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V naturalistické studii jsme zkoumali účinnost dvou integrativních psychodynamických 

psychoterapií – psychoterapie řízenou imaginací (GIP) a hypnopsychoterapie 

(HY) – v ambulantním prostředí. Smíšený vzorek pacientů byl hodnocen na začátku 

terapie (N = 300) a po 30 měsících (N = 97) pomocí dotazníků IIP, IPO-16, FLZM 

a PMS a také pomocí zdravotně-ekonomických ukazatelů. BSI byl použit na začátku 

terapie a poté každých 6 měsíců. Zlepšení bylo zjištěno u všech měřítek pro GIP a u 

všech měřítek kromě jednoho pro HY. Procento pacientů, u nichž došlo ke spolehlivé 

změně, se pohybovalo od 18 % do 82,5 %. Statisticky jsme kontrolovali počet 

léčebných sezení a to, zda byla léčba ukončena do 30 měsíců. U BSI bylo zjištěno 

zlepšení během prvních 6 měsíců léčby a opět během následujících 18 až 24 měsíců 

– což naznačuje regresivní, ale stálé zmírňování symptomů tísně v průběhu delší 

léčby. Závěrem lze říci, že v naturalistických podmínkách se GIP a HY ukázaly jako 

účinné, pokud jde o různé výsledné modality. 
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Neustále roste výzkumný zájem o pochopení role představ v mentálních 

procesech a o vyhodnocení způsobů, jakými by se představy daly využít 

v oblastech aplikované psychologie (Forrester, 2000; Roeckelein). Obvykle lze 

tyto terapie označit za formy asimilační integrace psychoterapie (Arkowitz, 1997). 

Jedná se o metody psychoterapie, které fungují v rámci jedné zavedené terapeutické 

školy, ale rozšiřují zavedený kánon léčebné techniky této školy integrací z jiných 

přístupů. Tato strategie integrace má spojit "výhodu jednoho uceleného 

teoretického systému s flexibilitou širšího spektra technických intervencí z více 

systémů" (Norcross, 2005, s. 10). Příkladem je asimilační psychodynamická 

psychoterapie (Stricker & Gold, 2005), kognitivně-behaviorální asimilační integrace 

(Castonguay, Newman, Borkovec, Holtforth & Maramba, 2005), integrace 

v humanistických psychoterapiích (West, 2000) a Gestalt reminiscenční terapie 

(O'Leary & Barry, 2006). Pokud jde o integraci imaginace do zavedeného systému 

psychoterapie, existuje několik důležitých směrů v rámci kognitivně-behaviorální (CBT) 

tradice. Zinbarg, Craske a Barlow (2006) představili manuál pro léčbu generalizované 

úzkostné poruchy, v němž je ústředním tématem expozice obrazům. Představivost 

hraje významnou roli také v terapiích zaměřených na schémata (Young, Klosko 

a Weishaar, 2003), jako je Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy (Arntz, 

2011, 2012; Schmucker a Dancu, 1999), a také v Compassion Focused Therapy 

(Gilbert, 2010; Hackmann, 2005). V psychodynamické tradici rozvinuly koncepty 

a techniky pro začlenění imaginativních intervencí, jako je řízená imaginace nebo 

hypnotický trans, do svého rámce také Guided Imagery Psychotherapy (GIP) 

a Hypnopsychotherapy (HY), dvě menší, ale již dlouho zavedené terapeutické školy. 

GIP vychází z práce Leunera (1984) o řízených afektivních představách. Pichler 

(2011) ji definuje jako integrativní psychodynamicky orientovanou metodu 

psychoterapie, při níž hraje ústřední roli imaginace v terapeutické situaci. 

Terapeut má pracovat podle základních principů psychodynamické terapie. Leuner 

(1984) se nejvýrazněji odvolává na Freudovu teorii pudů a teorii objektových vztahů. 

Specifická role imaginace (podrobněji viz oddíl Léčebné postupy) souvisí 

s myšlenkou změny v GIP: specifické rysy, které si pacient představuje 

u určitého motivu, například louka nebo hora, jsou chápány jako symbol pro 

některé jeho vnitřní objektové reprezentace. Samotné představy i diskuse 

o jejich obsahu s terapeutem mají pacienta vést k lepšímu pochopení a následně 

ke změně jeho "vnitřního světa". V souladu s psychoanalytickou teorií by změna 



 
 

pacientova vnitřního světa měla následně snížit potřebu rigidních obranných 

mechanismů, a tím také zmírnit psychopatologické symptomy a interpersonální 

problémy. 

 

Bahrke a Nohr (2013) uvádějí GIP jako samostatnou oficiálně uznávanou 

terapeutickou metodu v Rakousku s přibližně 480 praktikujícími terapeuty, ve 

Švýcarsku s 57 terapeuty, v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku a Kazachstánu s celkem 

285 terapeuty a jako "doplňkovou metodu" v psychodynamických terapiích v Německu 

s 253 aktivními terapeuty. Jak popisují Hall, Hall, Stradling a Young (2006), řízená 

imaginace jako soubor terapeutických technik je široce využívána i v jiných evropských 

zemích, často jako součást nebo doplněk různých forem psychodiagnosticky 

orientovaných lůžkových a ambulantních terapií. Odborné společnosti pro GIP existují 

v Rakousku, Švýcarsku, Německu, Nizozemí, České republice, na Slovensku, 

v Rusku, na Ukrajině, Bělorusku, Kazachstánu a ve Švédsku. 

 
Kanitschar (2009) popisuje HY jako integrativní psychodynamickou metodu 

otevřenou všem známým přístupům a technikám psychoterapeutické hypnózy. 

To s sebou nese integraci hypnoterapeutických technik, které nejsou 

psychodynamického původu. Historicky HY vychází z psychodynamického přístupu 

hypnoanalýzy, jak ji rozpracovali Watkins a Fromm (Watkins, 1992). Brown a Fromm 

(1986, s. 1960) označují různé psychodynamické modely za relevantní pro 

hypnoanalýzu. Zatímco terapie neurotických pacientů vychází především z Freudovy 

teorie pudů, léčba těžkých poruch osobnosti klade důraz na práci s psychickou 

strukturou, kterou se zabývá teorie objektových vztahů a sebepsychologie. Fromm 

(1977) pak použil terminologii psychologie ega, aby tyto různé psychoanalytické teorie 

spojil do integrujícího koncepčního rámce pro psychodynamickou terapii založenou na 

hypnóze. HY se ve své současné podobě následně vyvinula integrací 

ericksonovských prvků, jakož i technik ze systemické a kognitivně-behaviorální 

hypnoterapie. V rámci explicitně psychodynamického rámce je obecnou 

myšlenkou změny v HY identifikace nevědomých konfliktů, které jsou základem 

patologie pacienta, a nabídka korektivních emocionálních prožitků, které těmto 

konfliktům odpovídají. Navození hypnotického transu je tímto považováno za 

prostředek k uvolnění obranných mechanismů a uvědomění nevědomého 

materiálu (podrobněji viz oddíl Léčebné postupy). 



 
 

Hypnopsychoterapie, stejně jako výše popsaná specifická integrace, je v současné 

době oficiálně uznána jako samostatná terapeutická metoda pouze v Rakousku, kde ji 

praktikuje přibližně 120 terapeutů. V Německu jsou však lékařům a psychoterapeutům 

k dispozici další vzdělávací moduly v oblasti HY (250-300 hodin), které jsou určeny pro 

lékaře a psychoterapeuty.  

