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Anotace
Terapeutické faktory napomáhají úspěšnosti léčby v skupinové psychoterapii, prozatím ale
mezi vědci neexistuje shoda ohledně jejich počtu a způsobu měření. Práce představuje teoretické
pozadí, jako i nejnovější trendy výzkumu těchto faktorů. Dvě v zahraničí používané metody,
Q třídění I. Yaloma a dotazník terapeutických faktorů TFI – S, byly přeloženy a předběžně
odzkoušeny na menším vzorku respondentů N = 31 z řad pacientů, navštěvujících dlouhodobé
psychoterapeutické skupiny, a frekventantů výcviků, za účelem ověření a popsání metodologie.
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Abstract:
Therapeutic factors contribute to successful treatment in group psychotherapy, though there is
no scientific agreement on the method of their final count and measurement. The present study
introduces theoretical background and also the latest trends in research of these factors. Two
foreign methods, Yalom´s Q sort and Therapeutic Factors Inventory (TFI-S) were translated and
preliminary tested on a smaller sample of respondents N = 31, both patients attending the longterm psychotherapy groups and participants of psychotherapy training groups, in order to
evaluate and describe the methodology.
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1 Úvod
„Současný výzkum ukazuje, že soustředění na terapeutické
faktory je přínosné proto, že umožňuje terapeutům modifikovat
jejich terapeutické strategie tak, aby odpovídaly cílům klientů“
(Yalom & Leszcz, 2007, s. 94)

Skupinová psychoterapie pomáhá většině klientů. Stále však není spolehlivě objasněno, jak
a proč skupinová psychoterapie funguje, co jsou hlavní důvody dosaženého zlepšení, proč
některé skupiny pracují lépe a jiné hůř anebo co může psychoterapeut udělat pro to, aby zvýšil
potenciál účinnosti skupinové psychoterapie. Teoretické vysvětlení skupinových procesů se stále
jenom utváří. V tomto směru se ve světě realizuje mnoho výzkumů, například v databázi Web of
Science za posledních 10 let bylo zveřejněno 30 studií zkoumajících terapeutické faktory.
Cílem mé práce je ověřit použití vybraných metod zkoumání procesu skupinové
psychoterapie v českých podmínkách. Dvě, v zahraničí ověřené, metody zkoumání
terapeutických faktorů byly v této práci přeloženy do češtiny a odzkoušeny jak na klientech
psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET, tak i na kontrolní skupině frekventantů
psychoterapeutického výcviku.
Práce se skládá ze dvou součástí: teoretické a praktické. Cílem teoretické části bylo
zprostředkovat přehled dosavadního vývoje v oblasti výzkumu psychoterapie a teoretického
zkoumání skupinové psychoterapie, se zaměřením na terapeutické faktory.
Záměrem praktické části bylo podrobně popsat vybrané metodologie, jejich adaptaci na české
podmínky a způsob jejich administrace tak, aby se vytvořily předpoklady pro jejich další použití
u nás. V této práci jsem neměla primárně ambici věnovat se měření terapeutických faktorů. Šlo
mi spíše o ověření způsobu, jakým se terapeutické faktory měří a jeho odzkoušení v naších
podmínkách, s přihlédnutím k reakcím a připomínkám respondentů a zachycením všech
podstatných problémů, které se při aplikaci daných metod mohou vyskytnout.
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2 Výzkum psychoterapie
I kdybychom mohli namítat, že psychoterapie je spíše umění než řemeslo, a už vůbec ne
exaktní vědní disciplína, její výzkum nabývá v posledních desetiletích na důležitosti.
Celosvětově vychází množství časopisů specializovaných na publikování článků z této oblasti
a prezentace výsledků studií jsou neoddělitelnou součástí odborných psychoterapeutických
konferencí.
V ČR prozatím nemá zkoumání psychoterapie bohatou tradici. Mezi nejznámější průkopníky
v tomto oboru patří J. Vymětal a S. Kratochvíl a na Slovensku taky L. Timuľák. Neexistuje zde
specializovaný časopis, který by se zabýval publikací výsledků studií.
Hlavní dva důvody pro vědecké bádání v psychoterapii dle Timuľáka (2005) jsou:
1. formování terapeutické praxe, 2. snaha zdůvodnit psychoterapii jako opodstatněnou léčebnou
činnost, co je důležité zejména z pohledu hrazení nákladů na zdravotní péči.
Výzkum v psychoterapii se dá rozdělit do dvou základních skupin - první skupina
výzkumných plánů se zabývá měřením účinnosti psychoterapie, a ověřuje, jestli psychoterapie
jako léčebná metoda funguje. Druhá skupina studií se zabývá zkoumáním samotného procesu
psychoterapie a snaží se tedy zjistit, jak a díky čemu psychoterapie funguje.
Důvěryhodnost psychoterapie v očích veřejnosti u nás není zatím pevně zakotvená, což je
viditelné například z počtu lidí, kteří dají přednost astrologům a kartářkám před psychoterapií.
Zodpovědně a důsledně prováděný, publikovaný a popularizovaný výzkum psychoterapie může
také napomoci tomu, aby se situace i u nás změnila a psychoterapie (včetně poradenství) byla
první volbou při řešení psychických problémů, životních krizí anebo při hledání cesty
k osobnímu růstu.

