří zobecnitelnost, díky které je možné výsledky porovnávat s existujícími 

normami či sledovat změny u jednotlivce v průběhu času (Jenkins, 2008). 

Od roku 1990 je největší pozornost ve výzkumu Tématicko apercepčních 

technik věnovaná dvěma klinickým skórovacím systémům – hodnocení obranných 

mechanismů podle Phebe Cramerové a zjišťování objektních vztahů podle Drew 

Westena (Soukupová, Goldman, 2007, str. 164). Oba systémy byly empiricky 

prověřeny a mají uspokojivé psychometrické vlastnosti. Své uplatnění nacházejí jak 

v klinické oblasti, tak i ve výzkumu (Weiner, 2008). Westenovu škálu sociální 

kognice a objektních vztahů, kterou jsem si zvolila pro analýzu dat z Tématického 

apercepčního testu, blíže představím v kapitole č. 1.3.2. 

1.2.5 Kritika TAT 

Ačkoliv je Tématicko apercepční test bezesporu užitečným nástrojem 

psychologické praxe i výzkumu, lze u něj jako u jiných psychologických metod 

naleznout určitá omezení a limity.  

Velmi častým bodem kritiky Tématicko apercepčního testu je jeho nízká či 

nepřesvědčivá validita a reliabilita
6
. V případě reliability kritici poukazují na nízkou 

vnitřní konzistenci jednotlivých položek a nízké hodnoty test - retest reliability. 

Cramerová (1999) v této souvislosti upozorňuje, že zjišťování reliability 

prostřednictvím metody vnitřní konzistence pro Tématický apercepční test není 

                                                 

6 Jenkinsová (2008, str. 6) v této souvislosti uvádí, že hovořit o "validitě a reliabilitě Tématicko apercepčního 

testu" je nesmysl. Validitu a reliabilitu je možné zjišťovat pouze pro jednotlivé skórovací systémy TAT, nikoliv 

pro Tématicko apercepční test jako takový. 
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vhodné, protože jednotlivé tabule testu byly autory vytvořeny za účelem vyvolání 

různých témat a psychických konfliktů a nejsou tedy mezi sebou srovnatelné. Nízkou 

test - retest reliabilitu je možné odůvodnit vlivem instrukce, která vybízí probandy k 

vyprávění odlišných příběhů nebo vlivem situačních proměnných (Hersen, 2004). 

Jako vhodná metoda zjišťování reliability pro Tématický apercepční test se jeví 

metoda shody pozorovatelů respektive skórujících (Cramer, 1999). Také měření 

validity má svá úskalí a výsledky jednotlivých výzkumů validity jsou velmi 

variabilní. Výzkumníci se různí v názoru, co by mělo být vhodným kritériem pro 

posuzování validity Tématicko apercepčního testu, v důsledku čehož dochází k zcela 

odlišným závěrům (Groth - Marnat, 2003). Slibné výsledky v oblasti validity a 

reliability Tématicko apercepčního testu přinášejí zejména novější strukturované 

skórovací systémy jako je hodnocení obranných mechanismů podle Cramerové a 

zjišťování sociální kognice a objektních vztahů podle Westena (Archer a kol., 2008). 

Vedle kontroverzní otázky validity a reliability je také často poukazováno na 

problematický charakter obrázků v testu. Podle některých autorů jsou obrázky 

zastaralé a vyšetřované osoby se tak s nimi hůře identifikují. Vytýkána je jim také 

ponurá atmosféra, která vede probandy k tvorbě negativních příběhů (Groth - 

Marnat, 2003).  

Dalším limitem Tématického apercepčního testu je jeho citlivost k situačním 

proměnným (Hersen, 2004). Ukazuje se, že na výsledky v testu může mít negativní 

dopad například fyzický diskomfort (hlad, nedostatek spánku) či psychická frustrace 

(například zážitek neúspěchu těsně před testem apod.).  

V reakci na tato omezení vznikaly různé alternativní verze k Tématickému 

apercepčnímu testu jako například Southern Mississippi TAT (Steichen, 1955)  nebo 

Apperceptive Personality Test (Holmstorm, Karp, Silber 1994). Přestože tyto 

moderní alternativy byly založeny na pevnějších metodologických základech,  

prokazovaly lepší výsledky v diagnostice a jevily se tak v mnoha ohledech lepším 

nástrojem, Tématicko apercepční test s jeho dlouholetou tradicí a rozsáhlým 

výzkumem se jim nahradit nepodařilo (Groth - Marnat, 2003). 
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1.3 Sociální kognice a objektní vztahy 

1.3.1 Teoretická východiska sociální kognice a objektních 

vztahů 

Kognitivní a afektivní procesy, které zprostředkovávají chování v 

interpersonálních vztazích, jsou v rámci psychologie studovány již řadu let dvěma na 

sobě nezávislými přístupy - psychoanalyticky orientovanou teorií objektních vztahů a 

výzkumem sociální kognice (Westen, 1991). V rámci této kapitoly bych ráda oba 

přístupy ve stručnosti představila.  

Teorií objektních vztahů je označován velmi široký a nesourodý proud 

psychoanalytických teorií, které vznikaly přibližně v 40 - 50. letech 20. století. Mezi 

autory, kteří bývají do tohoto směru řazeni patří například Melanie Klienová, 

Margaret Mahlerová, John Bowlby, Otto Kernberg nebo William Fairbairn. S 

jednotlivými autory a jejich teoriemi je možné se blíže seznámit například v 

monografii Greenberga a Mitchella
7
, která je k dnešnímu datu pravděpodobně 

nejkomplexnější publikací pojednávající o teoriích objektních vztahů. 

Téma objektních vztahů v psychoanalýze získávalo na významu s tím, jak se 

psychologové v klinickém prostředí setkávali s pacienty se závažnějšími problémy v 

interpersonálních vztazích, než jaké byly běžné u neuróz. Jednalo se o pacienty, kteří 

postrádali schopnost věřit druhým lidem, nedokázali navázat vztah s druhými, 

případně vytvářeli bouřlivé a nevyrovnané vztahy, ze kterých brzy unikali. Většina 

teorií objektních vztahů se shoduje na tom, že problémy těchto pacientů spočívají v 

neuspokojivé a nedostatečné interakci dítěte s primárními pečujícími osobami během 

prvních let života, kdy dochází k utváření prvních mentálních reprezentací self a 

druhých (Westen, 1991).  

Objektní vztahy si lze představit jako organizaci nashromážděných 

zkušeností, které fungují mimo vědomí jedince jako vzorce pro porozumění 

interpersonální zkušenosti (Teglasi in Soukupová, Goldmann, 2007, str. 164).  

Westen upozorňuje, že objektní vztahy nepředstavují jednotný fenomén, nýbrž že se 

jedná o řadu spolu více či méně souvisejících kognitivních a afektivně motivačních 

                                                 

7 GREEENBERG, Ray R; Stephen A MITCHELL. Object Relations in Psychoanalytic Theory. Cambridge, 

Mass.: Harvard University Press, 1983. 
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procesů. Mezi ně patří například: mentální reprezentace self a druhých, mentální 

reprezentace sociálních interakcí, porozumění sociální kauzalitě, kapacita k 

emočnímu vkladu do vztahů, dominantní interpersonální konflikty či afektivní 

kvalita reprezentací objektů. Přičemž člověk může v jednotlivých dimenzích 

objektních vztahů dosahovat různé úrovně vyspělosti. Vývoj objektních vztahů 

začíná v raném dětství a probíhá až do časné dospělosti. V jistém slova smyslu k 

určitým změnám dochází v průběhu celého života. Ačkoliv pro normální rozvoj 

objektních vztahů je klíčové především období raného dětství, k narušení již 

utvořených intrapsychických struktur může dojít i později v dospělosti (Westen, 

1990a).  

Sociální kognice podobně jako teorie objektních vztahů reprezentuje široký 

proud myšlení a výzkumu. Z toho důvodu neexistuje jednotná definice sociální 

kognice. Podle Newmana (2001) existují minimálně čtyři odlišné teoretické přístupy, 

které jsou označovány termínem sociální kognice. 

V první řadě můžeme sociální kognici chápat jako kognitivní sociální 

psychologii (Cognitive Social Psychology). Tento proud se zaměřuje na studium 

kognitivních procesů, stojících za sociálním chováním. Do centra zájmu se tak 

dostávají otázky toho, čeho si lidé v sociálním světě všímají, jakým způsobem tyto 

podněty interpretují a hodnotí a jak jsou sociální informace uchovávány a 

organizovány v paměti. Mezi hlavní oblasti výzkumu v kognitivní sociální 

psychologii tradičně patří percepce druhých (jak si člověk vytváří dojem o druhých 

lidech a  interpretuje jejich chování), otázka paměti (jak lidé mentálně reprezentují 

sociální informace), problematika self a také role afektů v sociálně kognitivních 

procesech. 

Dalším teoretickým přístupem, který reprezentuje sociální kognici je sociální 

psychologie kognice (Social Psychology of Cognition). Na rozdíl od předchozího 

přístupu v centru pozornosti nestojí samotné kognitivní procesy jako prostředek k 

vysvětlení sociálního chování, ale pozornost je zaměřena na sociální kontext, 

respektive na to, jak skutečná nebo jen myšlená přítomnost druhých lidí ovlivňuje 

kognitivní procesy. 

Zatímco první dva přístupy vztahují termín sociální kognice k mentální 

aktivitě jednotlivce, třetí přístup přenáší jednotku analýzy na skupinu a věnuje se 
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společným kognitivním procesům, které se odehrávají ve skupině. Sociální kognice 

se v tomto pojetí zabývá zejména studiem skupinového rozhodování či skupinového 

řešení problémů jako situacemi, kde dva a více lidí musí kombinovat své kognitivní 

dovednosti za dosažením společného výsledku. 

Čtvrté pojetí - studium sociálně psychologických mechanismů (Social 

Psychological Mechanisms) se na sociální kognici dívá z perspektivy evoluční 

psychologie. Autoři tohoto proudu předpokládají, že u lidí se v průběhu 

fylogenetického vývoje utvořily specifické kognitivní mechanismy, které slouží 

výhradně k řešení problémů souvisejících s životem ve skupině. 

Používání pojmu sociální kognice v rámci této diplomové práce se nejvíce 

přibližuje prvnímu Newmanovu vymezení. Sociální kognicí rozumím proces příjmu 

a zpracování informací v sociálních situacích. 

1.3.2 Škála sociální kognice a objektních vztahů (SCORS) 

Výzkum v oblasti sociální kognice a objektních vztahů z velké části probíhal 

zcela odděleně, v průběhu 80 - 90. let začalo docházet k postupnému sbližování obou 

proudů. Příkladem snahy o jejich integraci je i Škála sociální kognice a objektních 

vztahů (SCORS), která měří individuální rozdíly v dimenzích sociální kognice a 

objektních vztahů (Westen, 1990b). 

Škála SCORS patří mezi nejslibnější skórovací systémy, které byly vyvinuty 

k hodnocení dat z Tématicko apercepčního testu. Její validita byla prokázána na řadě 

studií jak normální, tak i klinické populace. Uspokojivých výsledků dosáhla i v 

oblasti reliability (Archer a kol., 2008). Kromě hodnocení příběhů získaných v 

Tématicko apercepčním testu je možné ji aplikovat i na jiný typ narativního 

materiálu jako jsou přepisy rozhovorů v terapeutických sezeních, rané vzpomínky či 

příběhy získané v subtestu řazení obrázků ve WAIS-R (Westen, 1990b). Mezi 

užitečné vlastnosti škály SCORS patří schopnost nezávisle měřit různé dimenze 

fungování osobnosti (Archer a kol., 2008). Westen na rozdíl od řady jiných autorů 

předpokládá, že jak sociální kognice, tak objektní vztahy jsou multidimenizonální, 

přičemž člověk může v rámci každé dimenze dosahovat různé úrovně vyspělosti 

(Westen, 1990a).  
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Při tvorbě SCORS byl Westen ovlivněn psychoanalytickou teorií objektních 

vztahů a výzkumy sociální kognice. Samotná škála ale vznikla empiricky na základě 

porovnávání pacientů tří různých diagnostických kategorií. Hlavním účelem SCORS 

bylo odlišit pacienty s diagnostikovanou hraniční poruchou osobnosti od pacientů s 

depresí a pacientů s diagnózami schizofrenního okruhu (Westen, 1990b; Jenkins, 

2008; Soukupová, Goldmann, 2007). 

Od vydání prvního manuálu v roce 1985 prošla škála SCORS několika 

revizemi. Upravil se způsob skórování a původní pětibodová stupnice s hodnotami 1-

5 byla nahrazena stupnicí sedmibodovou, která umožňuje přesnější hodnocení. 

Zvýšil se i počet škál. K původním čtyřem škálám (Diferencovanost self a 

komplexnost reprezentací druhých, Afektivní kvalita reprezentací, Porozumění 

sociální kauzalitě a Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů  a morálních standardů) 

byly přidány tři nové: Prožívání  a zvládání agresivních impulzů, Sebedůvěra a škála 

Identity a soudržnosti self. Škála emočního vkladu byla rozdělena na dvě samostatné 

škály - kapacitu pro vklad do vztahů a kapacitu pro vklad do hodnot a morálních 

standardů. Poslední změnou bylo doplnění SCORS o tématickou škálu pro hodnocení 

dominantních interpersonálních zájmů (Westen, 2002). 

 Popis osmi škál poslední verze SCORS shrnují následující řádky (Westen, 

1990b; Weiner, 2008; Archer a kol., 2008, Soukupová, Goldmann, 2007): 

1. Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých - škála zjišťuje, 

do jaké míry člověk rozlišuje mezi vlastní perspektivou a perspektivou druhých, 

nakolik je schopen sobě a druhým připisovat trvalé a stabilní vlastnosti a zda sebe a 

druhé vnímá jako psychologické bytosti s komplexními motivacemi a subjektivním 

prožíváním. 

2. Afektivní kvalita reprezentací - škála měří očekávání člověka od vztahů s 

druhými lidmi. Zjišťuje, zda má jedinec tendenci očekávat zlovolné a hostilní vztahy 

nebo zda vidí sociální interakce s druhými jako dobré a obohacující. 

3. Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů - škála identifikuje míru 

vzájemnosti a emočního sdílení ve vztazích. Zjišťuje, nakolik je člověk schopen 

vytvářet hluboké vztahy charakteristické vzájemným sdílením, emoční intimitou a 

respektem nebo zda má tendenci se ve vztazích primárně soustředit na své vlastní 

potřeby. 
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4. Emoční vklad do hodnot a morálních standardů - škála rozlišuje mezi 

jednici, kteří se chovají bezohledně s minimálními výčitkami svědomí a jednici s 

rozvinutým morálním uvažováním, kteří morální normy dodržují, ale v 

odůvodněných případech jsou ochotni je zpochybnit. 

5. Porozumění sociální kauzalitě - škála posuzuje, zda je člověk schopný 

rozumět tomu, proč lidé jednají tak, jak jednají a nakolik jsou vysvětlení lidského 

chování či interpersonálních situací logická, přesná a komplexní. 

6. Prožívání a zvládání agresivních impulzů - škála měří jedincovu 

schopnost kontrolovat a přijatelným způsobem vyjadřovat agresi.  

7. Sebedůvěra - škála hodnotí afektivní kvalitu reprezentací self. Posuzuje, 

jakou má člověk sebedůvěru, zda se vidí se jako špatný nebo má ze sebe realisticky 

pozitivní pocity. 

8. Identita a soudržnost self - škála zjišťuje úroveň pocitů celistvosti self. 

Rozlišuje mezi lidmi s nestabilním a nejistým pocitem sebe sama a lidmi s 

integrovanou osobností, dlouhodobými cíli a hodnotami. 

Použití prvních pěti škál pro Tématicko apercepční test považuje Westen za 

obligatorní, lze jimi hodnotit všechny získané příběhy. Zbývající tři škály jsou úžeji 

zaměřené a jejich hodnocení není možné u všech příběhů. Hodnocení příběhů se 

realizuje pomocí sedmibodové stupnice se slovním zakotvením na hodnotách 1, 3, 5 

a 7. V případě některých škál je slovní popis i pro hodnoty 2 nebo 4. Po přiřazení 

všech skórů k jednotlivým příběhům se vypočítá průměrný výsledek pro každou 

škálu. Pro škálu SCORS neexistují normy. Sám autor se omezuje pouze na 

vypovídající hodnotu nízkých a vysokých skórů. Nízké skóry (1 a 2) značí 

patologické odpovědi, skóry na opačné straně kontinua (6 a 7) indikují zdravé 

fungování osobnosti a vyzrálé objektní vztahy a sociální kognici. Výsledky je ale 

možné srovnávat s jinými publikovanými studiemi, které využívaly SCORS. Jako 

orientační normy tak mohou posloužit například výsledky Ackermanova výzkumu, v 

němž autor porovnával pacienty s různými poruchami osobnosti (Soukupová, 

Goldmann, 2007; Westen, 2002; Ackerman a kol., 1999; Archer a kol., 2008).  
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1.3.3 Objektní vztahy a sociální kognice u pacientů se 

schizofrenií 

Na závěr teoretické části bych ráda představila některé výzkumy v oblasti 

sociální kognice a objektních vztahů, které byly realizovány s pacienty se 

schizofrenií.  

Objektními vztahy u pacientů se schizofrenií se v sérii výzkumů věnoval Bell 

a kolektiv autorů, kteří vyvinuli sebeposuzovací škálu na zjišťování objektních 

vztahů Bell Object Relations Inventory (BORI; Bell, Billington, Becker, 1986). 

Podobně jako škála SCORS, tak i BORI zjišťuje různé dimenze objektních vztahů. Je 

tvořena celkem čtyřmi subškálami (Bell, Lysaker, Milstein, 1992; Bell, 2001a):  

a) Alienation (ALN) - škála měří míru schopnosti člověka vytvářet stabilní a 

uspokojující interpersonální vztahy a zjišťuje, zda je člověk schopen intimity a 

základní důvěry ve vztahu s blízkými;  

b) Insecure Attachment (IA) - škála zjišťuje citlivost k odmítnutí druhými 

lidmi, obavy z opuštění a ztráty blízkých osob a celkovou touhu po blízkosti ve 

vztazích;  

c) Egocentricity (EGC) - škála měří nakolik člověk vnímá druhé pouze v 

termínech uspokojení nebo frustrace vlastních potřeb, zda je schopen empatie a 

skutečného zájmu o druhé;  

d) Social Incompetence (SI) - škála vypovídá o tom, jak člověk vnímá vlastní 

schopnost uspět v sociálních situacích. Lidé s vysokým skórem na této škále vnímají 

sami sebe jako sociálně nešikovné, mají obtíže v navazování vztahů s druhými, 

sociální interakce jim připadají nepředvídatelné a ohrožující a mají tendenci z nich 

unikat. 

Výsledky několika výzkumů za použití škály BORI prokázaly, že u pacientů 

se schizofrenií jsou přítomny deficity v různých dimenzích objektních vztahů. Bell a 

kol. (1992), kteří aplikovali BORI na soubor 48 pacientů se schizofrenií zjistili, že 

vysokých skórů dosahuje tato populace zejména v subškále Alientation (ALN) a z 

velké míry i v subškále Egocentricity (EGC). Přeneseno do vztahové roviny to 

znamená, že tito lidé hůře navazují hluboké emočně uspokojující vztahy, mají 

omezenou schopnost empatie a ke druhým se vztahují především v souvislosti s 
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upokojením vlastních potřeb. Vysoké skóry měli pacienti se schizofrenií i na škále 

Social Incompetence (SI), která souvisí s pocity vlastní sociální nedostačivosti, 

obavou ze sociálních interakcí a vyhýbání se jim. Naopak škála Insecure Attachment 

(IA), která zachycuje obavy z odmítnutí druhými, vnitřní touhu po blízkosti, byla 

zvýšena jen u malé části pacientů (Bell a kol., 1992). Dále se ukázalo, že pacienti s 

časným počátkem onemocnění trpí závažnějšími obtížemi v objektních vztazích než 

pacienti, u nichž onemocnění propuklo v pozdějším věku (Greig a kol., 2000). Bell a 

kol. (2001b) pak v dalším výzkumu poukázali na skutečnost, že narušení objektních 

vztahů je u pacientů se schizofrenií velmi heterogenní, a že ačkoliv má schizofrenie 

ve většině případů devastující dopad na interpersonální fungování, zvláště objeví-li 

se v časném věku, existují i pacienti, u nichž je narušení objektních vztahů relativně 

mírné a je možné je kompenzovat vhodnou terapií. 

Relativně rozsáhlý přehled výzkumu sociální kognice u pacientů se 

schizofrenií podává v kolektivní monografii Corrigan a Penn (2001). Jednotlivé 

kapitoly publikace jsou věnovány dílčím oblastem výzkumu sociální kognice jako je 

sociální percepce, připisování příčin, percepce a zpracování emocí či mentalizace. 

Podobně jako u objektních vztahů i zde vykazovali pacienti se schizofrenií deficity 

napříč všemi oblastmi. Hůře rozpoznávali emoce, zejména jednalo-li se o emoce s 

negativní valencí, snáze podléhali percepčním chybám a méně ochotně měnili své 

počáteční dojmy z druhých (Newman, 2001). Oproti kontrolní skupině se pacienti se 

schizofrenií hůře orientovali v sociálních situacích, zejména jednalo-li se o situace 

pro ně neznámé - obtížněji rozpoznávali abstraktní charakteristiky sociálních situací, 

měli problémy s rozpoznáváním a přijímáním sociálních rolí, nebyli schopni brát v 

potaz druhé lidi a celkově prokazovali omezenou znalost sociálního kontextu - např. 

co je a co není vhodné v dané situaci dělat (Leonhard, Corrigan, 2001; Penn, Combs, 

Mohamed, 2001).  Deficity se u pacientů se schizofrenií objevovaly i v oblasti 

mentalizace (Teory of Mind), čili ve schopnosti uvažovat o duševních stavech sebe a  

druhých lidí, a to jak u pacientů v akutní fázi onemocnění, tak i v určité míře u 

pacientů v remisi (Corcoran, 2001). 

V neposlední řadě bych zmínila i dva výzkumy, které pracovaly přímo se 

škálou SCORS u pacientů se schizofrenií. V obou případech byla použita původní 

verze škály SCORS (Westen, 1990b), která obsahuje pouze čtyři dimenze, jež jsou 

hodnoceny na škále 1 - 5.  
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Vaz a kol. (2002) ve své studii zkoumali vliv míry psychopatologie a úrovně 

interpersonálních vztahů na schopnost vhledu u pacientů se schizofrenií. Výzkumný 

soubor se skládal z 82 pacientů se schizofrenií v ambulantní formě léčení, přičemž 

63,4% tvořily ženy, 36,6% tvořili muži. Průměrný věk osob byl 34,8 let (SD = 8,5; 

rozmezí 16 - 53 let), s průměrným počtem 3,5 hospitalizací (SD = 2,3; rozmezí 0 - 10 

hospitalizací). K posouzení interpersonálních vztahů pacientů použili deset tabulí 

Tématicko apercepčního testu hodnocených škálou SCORS. Výsledky pacientů se 

schizofrenií v rámci jednotlivých dimenzí byly následující: Diferencovanost self a 

komplexnost reprezentací druhých (průměr = 2,0; SD = 0,5), Afektivní kvalita 

reprezentací (průměr = 2,8; SD = 0,5), Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů a 

morálních standardů (průměr = 1,7; SD = 0,4) a Porozumění sociální kauzalitě 

(průměr = 1,8; SD = 0,6). Výzkum dále odhalil, že pacienti s převahou tzv. 

negativních příznaků mají větší obtíže ve všech čtyřech oblastech, které SCORS 

měří, a že pacienti se závažnějším kognitivním deficitem více selhávali v dimenzích 

Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých a Porozumění sociální 

kauzalitě, které lze považovat v rámci SCORS za "kognitivní" dimenze. 

V druhém výzkumu zkoumal Lysaker a kol. (2010) vztah mezi metakognicí 

měřenou škálou MAS (Metacognition Assessment Scale) a sociální kognicí měřenou 

za pomoci SCORS. Výzkumný soubor se skládal z 37 stabilizovaných ambulantních 

pacientů s poruchou schizofrenního spektra (do souboru bylo zařazeno kromě 

pacientů se schizofrenií i 16 pacientů se schizoafektivní poruchou) z čehož 94,6% 

tvořili muži a 5,4% ženy. Průměrný věk výzkumného souboru byl 46,94 (SD = 

10,77) s průměrným počtem 6,84 hospitalizací (SD = 7,13). Autoři v textu bohužel 

uvádějí pouze výsledky tří ze čtyř škál SCORS: Afektivní kvalita reprezentací 

(průměr = 2,72; SD = 0,4), Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů a morálních 

standardů (průměr = 2,09; SD = 0,5) a Porozumění sociální kauzalitě (průměr = 2,32; 

SD = 0,5). Po vzájemné korelaci všech škál SCORS se ukázalo, že nejvíce spolu 

souvisí škály Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých a 

Porozumění sociální kauzalitě (r = 0,83), korelace se projevila i mezi Afektivní 

kvalitou reprezentací a Kapacitou k emočnímu vkladu do vztahů a morálních 

standardů (r = 0,50) a také mezi Kapacitou k emočnímu vkladu do vztahů a 

morálních standardů a Porozumění sociální kauzalitě (r = 0,66). 
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2. Výzkumná část 

2.1 Cíl a výzkumné otázky 

Cílem výzkumu v rámci předkládané diplomové práce je za pomoci 

vybraných tabulí Tématicko apercepčního testu hodnocených škálou SCORS 

prozkoumat a popsat úroveň sociální kognice a objektních vztahů pacientů se 

schizofrenií a ověřit předpoklad, že osoby se schizofrenií budou dosahovat na škále 

SCORS patologických skórů.  

Dalším cílem výzkumu je pak hlubší prozkoumání vztahů mezi jednotlivými 

subškálami SCORS u populace osob se schizofrenií. 

Škála SCORS se v předchozích výzkumech ukázala jako užitečný 

diagnostický nástroj, který dokáže rozlišovat například mezi pacienty s různými 

druhy poruch osobnosti. Pacienti se schizofrenií patří mezi skupiny, u nichž byly 

opakovaně nalezeny deficity jak v sociální kognici, tak i v oblasti objektních vztahů, 

lze tedy předpokládat, že by aplikace škály SCORS u těchto pacientů mohla přinést 

zajímavé výsledky jak pro klinickou praxi, tak i pro výzkumnou oblast. 

Vzhledem ke stanoveným cílům práce byly zformulovány následující 

výzkumné otázky: 

1. Pohybují se výsledky pacientů se schizofrenií ve škále SCORS v oblasti 

patologie? 

2. Existují u pacientů se schizofrenií mezi některými subškálami SCORS 

vzájemné vztahy?  
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2.2 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor (VS) je tvořen celkem 39 osobami s diagnózou 

schizofrenie, které byly během období sběru dat (listopad 2013 - duben 2014) 

hospitalizované v Psychiatrické nemocnici Bohnice. 

Pro realizování sběru dat v Psychiatrické nemocnici Bohnice jsem se 

rozhodla především ze dvou důvodů. Jedním byla skutečnost, že se jedná o největší 

psychiatrické zařízení na území republiky, proto jsem předpokládala, že zde naleznu 

dostatečný počet probandů. Druhým důvodem byla dostupnost tohoto zařízení a to 

jak ve smyslu vzdálenosti od místa bydliště, tak i vzhledem k relativně otevřené 

možnosti přístupu do zařízení díky působení vedoucích psychologů nemocnice na 

katedře psychologie PedF UK. Mým původním záměrem bylo oslovit ještě další 

psychiatrická zařízení na území Prahy - např. Denní psychoterapeutické sanatorium 

Ondřejov či některé oddělení psychiatrie v rámci větších nemocnic v Praze. Od toho 

jsem ale ustoupila v zájmu zachování co největší homogenity výzkumného vzorku, 

protože lze předpokládat, že cílová skupina klientů se napříč těmito zařízeními bude 

lišit. 