Kromě HY je mezinárodně rozšířeno i začlenění hypnózy do psychoterapie. Evropská 

společnost pro hypnózu čítá mezi svými členy 3168 psychoterapeutů a ve většině 

evropských zemí existují národní společnosti. K dalším významným formám 

hypnoterapie patří Neo-Ericksonova hypnoterapie (Erickson & Rossi, 1981) 

a kognitivně-behaviorální hypnoterapie (Robertson, 2012). Tyto terapie se značně liší, 

pokud jde o typy hypnotických intervencí, které provádějí. Kromě navození 

korektivních prožitků prostřednictvím imaginace se hypnóza často používá také k 

léčbě bolesti, relaxaci nebo zkoumání myšlenkových vzorců a traumatických 

vzpomínek. 

 

Účinnost a efektivita psychodynamické psychoterapie je dobře prokázána u značného 

počtu poruch (Leichsenring & Rabung, 2011; Levy, Ehrenthal, Yeomans, & Caligor, 

2014; Shedler, 2012), včetně depresí, úzkostných poruch a poruch osobnosti (Barber, 

Muran, McCarthy, & Keefe, 2013). Doposud však nebyl proveden žádný rozsáhlejší 

výzkum účinnosti ambulantní GIP nebo konkrétně HY a velmi málo výzkumů účinnosti 

těchto metod. Doposud byly publikovány jen dvě studie účinnosti GIP a to na 

německém vzorku (N=66), kdy von Wietersheim, Wilke, Wiser a Meder (2003) zjistili 

velké velikosti účinku u depresivních symptomů (d = .84) a životní spokojenosti (d= 

.97), střední velikosti účinku u symptomů souvisejících s úzkostí (d =.49) a 

somatických symptomů (d=.44). Sachsse, Imruck a Bahrke (2016), opět na německém 

vzorku (N = 25), zjistili velmi velké účinky pro symptom distresu (d= 1,41) a velké 

účinky pro interpersonální problémy (d=.81), také i pro symptomy související s depresí 

a úzkostí (d= 1,14). Kromě toho existuje značné množství procesních studií a studií 

jednotlivých případů týkajících se GIP (např. Stigler & Pokorný, 2001; přehled: Stigler 

& Pokorný, 2012), a také další studie zabývající se výsledky léčby GIP u konkrétních 

psychosomatických stavů nebo poruch příjmu potravy. Například Esplen, Garfinkel, 

Olmsted, Gallop a Kennedy (1998) zjistili, že u pacientů s mentální bulimií je 

krátkodobý GIP významně účinnější než kontrolní stav, kdy se účastníci účastnili 

týdenních setkání podpůrné skupiny. 



 
 

 

Většina dostupných výzkumů o klinické hypnóze se obecně zaměřuje na lékařský 

sektor. Účinnost a efektivita jsou považovány za prokázané při zvládání bolesti a při 

snižování stresu spojeného s lékařskými zákroky (Hagl, 2013). Pokud jde 

o psychoterapeutickou léčbu duševních poruch, metaanalýza provedená 

Revenstorfem (2006) prokázala velký účinek u pacientů s úzkostnými poruchami 

(d = .95) a některými mírnými formami závislostí (d = .89), stejně jako středně 

velký účinek u chronických bolestivých poruch (d = .54). V metaanalýze z roku 

2014 Hagl (2014) uvádí, že nedávný výzkum hypnózy nezahrnoval žádné klinické 

studie s individuální psychoterapií založenou na hypnóze. Konkrétně HY nebyla 

dosud vůbec podrobena systematickému výzkumu účinnosti nebo efektivity. 

 

Souhrnně lze říci, že již proběhly některé výzkumy terapeutické účinnosti HY 

i hypnózy obecně, ale soubor důkazů není zdaleka přesvědčivý. Pokud však tyto 

přístupy k integrativní psychodynamické terapii nebudou specificky zkoumány, 

jejich jedinečný přínos nebude doceněn. Cílem této studie proto bylo 

multimetodické posouzení dlouhodobé terapeutické změny v GIP a HY. 

Předchozí zjištění (Sell, Willer, & Taubner, 2016) naznačují, že psychodynamické 

terapie založené na imaginaci a transu jsou účinnější pro pacienty s vyšší úrovní 

psychologického smyšlení (psychological mindedness)1; my jsme zahrnuli 

psychologické smyšlení jako výsledné měřítko, abychom posoudili, zda 

dlouhodobé terapeutické zapojení do GIP nebo HY může tuto schopnost také 

zvýšit. Vzhledem k tomu, že výzkum výstupů GIP a HY je v počátečním stádiu, 

zajímalo nás v tuto chvíli především posouzení účinnosti obou metod obecně.  

 

Jak upozornil Stricker (2010), výzkum účinnosti integrativních terapií je obzvláště 

náročný, protože ačkoli je to naprosto nezbytné, provádět jej v příliš úzkém rámci, který 

omezuje flexibilitu terapeutů, by bylo "v rozporu s duchem integrace psychoterapie" (s. 

403). V návaznosti na výzvu DeFife et al. (2015) k implementaci prospektivních 

psychoterapeutických studií v prostředí klinické praxe jsme proto za metodologii zvolili 

výzkum založený na praxi/naturalistický výzkum. Rakouský systém zdravotní péče se 

                                                      
1 Psychologické smýšlení se týká schopnosti člověka sebezkoumání, sebereflexe, introspekce a osobního 
vhledu. 



 
 

zdál být pro tento projekt obzvláště vhodným místem. Přestože, jak bylo popsáno výše, 

GIP a HY jsou v současné době využívány v rámci systémů poskytování zdravotní 

péče v několika zemích, Rakousko je mezi nimi jedinečné, protože GIP i HY patří v této 

zemi mezi oficiálně uznávané vědecko-psychoterapeutické metody. V Rakousku tvoří 

praktikující obou metod celkem 9 % psychoterapeutů se státní licencí. 

 

Metoda 
 
Plán výzkumu a postupy výběru vzorku 

 

Účastníky výzkumu byli ambulantní pacienti, kteří vyhledali psychoterapeutickou 

pomoc v rámci rakouského systému zdravotní péče. Měření byla prováděna na 

začátku léčby a od té doby každých šest měsíců, což vedlo k celkem šesti bodům 

měření v průběhu 30 měsíců (body měření viz obrázek 1). Neměli jsme k dispozici 

přesné statistické údaje o tom, jak dlouho tato léčba běžně trvá. Na základě 

konzultací se staršími terapeuty GIP a HY jsme však očekávali, že vzorek bude 

tvořen směsí délky léčby, včetně krátkodobých (<25 sezení) a dlouhodobých 

léčeb (>45 sezení). Jako kompromis mezi proveditelností a dlouhodobou 

perspektivou jsme stanovili celkovou dobu trvání studie na 30 měsíců. Každých 

šest měsíců jsme použili krátký dotazník a provedli jsme úplné hodnocení na 

začátku léčby a po 30 měsících, protože jsme se měli zaměřit na dlouhodobé 

účinky, tj. jak dobře se pacient cítí 30 měsíců po zahájení léčby. Terapeuti 

hodnotili své pacienty na začátku a na konci léčby. Mít individuální hodnocení 

po ukončení léčby i pro opatření uváděná pacienty se ukázalo jako nepraktické, 

protože neexistoval žádný spolehlivý způsob, jak časově determinovat, kdy byla 

daná léčba ukončena. 