1.1 Výzkum účinnosti psychoterapie
V 50. letech minulého století vyjádřil slavný psycholog H. Eysenck, který se zabýval
především inteligencí a modely osobnosti, pochybnosti o účinnosti psychoterapie. Svá tvrzení
postavil na analýze publikovaných výsledků efektu psychoterapie a porovnal je s výskytem
spontánních remisí (například se u klientů, kteří měli neurotické příznaky, projevilo zlepšení bez
jakékoliv léčby). V reakci na tuto výzvu vzniklo množství výzkumů, jež se pokoušely měřit
účinnost různých typů psychoterapie. Dá se říct, že Eysenckova „provokace“ oboru pomohla,
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protože inspirovala odborníky k prokázání jeho mýlky. Eysenckova tvrzení byla definitivně
zpochybněna, když byly publikovány výsledky meta-analýzy 375 výzkumných studií efektu
psychoterapie (Smith & Glass, 1980; cit. dle Timuľák 2005). Výsledný naměřený efekt
psychoterapie 0.85 průměrné odchylky byl interpretován tak, že průměrný klient byl na konci
léčení v lepším stavu než 80% neléčených klientů. Účinnost psychoterapie byla opakovaně
potvrzena, studie se liší jen v naměřeném výsledku míry účinnosti. Začali se provádět také
měření s použitím kontrolních skupin, co ještě zvýšilo validitu výzkumu.
Jednou z nejožehavějších otázek zkoumání psychoterapie v posledních dvaceti letech
minulého tisíciletí bylo hledání těch nejefektivnějších směrů psychoterapie (a doposud se
objevují výzkumy tohoto typu). Při porovnávání efektu jednotlivých psychoterapeutických škol
ale nebyly naměřeny výraznější odchylky. Většina autorů potvrdila, že různé druhy
psychoterapie jsou stejně účinné (Lambert & Ogles, 2004).
Míra účinnosti - effect size - je nejčastěji používaný kvantitativní index vyjadřující rozdíl mezi
dvěma porovnávanými skupinami v terapii na konkrétním nástroji měření. (Timuľák, 2005;
Kratochvíl, 2009). Porovnávané skupiny mohou být skupina léčená a kontrolní, ale také léčená
skupina na počátku a v závěru léčby, případně také po uplynutí delšího časového období (tzv.
katamnestické měření). K posouzení toho, jestli vlivem psychoterapie nastala klinicky
signifikantní změna je potřeba vzít do úvahy také hodnoty daného nástroje měření ve zdravé
populaci a chybu nástroje měření, s použitím indexu spolehlivé změny - reliable change index,
RCI. (Jacobson, Truax, 1991; cit. dle Timuľák 2005)
Na naměřenou velikost změny má právě vliv i výběr těchto nástrojů. Obecně nejpoužívanější
jsou osobnostní dotazníky, dotazníky životní spokojenosti, sebe-posuzovací škály příznaků
zaměřené na symptomy. Speciálně pro měření účinnosti psychoterapie byly vytvořeny
dotazníkové metody, které reflektují dosaženou terapeutickou změnu. Nejznámější
a nejpoužívanější jsou Outcome Questionnaire OQ - 45 a Clinical Outcomes in Routine
Evaluation - Outcome Measure CORE-OM (Evans et al., 2002). Oba zmíněné dotazníky se
skládají z několika modulů, které tak umožňují komplexnější vyhodnocení dosažené změny.
Například dotazník CORE - OM pokrývá čtyři oblasti: subjektivní životní pohodu, problémy
a symptomy, interpersonální fungování a rizikové chování.
V USA se v 90. letech uplynulého století prosadila vlna tzv. léčebných metod založených na
důkazech (evidence based treatment). Jde v podstatě o to, že nejen v medicíně (kde je tato
iniciativa známá jako léčba založená na důkazech (evidence based medicine), ale také
v psychoterapii se zvyšuje tlak na vědecké odůvodnění a opodstatnění použitých metod, jenž se
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prokazuje především kontrolovanými studiemi s důsledným dodržováním metodologie
a používáním meta-analýz.
Ještě dál jde snaha nazvaná Empiricky podložené léčebné metody - Empirically Supported
Treatments (EST), která hledá vědecky prokázané techniky anebo typy psychoterapie ve vztahu
k jednotlivým typům potíží podle diagnóz. Tyto výzkumy jsou podporovány ze strany
zdravotních pojišťoven a vlád, které se snaží psychoterapii vměstnat do jednoznačných pravidel
jako empirickou disciplínu. Zmíněný trend začal v USA kolem roku 1995. Momentálně je tak
silný, že pojišťovny v USA proplácejí jenom ty druhy terapie, které jsou na seznamu EST, a tedy
byly výzkumně prokázány jako fungující. Mimochodem například ve Švédsku došla situace až
tak daleko, že zdravotní pojišťovny donedávna propláceli léčbu a trénink nových
psychoterapeutů pouze metodou kognitivně behaviorální terapie (Miller, 2012). Koncept EST je
v přímém rozporu s konceptem společných faktorů, kterému je věnována část 1.3. Dle Joyce
(2006) se často můžou právě za naměřenou efektivností z pohledu EST skrývat faktory společné
všem psychoterapiím.
Dnes se zdá, že ve světě výzkumu psychoterapie proti sobě stojí dva hlavní proudy: přívrženci
empiricky ověřených klinických metod, kteří trvají na dodržování schválených terapeutických
manuálů a důkladném měření výstupů, versus zastánci teorie společných faktorů, kteří
zdůrazňují především důležitost terapeutického vztahu a interindividuální rozdíly mezi příjemci
psychoterapie a také mezi jejími poskytovateli - psychoterapeuty.