Sběr dat jsem realizovala ve třech pavilonech nemocnice - ve dvou 

uzavřených příjmových odděleních pro akutní péči a v jednom otevřeném oddělení 

následné péče. Všechna oddělení jsou určena pro osoby do 65ti let. Dvě oddělení 

jsou smíšená, jedno z příjmových oddělení je určeno pouze pro ženy.  

Hlavním kritériem pro výběr osob do výzkumného souboru byla přítomnost 

diagnózy schizofrenie (dle MKN - 10 kategorie F20) a to jakékoliv formy tohoto 

onemocnění. Vyloučeni byli pacienti s jinými diagnózami schizofrenního spektra
8
, 

které se schizofrenii svými příznaky podobají. Jedná se o schizoafektivní poruchu 

(F25), schizotypální poruchu (F21), bludové poruchy (F22, F24) a akutní přechodnou 

psychotickou poruchu (F23). Zejména v případě poslední jmenované poruchy, jsou-li 

u ní přítomny symptomy schizofrenie, je hranice mezi oběma diagnózami velmi 

tenká a často je u takových pacientů onemocnění po určité době přehodnoceno na 

schizofrenii. Pro výzkum jsem ale oslovovala pouze pacienty s vyjasněnou 

diagnózou. Informaci o diagnóze jsem získávala prostřednictvím jednotlivých 

                                                 

8 Blíže viz. kapitola č.1.1.4 Diferenciální diagnostika schizofrenie 
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psychologů na odděleních z elektronické dokumentace pacientů. Další podmínkou 

byl relativně stabilizovaný stav a schopnost kontaktu s druhým člověkem.  

Se žádostí o spolupráci ve výzkumu jsem v rámci tří pavilonů oslovila celkem 

65 osob - viz. tabulka č. 3  

 

Tabulka 3: Počet oslovených osob na jednotlivých pavilonech 

Pavilon Počet oslovených Zúčastnil/a se 

výzkumu 

Odmítl/a účast 

ve výzkumu 

Příjmové oddělení 

smíšené 

28 18 10 

Příjmové oddělení 

ženské 

24 16 8 

Následné oddělení 

smíšené  

13 8 5 

Celkem 65 42 23 

 

Jak vyplývá z tabulky výše, zhruba 2/3 oslovených pacientů souhlasily s 

účastí na výzkumu, zatímco 1/3 účast odmítla. Své rozhodnutí nezúčastnit se 

výzkumu pacienti odůvodňovali nejčastěji tím, že nemají zájem, nechce se jim nebo 

že jsou příliš unaveni vlivem medikace. V několika případech pacienti s účastí na 

výzkumu souhlasili, ale odmítli podepsat informovaný souhlas, bez něhož nebylo 

možné započít s administrací testu. Dva pacienti si účast na výzkumu rozmysleli po 

předložení první tabule Tématického apercepčního testu s tím, že nechtějí mluvit o 

obrázcích.  

Ze 42 osob, které podepsaly informovaný souhlas a zúčastnily se výzkumu, 

bylo do výzkumného souboru zařazeno pouze 40 pacientů. Jedna z pacientek 

kognitivně selhala při administraci testu a nebyla schopna podat ani jednoduchý 

příběh na předkládané tabule a jeden pacient administraci předčasně ukončil pro 

přílišnou únavu. Konečný počet pacientů ve výzkumném souboru se ještě jednou 

snížil po té, co se dodatečně zjistilo, že mezi vyšetřovanými byl jeden pacient se 

schizoafektivní poruchou. Jeho protokol jsem z výzkumného souboru vyřadila. 
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Výzkumný soubor tak tvoří 39 pacientů se schizofrenií. Z hlediska pohlaví je 

v souboru zastoupeno 16 mužů (41%) a 23 žen (59%). Tato mírná převaha ženského 

pohlaví ve výzkumném souboru více méně odpovídá složení pavilonů, kde jsem data 

sbírala (dva smíšené pavilony, jeden pavilon pro ženy). Téměř všem pacientům byla 

diagnostikována paranoidní schizofrenie (90% výzkumného souboru). Pouze čtyři 

pacienti měli odlišnou formu onemocnění - ve dvou případech se jednalo o 

hebefrenní schizofrenii, jeden pacient měl diagnostikovanou reziduální formu a jedna 

pacientka formu simplexní. 

Rozložení osob výzkumného souboru z hlediska věku nabízí tabulka č. 4. 

Nejmladšímu respondentovi bylo v době sběru dat 22 let, nejstaršímu respondentovi 

63 let.  

Tabulka 4: Rozložení výzkumného souboru z hlediska věku 

Věkové rozmezí Počet osob z VS Procento z VS 

20 - 29 let 11 28% 

30 - 39 let 17 43,5% 

40 - 49 let 5 13% 

50 - 59 let 5 13% 

60 - 65 let 1 2,5% 

 

 Jak je z tabulky patrné, většina vyšetřovaných osob (přes 70% výzkumného 

souboru) se nachází ve věku mezi 20. a 40. rokem života. Menší zastoupení pacientů 

ve vyšších věkových kategoriích lze vysvětlit dvěma důvody. Jednak se počátek 

nemoci ve většině případů projeví právě v mladé dospělosti, pozdní formy 

schizofrenie se vyskytují méně. Svou roli může hrát i fakt, že s narůstajícím věkem 

pacientů s tímto onemocněním dochází k útlumu pozitivních příznaků, které by byly 

důvodem k hospitalizaci. Jedná se zejména o bludy, halucinace, bizardní chování 

nebo nepřiměřenou afektivitu (Schultz a kol.,1997).  

Další sledovanou proměnnou byl počet hospitalizací. Schizofrenie se řadí 

mezi onemocnění se silným sklonem k chronicitě (Höschl a kol., 2002)  a u velké 
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části pacientů se tak můžeme setkat s opakovanými hospitalizacemi. Rozložení 

výzkumného souboru vzhledem k počtu hospitalizací podává tabulka č. 5. 

 

Tabulka 5: Rozložení výzkumného souboru z hlediska počtu hospitalizací 

Počet hospitalizací Počet osob z VS Procento z VS 

1 9 23% 

2 - 4 12 31% 

5 a více 18 46% 

 

Z tabulky je patrné, že přibližně čtvrtina výzkumného souboru byla 

hospitalizovaná poprvé, zbývající tři čtvrtiny byly hospitalizované opakovaně. Téměř 

polovina výzkumného souboru je tvořena osobami, které byly v psychiatrické 

nemocnici více než čtyřikrát a jedná se tak pravděpodobně o pacienty s chronickým 

průběhem onemocnění. Pacient s nejvyšším počtem hospitalizací byl v psychiatrické 

nemocnici ve svých 38 letech již po sedmnácté. 

Pro podrobnější popis výzkumného souboru jsem od vyšetřovaných osob 

získávala ještě další údaje - dosažené vzdělání, rodinný stav či pracovní uplatnění. 

Složení výzkumného souboru z hlediska těchto ukazatelů nabízí následující tabulky. 

 

Tabulka 6: Rozložení výzkumného souboru z hlediska dosaženého vzdělání 

Dosažené vzdělání Počet osob z VS Procento z VS 

Základní 6 15% 

Vyučen v oboru 8 21% 

Středoškolské s maturitou 19 49% 

Vyšší odborné 1 2,5% 

Vysokoškolské 5 12,5% 
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Tabulka 7: Rozložení výzkumného souboru z hlediska pracovního uplatnění 

Pracovní uplatnění Počet osob z VS Procento z VS 

Přiznán invalidní důchod 27 70% 

Nezaměstnaný/á 6 15% 

Student/ka VŠ 1 2,5% 

Zaměstnaný/á 5 12,5% 

 

Tabulka 8: Rozložení výzkumného souboru z hlediska rodinného stavu 

Rodinný stav Počet osob z VS Procento z VS 

Svobodný/á 28 72% 

Vdaný/á 4 10% 

Rozvedený/á 7 18% 

Z toho 

Bezdětný/á 30 77% 

Rodič 9 23% 

 

Podíváme-li se na rozdělení výzkumného souboru podle dosaženého 

vzdělání, největší procento osob má středoškolské vzdělání (70%). Podstatně menší 

zastoupení mají ve výzkumném souboru osoby se základním a vysokoškolským 

vzděláním - obě kategorie do 15%. Podíl osob s vyšším odborným vzděláním je 

zanedbatelný. Při srovnání s údaji z Českého statistického úřadu
9
 vyplývá, že 

výzkumný soubor kopíruje rozložení vzdělání v běžné populaci. 

Zatímco z pohledu vzdělání výzkumný soubor odpovídá běžné populaci, v 

dalším ukazateli - pracovním uplatnění - se od ní výrazně odlišuje. Pouze 5 osob z 

výzkumného souboru (12,5%)  mělo v době sběru dat zaměstnání. Dalších 15% 

výzkumného souboru bylo  nezaměstnaných, přičemž někteří z těchto pacientů čekali 

                                                 

9 Informace čerpány z http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/souhrnna_data_o_ceske_republice 
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na přidělení invalidního důchodu. Zbývající dvě třetiny výzkumného souboru 

pobíraly invalidní důchod. Podobný trend se projevil i v rozdělení podle rodinného 

stavu, kde více než 70% pacientů bylo v době sběru dat svobodných a bezdětných. 

Připomeneme-li, že se většina osob výzkumného souboru nacházela věku mezi 20. - 

40. rokem života, jsou tato čísla alarmující a vypovídají o závažných dopadech 

onemocnění schizofrenií na život jedince a jeho společenské uplatnění. 
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2.3 Sběr dat a použité metody 

2.3.1 Průběh sběru dat  

V prvním kroku jsem oslovila etickou komisi Psychiatrické nemocnice 

Bohnice s žádostí o přístup do zařízení a schválení realizace výzkumného projektu 

(příloha č. 4). Po souhlasném rozhodnutí komise jsem se obrátila na klinické 

psychology na jednotlivých vytipovaných pavilonech a poprosila je o 

zprostředkování kontaktu s pacienty se schizofrenií. Další postup se na jednotlivých 

pavilonech lišil. Na jednom z pavilonů mě psycholožka představila na ranní 

komunitě, přičemž konkrétní pacienty jsem v návaznosti na to vyhledávala 

individuálně. Jinde jsem dostala seznam pacientů a oslovovala jsem je bez 

předchozího představení, v případě třetího pavilonu mi vyšetření s pacienty předem 

domlouvala sama psycholožka. 

Vyšetření probíhalo vždy v samostatné místnosti bez přítomnosti dalších 

osob. Důvodem bylo zajištění pocitu bezpečí a snaha minimalizovat rušivé vlivy. Na 

začátku jsem se každému pacientovi představila a seznámila jej s účelem výzkumu a 

průběhem sezení. V dalším kroku jsem pacienta seznámila s obsahem informovaného 

souhlasu (příloha č. 5), přičemž jsem zdůraznila, že zajistím anonymitu všech 

informací, které mi sdělí a že je použiji pouze pro účely diplomové práce. Také jsem 

zdůraznila, že pacientova účast je zcela dobrovolná a z výzkumu může kdykoliv 

odstoupit a to i zpětně. Po podepsání informovaného souhlasu jsem jednu kopii dala 

pacientovi, aby měl možnost mě zpětně kontaktovat - například kdyby si svou účast 

rozmyslel nebo měl dodatečné otázky.  

Následně jsme přistoupili k administraci Tématického apercepčního testu. 

Příběhy, které pacienti vytvářeli, jsem zaznamenávala do přenosného počítače. Tento 

způsob se mi osvědčil, protože mi umožňoval zároveň psát a pozorovat pacienta, což 

bych při psaní rukou nedokázala. Příběhy jsem se snažila přepisovat doslovně a 

zaznamenávala jsem také veškeré verbální i neverbální doprovodné projevy jako 

dlouhé pomlky, neobvyklou manipulaci s tabulemi, zvolání, vzdychání, smích, pláč 

apod. Na konci testu jsem po pacientech žádala zpětnou vazbu k průběhu 

administrace. Zajímala jsem se o to, jak se s testem vypořádali, nakolik byl pro ně 

obtížný. 
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Druhá část vyšetření spočívala v krátkém polostrukturovaném rozhovoru 

zaměřeném na oblast vztahů. Na závěr jsem se pacienta doptala na některé 

demografické údaje, pokud nevyplynuly z předchozího rozhovoru (věk, vzdělání, 

rodinný stav, počet hospitalizací, pracovní uplatnění).  

Způsob sezení touto formou neprobíhal po celou dobu sběru dat. U prvních tří 

pacientů jsem vyšetření zahajovala rozhovorem a teprve potom administrovala 

Tématicko apercepční test. Tato posloupnost metod se mi ale neosvědčila. Ukázalo 

se, že na začátku sezení jsem s pacienty neměla navázán dostatečný kontakt, v 

důsledku čehož byli v rozhovoru méně otevření. Tento problém odpadnul při 

zahájení vyšetření Tématicko apercepčním testem, který zjišťuje informace od 

pacientů nepřímým způsobem a může být pro ně bezpečnější než přímé otázky v 

rozhovoru. Zároveň pacienty rozhovor na začátku sezení často vyčerpal a zbylo jim 

méně energie na administraci TAT, jehož výsledky byly pro diplomovou práci 

klíčové. Proto jsem pořadí metod u dalších pacientů změnila.  

Průměrná délka celého sezení se pohybovala mezi 40 - 50 minutami, 

průměrná délka administrace TAT byla v rozmezí 20 - 30 minut. Na délku vyšetření 

mělo zejména vliv psychomotorické tempo (často utlumené vlivem medikace), 

kognitivní schopnosti a míra otevřenosti a ochoty o sobě hovořit. 

2.3.2 Metody sběru dat 

 Tématicko apercepční test 

Teoretickými základy a východisky Tématicko apercepčního testu jsem se 

podrobně zabývala v kapitole 1.2. Nyní popíšu, jakým způsobem jsem s touto 

metodou pracovala v průběhu sběru dat. 

Pro sběr dat jsem zvolila sestavu tabulí, kterou doporučují Goldmann se 

Soukupovou a která je používána psychology v Psychiatrické nemocnici Bohnice. 