 

 



 
 

Obrázek 1 

 
 

Obrázek 1. Schéma průběhu terapie a pacienta, body měření a použité míry. GIP -- Psychoterapie řízenou imaginací; HY = 

Hypnosispsychoterapie; PHQ = Dotazník zdravotního stavu pacienta PRIME-MD; ADP-IV = Hodnocení poruch osobnosti podle 

DSM-IV; BSI = Stručný inventář symptomů; IIP - Inventář interpersonálních problémů; IPO-16 = Zkrácená forma inventáře 

organizace osobnosti; FLVM = Otázky životní spokojenosti; PMS = Škála psychické vyrovnanosti; CGI-S = Klinický globální 

dojem - závažnost; GAF = Globální hodnocení funkcí; CPPS = Srovnávací škála psychoterapeutických procesů; PITT' = Škála 

procesů pro psychodynamické terapie založené na imaginaci a transu. 

 
Kritéria pro zařazení pacientů byla následující: věk mezi 18 a 65 lety; psychotické 

poruchy ani závažné drogové závislosti ani závažné neurologické poruchy by neměly 

být předmětem psychopatologie nebo léčby (podle klinického úsudku terapeuta); 



 
 

alespoň jedna duševní porucha vyžadující léčbu; dostatečná znalost německého 

jazyka pro porozumění dotazníkům; informovaný souhlas. 

Nábor terapeutů a pacientů jsme prováděli ve spolupráci s Rakouskou společností pro 

aplikovanou hlubinnou psychologii a obecnou psychoterapii (Osterreichische 

Gesellschaft far angewandte Tiefenpsychologie and allgemeine Psychotherapie, 

OGATAP), která od roku 1969 zastupuje a školí GIP a HY v Rakousku. Nábor je 

podrobně popsán na obrázku 1. Oslovili jsme všechny terapeuty GIP a HY v nezávislé 

praxi, kteří byli aktivními členy OGATAP. Během ročního období náboru nás oslovili ti 

terapeuti, kteří souhlasili s účastí. Každého ze svých nových pacientů, kteří splňovali 

kritéria pro zařazení, poté požádali o účast.  

 
Charakteristika účastníků 
 
Tabulka 1 uvádí demografické údaje vzorku i klinické informace, a to zvlášť pro léčbu 

GIP a HY. Nábor pacientů přinesl na začátku léčby (T1) celkový vzorek N = 300 (NGIP 

= 177, NHY = 123).  

Padesát devět procent účastníků užívalo na začátku léčby nějakou formu 

psychiatrické medikace a 59,3 % mělo před touto studií nějakou formu 

psychologické terapie. Podle dotazníku PHQ byly nejčastější diagnózou ve 

vzorku poruchy nálady, následované úzkostnými poruchami a poruchami 

somatických příznaků. Dvacet osm procent pacientů mělo podle ADP-IV alespoň 

jednu poruchu osobnosti. V průměru měli pacienti M = 1,38 (SD = 1,33, rozmezí: 0–5) 

diagnóz osy I a M = .34 (SD = .76, rozmezí: 0–4) diagnóz osy II. Většina pacientů s 

poruchou osobnosti (85,9 %) měla komorbiditu na ose I. 

  
Pacienty léčilo celkem 72 terapeutů (51 pro GIP a 21 pro HY). Poměr pacientů a 

terapeutů se mezi GIP a HY významně nelišil. V případě GIP a HY byl poměr 

pacientů a terapeutů nižší. Studijní terapeuti byli odborníci v průměru s více než 15 

lety odborné praxe. Většina terapeutů uvedla, že se účastní pravidelné klinické 

supervize, a více než třetina z nich byla sama certifikována jako supervizoři. 

 

 

 

 



 
 

Tabulka 1 

 

 

 

Měření 
 
Úplný dotazník pro pacienty byl použit na začátku léčby (T1) a po 30 měsících 

(T6), krátký dotazník pro pacienty byl použit každých 6 měsíců v mezidobí (T2-

T5). Terapeuti hodnotili své pacienty na začátku a na konci léčby. Pro hodnocení 

adherence terapeuti na začátku léčby uváděli, které intervence a techniky hodlali 

použít, a na konci léčby, které intervence a techniky skutečně použili (CPPS, 

PITT). Obrázek 1 shrnuje opatření použitá v jednotlivých bodech měření. 

 
  



 
 

 
  
Diagnostické hodnotící ukazatele uváděné pacientem 

 
Dotazník zdravotního stavu pacienta PRIME-MD (PHQ).  

 

PHQ je plně samostatně administrovaná verze dotazníku PRIME-MD. Jedná se 

o screeningový nástroj pro řadu duševních poruch podle DSM-IV (osa I). Kompletní 

verze, jak je zde administrována, obsahuje 78 položek různého rozsahu. Kromě 

kategorických diagnóz obsahuje PHQ také tři dimenzionální subškály.  

 
Assessment of DSM-IV Personality Disor-ders (ADP-IV). 
 

ADP-IV je 94 položkový sebeposuzovací nástroj hodnotící poruchy osobnosti podle 

DSM-IV (osa II). Každá položka se zabývá jak "rysem", tak i "distresem/obtížemi. 

Nejprve účastníci na sedmibodové škále uvedou (rozsah: 1-7), jak typický je pro ně 

určitý osobnostní rys. 

Pokud je rys hodnocen jako typický, účastníci pak také uvádějí na tříbodové škále 

(rozmezí: 1-3), zda jim nebo ostatním tato charakterová vlastnost někdy způsobila 

trápení nebo problémy. 

U tohoto vzorku byla každá z deseti poruch osobnosti podle DSM-IV hodnocena jako 

přítomna nebo nepřítomna u každého pacienta pomocí manuálových hraničních 

hodnot. Poté byly vypočteny absolutní a relativní četnosti pro tři skupiny poruch 

osobnosti podle DSM.  

 

 
Měřítka klinických výsledků hlášených pacientem 

 
Krátký inventář symptomů (Brief Symptom Inventory, BSI). 
BSI se skládá ze dvou částí. Jedná se o 53 položkový sebeposuzovací nástroj, kde se 

každá položka hodnotí na pětibodové škále (rozsah: 0-4) označující distres nebo 

obtěžování psychopatologickými symptomy v posledních sedmi dnech. Z celkového 

průměru byl vypočítán GSI, ukazatel celkového stresu z příznaků.  

 
Inventář interpersonálních problémů (IIP). 
IIP je sebeposuzovací měřítko o 64 položkách. Na pětibodové škále (rozsah: 0-4) 

účastníci uvádějí, do jaké míry zažívají určité potíže s druhými lidmi (ukázková položka: 

"Je pro mě těžké přijímat pokyny od lidí, kteří mají nade mnou autoritu"). Průměrné 

skóre bylo vypočteno a interpretováno jako globální míra interpersonálních problémů. 



 
 

Existují značné důkazy podporující konstruktovou platnost IIP a ukázalo se, že je citlivý 

na změnu prostřednictvím psychoterapie (Huber, Henrich, & Klug, 2007). 

 

Krátká forma Inventáře organizace osobnosti (IPO-16).  

IPO-16 je 16 položkový sebeposuzovací nástroj odvozený z Inventáře organizace 

osobnosti (Lenzenweger, Clarkin, Kernberg, & Foelsch, 2001), který zase vychází 

z Kernbergova modelu organizace osobnosti. Na pětibodové škále (rozmezí: 1-5) 

participanti označují, do jaké míry je pro ně daný stav pravdivý (ukázková položka: 

"Stává se mi, že dělám věci, které mi připadají v pořádku, když je dělám, ale později 

těžko uvěřím, že jsem je dělal/a."). Původní třífaktorovou strukturu IPO bylo možné 

úspěšně replikovat pro IPO-16. Průměrné skóre se běžně interpretuje jako míra 

obecné osobnostní dysfunkce. Bylo zjištěno, že psychometrické vlastnosti IPO-16 jsou 

obecně dobré.  