1.2 Výzkum procesu psychoterapie
Na rozdíl od měření účinnosti, kde se zkoumá, do jaké míry psychoterapie funguje, výzkum
procesu psychoterapie hledá především odpověď na otázku - jak psychoterapie funguje a co jsou
hlavní důvody zlepšení klientova psychického stavu? Dle L. Timuľáka (2005) výzkum procesu
psychoterapie napomáhá průběžnému vylepšování psychoterapie díky porozumění jejím
mechanismům, metody výzkumu procesu jsou pravidelně používány při vytváření nových směrů
anebo technik: „Pochopení toho, jak psychoterapie funguje, umožňuje její další rozvíjení
a využívání v praxi.“( Timuľák, 2005, s. 143).
Základní rozdělení metod výzkumu procesu psychoterapie dle Timuľáka (2005) je na tzv.
participativní, kdy se na terapii díváme z pohledu jejích účastníků (klientů a terapeutů)
a neparticipativní, s využitím nezávislého pozorování. Mezi často používané participativní
metody patří například zkoumání terapeutické aliance, tedy vzájemného vztahu mezi klientem
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a terapeutem anebo hodnocení terapeutických sezení a jejich jednotlivých epizod z pohledu
účastníků.
Další zajímavá část studií se zabývá fenoménem změny - hledáním konkrétních míst a situací
v terapii, kdy dochází k získání náhledu a změně klientova prožívání, cítění a potažmo chování.
Zkoumání procesu je často detailní a deskriptivní, zaměřuje se na prožívání konkrétního klienta
psychoterapie. Čím dál tím více se zde osvědčují metody kvalitativního výzkumu, jako jsou
například detailní případové studie, narativní analýza, nejnověji se uplatňuje také interpretativní
fenomenologická analýza (IPA).
Neparticipativní metody převážně pracují s nahrávkami a přepisy terapeutických sezení
anebo jejich částí, které jsou následně hodnoceny týmy nezávislých expertů. Neparticipativně
(tedy bez přímé účasti zkoumaného subjektu) se hodnotí například kvalita projevů terapeuta
(v dynamicky orientovaných směrech se hodnotí kvalita intervencí,