Jedná se o následujících 12 tabulí: 1, 2, 3BM, 4, 6GF, 6BM, 18BM, 8BM, 10, 13MF, 

18GF a 5. Výhoda této sestavy tabulí spočívá jednak v jejím rozsahu, díky čemuž je 

zajištěna dostatečná reliabilita protokolu, i když pacient na některé z tabulí selže a ve 

velké variabilitě interpersonálních situací, které tabule evokují a s nimiž se 

vyšetřované osoby musí vypořádat. 
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V souladu s Lundyho zjištěními o vlivu instrukce na validitu protokolů TAT 

(Lundy, 1988), jsem test zadávala neutrálním způsobem, vypustila jsem informaci o 

TAT jako testu fantazie či inteligence a pokud to šlo, vyhýbala jsem se i samotnému 

slovu test. Používala jsem mírně pozměněnou verzi Murrayho instrukce:  

„Budu vám ukazovat obrázky, na kterých jsou nakresleny určité scény. 

Vytvořte ke každé scéně příběh tak, abyste zahrnul/a, co se odehrávalo předtím, co se 

právě na obrázku odehrává, co si jednotlivé postavy myslí a co cítí a jak to bude 

pokračovat dál. Neexistuje něco jako dobrý nebo špatný příběh, prostě vytvořte 

příběh se začátkem, prostředkem a koncem.“ 

V případě potřeby jsem celou instrukci nebo její část znovu pomalu 

zopakovala. Pokud vyšetřovaná osoba nevěděla jak začít, povzbudila jsem ji slovy: 

"Můžete začít tím, co se na obrázku odehrává"
10

. Pokud byla vynechána některá ze 

čtyř klíčových oblastí příběhu (popis aktuálního děje, předcházející události, popis 

vnitřního světa postav a vyústění příběhu), pokládala jsem tyto doplňující otázky: 

"Co tomu předcházelo?", "Co se odehrává nyní?", "Co si jednotlivé postavy myslí a 

co cítí?" a "Jak to bude pokračovat dál?"
11

. Další komunikaci s pacienty během 

administrace testu jsem se snažila omezovat na minimum, abych předešla možnému 

ovlivnění příběhů. Na dodatečné otázky a komentáře jsem se snažila odpovídat 

neutrálním způsobem nebo jsem je přecházela mlčením. Například na častý dotaz, 

jaký předmět / situace / postava je na obrázku, jsem odpovídala, že každý v tom vidí 

něco jiného. Pokud pacient některou z tabulí odmítal  nebo říkal, že jej nic nenapadá, 

obvykle jsem ho povzbudila větou "Zkuste vytvořit nějaký příběh". Na pacienty jsem 

se snažila vyvíjet dostatečný tlak, aby podali co nejbohatší příběhy, ale zároveň aby 

nesklouzli do defenzivity a nedošlo k narušení další spolupráce při vyšetření.  

Získané příběhy z Tématicko apercepčního testu jsem hodnotila pomocí 

strukturovaného skórovacího systému - Škály sociální kognice a objektních vztahů 

Drew Westena. Tuto škálu jsem podrobně popsala v teoretické části práce. Při 

skórování jsem vycházela z přeložených pravidel od Soukupové a Goldmanna (2007) 

- viz příloha č. 6. Každý z příběhů jsem hodnotila na všech osmi škálách. Za účelem 

podrobného seznámení s Tématicko apercepčním testem a jeho hodnocením pomocí 

                                                 

10 V protokolech zaznamenáno zkratkou ("Nyní?") na začátku příběhu. 
11 V protokolech zaznamenáno zkratkami: ("Před?"), (Nyní?), ("Myslí, cítí?") a ("Dál?) v textu příběhu. 
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škály SCORS jsem absolvovala dvoudenní školící kurz pořádaný Testecentrem 

Hogrefe a semestrální volitelný kurz Projektivní metody, který je vyučován na 

magisterské úrovni na katedře psychologie PedF UK. V neposlední řadě byla snaha o 

co nejvyšší reliabilitu skórování zajištěna pravidelnou supervizí ze strany vedoucí 

práce. 

 Pozorování a rozhovor 

Ačkoliv je diplomová práce postavena především na kvantitativních 

postupech, pro dokreslení získaných dat jsem jako vedlejší metody použila 

nestrukturované pozorování vyšetřovaných osob během administrace Tématicko 

apercepčního testu a polostrukturovaný rozhovor. 

Při pozorování jsem si všímala celkového emočního ladění pacienta, 

afektivity, motorických a mimických projevů, ochoty spolupracovat, 

psychopatologických příznaků a neobvyklých verbálních či neverbálních reakcí na 

obrázky (pomlky, pláč, výkřiky apod.).  

I když byli pacienti ve většině ochotni spolupracovat a chtěli podat dobrý 

výkon, vlivem onemocnění, a z části také vlivem medikace, pro ně byla administrace 

Tématicko apercepčního testu poměrně náročná. Pacienti byli ve svých projevech 

utlumení, zpomalení, objevovaly se dlouhé latence jak na začátku příběhu, tak i v 

průběhu vyprávění. Podávali krátké a chudé odpovědi, které se obvykle týkaly jen 

popisu aktuálního děje na obrázku a bylo potřeba pokládat doplňující otázky. Na 

dodatečné otázky pak často odpovídali, že neví, zvláště jednalo-li se o otázku po 

pocitech a myšlenkách jednotlivých postav. U řady pacientů jsem vypozorovala také 

výskyt obranných mechanismů. Jednalo se zejména o popření, kdy pacienti příliš 

ohrožující situace popisovali tak, že se jedná o sen, divadelní hru, pitvu chybně 

vnímali jako kreslení na břicho nebo negativní příběh zcela otočili a zakončili jej s 

tím, že to dopadne dobře. V příbězích se také u několika pacientů objevovaly bludné 

obsahy (paranoidní ladění, bytosti z jiného světa, neobvyklé schopnosti - vzájemné 

vnímání se, cítění energií apod.) nebo "mluvení z cesty". Co se týká reakcí na 

předkládané obrázky, výraznější negativní projevy a obtíže se objevovaly zejména u 

tabulí z druhé poloviny sestavy (pacienti mi často tyto tabule vraceli, nechtěli o nich 

hovořit, nelíbily se jim). Tuto skutečnost si vysvětluji především povahou obrázků v 
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druhé polovině sestavy. Obrázky byly pro pacienty pravděpodobně kognitivně 

náročnější a ohrožující. Svou roli mohla sehrát i únava v druhé polovině testu. 

Po administraci Tématického apercepčního testu jsem s klienty vedla krátký 

polostrukturovaný rozhovor. Nejprve jsem se pacientů ptala, jaký mají pocit z 

administrace, jak snadné nebo obtížné pro ně bylo vyprávět příběhy k obrázkům. 

Další otázky jsem zaměřila na zmapování vztahů pacientů s druhými lidmi. Zajímala 

jsem se zejména o oblast vztahů v rodině, partnerské vztahy, přátele, postoj k 

druhým lidem a očekávání od vztahů. Také jsem se pacientů ptala, zda se 

onemocnění promítlo do jejich vztahů a pokud ano, tak jakým způsobem. 

Na otázku po pocitech z administrace testu pacienti z velké většiny 

odpovídali, že to pro ně bylo náročné a těžké. Této skutečnosti jsem si všimla také 

vlastním pozorováním. Menší část pacientů odpovídala, že se jim test dělal dobře a 

že si myslí, že ho zvládli. Jen tři pacienti se vyjádřili, že je administrace bavila. Pro 

pacienty byl test náročný z různých důvodů. Často se objevovaly odpovědi, že je 

těžké vcítit se do postav, poznat emoce z výrazů, hovořit o obrázcích. Pacienti si také 

stěžovali na to, že se jim vlivem léků těžko přemýšlí, že nemají fantazii nebo že jsou 

obrázky nejednoznačné. Dva pacienti přiznali problém se sluchovými halucinacemi, 

které jim do vyprávění zasahovaly. Komentáře týkající se obrázků na tabulích byly 

spíše negativní. Pacienti je označovali jako depresivní, smutné, morbidní či 

hororové. Jak jsem zmiňovala v teoretické části práce, ponurá atmosféra obrázků je 

jednou z vlastností Tématického apercepčního testu, která je kritiky velmi často 

vytýkána. 

Při hodnocení vztahů v rodině se objevoval názor, že vztahy jsou dobré, 

zhruba stejně často jako odpovědi značící konfliktní vztahy. Konflikty v rodině ve 

většině případů nějakým způsobem souvisely s onemocněním schizofrenií. Pacienti 

často hovořili o tom, že rodina jejich nemoc přijímá negativně, považuje je za 

blázny, odmítá je. Tyto výrazně negativní komentáře byly mnohem častější než 

výrazně pozitivní hodnocení rodinných vztahů (např. že rodina pacientovi pomáhá, 

podporuje ho). V oblasti partnerských vztahů jsem dostávala velmi různorodé 

odpovědi, část pacientů o partnera nebo partnerku momentálně nestála, některé 

pacienty tato oblast vůbec nezajímala, jiní přiznávali, že by se vztahu nebránili. 

Partnera či partnerku měla v době sběru dat jen malá část výzkumného souboru. V 

souvislosti s onemocněním se často vyskytovaly komentáře, že teď spíše než partnera 
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potřebují nějaký čas pro sebe nebo že jim onemocnění hledání partnera ztěžuje. 

Podobně různorodé byly i odpovědi týkající se vztahů k druhým lidem obecně. Část 

pacientů nevyhledávala druhé lidi, neměla zájem o přátele, zatímco jiní pacienti se 

popisovali jako přátelští, společenští a vztahy s druhými rozvíjeli. Celkově mezi 

pacienty panovala shoda v tom, že se onemocnění do jejich vztahů nějakým 

způsobem promítlo, žádnou změnu nepozorovalo jen minimum pacientů. Pacienti 

často udávali, že se pod vlivem onemocnění stáhli, odcizili se druhým lidem, přestali 

chodit do společnosti, často také reflektovali negativní reakce jejich okolí.  
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2.4 Výsledky a interpretace dat 

2.4.1 Posouzení sociální kognice a objektních vztahů 

pacientů se schizofrenií 

První výzkumná otázka cílí na posouzení úrovně sociální kognice a 

objektních vztahů u pacientů se schizofrenií. Zajímá nás, zda pacienti se schizofrenií 

testovaní Tématicko apercepčním testem hodnoceným Škálou sociální kognice a 

objektních vztahů budou dosahovat skórů v oblasti patologie. 

K zodpovězení této otázky byly vypočítány průměrné hodnoty skórů 39 osob 

výzkumného souboru a celková průměrná hodnota ve všech dimenzích škály 

SCORS. Výsledky pro každou z osmi dimenzí SCORS nabízejí následující tabulky. 

Pro dokreslení povahy dat je uvedena i směrodatná odchylka, minimální a maximální 

dosažený průměrný skór v rámci výzkumného souboru. Samotným výsledkům a 

jejich interpretaci vždy předchází stručné připomenutí popisu dané dimenze SCORS 

a vodítka pro její hodnocení. 

Jak bylo uvedeno v teoretické části práce, pro škálu SCORS neexistují 

oficiální normy, sám autor odkazuje pouze na vypovídající hodnotu nízkých a 

vysokých skórů. Hodnoty 1 a 2 jsou považovány za patologické a poukazují na 

možné obtíže v objektních vztazích a sociální kognici, zatímco hodnoty 6 a 7 

vypovídají o zdravém fungování osobnosti (Soukupová, Goldmann, 2007). 

 a) Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých 

První dimenze SCORS - Diferencovanost self a komplexnost reprezentací 

druhých vypovídá o schopnosti jedince vytvářet komplexní a psychologicky přesné 

představy o sobě a druhých. 

Skór 1: Má výraznou tendenci být egocentrický nebo zaměňovat své myšlenky, 

pocity a atributy s myšlenkami, pocity a atributy druhých. 

Skór 3: Vidí své self a druhé málo diferencovaně, málo komplexně, popisy lidí 

bývají jednoduché, úsporné, jednodimenzionální, málo integrované nebo štěpené 

na dobré - špatné. 
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Skór 5: Vidí své self a druhé s určitou hloubkou a komplexností, ale poměrně 

konvenčně; je schopen vidět přednosti a nedostatky lidí a dívat se z perspektivy 

druhého. 

Skór 7: Má schopnost psychologicky uvažovat, vidění druhých je bohaté, 

komplexní a diferencované. 

Tabulka 9: Výsledky výzkumného souboru - dimenze a)  

a) Diferencovanost self a komplexnost reprezentací 

druhých 

Proband Výsledek Proband Výsledek Proband Výsledek 

TAT 1 3,17 TAT 14 2,83 TAT 27 2,92 

TAT 2 2,33 TAT 15 2,83 TAT 28 2,08 

TAT 3 2,42 TAT 16 3,08 TAT 29 2,58 

TAT 4 1,42 TAT 17 2,25 TAT 30 2,33 

TAT 5 2,83 TAT 18 2,50 TAT 31 2,08 

TAT 6 3,00 TAT 19 2,50 TAT 32 2,33 

TAT 7 3,08 TAT 20 3,17 TAT 33 2,33 

TAT 8 2,50 TAT 21 2,58 TAT 34 2,17 

TAT 9 2,08 TAT 22 3,17 TAT 35 3,58 

TAT 10 4,00 TAT 23 2,50 TAT 36 2,17 

TAT 11 3,08 TAT 24 2,00 TAT 37 2,17 

TAT 12 3,33 TAT 25 3,00 TAT 38 1,75 

TAT 13 2,33 TAT 26 2,50 TAT 39 2,25 

  

    

  

Celkový průměrný výsledek: 2,60 

Směrodatná odchylka: 0,52 

Minimální hodnota: 1,42 

Maximální hodnota: 4,00 

 

V první dimenzi SCORS dosáhli pacienti se schizofrenií celkového 

průměrného skóre 2,60. Pokud bychom se striktně drželi vymezení oblasti patologie 

jako rozmezí hodnot 1 - 2, tak dosažené výsledné skóre 2,60 do oblasti patologie 

nespadá, ale pohybuje se jen velmi těsně nad její hranici. 