 
Otázky týkající se životní spokojenosti (FLZM).  
FLZM  je 32 položkový sebeposuzovací nástroj. Je rozdělen do dvou modulů (každý 

s osmi položkami zaměřenými na různé aspekty): "Obecná životní spokojenost" 

(vzorové položky: "příjem/finanční zabezpečení", "rodinný život/děti") a "Spokojenost 

se zdravím" (vzorové položky: "fyzická kondice/zdatnost", "nezávislost na pomoci/ 

péči"). Účastníci hodnotí každou položku dvakrát: jednou subjektivní důležitost daného 

aspektu a jednou svou současnou spokojenost s daným aspektem. Obě hodnocení se 

pak spojí do "váženého skóre spokojenosti". Součty těchto skóre pro obě dílčí škály 

poskytují globální měřítko pro celkovou spokojenost se životem a spokojenost se 

zdravím (rozmezí: -96-160). Ukázalo se, že FLZM má dobré psychometrické vlastnosti, 

včetně citlivosti na změny. Reliabilita testu a retestu byla rxx = .87 pro General-LS a rxx= 

0.85 pro zdraví.  

 
Škála psychologického myšlení (PMS). 
PMS je 45 položkový sebeposuzovací nástroj hodnotící psychologické smýšlení. 

V PMS účastníci na čtyřbodové škále (rozsah: 1-4) označují, do jaké míry je pro ně 

dané tvrzení pravdivé (ukázková položka: "Mluvit o svých starostech s druhou osobou 

vám pomáhá lépe porozumět svým problémům"). Conte et al. (1996) uvádí dobré 

psychometrické vlastnosti. Reliabilita testu byla rxx= 0.92. Součet všech (částečně 

obrácených) bodových hodnocení položek se obvykle interpretuje jako obecná míra 

psychologické smýšlení.  



 
 

 
Sociodemografické informace a měření zdravotně ekonomických výsledků. 
Kromě sociodemografických informací dotazník obsahoval také položky týkající se 

toho, jak často pacienti v posledním roce navštěvovali lékaře nebo podstupovali jiné 

lékařské zákroky, jako jsou operace nebo endoskopie, kolik dnů pracovní 

neschopnosti měli v posledním roce, zda užívají medikaci, zda v poslední době 

pobývali v nemocnici a kolik absolvovali ústavní nebo ambulantní psychoterapie před 

současnou léčbou. 

 
 
Klinická výsledková opatření hlášená terapeutem 

 
Klinický globální dojem – závažnost (CGI-S). 
CGI-S (Guy, 1976) je jednou ze dvou položek tvořících klinický globální dojem. Klinik 

je požádán, aby označil závažnost psychopatologie pacienta na sedmibodové škále 

(rozsah: 1-7), přičemž bere v úvahu všechny dostupné informace o pacientovi a také 

souhrn klinických zkušeností lékaře. Druhá položka, která se ptá na míru zlepšení 

pacienta, nebyla v této studii použita, protože se nepodařilo prokázat, že by měla 

nějaké výhody oproti měření prepost s použitím pouze položky závažnosti (Forkmann 

et al., 2011). Co se týče validity, bylo prokázáno, že CGI-S středně až silně koreluje s 

delšími hodnotícími škálami specifickými pro poruchy deprese a úzkostné poruchy 

(např. Bandelow, Baldwin, Dolberg, Andersen a Stein, 2006) i psychotické poruchy.  

 
Globální hodnocení funkčnosti (GAF). 
GAF je v DSM-IV-TR zařazen do osy V. Klinický lékař je požádán, aby uvedl svůj dojem 

z celkového sociálního, profesního a psychologického fungování pacienta. GAF se 

skládá z jedné číselné škály (rozsah: 1-100) doplněné podrobným návodem na 

hodnocení pacientova fungování. GAF byl opakovaně kritizován pro problémy 

s prediktivní i souběžnou validitou (Aas, 2010). Přesto byl pro svou stručnost a snadné 

použití zařazen do tohoto článku.  

 
Měření adherence 
 
Srovnávací škála psychoterapeutického procesu - formulář pro terapeuta 
(CPPS).  
CPPS (Hilsenroth, Blagys, Ackerman, Bonge, & Blais, 2005) je nástroj určený 

k hodnocení technik a intervencí v psychoterapii. Může být vyplněn terapeuty, pacienty 

nebo externími hodnotiteli a obsahuje 20 položek, které se hodnotí na sedmibodové 



 
 

škále: 10 položek popisuje terapeutovy techniky a intervence typické pro kognitivně-

behaviorální terapie a 10 položek typických pro psychodynamické terapie. Ukázalo se, 

že CPPS má dobrou spolehlivost a dobře rozlišuje mezi psychodynamickými 

a nepsychodynamickými formami terapie (Hilsenroth et al., 2005). Pro tuto studii byla 

použita pouze verze pro terapeuty po ukončení léčby. Terapeuti byli požádáni, aby 

označili, nakolik je každá položka charakteristická pro jejich práci s tímto konkrétním 

pacientem, nikoliv pro jejich terapeutický přístup obecně.  

 

Procesní škála pro formu psychodynamických terapií založených na obrazech a 

transu (PITT). 

Jako asimilační integrace jsou GIP a HY formami psychodynamické terapie, ale 

využívají také techniky založené na imaginaci a transu, které nejsou spojeny 

s tradičním psychodynamickým přístupem podle CPPS. Abychom mohli hodnotit i tyto 

techniky, zařadili jsme do studie další nástroj pro metody založené na imaginaci 

a transu. PITT používá stejnou hodnotící škálu a formáty položek jako CPPS a byl 

vyvinut pro použití ve spojení s CPPS. Obsahuje 6 položek specifických pro GIP 

(ukázková položka: "Pacientovi jsem dal pokyn, aby si při relaxaci představil určitý 

motiv - např. louku, horu atd.") a 7 položek specifických pro HY (ukázková položka: 

"Pacient si představil určitý motiv - např: "Povzbuzoval jsem pacienta, aby si představil 

diferentní části své osobnosti, pojmenoval je a uvedl je do vzájemného dialogu."). 

Stejně jako u CPPS byla po ukončení léčby použita pouze verze pro terapeuta. Protože 

prototypové hodnocení pro GIP a HY ještě nebylo k dispozici, stanovili jsme výchozí 

hodnotu tím, že jsme studijní terapeuty požádali, aby na začátku každé léčby uvedli, 

které techniky plánují použít u každého ze svých pacientů. 

 
 
Léčebné postupy 
 
GIP i HY jsou považovány za formy integrativní psychodynamické terapie. Obě 

metody využívají v rámci psychodynamického rámce techniky založené na 

imaginaci a transu. Dieter (2001) popsal léčebnou strategii GIP po úvodní 

diagnostické fázi následovně: Ve stavu mírné relaxace je pacient instruován, aby snil 

často o určitém motivu. Vše, co se v pacientově představivosti objeví, se přímo sdělí 

terapeutovi. Během imaginace pak mají pacient a terapeut vést dialog s cílem dále 

zkoumat pacientův vnitřní svět. Podle Kottje-Birnbachera (1992) bude typická 



 
 

léčba v rámci GIP zahrnovat několik sezení s takovou řízenou imaginací 

(experiencing), ale budou probíhat i sezení, při nichž má být obsah předchozích 

imaginací pochopen a terapeuticky zpracován (processing). Toto zpracovávání 

se má řídit základními principy psychodynamické terapie a zahrnuje práci 

s přenosem, protipřenosem, obranou a odporem (Pichler, 2011). 