Bližší pohled na rozsah průměrných výsledků jednotlivých osob výzkumného 

souboru a malá směrodatná odchylka vypovídají o tom, že tato subškála je snížena 

napříč celým výzkumným souborem. 

Na základě výsledků lze říci, že pacienti z výzkumného souboru mají 

omezenou schopnost psychologického uvažování o sobě a druhých lidech. Sebe a 
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druhé vnímají málo komplexně, vytvářejí si jednoduché, nedostatečně integrované 

reprezentace druhých a self-reprezentace, mají tendenci být egocentričtí nebo 

zaměňovat své myšlenky, pocity a atributy s myšlenkami, pocity a atributy druhých. 

 b) Afektivní kvalita reprezentací 

Dimenze postihuje očekávání jedince od vztahů s druhými lidmi. 

Skór 1: Má tendenci očekávat zlovolné vztahy, často prožívá lidi jako 

zneužívající nebo záměrně škodící. 

Skór 3: Má tendenci zažívat vztahy jako nepříjemné, hostilní nebo indiferentní, 

nebo se cítí velmi osamocen. 

Skór 5: Očekávání od vztahů jsou emočně smířená, má tendenci popisovat jak 

pozitivní, tak i negativní vztahovou zkušenost. 

Skór 7: Má pozitivní očekávání od vztahů, ale není přehaněně optimistický, je 

schopen vidět lidi takové, jací skutečně jsou. 

Poznámka: Tam, kde je afektivní kvalita reprezentací nezřetelná, omezená, kde 

chybí, nebo tam, kde se člověk brání nepřiměřeným optimismem, skórujeme 4. 
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Tabulka 10: Výsledky výzkumného souboru - dimenze b) 

b) Afektivní kvalita reprezentací 

Proband Výsledek Proband Výsledek Proband Výsledek 

TAT 1 4,00 TAT 14 3,25 TAT 27 3,33 

TAT 2 3,08 TAT 15 2,92 TAT 28 3,50 

TAT 3 3,83 TAT 16 3,75 TAT 29 3,17 

TAT 4 3,25 TAT 17 3,33 TAT 30 2,75 

TAT 5 4,08 TAT 18 3,67 TAT 31 4,00 

TAT 6 3,75 TAT 19 2,67 TAT 32 3,42 

TAT 7 3,33 TAT 20 2,83 TAT 33 3,25 

TAT 8 3,50 TAT 21 3,50 TAT 34 3,25 

TAT 9 3,58 TAT 22 3,92 TAT 35 3,92 

TAT 10 3,25 TAT 23 3,50 TAT 36 4,00 

TAT 11 3,83 TAT 24 3,58 TAT 37 4,17 

TAT 12 2,33 TAT 25 3,33 TAT 38 2,75 

TAT 13 2,75 TAT 26 4,08 TAT 39 4,00 

  

    

  

Celkový průměrný výsledek: 3,45 

Směrodatná odchylka: 0,46 

Minimální hodnota: 2,33 

Maximální hodnota: 4,17 

 

V dimenzi afektivní kvality reprezentací dosáhl výzkumný soubor v rámci 

škály SCORS  třetího nejvyššího skóre. Hodnota 3,45 do pásma patologie nespadá. 

Podíváme-li se na výsledek z pohledu sedmistupňové škály, lze jej označit za 

podprůměrný. Podobě jako u předchozí dimenze se i zde výsledky jednotlivých osob 

ve výzkumném souboru od sebe příliš neodlišovaly, což potvrzuje i nízká 

směrodatná odchylka u této dimenze. 

Dosažený výsledek naznačuje, že pacienti se schizofrenií se vztahy s druhými 

lidmi příliš nezabývají. Jejich očekávání od vztahů jsou velmi omezená a nezřetelná. 

Pokud ovšem nějaká očekávání mají, tak bývají negativně zabarvená - vztahy s 

druhými vnímají jako nepříjemné, hostilní nebo se mohou cítit velmi osamoceni.  

 c) Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 

Zatímco předchozí dimenze SCORS zachycuje kvalitu očekávaných vztahů, 

tato dimenze je zaměřena na kvalitu vztahů vyjadřovaných. 
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Skór 1: Má tendenci primárně se soustředit na své vlastní potřeby ve vztazích, 

má nestabilní a bouřlivé vztahy a má jich málo, pokud vůbec nějaké. 

Skór 3: Vztahy mají tendenci být povrchní, mělké nebo primárně založené na 

účasti ve společné aktivitě nebo vzájemné výměně informací o sobě samých. 

Skór 5: Vykazuje konvenční city přátelství, péče, lásky a empatie ve vztazích. 

Skór 7: Má tendenci k hlubokým vztahům charakterizovaným vzájemným 

sdílením, emoční intimitou, nezávislostí, respektem, oceněním. 

Tabulka 11: Výsledky výzkumného souboru - dimenze c) 

c) Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů 

Proband Výsledek Proband Výsledek Proband Výsledek 

TAT 1 3,58 TAT 14 3,17 TAT 27 2,42 

TAT 2 2,25 TAT 15 1,67 TAT 28 2,67 

TAT 3 2,42 TAT 16 3,25 TAT 29 2,08 

TAT 4 1,92 TAT 17 2,25 TAT 30 1,75 

TAT 5 3,50 TAT 18 3,08 TAT 31 3,33 

TAT 6 2,75 TAT 19 2,17 TAT 32 2,58 

TAT 7 2,75 TAT 20 2,67 TAT 33 2,17 

TAT 8 2,50 TAT 21 2,67 TAT 34 2,00 

TAT 9 2,42 TAT 22 3,17 TAT 35 2,58 

TAT 10 2,58 TAT 23 3,08 TAT 36 2,42 

TAT 11 3,00 TAT 24 2,75 TAT 37 3,17 

TAT 12 1,83 TAT 25 2,58 TAT 38 2,25 

TAT 13 2,67 TAT 26 3,92 TAT 39 3,17 

  

    

  

Celkový průměrný výsledek: 2,65 

Směrodatná odchylka: 0,53 

Minimální hodnota: 1,67 

Maximální hodnota: 3,92 

 

V kapacitě k emočnímu vkladu do vztahů získaly osoby ve výzkumném 

souboru celkové průměrné skóre 2,65. Tato hodnota se do oblasti patologie 

nekvalifikuje, ale pohybuje se těsně  na její hranici.   

Nízký výsledek poukazuje na skutečnost, že i v této dimenzi se u pacientů se 

schizofrenií setkáváme s deficity. Mají tendenci se ve vztazích primárně soustředit na 

vlastní potřeby, vztahů mají málo a bývají povrchní, mělké nebo primárně založené 
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na účasti ve společných aktivitách či vzájemné výměně informací o sobě samých. 

Postrádají schopnost empatie, emočního sdílení a intimity. 

 d) Emoční vklad do hodnot a morálních standardů 

Dimenze postihuje vztah jednotlivce k morálním hodnotám a jeho celkovou 

vyspělost v oblasti morálního vývoje. 

Skór 1: Svědčí o relativní absenci morálních hodnot a zájmu o potřeby druhých, 

může se chovat sobecky, bezohledně, egoisticky nebo agresivními způsoby s 

minimálními výčitkami svědomí nebo s chabými pocity viny. 

Skór 3: Vykazuje určité znaky internalizace norem (vyhýbá se dělání špatných 

věcí, protože ví, že druzí by o něm měli špatné mínění, přemýšlí o zlu dětským 

způsobem), ale chybí zralé pocity viny nebo výčitky svědomí za špatné jednání a 

chybí schopnost potlačit vlastní touhy a přání a tak regulovat své chování. 

Skór 5: Cítí se být vázán dodržovat morální hodnoty a prožívá pocit viny za 

ublížení druhým lidem nebo za nedodržení morálních norem, má konvenční 

morální názory. 

Skór 7: Při přemýšlení o morálních otázkách kombinuje abstraktní myšlení, 

ochotu dodržovat nebo zpochybňovat konvence, opravdový soucit a 

ohleduplnost v jednání. 

Poznámka: Pokud je člověk ve svých morálních názorech tvrdý a rigidní vůči 

sobě a jiným, skórujeme 4. 
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Tabulka 12: Výsledky výzkumného souboru -  dimenze d) 

d) Emoční vklad do hodnot a morálních standardů 

Proband Výsledek Proband Výsledek Proband Výsledek 

TAT 1 0,00 TAT 14 0,00 TAT 27 0,00 

TAT 2 0,17 TAT 15 0,17 TAT 28 0,00 

TAT 3 0,00 TAT 16 0,67 TAT 29 0,33 

TAT 4 0,00 TAT 17 0,00 TAT 30 0,33 

TAT 5 0,17 TAT 18 0,00 TAT 31 0,00 

TAT 6 0,33 TAT 19 0,08 TAT 32 0,00 

TAT 7 0,00 TAT 20 0,00 TAT 33 0,00 

TAT 8 0,42 TAT 21 0,00 TAT 34 0,00 

TAT 9 0,17 TAT 22 0,00 TAT 35 0,00 

TAT 10 0,08 TAT 23 0,33 TAT 36 0,00 

TAT 11 0,08 TAT 24 0,33 TAT 37 0,33 

TAT 12 0,25 TAT 25 0,00 TAT 38 0,00 

TAT 13 0,75 TAT 26 0,00 TAT 39 0,00 

  

    

  

Celkový průměrný výsledek: 0,13 

Směrodatná odchylka: 0,19 

Minimální hodnota: 0,00 

Maximální hodnota: 0,75 

 

V dimenzi emočního vkladu do hodnot a morálních standardů dosáhl 

výzkumný soubor celkově nejnižšího průměrného skóre - a to hodnoty 0,13. Tento 

nízký, téměř nulový výsledek, byl u dimenze vkladu do morálních hodnot a 

standardů způsoben výjimkou z jejího skórování. Pokud se v příběhu nevyskytovalo 

žádné morální téma, skórovala jsem nulu.  

Podíváme-li se blíže na průměrné výsledky jednotlivých respondentů, je 

patrné, že u více než poloviny z nich se žádné morální téma nevyskytlo ani na jedné 

z dvanácti předkládaných tabulí TAT a dosáhli tak průměrného skóre nula. U 

zbývajících respondentů s nenulovým skórem se vklad do morálních standardů 

objevil jednou či dvakrát. Nejvyšší počet skórů měl respondent číslo 13, u něhož 

jsem dimenzi hodnotila ve třech příbězích.  
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Tabulka 13: Výsledky výzkumného souboru z nenulových skórů - dimenze d) 

d) Emoční vklad do hodnot a 

morálních standardů - výpočet z 

nenulových skórů 

Proband Výsledek Proband Výsledek 

TAT 2 2,00 TAT 15 2,00 

TAT 5 2,00 TAT 16 4,00 

TAT 6 2,00 TAT 19 1,00 

TAT 8 2,50 TAT 23 4,00 

TAT 9 2,00 TAT 24 4,00 

TAT 10 1,00 TAT 29 4,00 

TAT 11 1,00 TAT 30 4,00 

TAT 12 1,50 TAT 37 4,00 

TAT 13 3,00     

        

Cel. průměrný výsledek: 2,61 

Směrodatná odchylka: 1,17 

Minimální hodnota: 1,00 

Maximální hodnota: 4,00 

 

Aby bylo možné data interpretovat, byl pro tuto dimenzi vypočítán celkový 

průměrný výsledek ze všech nenulových skórů (tabulka č. 13). Tento korigovaný 

výsledek, jehož hodnota je 2,61, se nachází mezi skóry 1 a 3, pro něž je 

charakteristické, že osoby nemají příliš rozvinuté morální hodnoty, mohou se chovat 

sobecky a bezohledně, chybí jim zralé pocity viny nebo výčitky svědomí kvůli 

špatnému jednání. Výsledek v rámci této dimenze je ale potřeba brát pouze jako 

orientační, protože se týká jen omezené části výzkumného souboru a navíc je u 

těchto osob postaven na skórech získaných z jednoho, maximálně ze tří příběhů 

TAT.  

 e) Porozumění sociální kauzalitě 

Dimenze měří nakolik je člověk schopen vytvářet logická, komplexní a 

přesná vysvětlení interpersonálních situací a chování druhých lidí. 

Skór 1: Vysvětlení lidského chování nebo významů interpersonálních 

zkušeností má tendenci být zmatené, matoucí, zdeformované, extrémně 

odcizené, příběhy se těžko sledují - mají malou koherenci. 
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Skór 3: Vysvětlení lidského chování nebo významů interpersonálních 

zkušeností je mírně matoucí, popisy interpersonálních událostí obsahují často 

inkongruence, které vyžadují námahu k jejich plnému pochopení. 

Skór 5: Má tendenci uvádět zřetelné významy interpersonálních událostí, ve 

kterých aktivity lidí vyplývají z toho, jak zažívají nebo interpretují situace. 

Skór 7: Má tendenci uvádět bohaté, koherentní a přesné významy 

interpersonálních událostí. 

Poznámka: Pokud má člověk tendenci popisovat interpersonální události jen 

"že se staly", bez porozumění, proč se tak staly (alogická nebo málo logická 

vyprávění svědčící o nedostatku porozumění příčině), skórujeme 2. 

Tabulka 14: Výsledky výzkumného souboru -  dimenze e) 

e) Porozumění sociální kauzalitě 

Proband Výsledek Proband Výsledek Proband Výsledek 

TAT 1 3,33 TAT 14 2,67 TAT 27 2,50 

TAT 2 1,67 TAT 15 2,42 TAT 28 1,75 

TAT 3 1,58 TAT 16 3,00 TAT 29 2,42 

TAT 4 1,58 TAT 17 2,08 TAT 30 2,17 

TAT 5 3,58 TAT 18 2,67 TAT 31 3,25 

TAT 6 2,50 TAT 19 2,50 TAT 32 2,33 

TAT 7 2,92 TAT 20 3,25 TAT 33 3,50 

TAT 8 2,50 TAT 21 2,83 TAT 34 1,58 

TAT 9 1,92 TAT 22 3,67 TAT 35 3,75 

TAT 10 2,92 TAT 23 3,00 TAT 36 2,92 

TAT 11 2,67 TAT 24 1,67 TAT 37 2,50 

TAT 12 2,75 TAT 25 3,17 TAT 38 2,08 

TAT 13 2,33 TAT 26 2,00 TAT 39 3,42 

  

    

  

Celkový průměrný výsledek: 2,60 

Směrodatná odchylka: 0,62 

Minimální hodnota: 1,58 

Maximální hodnota: 3,75 

 

V porozumění sociální kauzalitě dosáhli pacienti se schizofrenií zcela 

shodného výsledku jako v první dimenzi SCORS - hodnoty 2,60. Stejně jako u první 

dimenze i zde vyšla poměrně nízká směrodatná odchylka, poukazující na konzistenci 
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skórů v této dimenzi napříč výzkumným souborem. Dosažená hodnota 2,60 se 

nachází uprostřed mezi skóry 2 a 3. Jedná se tedy o mezní výsledek, který se 

hodnotě, jež je Westenem považována za patologickou, velmi blíží a poukazuje na 

to, že i v této dimenzi sociální kognice a objektních vztahů mají pacienti se 

schizofrenií obtíže. Porozumění chování druhých lidí a interpersonálním 

zkušenostem je u pacientů se schizofrenií nedostatečné, nepřesné, zmatené, 

zdeformované či zcela chybí.  

 f) Prožívání a zvládání agresivních impulzů 

Dimenze zjišťuje, jak je jedinec schopný kontrolovat a přijatelným způsobem 

vyjadřovat agresi. 

Skór 1: Je fyzicky útočný, destruktivní, sadistický nebo s chabou kontrolou 

agresivních impulsů. 

Skór 3: Má tendenci být zlostný, pasivně agresivní, ponižující druhé, fyzicky se 

poškozující nebo je neschopen chránit sám sebe proti zneužití, kterému se může 

vyhnout. 

Skór 5: Vyhýbá se zlosti tím, že ji popírá, brání se jí, nebo se vyhýbá 

konfrontacím. 

Skór 7: Může vyjadřovat zlost a agresi, přiměřeně se prosazuje. 
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Tabulka 15: Výsledky výzkumného souboru -  dimenze f) 

f) Prožívání a zvládání agresivních impulzů 

Proband Výsledek Proband Výsledek Proband Výsledek 

TAT 1 0,33 TAT 14 0,33 TAT 27 1,08 

TAT 2 0,50 TAT 15 0,50 TAT 28 0,50 

TAT 3 0,08 TAT 16 0,58 TAT 29 0,33 

TAT 4 0,08 TAT 17 0,42 TAT 30 0,25 

TAT 5 0,67 TAT 18 0,50 TAT 31 0,75 

TAT 6 1,00 TAT 19 0,83 TAT 32 0,58 

TAT 7 0,67 TAT 20 1,92 TAT 33 1,00 

TAT 8 1,00 TAT 21 0,58 TAT 34 0,42 

TAT 9 0,50 TAT 22 0,42 TAT 35 0,50 

TAT 10 0,67 TAT 23 0,25 TAT 36 0,00 

TAT 11 0,00 TAT 24 0,33 TAT 37 0,58 

TAT 12 0,75 TAT 25 0,08 TAT 38 0,42 

TAT 13 0,08 TAT 26 0,00 TAT 39 0,83 

  

    

  

Celkový průměrný výsledek: 0,52 

Směrodatná odchylka: 0,37 

Minimální hodnota: 0,00 

Maximální hodnota: 1,92 

 

V dimenzi prožívání a zvládání agresivních impulzů získal výzkumný soubor 

celkový průměrný skór 0,52. Tato hodnota je opět velmi blízká nule a stejně jako u 

dimenze vkladu do hodnot a morálních standardů zde nízký výsledek souvisí se 

specifickým způsobem skórování této dimenze. Lze s ní pracovat pouze pokud 

předkládané tabule TAT vzbudí u vyšetřované osoby agresi. U většiny 

vyšetřovaných osob jsem prožívání a zvládání agresivních impulzů skórovala jen v 

případě jedné, dvou nebo třech tabulí. Nejvyššího počtu příběhů, které bylo možné 

hodnotit pomocí této dimenze, dosáhli respondenti 12,19 a 20, u nichž se prožívání a 

zpracování agrese vyskytlo celkem šestkrát. U třech osob se agrese nevyskytla ani v 

jednom ze dvanácti získaných příběhů.  
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Tabulka 16:Výsledky výzkumného souboru z nenulových skórů - dimenze f) 

f) Prožívání a zvládání agresivních impulzů - výpočet z 

nenulových skórů 

Proband Výsledek Proband Výsledek Proband Výsledek 

TAT 1 4,00 TAT 15 1,50 TAT 29 2,00 

TAT 2 3,00 TAT 16 2,33 TAT 30 1,00 

TAT 3 1,00 TAT 17 2,50 TAT 31 3,00 

TAT 4 1,00 TAT 18 3,00 TAT 32 2,33 

TAT 5 2,67 TAT 19 1,67 TAT 33 3,00 

TAT 6 3,00 TAT 20 3,83 TAT 34 1,67 

TAT 7 2,67 TAT 21 2,33 TAT 35 3,00 

TAT 8 3,00 TAT 22 2,50 TAT 37 2,33 

TAT 9 2,00 TAT 23 3,00 TAT 38 1,25 

TAT 10 2,67 TAT 24 2,00 TAT 39 2,50 

TAT 12 1,50 TAT 25 1,00 
 

  

TAT 13 1,00 TAT 27 2,60 
 

  

TAT 14 2,00 TAT 28 3,00     

  

    

  

Celkový průměrný výsledek: 2,35 

Směrodatná odchylka: 1,16 

Minimální hodnota: 1,00 

Maximální hodnota: 4,00 

 

Aby bylo možné data interpretovat, také pro tuto dimenzi byly vypočítány 

výsledky z nenulových skórů (tabulka č. 16). Celkový průměrný výsledek z 

nenulových skórů dosáhl hodnoty 2,35. Ta je charakterizována chabou kontrolou 

agresivních impulzů, fyzicky útočným chováním, případně zlostí, pasivní 

agresivitou, ponižováním druhých nebo sebepoškozováním. Pokud tedy podnětové 

tabule agresi vyvolaly, její zpracování a prožívání probíhalo u osob se schizofrenií na 

velmi nízké a patologické úrovni. Opět i zde je nutné upozornit, že dosažený 

výsledek se týká jen části výzkumného souboru a u těchto respondentů je postaven 

na velmi nízkém počtu hodnocených příběhů. 

 g) Sebedůvěra 

Dimenze hodnotí afektivní kvalitu reprezentací self - nakolik se jedinec vidí 

jako špatný nebo zda má ze sebe realisticky pozitivní pocity. 

Skór 1: Vidí se jako odporný, mizerný, hříšný, nečistý nebo celkově špatný. 
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Skór 3: Má malou sebedůvěru (např. cítí se neadekvátně, prožívá se jako 

inferiorní, je sebekritizující). 

Skór 5: Projevuje šíři pozitivních i negativních citů k sobě. 

Skór 7: Má tendenci mít realisticky pozitivní pocity ze sebe. 

Poznámka: Pokud je člověk velikášský, nebo se pohybuje mezi přeceňováním a 

podceňováním, skórujeme 4. 

Tabulka 17: Výsledky výzkumného souboru -  dimenze g) 

g) Sebedůvěra 

Proband Výsledek Proband Výsledek Proband Výsledek 

TAT 1 1,25 TAT 14 1,75 TAT 27 0,58 

TAT 2 0,75 TAT 15 0,50 TAT 28 0,25 

TAT 3 0,58 TAT 16 1,92 TAT 29 1,25 

TAT 4 0,58 TAT 17 1,42 TAT 30 0,75 

TAT 5 0,50 TAT 18 1,50 TAT 31 1,58 

TAT 6 2,50 TAT 19 2,00 TAT 32 2,42 

TAT 7 0,92 TAT 20 1,58 TAT 33 1,00 

TAT 8 2,17 TAT 21 1,00 TAT 34 1,25 

TAT 9 0,92 TAT 22 1,83 TAT 35 2,25 

TAT 10 3,08 TAT 23 1,33 TAT 36 0,00 

TAT 11 1,42 TAT 24 1,17 TAT 37 3,67 

TAT 12 1,17 TAT 25 1,33 TAT 38 1,83 

TAT 13 2,50 TAT 26 2,83 TAT 39 0,50 

  

    

  

Celkový průměrný výsledek: 1,43 

Směrodatná odchylka: 0,82 

Minimální hodnota: 0,00 

Maximální hodnota: 3,67 

 

V sebedůvěře dosáhli pacienti se schizofrenií celkového průměrného skóre 

1,43. Také u této dimenze se vyskytovala výjimka ze skórování. K jejímu hodnocení 

jsem používala nulu, pokud v příběhu, který respondent vytvořil, téma sebedůvěry 

zcela chybělo.  

 Z tabulky výše je patrné, že u mnoha respondentů nebylo možné sebedůvěru 

skórovat ve všech příbězích. Průměrně jsem u každého respondenta tuto dimenzi 
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hodnotila u čtyř až pěti tabulí. Ve výzkumném souboru se vyskytl i jeden respondent 

(TAT 36), u něhož nebyla sebedůvěra skórována ani v jednom z dvanácti příběhů.  

Vzhledem k výše zmíněnému jsem i u této dimenze přistoupila k vypočítání 

průměrů z nenulových skórů (tabulka č. 18). 

 

Tabulka 18: Výsledky výzkumného souboru z nenulových skórů - dimenze g) 

g) Sebedůvěra - výpočet z nenulových skórů 

Proband Výsledek Proband Výsledek Proband Výsledek 

TAT 1 3,75 TAT 14 3,50 TAT 27 3,50 

TAT 2 4,50 TAT 15 3,00 TAT 28 3,00 

TAT 3 3,50 TAT 16 3,83 TAT 29 3,00 

TAT 4 3,50 TAT 17 3,40 TAT 30 3,00 

TAT 5 3,00 TAT 18 3,60 TAT 31 3,80 

TAT 6 3,33 TAT 19 4,00 TAT 32 3,63 

TAT 7 3,67 TAT 20 3,17 TAT 33 4,00 

TAT 8 3,71 TAT 21 3,00 TAT 34 3,75 

TAT 9 3,67 TAT 22 3,67 TAT 35 3,86 

TAT 10 4,11 TAT 23 4,00 TAT 37 4,40 

TAT 11 4,25 TAT 24 3,50 TAT 38 4,40 

TAT 12 3,50 TAT 25 3,20 TAT 39 3,00 

TAT 13 3,75 TAT 26 3,78     

  

    

  

Celkový průměrný výsledek: 3,68 

Směrodatná odchylka: 0,87 

Minimální hodnota: 3,00 

Maximální hodnota: 4,50 

 

Jak je patrné z tabulky výše, po odstranění vlivu nulových skórů se celkový 

průměrný výsledek výzkumného souboru v dimenzi sebedůvěry posunul na hodnotu 

3,68. Tento výsledek je z pohledu sedmistupňové škály podprůměrný, ale do oblasti 

patologie nespadá. Je pro něj charakteristické, že osoby mají buď malou sebedůvěru 

a cítí se neadekvátně nebo trpí velikášstvím, případně mezi těmito dvěma póly 

oscilují. 
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 h) Identita a soudržnost self 

Dimenze měří úroveň pocitů celistvosti self a zjišťuje nakolik se jedinec cítí 

jako integrovaná osoba s dlouhodobými ambicemi, cíli, hodnotami a vztahy. 

Skór 1: Má paralelní, rozmanité osobnosti. 

Skór 3: Pohled na sebe nebo pocity vůči sobě jsou široce měnlivé nebo 

nepředvídatelné. Má nedostatek stabilních cílů, ambicí nebo důležitých hodnot, 

má nestabilní vědomí sebe sama, cítí se jako by nevěděl, kým je. 

Skór 5: Identita nebo sebepojetí jej příliš neznepokojují nebo nezaměstnávají. 

Skór 7: Cítí se jako integrovaná osoba se stabilními závazky ke svým 

dlouhodobým ambicím, cílům, hodnotám a vztahům. 

Tabulka 19: Výsledky výzkumného souboru -  dimenze h) 

h) Identita a soudržnost self 

Proband Výsledek Proband Výsledek Proband Výsledek 

TAT 1 4,17 TAT 14 3,75 TAT 27 3,92 

TAT 2 3,08 TAT 15 3,92 TAT 28 2,83 

TAT 3 3,42 TAT 16 4,17 TAT 29 3,42 

TAT 4 3,25 TAT 17 3,17 TAT 30 3,17 

TAT 5 4,33 TAT 18 3,83 TAT 31 3,75 

TAT 6 3,67 TAT 19 3,42 TAT 32 3,92 

TAT 7 4,58 TAT 20 4,25 TAT 33 3,67 

TAT 8 4,00 TAT 21 3,83 TAT 34 4,00 

TAT 9 3,58 TAT 22 4,58 TAT 35 4,67 

TAT 10 4,42 TAT 23 3,83 TAT 36 3,50 

TAT 11 4,00 TAT 24 3,00 TAT 37 4,50 

TAT 12 3,58 TAT 25 4,00 TAT 38 4,58 

TAT 13 3,25 TAT 26 3,67 TAT 39 4,58 

  

    

  

Celkový průměrný výsledek: 3,83 

Směrodatná odchylka: 0,49 

Minimální hodnota: 2,83 

Maximální hodnota: 4,67 
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V identitě a soudržnosti self dosáhli pacienti se schizofrenií nejvyššího 

průměrného výsledku ze všech osmi dimenzí SCORS, a to hodnoty 3,83. Tento 

výsledek se do oblasti patologie nekvalifikuje.  

Ke skutečnosti, že v této dimenzi výzkumný soubor dosáhl nejvyššího 

výsledku pravděpodobně přispěl častý výskyt skóru 5, pro nějž je charakteristické, že 

se jedinec identitou nebo sebepojetím nezabývá nebo jej neznepokojují. Pokud 

bychom odhlédli od skóru 5, další nejčastěji skórovanou hodnotou byla hodnota 3, 

pro kterou je charakteristické nestabilní vědomí sebe sama, nedostatek stabilních 

cílů, ambicí a důležitých hodnot. 