Podle Kanitschara (2009) zahrnuje typická léčba HY počáteční fázi diagnostiky 

a práce na schopnosti pacienta vstupovat do hypnotického transu. Ty jsou 

chápány jako uvolněné bdělé stavy, které se vyznačují mimo jiné zvýšenou 

sugestibilitou a zúženým zaměřením pozornosti (Harrer, 2008). Pro následnou 

pracovní fázi lze rozlišit tři způsoby hypnoterapeutické intervence: "budování 

a aktualizace pacientových zdrojů", "práce s konflikty a nabídka korektivních 

emočních prožitků" a "orientace na budoucnost se zaměřením na možná 

řešení". Stejně jako v GIP se má tato pracovní fáze opírat o principy 

psychodynamické terapie. 

 

Charakteristiky léčby jsou shrnuty v tabulce 1. Rozdíl mezi GIP a HY v průměrném 

počtu sezení byl marginálně signifikantní. V porovnání s léčbou HY byl u léčby GIP 

vyšší podíl týdenních sezení než dvoutýdenních nebo méně častých sezení. 

Procento sezení zahrnujících řízenou imaginaci, respektive hypnotický trans, 

bylo u GIP významně nižší než u HY. Tento rozdíl je v souladu s teoretickými základy 

obou metod. Zatímco Bahrke a Nohr (2013) uvádějí, že řízená imaginace se obvykle 

používá v jednom ze čtyř sezení, Kanitschar uvádí, že hypnotický trans se používá při 

více než polovině sezení typické léčby HY. Procento terapií, které pokračovaly i po 

30 měsících trvání studie, bylo vyšší u GIP než u HY, procento terapií, které 

skončily předčasně, bylo významně vyšší u GIP než u léčby HY. To by mohlo být 

způsobeno tím, že léčba GIP byla v průměru o něco delší, a tím pro pacienty dražší. 

Nejčastějšími důvody pro předčasné ukončení léčby byly "nemožnost platit za léčbu", 

"nespokojenost s léčbou" a "přestěhování do jiné oblasti". 

 

Tabulka 2 uvádí průměrné skóre technik a intervencí použitých v terapiích GIP 

a HY, jak je hodnotili terapeuti na konci každé terapie. Vícenásobná srovnání 

(korigovaná Šidák) ukázala, že podobně jako ideální psychodynamické sezení i GIP 

a HY terapeuti uváděli, že v průměru použili více psychodynamických intervencí 

než intervencí CBT. Stejně jako v příslušných plánovaných terapiích - terapeuti GIP 



 
 

používali více intervencí GIP než intervencí HY a naopak.  Je pozoruhodné, že HY 

terapie byly eklektičtější než GIP terapie: Množství technik CBT použitých terapeuty 

HY bylo vyšší než u terapeutů GIP, ale nižší než u ideálních sezení CBT.  Dále bylo 

v sezeních HY signifikantně více použito techniky GIP než techniky HY použité 

v sezeních GIP. Naopak v sezeních GIP bylo signifikantně více použito techniky GIP 

než techniky HY. Celkově tyto údaje z vlastního hodnocení naznačují, že léčba 

GIP i HY byla prováděna v souladu s principy psychodynamické tradice obecně 

i se specifickou technikou léčby obou metod. 

 
Statistická analýza 
 
Všechny analýzy byly provedeny pomocí programu IBM SPSS Statistics for Windows, 

verze 22.0. Pro všechny statistické testy jsme použili hladinu alfa 0,05. Marginálně 

významné výsledky (p <0.10) jsou rovněž hlášeny. Po průzkumné analýze dat jsme 

jednotlivé chybějící položky imputovali pomocí algoritmu EM. U každé položky bylo 

procento chybějících hodnot <3 %. Pro každý ze šesti bodů měření Littleův MCAR test 

potvrdil, že údaje chyběly zcela náhodně. Poté jsme použili sérii hierarchických 

lineárních modelů (HLM) k posouzení změny od T1 do T6 pro všechna výsledná 

měření a také progrese změny během všech šesti bodů měření pro symptom 

distres. Ve všech analýzách bylo zohledněno vnoření dat klientů v rámci terapeutů: 

příležitosti k měření byly na úrovni 1, jednotliví pacienti na úrovni 2 a terapeuti na úrovni 

3. V souladu s doporučeními Tasca a Gallopa (Gallop & Tasca, 2009; Tasca & Gallop, 

2009) jsme modely vyvíjeli postupně, přičemž jsme vycházeli ze základního modelu 

(random-intercept-only model) a v dalších krocích jsme přidávali růstové členy 

a kovariáty ("počet sezení" a "terapie dokončená v T6"). Všechny prediktory jsme 

vycentrovali k hlavnímu průměru. Pro každý úplný model jsme vypočítali skóre R2 

vzhledem k příslušnému základnímu modelu. Podle Feingolda (2009) jsme vypočítali 

velikost účinku d z mezních průměrů odhadnutých modelem pomocí směrodatné 

odchylky v T1. Poté jsme velikost účinku korigovali na korelaci mezi pretestem 

a posttestem pomocí vzorce, který uvedli Morris a DeShon (2002). Všechny analýzy 

byly založeny na vzorku absolventů. Protože údaje BSI byly k dispozici pro všech šest 

bodů měření, provedli jsme také analýzu záměru léčit pro údaje BSI pomocí metody 

LOCF (last observation carried forward). Abychom otestovali, zda existuje nějaký vztah 

mezi terapeutickou technikou a výsledkem léčby, vypočítali jsme Pearsonovy korelace 

(korigované podle Šidáka) mezi skóre CPPS/PITT a regresními reziduály HLM. 



 
 

 

Při testování klinicky významných změn jsme postupovali podle postupu navrženého 

Jacobsonem a Truaxem (1991). Pro každého účastníka jsme vypočítali index 

spolehlivé změny (RCI; Jacobson a Truax, 1991) na každé výsledkové škále. Poté 

jsme definovali stav každého účastníka buď jako "zotavený" (skóre T6 spadalo do 

funkčního pásma a odpovídalo spolehlivé změně), "zlepšený" (skóre T6 spadalo do 

dysfunkčního pásma a odpovídalo spolehlivé změně), "zlepšený" (skóre T6 spadalo 

do dysfunkčního pásma) nebo "zlepšený" (skóre T6 spadalo do dysfunkčního pásma), 

(žádná spolehlivá změna) nebo "zhoršený" (spolehlivá změna v negativním směru). 

 

Dysfunkční a funkční rozsahy jsme definovali na základě následujících ukázek z 

literatury: pro BSI jsme použili neklinický vzorek Frankeho (2000) a vzorek německých 

psychoterapeutických ambulantních pacientů (Geisheim et al., 2002) k definování 

hraničního bodu na e = 0.73. V případě BSI jsme použili vzorek německých 

psychoterapeutů (Geisheim et al., 2002). Pro IIP jsme použili reprezentativní vzorek 

německé populace (Brahler, Horowitz, Kordy, Schumacher, & Strass, 1999) 

a kombinaci čtyř klinických vzorků (Brahler et al., 1999) k vymezení hraničního bodu 

na hodnotě c = 1,53. V případě IIP jsme použili reprezentativní vzorek německé 

populace (Brahler, Horowitz, Kordy, Schumacher, & Strass, 1999). Pro IPO-16 jsme 

použili reprezentativní normový vzorek obecné germánské populace (Zimmermann, 

Benecke, Horz -Sagstetter, & Dammann, 2015) a vzorek německých ambulantních 

psychoterapeutů (Zimmermann et al., 2013) k definování hraničního bodu na hodnotě 

c = 2,00. V případě IPO-16 jsme použili reprezentativní normový vzorek obecné 

germánské populace (Zimmermann, Benecke, Horz - Sagstetter, & Dammann, 2015). 