2.4.2 Vztahy mezi dimenzemi SCORS u pacientů se 

schizofrenií 

Druhá výzkumná otázka této diplomové práce cílí na hlubší prozkoumání 

vztahů mezi jednotlivými dimenzemi SCORS. Zajímá nás, zda u pacientů se 

schizofrenií existují mezi některými subškálami SCORS vzájemné vztahy a pokud 

ano, tak jaké jsou povahy. 

V prvním kroku bylo potřeba zjistit, zda získaná data v jednotlivých 

dimenzích SCORS splňují parametry normálního rozložení. K ověření nulové 

hypotézy o normalitě dat byl použit Kolmogorovův - Smirnovův test pro jeden 

výběr. Jeho výsledky jsou uvedeny v příloze č. 9.  

Z tabulky v příloze je patrné, že ani u jedné z osmi dimenzí SCORS nebyla 

zamítnuta nulová hypotéza a lze tedy předpokládat, že získaná data mají normální 

rozložení. 

K samotnému zodpovězení výzkumné otázky byla použita metoda korelační 

analýzy. Vzhledem k zjištěné normalitě dat byl vypočítán Pearsonův korelační 

koeficient pro všechny kombinace dvojic z osmi dimenzí SCORS. Kompletní 

výsledky testu jsou uvedeny v příloze č. 10. Shrnutí výsledků s barevným rozlišením 

síly korelací nabízí tabulka níže. Tmavě modrou barvou jsou vyznačeny korelační 

koeficienty, které nabyly hodnoty r > 0,5 a lze je považovat za silné. Středně silné 

korelační koeficienty (r > 0,3) mají světle modrou barvu a slabé korelační koeficienty 

(r > 0,1) jsou značeny světle šedivou barvou. 
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Tabulka 20: Souhrn nejdůležitějších výsledků korelační analýzy 

  

A) 

Diferencovanost 

self a 

komplexnost 

reprezentací 

druhých 

B)  

Afektivní 

kvalita 

reprezentací 

C) 

Kapacita 

k 

emočnímu 

vkladu do 

vztahů 

D) 

Emoční 

vklad do 

morálních 

hodnot a 

standardů 

E) 

Porozumění 

sociální 

kauzalitě 

F) 

Prožívání a 

zvládání 

agresivních 

impulzů 

G) 

Sebedůvěra 

H) 

Identita a 

soudržnost 

self 

A) 1     -,523(*) ,587(**) ,340(*)   ,490(**) 

B)   1 ,727(**)   ,285(*) ,442(**)   ,303(*) 

C) 

  

1   ,412(**) ,542(**)   ,371(*) 

D) 

   

1         

E) 

   

  1 ,479(**)   ,649(**) 

F) 

     

1   ,281(*) 

G) 

     

  1   

H) 

      

  1 

* Korelační koeficient prokázaný na 5% hladině významnosti. 

** Korelační koeficient prokázaný na 1% hladině významnosti. 

 

Z tabulky je patrné, že největší množství korelací (celkem pět) mají dimenze 

H), F) a E). S ostatními jsou velmi dobře provázané  také dimenze A), B) a C) - u 

všech se vyskytly čtyři korelace. Naopak jako málo provázaná se jeví dimenze D), 

která korelovala pouze v jednom případě, a to se škálou A). Zcela samostatně stojí 

dimenze G), u níž se nevyskytla žádná statisticky významná korelace. 

Vzhledem k velkému množství korelací, které se vyskytly mezi dimenzemi, 

se nabízí možnost na data aplikovat také faktorovou analýzu. Tato matematicko - 

statistická metoda umožňuje najít omezené množství faktorů, které stojí za 

jednotlivými proměnnými. Lze předpokládat, že faktorová analýza by mohla 

nabídnout přehlednější a komplexnější vysvětlení vztahů mezi dimenzemi SCORS 

než interpretace korelací mezi dvojicemi proměnných. Přesto ale interpretaci korelací 

nevynecháme úplně a zaměříme se alespoň na ty korelační koeficienty, které 

přesáhly hodnotu r > 0,5 a které je možné považovat za silné. 

Nejsilněji spolu souvisí dimenze B) Afektivní kvalita reprezentací a C) 

Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů. Korelace těchto dvou subškál SCORS není 

překvapující, protože každá zachycuje jiný aspekt emocionality, které se vzájemně 
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ovlivňují. Pokud pacient se schizofrenií vnímá druhé jako zlovolné, zneužívající a 

záměrně škodící, není překvapující, že i jeho vztahy s druhými budou nestabilní, 

bouřlivé, nebo že bude mít vztahů málo. 

Silná pozitivní korelace se vyskytla mezi subškálou E) Porozumění sociální 

kauzalitě a subškálou H) Identita a soudržnost self a také subškálou A) 

Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých. Tuto korelaci je možné 

vysvětlit tak, že pokud jedinec nerozumí sám sobě, neví kým je, není schopen 

rozlišovat mezi perspektivou sebe a druhých a připisovat sobě a druhým trvalé a 

stabilní vlastnosti, jen těžko bude chápat pohnutky druhých lidí a rozumět příčinám 

jejich chování. 

Mezi silné patří i korelace dimenze C) Kapacita k emočnímu vkladu do 

vztahů s dimenzí F) Prožívání a zvládání agresivních impulzů. Ta pravděpodobně 

souvisí s tím, že čím víc je jedinec schopen kontrolovat agresivní impulzy a 

vyjadřovat zlost konstruktivním způsobem, tím spíše bude schopen navazovat 

vztahy, pro něž je charakteristická láska, empatie či ocenění.  

Jako překvapující se jeví poslední silná korelace. Ta se v negativní podobě 

vyskytla mezi dimenzí A) Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých 

a dimenzí D) Vklad do hodnot a morálních standardů a naznačuje, jako by úroveň 

morálního usuzování u pacientů se schizofrenií šla proti schopnosti psychologického 

uvažování o sobě a druhých.  

 

Graf 1: Znázornění korelace mezi škálou A) a D) 
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Po grafickém znázornění dat (graf č. 1) je patrné, že tato korelace je kvůli 

nedostatku odpovědí skórovatelných v rámci dimenze D) postavena pouze na datech 

od 17 respondentů, která navíc byly na subškále D) seskupena do 3 shluků kolem 

hodnot 4, 2 a 1. Obě tyto skutečnosti mohly vést ke zkreslení výsledku a 

nadhodnocení korelačního koeficientu. Výsledek mezi touto dvojicí dimenzí by proto 

bylo potřeba ověřit na větším souboru respondentů. 

Kompletní výsledky faktorové analýzy nabízí příloha č. 11. V prvním kroku 

byla ověřena vhodnost použití faktorové analýzy vzhledem k získaným datům za 

pomoci koeficientu KMO a Bartlettova testu sféricity (tabulka č. 21).  

  

Tabulka 21: Výsledky testů k posouzení vhodnosti faktorové analýzy 

Kaiser-Meyer-Olkin KMO koeficient 

0,648 

Bartlettův test 

sféricity 

Počet čtverců 
37,807 

Stupně volnosti 
28 

Hladina 

významnosti 

0,102 

 

V případě Bartlettova testu nedošlo k zamítnutí nulové hypotézy o nulových 

korelačních koeficientech mezi proměnnými, což znamená, že faktorová analýza se 

nedoporučuje. Domnívám se, že nezamítnutí nulové hypotézy souvisí s relativně 

malým počtem pozorování v rámci získaných dat, na něž je tento test citlivý. 

Budeme se proto rozhodovat na základě koeficientu KMO. Ten dosáhl hodnoty 

0,648, která je považována sice za nižší, ale stále ještě dostatečnou k provedení 

faktorové analýzy.  

K extrakci faktorů byla použita metoda hlavních komponent. Rotace byla 

provedena metodou Varimax. Na základě Kaiserova pravidla byly stanoveny celkem 

3 faktory, které dohromady vyčerpávají 75% rozptylu proměnných. Tabulka níže 
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přináší rotovanou matici faktorových zátěží, která poslouží k interpretaci. Tmavě 

modrou barvou jsou zvýrazněny proměnné s nejsilnějšími faktorovými zátěžemi. 

 

Tabulka 22: Rotovaná matice faktorových zátěží 

  
Faktor 

1 2 3 

a) Diferencovanost self 

a komplexnost 

reprezentací druhých 
  0,902   

b) Afektivní kvalita 

reprezentací 0,873     

c) Kapacita k 

emočnímu vkladu do 

vztahů 0,891     

d) Emoční vklad do 

morálních hodnot a 

standardů 0,389 -0,658 -0,374 

e) Porozumění sociální 

kauzalitě 0,438 0,739   

f) Prožívání a zvládání 

agresivních impulzů 

0,627 0,378   

g) Sebedůvěra     0,958 

h) Identita a soudržnost 

self 0,405 0,641   

Metoda extrakce: Analýza hlavních komponent 

Rotační metoda: Varimax s Kaiserovou normalizací 

 

První faktor je nejsilněji sycen dimenzí B) Afektivní kvalita reprezentací, C) 

Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů a F) Prožívání a zvládání agresivních 

impulzů. Spojení těchto tří dimenzí v rámci společného faktoru se zdá opodstatněné, 

protože všechny proměnné určitým způsobem souvisí s emocionalitou. První dvě 

dimenze vypovídají o tom, jaké vztahy jedinec od okolí očekává a jaké vztahy je 

schopen vytvářet. Kvalita těchto dvou dimenzí pak úzce souvisí s tím, jak vyspěle je 

jedinec schopen zvládat agresivitu ve vztazích. Tento faktor pojmenujeme 

"Afektivní nastavení ve vztazích". 

S druhým faktorem nejsilněji korelují zejména dimenze A) Diferencovanost 

self a komplexnost reprezentací druhých a dimenze E) Porozumění sociální 

kauzalitě, v menší míře pak dimenze H) Identita a soudržnost self a v negativním 
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směru také dimenze D) Emoční vklad do morálních hodnot a standardů. Podíváme-li 

se blíže na obsah jednotlivých škál je zřejmé, že všechny, až na dimenzi D), se 

dotýkají toho, jak jedinec rozumí sám sobě nebo druhým - ať už ve smyslu toho, 

nakolik má jedinec upevněnou identitu a self, s jakou hloubkou a komplexností 

vnímá sebe a druhé nebo nakolik je schopen rozumět chování jednotlivých aktérů v 

interpersonálních situacích. Vzhledem k tomu, že první dvě dimenze, které sytí tento 

faktor nejsilněji, blízce souvisí s kognitivními dovednostmi jednice, nazveme tento 

faktor jako "Kognitivní porozumění sobě a druhým". 

Jako problematické se v rámci tohoto faktoru jeví záporné postavení dimenze 

D), která působí proti ostatním třem dimenzím, ačkoliv bychom předpokládali, že 

morální uvažování se naopak s ostatními vlastnostmi bude podporovat. S tímto 

problémem jsme se již setkali v rámci korelační matice a domníváme se,  že i zde je 

způsoben sníženým počtem respondentů a minimem skórovatelných odpovědí 

získaných v rámci této dimenze. 

Interpretace třetího faktoru je poměrně jednoznačná, protože je sycen pouze 

jednou proměnnou a to dimenzí G). Shodně s označením této dimenze jej proto 

nazveme "Sebedůvěra". Skutečnost, že tato dimenze stojí samostatně, se projevila 

již v korelační matici, kde tato proměnná neměla ani jednu statisticky významnou 

korelaci. 

Za zmínku stojí výskyt některých dimenzí jak v rámci prvního -  afektivního, 

tak i druhého - kognitivního faktoru, který naznačuje, že proměnné nejsou 

jednoznačně vyhraněné a souvisí jak s kognicí, tak i s emocemi. Necháme-li stranou 

problematickou dimenzi D), tak se tento podvojný výskyt objevil u dimenze E), F) a 

H). Naopak dimenze A), B), C) a G) jsou jednoznačně vyprofilované a stojí pouze v 

rámci svého faktoru 
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3. Diskuze 

Výzkumná část práce si kladla za cíl prozkoumat a popsat úroveň sociální 

kognice a objektních vztahů osob s onemocněním schizofrenie za pomoci Škály 

sociální kognice a objektních vztahů (SCORS). Byly stanoveny celkem dvě 

výzkumné otázky. První směřovala na prověření předpokladu o výskytu 

patologických skórů u osob se schizofrenií, druhá výzkumná otázka byla zaměřena 

na prozkoumání vztahů mezi jednotlivými dimenzemi škály SCORS u této klinické 

populace. Tato kapitola bude věnována diskuzi nad získanými výsledky a jejich 

vztažení k existující relevantní literatuře a k jiným výzkumům realizovaným na poli 

této problematiky. 

V prvním kroku jsme ověřovali, zda se výsledky osob se schizofrenií budou 

na škále SCORS nacházet v oblasti patologie. Tu autor nástroje vymezil na 

sedmistupňové škále hodnotami 1 a 2. Výrazně snížené skóry, jež do patologie 

spadají nebo s ní přímo hraničí (rozmezí hodnot 2,35 - 2,65), se podařilo prokázat 

celkem u pěti z osmi dimenzí škály SCORS. Jednalo se o dimenze: A) 

Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých, C) Kapacita k emočnímu 

vkladu do vztahů, D) Emoční vklad do hodnot a morálních standardů, E) Porozumění 

sociální kauzalitě a F) Prožívání a zvládání agresivních impulzů. Výsledky ve 

zbývajících třech dimenzích SCORS: B) Afektivní kvalita reprezentací, G) 

Sebedůvěra a H) Identita a soudržnost self, které se nacházely v rozmezí hodnot 3,45 

- 3,83, lze označit za nízké a podprůměrné. Do oblasti patologie se ale nekvalifikují. 

Naše výsledky jsme srovnali s výzkumnými zjištěními Vaze a kol (2002) a 

Lysakera a kol. (2010)
12

, kteří použili škálu SCORS u populace osob se schizofrenií. 

Je potřeba upozornit, že v obou výzkumech, na které odkazujeme, byla využita starší 

verze škály, která obsahuje na místo osmi jen čtyři dimenze, které jsou hodnoceny na 

pětistupňové škále, zatímco v novější verzi je škála sedmistupňová. 

 

                                                 

12 Oba výzkumy byly blíže přiblíženy v kapitole č. 1.3.3 teoretické části práce. 
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Tabulka 23: Srovnání výsledků práce s předchozími výzkumy 

  
Smolová 

(2014) 

Vaz a kol. 

(2002) 

Lysaker a 

kol. (2010) 

a) Diferencovanost self a 

komplexnost reprezentací druhých 

M = 2,60 M = 2,0 
- 

0,37 0,4 

b) Afektivní kvalita reprezantací 
M = 3,45 M = 2,8 M = 2,72 

0,49 0,56 0,54 

c + d) Emoční vklad do vztahů a 

morálních standardů 

M = 2,63
13

 M = 1,7 M = 2,09 

0,38 0,34 0,42 

e) Porozumění sociální kauzalitě 
M = 2,60 M = 1,8 M = 2,32 

0,37 0,36 0,46 

 

Tabulka č. 23 přináší vzájemné srovnání výzkumů. Jsou v  ní uvedeny 

průměrné výsledky jednotlivých dimenzí a normalizované hodnoty
14

, které umožňují 

srovnat výsledky mezi odlišnými verzemi škály SCORS. Jak je z tabulky patrné, 

naše výsledky potvrzují dosavadní zjištění, jak Vaze a kol. (2002), tak i Lysakera a 

kol. (2010). Také v jejich výzkumech byly u pacientů se schizofrenií výrazně sníženy 

škály A) Diferencovanost self a komplexnost reprezentací druhých, C+D) Emoční 

vklad do vztahů a morálních standardů  a E) Porozumění sociální kauzalitě, zatímco 

škála B) Afektivní kvalita reprezentací patologických hodnot nedosahovala. Pro 

výsledky dimenzí F), G) a H) bohužel podobné srovnání nemáme. 

Vzhledem k omezenému množství výzkumů, které se nám podařilo dohledat 

k problematice SCORS a schizofrenie, jsme naše výsledky srovnali i s odbornou 

literaturou a výzkumy, které zkoumaly objektní vztahy a sociální kognici u této 

cílové skupiny za pomoci jiných psychologických metod.  

Nízké výsledky na škále A) a E), značící obtíže v porozumění sociální 

kauzalitě a ve schopnosti psychologicky uvažovat o sobě a druhých, jsou v souladu s 

výzkumnými zjištěními, na která odkazuje kolektivní monografie věnovaná sociální 

kognici u schizofrenie (Corrigan, Penn, 2001). Pacienti se schizofrenií hůře 

rozpoznávají emoce, snáze podléhají percepčním chybám, jsou méně flexibilní v 

korekci počátečních dojmů (Newman, 2001). Hůře se orientují v sociálních situacích, 

                                                 

13 Jedná se o průměr z výsledků na škále C) Kapacita k emočnímu vkladu do vztahů a D) Emoční vklad do 

hodnot a morálních standardů. 
14 Tyto hodnoty byly získány vždy vydělením průměrného skóre příslušným počtem bodů na škále - tzn. v 

případě prvního výzkumu sedmi, u zbývajících dvou výzkumů pěti. 
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mají omezenou znalost sociálního kontextu a jsou méně schopni uvažovat o 

duševních stavech sebe a druhých (Leonhard, Corrigan, 2001; Penn, Combs, 

Mohamed, 2001, Corcoran, 2001). Výše zmíněné se také potvrdilo v pozorování. 

Pacienti při administraci TAT podávali krátké a chudé odpovědi, které se týkaly 

popisu aktuálního děje na obrázku. Na otázky po pocitech a myšlenkách jednotlivých 

postav většinou odpovídali, že neví. V závěrečném rozhovoru přiznávali, že mají 

obtíže se vcítit do postav na obrázcích a z jejich výrazů rozpoznat emoce. 

Také pro námi zjištěný nízký výsledek pacientů se schizofrenií v dimenzi C), 

který poukazuje na obtíže s vytvářením a udržováním emočně uspokojivých vztahů s 

druhými, máme oporu v literatuře. Bell a kol. (1992) ve svých výzkumech zjistil, že 

pacienti se schizofrenií hůře navazují hluboké emočně uspokojující vztahy, mají 

omezenou schopnost empatie a ke druhým se vztahují zejména na základě 

uspokojení nebo frustrace vlastních potřeb (zvýšené skóry na škále (ALN) Alienation 

a (EGC) - Egocentricity).  

Relativně nízký, byť nepatologický skór na škále B), pro nějž je 

charakteristické, že pacienti se vztahy s druhými lidmi příliš nezabývají a jejich 

očekávání od vztahů jsou velmi nezřetelná až omezená, lze také vztáhnout k 

výzkumu citovanému výše. Bell a kol. (1992) v podstatě došel k podobnému 

výsledku, že pacienti se schizofrenií po vztazích s druhými příliš netouží a raději od 

nich nic neočekávají (nízký výsledek na škále (IA) Insecure Attachement). 

Jako problematická se ukázala dimenze D) a částečně také dimenze F), které 

bylo možné skórovat jen u dílčí části výzkumného souboru, a to navíc jen na minimu 

podnětových tabulí. Škála SCORS byla konstruována za účelem odlišení pacientů s 

hraniční poruchou osobnosti od jiných diagnostických kategorií a lze se tedy 

domnívat, že tyto dvě dimenze, jež zjišťují charakteristiky typické pro hraniční 

poruchu osobnosti, u pacientů se schizofrenií tak relevantní nejsou. Naopak z 

hlediska diagnostiky schizofrenie se nám jako užitečné jeví všímat si výrazně 

snížených skórů v kognitivních dimenzích A) a E), ale také nízkých výsledků v 

emočních dimenzích B) a zejména C). Podíváme-li se na diagnostická kritéria 

schizofrenie, právě kognitivní poruchy a oploštění emocionality jsou jedny z 

příznaků charakteristických pro schizofrenii. 
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V rámci druhé výzkumné otázky jsme zkoumali vztahy mezi dimenzemi 

SCORS. Metoda korelační analýzy odhalila, že dimenze jsou vzájemně velmi dobře 

provázané. Výjimku tvořila subškála G), u níž se nevyskytla žádná statisticky 

významná korelace s jinou dimenzí a subškála D), jež měla pouze jednu negativní 

korelaci s dimenzí A). Vzájemná souvislost mezi škálami SCORS není překvapující 

a víceméně odpovídá konstrukci nástroje tak, jak ji popisuje sám autor. Ten v 

manuálu ke SCORS píše, že ačkoliv škály měří odlišné aspekty sociální kognice a 

objektních vztahů, jednotlivé dimenze spolu souvisí a jsou mezi sebou provázané 

(Westen, 1990b). 

Nejsilnější korelace v našem výzkumném souboru vyšly mezi dvojicemi 

dimenzí B) - C), C) - F), E) - A) a E) - H). Pro korelaci některých subškál máme 

oporu v odborné literatuře. Silná vzájemná souvislost mezi kognitivní dvojicí subškál 

E) - A) a také mezi afektivními dimenzemi B) - C) byla opakovaně prokázána v řadě 

výzkumů (Inslegers a kol., 2012; Hibbard a kol., 1995; Lysaker a kol., 2010).  

Pomocí faktorové analýzy se nám podařilo u pacientů se schizofrenií odhalit 

třífaktorovou strukturu SCORS. Do prvního faktoru, který jsme nazvali "Afektivní 

nastavení ve vztazích", se nám sdružily dimenze, jež všechny souvisí s 

emocionalitou jedince. V rámci druhého faktoru , "Kognitivního porozumění sobě a 

druhým", opět problematicky vystupovala dimenze D), jež měla negativní zátěž 

naznačující, že tato dimenze působí proti zbývajícím třem dimenzím v daném faktoru 

- A) Diferencovanosti self a komplexnosti reprezentací druhých, E) Porozumění 

sociální kauzalitě a H) Identitě a soudržnosti self. Tento výsledek připisujeme 

zkreslení způsobenému nízkým počtem respondentů a minimem skórovatelných 

odpovědí získaných v rámci dimenze D). Jako poslední faktor jsme vyčlenili 

samostatně stojící "Sebedůvěru".  

Výsledky faktorové analýzy nám také ukázaly, které z proměnných jsou 

vyprofilované v rámci svého faktoru a které naopak souvisí s více než jedním 

faktorem. Jako jednoznačně kognitivní se projevila subškála A) Diferencovanost self 

a komplexnost reprezentací druhých. Podobně dimenze B) a C) se projevily jako 

jednoznačně afektivní. Zbývající subškály (vyjma subškály G) do jisté míry souvisí 

jak s emocionalitou, tak s kognicí. 
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Naše výsledky potvrzují dřívější výzkumná zjištění Hibbarda a kol. (1995), 

který v souvislosti se SCORS hovořil o existenci dvou faktorů - kognitivně 

strukturálním a afektivním. Z novějších výzkumů je možné citovat i Steina a kol. 

(2012), který faktorovou analýzou výsledků SCORS u psychiatrických pacientů 

došel ke třem faktorům, z nichž první dva - afektivní a kognitivní se shodují s našimi. 

K rozdílnému výsledku jsme došli u třetího faktoru, v němž nám sebedůvěra vyšla 

zcela samostatně, zatímco u Steina se propojila s Identitou a soudržností self. 

Naše zjištění, že sebedůvěra u pacientů se schizofrenií stojí zcela samostatně, 

je překvapující. Předpokládali bychom, že bude s ostatními dimenzemi SCORS 

provázaná, a buď jako v případě Steinova výzkumu utvoří spolu s Identitou a 

soudržností self samostatný faktor vypovídající o vztahu k sobě, nebo že se připojí k 

afektivním dimenzím, se kterými blízce souvisí. Domníváme se, že otázka vztahu k 

sobě, vlastní identity a pocitů ze sebe je pro pacienty se schizofrenií natolik 

ohrožující, že u této cílové skupiny ke sloučení těchto dvou dimenzí v jeden faktor 

nedošlo a zatímco dimenze H) se připojila ke kognitivním dimenzím, dimenze G), 

jež se nemohla opřít o roztříštěnou afektivitu, zůstala zcela samostatně. 

Na závěr této kapitoly bych ráda zmínila i některá omezení realizovaného 

výzkumu. V první řadě se jedná o složení výzkumného souboru. Naším cílem bylo 

získat co nejvíce homogenní vzorek pacientů. V mnoha ohledech se nám to podařilo 

- jedná se pouze o pacienty s diagnózou schizofrenie (F20), všichni byli v době 

vyšetření hospitalizováni v psychiatrické nemocnici, přičemž u většiny z pacientů se 

jednalo o chronický průběh onemocnění. I přesto existuje řada proměnných, jež jsme 

nebyli schopni kontrolovat a které mohou mít vliv na podané výsledky. Jedná se 

například o odlišný věk počátku onemocnění, celkovou délku onemocnění či vliv 

léčby. 

Mezi další limity patří i počet respondentů. Ačkoliv výzkumný soubor je 

relativně početný - celkem 39 pacientů, tak ne u všech z nich bylo možné hodnotit 

všech 8 dimenzí SCORS ve všech 12 získaných příbězích. Tento problém se zejména 

projevil u dimenze D) Emoční vklad do hodnot a morálních standardů, kterou jsme 

mohli hodnotit jen u 17 pacientů, přičemž výsledek byl postaven jen na jednom či 

dvou příbězích. Menší množství skórovatelných příběhů se vyskytlo i v dimenzi F) 

Prožívání a zvládání agresivních impulzů a G) Sebedůvěra. V této souvislosti se 
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nabízí otázka, zda bychom většího množství skórovatelných odpovědí dosáhli 

například použitím jiných podnětových tabulí TAT.  

Ačkoliv škála SCORS vznikla primárně pro odlišení pacientů s hraniční 

poruchou osobnosti od jiných diagnostických kategorií, předkládaný výzkum 

prokazuje, že své smysluplné uplatnění nachází i u pacientů se schizofrenií. Oproti 

předchozím studiím tento výzkum nově přináší  poznatky o aplikaci kompletní škály 

SCORS (všech osmi dimenzí) u pacientů se schizofrenií a poprvé také zjišťuje 

faktorovou strukturu SCORS u této klinické populace. 
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4. Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na posouzení sociální kognice a objektních 

vztahů pacientů se schizofrenií za pomoci škály SCORS. Hlavním cílem bylo ověřit, 

zda pacienti s tímto onemocněním ve SCORS dosahují patologických skórů. Dále 

jsme zkoumali i to, zda mezi jednotlivými dimenzemi SCORS u pacientů se 

schizofrenií existují vzájemné vztahy. 

Výzkum potvrdil dosavadní poznatky odborné literatury o tom, že pacienti se 

schizofrenií mají v oblasti sociální kognice a objektních vztahů četné deficity. 

Výrazně snížené skóry, jež do patologie spadají nebo s ní přímo hraničí, se nám 

podařilo prokázat celkem u pěti z osmi dimenzí SCORS. Ve zbývajících třech 

dimenzích SCORS pacienti dosáhli výsledků, jež lze označit za nízké až 

podprůměrné. Výsledky korelační analýzy naznačily, že dimenze SCORS jsou mezi 

sebou vzájemně provázané. Nejsilnější korelace byla nalezena mezi emočními 

škálami B) - C) a C) - F) a kognitivními dimenzemi A) - E) a A) - H). Faktorovou 

analýzou výsledků SCORS jsme u pacientů se schizofrenií odhalili existenci tří 

faktorů: Afektivní nastavení ve vztazích, Kognitivní porozumění sobě a druhým a 

Sebedůvěru. 

Využití škály SCORS u pacientů se schizofrenií může být v mnoha ohledech 

užitečné. Pomocí SCORS může klinický pracovník velmi přesně a rychle 

identifikovat jednotlivé oblasti sociální kognice a objektních vztahů v nichž pacient 

selhává a naopak oblasti, jež zůstaly relativně zachovány. Na základě této analýzy 

může následně vhodně přizpůsobit terapeutické působení. Věříme, že realizovaný 

výzkum, který přináší výsledky početného souboru pacientů se schizofrenií na škále 

SCORS a poznatky o vztazích mezi dimenzemi tohoto nástroje, budou přínosné 

nejen pro klinické pracovníky, ale stanou se i podnětem pro další výzkum na poli této 

problematiky.  
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