Pro FLZM jsme použili reprezentativní vzorek germánské populace (Henrich & 

Herschbach, 2000) a vzorek psychosomaticko-psychoterapeutických pacientů 

hodnocený koncem 90. let 20. století v Německu. Pro PMS, CGI-S a GAF nebyly 

k dispozici odpovídající normové vzorky. Jako kritérium klinicky významné změny jsme 

proto použili +2 SD od průměru v T1. Pro položky zdravotní ekonomie nebyly 

k dispozici ani normové vzorky, ani míry reliability. Zde jsme jako ukazatel klinicky 

významné změny použili metodu procentuálního zlepšení (≥50% zlepšení od 

výchozího stavu a ≥25% individuální změny na celém rozsahu škály), (Hiller, 

Schindler, & Lambert, 2012). 

 



 
 

Table 2 

Employed Interventions and Therapeutic Techniques [Range.- 0-6] 

Type of therapy 

  Employed techniques and interventions   

Psychodynamic technique  
(CPPS)  

M (SD) 

Cognitive Behavioral  
technique (CPPS)  

M (SD) 

Guided Imagery  

technique  
(PITT)  

M (SD) 

Hypnopsychotherapy  
technique (PITT)  

M (SD) 

Guided Imagery treatments 

(GIP, this sample, 
n = 80) 4.39 (.70) 1.98 (.98) 4.63 (2.01) .97 (1.74) 

Hypnopsychotherapy 
treatments (HY, this 
sample, n = 61) 5.03 (.93) 4.00 (1.46) 3.93 (1.39) 4.71 (1.13) 

Ideal Cognitive Behavioral 

session (Hilsenroth et 

al., 2005, n = 13) 3.05 (.61)  4.75 (.61) 

    

Ideal psychodynamic 
session (Hilsenroth at 

al, 2005, n = 30) 5.04 (.57) 1.43 (.61) 

 

— 

 

— 
Planned GIP treatments 

(this sample, n = 177) 4.86 (.62)  2.14 (.89) 5.29 (.75) 
1.47 (1.48) 

Planned HY treatments 
(this sample, n = 123) 4.95 (.67) 4.01 (1.17) 4.55 (1.00) 5.19 (.71) 

 
Note. CPPS = Comparative Psychotherapy Process Scale; PITT = Process Scale for Imagery and Trance-Basec 

Psychodynamic Therapies. 

Tabulka 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky 
 

Změna klinických ukazatelů po 30 měsících 
 
Popisné statistiky pro všechna klinická výsledná měřítka jsou uvedeny v tabulce 3 

a tabulce 4. U léčby GIP odhalily analýzy HLM statisticky významnou změnu po 

30 měsících u každého uvažovaného výsledného měřítka při kontrole "počtu 

sezení" a "terapie dokončené do T6". Výsledky shrnuje tabulka 3. Účastníci se 

zlepšili, pokud jde o symptomový distres (BSI GSI, d = 0.78), interpersonální problémy 

(IIP celkové skóre, d = 0.39), personální organizaci (IP0-16 celkové skóre, d 0.50), 

celkovou životní spokojenost (FLZM-General-LS, d = 0.64), spokojenost se životem 

související se zdravím (Health, d = 0.63), psychická vyrovnanost (PMS total score, d 

= 0.71), návštěvy lékaře v posledním roce (d = 0.48), dny pracovní neschopnosti v 

posledním roce (d = 0.27), dny v nemocnici v posledním roce (d = 0.12), terapeutem 

hodnocená závažnost symptomů (CGI-S, d = 1,76) a terapeutem hodnocené globální 

fungování (GAF, d = 1,46). Analýza záměru léčby (LOCF) pro údaje BSI rovněž 

ukázala významné zlepšení, ale podle očekávání s menší velikostí účinku (d = 

0.47). 

Co se týče klinicky významné změny při léčbě GIP (podrobnosti viz tabulka 3) 

v klinických výsledcích udávaných pacientem, u 18 až 36,7 % účastníků došlo 

k pozitivní změně (buď se "zotavili", nebo se "zlepšili"), u 63,3 až 75,4 % 



 
 

účastníků zůstala změna nezměněna a u 0 až 9,8 % došlo k zhoršení. U ukazatelů 

zdravotně-ekonomických výsledků došlo k pozitivní změně u 19,7 % až 65,5 % 

účastníků, u 10,9 % až 67,2 % účastníků zůstala změna nezměněna a u 13,1 % až 

27,1 % účastníků došlo ke zhoršení. V případě klinických výsledných ukazatelů 

uváděných terapeutem došlo u 59,2 % až 74,6 % účastníků k pozitivní změně, 

u 20,5 % až 38,4 % účastníků zůstala změna nezměněna a u 2,4 % až 4,9 % 

účastníků došlo ke zhoršení. 

 

U léčby HY prokázaly analýzy HLM statisticky významnou změnu u všech 

výsledných ukazatelů kromě jednoho, když se kontroloval "počet sezení" 

a "terapie dokončená do T6". Výsledky jsou shrnuty v tabulce 4. Účastníci se 

zlepšili, pokud jde o symptom distres (BSI GSI, d = 0.88), mezilidské problémy (IIP 

celkové skóre, d = 0.67), organizaci osobnosti (IPO-16 celkové skóre, d = 0.95), 

celkovou životní spokojenost (FLZM General, d = .83), životní spokojenost související 

se zdravím (FLZM-Health, d = 0. 81), psychické rozpoložení (PMS celkové skóre, d = 

0.46), návštěvy u lékaře během posledního roku (d =0 .47), dny pracovní neschopnosti 

během posledního roku (d = 0.26), terapeutem hodnocená závažnost symptomů (CGI-

S, d = 1,58) a terapeutem hodnocené globální fungování (GAF, d = 1,38). Snížení 

počtu dnů hospitalizace během posledního roku nedosáhlo v HLM významnosti, 

přestože efekt byl středně velký (d =0 .48).  

Pokud jde o klinicky významné změny v léčbě HY (podrobnosti viz tabulka 4) u 

pacientem uváděných klinických výsledků, mezi 25 % a 52,7 % účastníků 

zaznamenalo pozitivní změnu, mezi 44,4 % a 75,0 % účastníků zůstalo beze 

změny a mezi 0 % a 11,1 % se zhoršilo. U zdravotně-ekonomických ukazatelů 

došlo u 22,2 % až 61,3 % účastníků k pozitivní změně, u 16,7 % až 58,8 % 

účastníků ke změně a u 16,1 % až 23,3 % ke zhoršení. U klinických výsledkových 

ukazatelů uváděných terapeutem došlo u 58,8 % až 82,5 % účastníků k pozitivní 

změně, u 12,5 % až 41,3 % účastníků zůstala změna nezměněna a u 0 % až 5 % 

účastníků došlo ke zhoršení. 
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Vztah mezi terapeutickou technikou a výsledkem léčby 
 
V případě GIP byly jediné statisticky významné korelace mezi terapeutickou technikou 

(CPPS; PITT) a změnou výsledných proměnných zjištěny u klinických výsledných 

ukazatelů uváděných terapeutem: Výraznější použití psychodynamické techniky bylo 

spojeno s větší změnou jak CGI-S, tak GAF. Nicméně po Šidákově korekci zůstal 

signifikantní pouze vztah mezi CGI-S a psychodynamickou technikou. U HY nebyly 

zjištěny žádné významné korelace mezi CPPS/PITT a změnou výsledných 

proměnných. Celkově tedy údaje odhalují jen málo důkazů o tom, že by určité 

specifické typy intervencí nebo technik vysvětlovaly významnou část rozptylu 

terapeutických výsledků. 

 

Vývoj změny symptomové tísně 
 
Abychom prozkoumali, v jakých časových bodech během 30 měsíců po zahájení léčby 

došlo ke změně symptomové tísně (BSI GSI), provedli jsme HLM v šesti bodech 

měření (T1-T6; jeden každých 6 měsíců), přičemž jsme opět kontrolovali "počet 

sezení" a "terapii absolvovanou do T6". Výsledky jsou zobrazeny v tabulce 5. Pro 

vzorek dokončených léčebných postupů GIP platí lineární člen, r (273) = 3,46, p < .001, 

a kvadratický člen, t (265) = 1,88, p < .05, byly statisticky významné, což naznačuje, 

že pokles symptomů tísně sleduje kvadratickou růstovou křivku. Šidák post hoc 

analýzy pro modelově odhadnuté mezní průměry odhalily, že průměrné úrovně 

symptomového distresu se významně snížily od T1 do T2, t (304) = 3,32, p < .001, d 

= .52, a poté opět od T3 do T6, t (284) = 2,47, p < .01, d = .56. Mezi nimi nebyly zjištěny 

žádné signifikantní rozdíly. V analýze záměru léčby (LOCF) byl lineární člen pouze 

mírně významný t(302) = 1,54, p = .03. Šidák post hoc analýzy pro modelově 

odhadnuté marginální průměry ukázaly, že u vzorku LOCF symptom distres významně 

klesl od T1 do T2, t(595) = 1,43, p = .08, d = 15, a nebyly mezi nimi zjištěny významné 

rozdíly.  

V případě HY byly analogické výsledky zjištěny u vzorku absolventů : lineární efekt, 

t(123) = 4,75, p  001, i kvadratický polynom, t(132) = 3,56, p  001, byly významné. 

Šidák post hoc analýzy ukázaly, že odhadované mezní průměry se mezi T1 a T2 

snížily, t(112) = 2,87, p  .01, d = . 51 a v tomto případě mezi T2 a T6, t(95) = 1, 95, p 

 .05, d = . 55. Opět nebyly zjištěny žádné významné rozdíly. V případě GIP výsledky 



 
 

ukázaly, že u vzorku LOCF se symptomy tísně snížily pouze od T1 do T2 t(380) = 2, 

41, p  .001, d = .36. Rozdíl mezi T2 a T6 nebyl významný.  

 

U obou metod tyto výsledky ukazují na počáteční rychlý nárůst během prvních 

šesti měsíců po zahájení léčby a také na trend k druhému pomalejšímu nárustu, 

který trvá až do doby, kdy je nejméně 30 měsíců od zahájení léčby. Obrázek 2 

znázorňuje tento vývoj vynesením průměrů v symptomové tísni v průběhu T1 až T6. 

 

Tabulka 5 

 



 
 

Obrázek 2 

 

  



 
 

Diskuse 
 

Cílem této studie bylo posoudit účinnost dvou ambulantních metod – 

psychoterapie řízenou imaginací (GIP) a hypnopsychoterapie (HY) - obou 

integrativních psychodynamických terapií založených na imaginaci a transu. Byl 

vybrán validní vzorek, který odrážel způsoby léčby a charakteristiky pacientů tak, jak 

se skutečně vyskytují v systému veřejné zdravotní péče, v tomto případě v Rakousku. 

Ve srovnání s předchozími studiemi těchto metod byla velikost vzorku a délka trvání 

studie srovnatelná nebo lepší. Byl zaveden různorodý výběr výsledných měřítek, 

zahrnující škály týkající se symptomů a obecnější škály, metody zaměřené na 

vztahy a osobnost, jakož i ekonomická měřítka zdraví. Co se týče dodržování 

zásad, zjistili jsme, že terapeuti v obou metodách prováděli léčbu v souladu se 

základními psychodynamickými principy i zásadami specifických složek 

založených na transu a imaginaci, které byly integrovány do jejich základního 

rámce. 

Celkově lze říci, že 30 měsíců po zahájení léčby vykazovali účastníci obou metod 

významné zlepšení ve všech výsledných ukazatelích s výjimkou dnů 

hospitalizace pro HY. V průběhu léčby se zvýšila jak bezprostřední pohoda, 

hodnocená prostřednictvím symptomového distresu a životní spokojenosti, tak 

kvalita vztahů účastníků a úroveň jejich osobnostní organizovanosti. Po léčbě 

se zvýšila i úroveň psychologického smýšlení, u kterého se již dříve ukázalo, že 

je spojeno s větším terapeutickým přínosem těchto terapií. Kromě toho tři (dvě 

ze tří pro HY) zdravotně-ekonomická opatření ukázala, že účastníci, kteří 

podstoupili léčbu, využívali méně veřejných zdravotnických služeb a měli méně 

dnů pracovní neschopnosti než před léčbou. Od začátku do konce léčby se 

zlepšilo i globální fungování a závažnost hodnocená terapeutem. 

 

Pokud jde o rozsah změny, průměrné velikosti účinku v rámci skupiny pro terapeutem 

hodnocené výstupy (GIP, d = 1,61; HY, d = 1,48) byly v rozmezí metaanalýzy Leich-

senringové a Leibinga (2003, �̅� = 1,79). Účinky, které jsme zjistili u změny 

symptomové tísně hlášené pacientem (GIP, d = 0.78; HY, d = 0.88), byly rovněž 

srovnatelné se změnou symptomové tísně, jak ji uvádějí metaanalýzy o 

psychodynamických krátkodobých terapiích (d= 0.90, Leichsenring, Rabung a 

Leibing, 2004), psychodynamických dlouhodobých terapiích (d = 0.89, Leichsenring a 



 
 

Rabung, 2008, 2011), jako i psychodynamických terapiích poruch osobnosti (d = 0.81, 

Leichsenring a Leibing, 2003). Metaanalýza klinické hypnózy, kterou provedl 

Revenstorf (2006), rovněž zjistila účinky o podobné celkové velikosti efektu (d = 0.83). 

Pokud jde o změnu v organizaci osobnosti (GIP, d = 0.50; HY, d =0 .94), jsou 

průměrné účinky u GIP a HY menší než u měření personality a psychosociálního 

fungování v metaanalýze psychoanalytické léčby de Maat et al. (2013, d = 1,08). 

Studie zahrnuté do jejich metaanalýzy však měly frekvenci sezení dvakrát týdně nebo 

vyšší ve srovnání s týdenní nebo dvoutýdenní frekvencí u GIP a HY. Námi zjištěné 

účinky na mezilidské problémy (GIP, d = 0.39; HY, d = 0.67) byly menší než ty, 

které pro GIP zjistili Sachsse et al. (2016, d =0 .81), a ty, které jsme zjistili pro životní 

spokojenost (GIP, 41 =0 .64, HY, d = 0.82), byly menší než ty, které pro GIP zjistili von 

Wietersheim et al. (2003, d = 0.97). 

 

Je však třeba dodat, že obě posledně jmenované studie zkoumaly vzorky německých 

pacientů, jejichž léčba byla plně hrazena ze zákonného zdravotního pojištění. Oproti 

tomu pacienti v tomto vzorku si často museli část nebo celou léčbu hradit sami. 

Vzhledem k tomuto socioekonomicky omezenému přístupu k léčbě je pravděpodobné, 

že těžce nemocní pacienti jsou v rakouském vzorku méně častí. Při porovnání skóre 

před intervencí mají pacienti v obou německých vzorcích ve všech srovnatelných 

ukazatelích výrazně vyšší hodnocení distresu než rakouští pacienti v současném 

vzorku. Na druhou stranu hodnocení po intervenci bylo v rakouském vzorku stejně 

dobré nebo lepší. Jinými slovy, průměrný účastník v současném vzorku zahájil 

léčbu spíše v subklinickém rozmezí s relativně nízkou úrovní distresu, a proto 

měl menší prostor pro pozitivní změnu. 

Zkoumání míry změn u terapií GIP a HY ukázalo, že výše popsané účinky má na 

svědomí relativně málo pacientů. U 44,4 % až 75,4 % pacientů nedošlo ke 

spolehlivé změně. Důvodem je zřejmě to, že mnozí z těchto pacientů nebyli na 

počátku vážně nemocní, spíše, než že by měli významnou patologii, která by 

nereagovala na léčbu. Podle pacientem uváděných klinických výstupů bylo 42,7 

% pacientů v rozsahu funkční populace již při zahájení léčby a 75,4 až 80,6 % 

pacientů bylo v rozsahu funkční populace 30 měsíců po zahájení léčby. Je však 

třeba dodat, že více než polovina vzorku pacientů se léčila již dříve a téměř polovina 

pacientů trpí alespoň jedním chronickým somatickým onemocněním. To by mohlo být 

ukazatelem toho, že pokud jde o psychické problémy, nemusel být vzorek vysoce 



 
 

narušený, ale chronický. K tomu to by také vysvětlovalo poměrně dlouhou léčbu a 

pomalejší postup. 

 

Srovnatelně u obou metod ukázalo opakované hodnocení symptomů distresu v šesti 

bodech měření, že zlepšení s ohledem na tuto škálu lze popsat ve dvou po sobě 

jdoucích krocích: Rychlé počáteční zlepšení během prvních 6 měsíců po zahájení 

léčby a druhé, pomalejší zlepšení během zbývajících 18 až 24 měsíců. To lze 

považovat za důkaz dlouhodobého procesu změny během těchto terapií. 

Rychlost změny se v průběhu času snižuje, ale účastníci se přesto nadále zlepšují – 

přinejmenším do 30 měsíců od zahájení léčby, ne-li déle, což účastníky nakonec 

přivede do pásma funkční populace. 

 

Je třeba vzít v úvahu několik faktorů, které omezují vypovídací schopnost studie. 

Za prvé, absence kontrolní skupiny snižuje vnitřní platnost. Pro skutečně 

naturalistickou studii by se zdál nejvhodnější vzorek účastníků, kteří mají problémy 

srovnatelné s léčeným vzorkem, avšak nejsou léčeni psychoterapeutem, ale pouze 

praktickým lékařem. O nábor takového vzorku bylo vyvinuto značné úsilí – bohužel bez 

dostatečného úspěchu. Kromě toho je vnitřní validita kompromitována, protože 

jsme byli schopni získat pouze dva body měření pro většinu výsledných 

ukazatelů. I když byl statisticky kontrolován počet sezení a to, zda byla léčba 

ukončena, stále neexistuje způsob, jak rozlišit mezi účinky na konci léčby a 

následnými účinky. Kromě toho jsou zkoumané léčby poměrně různorodé, pokud jde 

o diagnózy. To je sice v souladu s naturalistickým přístupem, ale neumožňuje to získat 

žádné výsledky specifické pro jednotlivé poruchy - zejména vzhledem k tomu, že 

vzorek je příliš malý na to, aby mohl být stratifikován. Jak již bylo zmíněno, přístup k 

psychoterapii v Rakousku je také v různé míře podmíněn místem bydliště a 

socioekonomickým statusem. Omezení týkající se vnější validity tedy spočívá v tom, 

že vzorek pravděpodobně reprezentuje osoby vyhledávající psychoterapii 

v Rakousku, ale s největší pravděpodobností nereprezentuje všechny osoby, které v 

rámci této komunity potřebují psychoterapeutickou pomoc. 

 

Klíčovým omezením je značný počet výpadků. Na jedné straně je míra 

předčasného ukončení studie v rozmezí srovnatelných naturalistických 

ambulantních studií (např. Ward, Wood, & Awal, 2013) a analýzy vyřazení neodhalily 



 
 

žádné významné rozdíly mezi vzorkem, u kterého byl proveden záměr léčby, a těmi, 

kteří dokončili studii, pokud jde o opatření před intervencí. Na druhou stranu však stále 

nemůžeme vyloučit možnost, že odpadlíci systematicky zkreslují vzorek 

nedeterministickým způsobem, a tím zkreslují výsledky. Nízká statistická síla 

způsobená malým N by zase mohla být vysvětlením překvapivě malého počtu 

významných korelací mezi terapeutickou technikou a výsledkem. 

 

Vyhodnocení vyřazených výsledků je obtížné vzhledem k relativně malému 

počtu bodů měření. Údaje nicméně umožňují vyslovit určité hypotézy o tom, kdo a 

proč vypadl (Behar & Borkovec, 2003). Za prvé, pokud jde o vysokou míru úbytku 

mezi Ti a T2, pacienti obdrželi úvodní dotazník přímo od svého terapeuta, 

zatímco poté bylo veškeré hodnocení prováděno poštou. Předpokládáme, že 

první způsob byl u mnoha pacientů spojen s vyšší mírou angažovanosti. Z údajů 

dále vyplývá, že u pacientů, kteří již léčbu ukončili, byla míra vyřazení přibližně 

dvakrát vyšší (39 %) než u pacientů, kteří v terapii stále pokračovali. Skutečnost, 

že pacienti s menší pravděpodobností zůstali ve studii i po ukončení terapie, 

naznačuje, že konečné výsledky podhodnocují celkovou účinnost léčby. Na druhou 

stranu jsme také nalezli důkaz, že nespokojenost s léčbou souvisí s ukončením studie: 

Pacienti, kteří uvedli, že ukončili léčbu předčasně z důvodu "nespokojenosti s 

léčbou" (22 %), měli třikrát vyšší pravděpodobnost, že studii opustí (66 %), než 

zbytek vzorku. To naznačuje, že léčba, která z pohledu pacienta neprobíhala 

dobře, měla nižší pravděpodobnost, že bude zahrnuta do konečných výsledků. 

S největší pravděpodobností to vede k nadhodnocení účinnosti léčby. Závěrem lze 

říci, že vysoký počet vyřazených pacientů má potenciál zkreslit výsledky v 

různých směrech. Protože nemáme možnost tato zkreslení přesněji 

kvantifikovat, je zapotřebí dalšího opakovaného výzkumu účinnosti GIP a HY, 

abychom získali větší jistotu ohledně přesné velikosti účinků léčby. 

Navzdory výše uvedeným omezením výsledky studie naznačují, že léčby v obou 

GIP i HY jsou v naturalistických podmínkách rakouského systému zdravotní 

péče účinné. Z hlediska integrace psychoterapie to také naznačuje, že zkoumání 

menších integračních tradic v kontextu podmínek poskytování veřejné zdravotní 

péče je slibné. Zatímco nově vyvinuté integrativní terapie jsou často velmi dobře 

promyšlené a založené na nejnovějších výzkumech, jejich implementace do 

rutinní praxe často trvá dlouho nebo k ní vůbec nedojde. Tím, že budeme hledat 



 
 

integrativní prvky i v zavedených přístupech, které jsou již zavedeny jako 

součást národních systémů poskytování zdravotní péče, získáme možnost 

studovat kreativní integrativní pokusy – například využití imaginativních 

intervencí v psychodynamickém rámci – v rutinní praxi, s různými typy pacientů, 

délkou léčby a terapeutickým prostředím. 

 