u přístupu zaměřeného na

osobu je to zas kongruence psychoterapeuta a podobně).
Jednou z největších výhod procesového výzkumu je, že může zprostředkovat názor klienta na
psychoterapii z jiného úhlu pohledu než by terapeut očekával. Tento výzkum tak může být pro
terapeuty v jejich další praxi poměrně inspirativní: „Procesový výzkum často využívá pohled
klientů na psychoterapeutický proces. Hlas bezprostředních konzumentů tak může výrazně
přispět k formování přístupu psychoterapeutů, který je skutečně přiblížen klientům“ (Timuľák,
2005, s. 205).
Při výzkumu procesu psychoterapie si musíme vědomi některých metodologických úskalí.
Především, vzhledem ke kontextu v jakém se výzkum prováděl, je omezená zobecnitelnost
závěrů šetření. V psychoterapii se nedá kalkulovat s kauzalitou - nikdy nemůžeme s určitostí
tvrdit, že určitá interakce byla příčinou jisté reakce, terapeutický proces je ovlivněn množstvím
někdy na sobě nezávislých faktorů. V neposlední řadě jsou to možné etické problémy výzkumu,
kterými se budu zabývat v podkapitole 1.4.
Další zajímavou skupinou výzkumných plánů je kombinace sledování procesu a efektu
psychoterapie (process - outcome research). Zaměřuje se například na sledování různých
aspektů terapeutického procesu anebo dopad terapeutických intervencí s návazností na zkoumání
jejich efektu. Umožňuje tak kontinuální zlepšování metod psychoterapie.
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1.3 Výzkum společných faktorů psychoterapie
Již v roce 1936 jako první pojmenoval srovnatelnou účinnost různých druhů psychoterapie
americký psycholog S. Rosenzweig (1936), jako tzv. Dodo Bird Effect1. Ve svém období
porovnával zejména psychoanalýzu, křesťanské poradenství a behaviorální terapii a dospěl
k závěru, že jednotlivé terapie jsou účinné díky společným faktorům, které jsou pro všechny
terapeutické směry stejné.2
Později na S. Rosenzweiga navázali mnozí výzkumníci snažící se empiricky pojmenovat
a rozdělit společné faktory do kategorií. Jedním z nejznámějších psychoterapeutů, kteří se věnují
výzkumu psychoterapie, je i I. Yalom, jehož teorie terapeutických faktorů skupinové
psychoterapie je hlavním podkladem pro tuto práci a budu se jí zabývat v dalších kapitolách.
I. Yalom a M. Leszcz (2007) velmi výstižně rozdělují faktory na tzv. základní a specifické.
Základní faktory jsou pro všechny směry téměř identické (společné) a mají rozhodující vliv na
úspěšnost psychoterapie. Naopak specifické faktory jsou v různých teoretických směrech
rozdílné - například použití intervencí, speciální metody nácviku zvládání, různé techniky
a podobně. Dle A. Joyce (2006) pozdější integrativní analýzy potvrzují tyto Yalomova tvrzení.
Společné terapeutické faktory byly nazývány v literatuře různě - jako „společné faktory“,
„léčebné faktory“, „účinné faktory“, „nespecifické faktory“ anebo „základní principy“, ve
skupinové terapii se zažilo označení „terapeutické faktory“. V jednom z nejznámějších rozdělení
M. Lambert a B. Ogles (2004) pojmenovali tři skupiny společných faktorů a to:

1.

„Podpůrné faktory - katarze, identifikace s terapeutem, odstranění izolace, vztah

s terapeutem, dodání naděje, uvolnění napětí, strukturovanost, vlastnosti terapeuta - srdečnost,
respekt, empatie, akceptace, upřímnost, důvěra.
2.

Faktory učení - rady, zakoušení různých emocí, zpracování problematických zážitků,

kognitivní učení, korektivní emoční zkušenost, zpětná vazba, vhled, nahlédnutí vnitřních
referenčních rámců, změny očekávání ohledně vlastního výkonu.

1

Pták Dodo (v českém překladu Blboun) z Alenky v říši divů od Lewise Carrolla řekl: „Všichni vyhráli a všichni
musí dostat ceny“.
2
Rosenzweig označuje především tyto společné faktory: 1. terapeutický vztah, který umožňuje změnu chování, 2.
katarze, 3. efekt osobnosti terapeuta, zejména když je terapeut stimulující a inspirující, 4. interpretace, které naruší
dočasnou rovnováhu klienta a vedou ke změně.
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3.

Faktory akční - regulace chování, zlepšení kognice, podpora schopností: postavit se

strachu, akceptovat riziko, modelování a procvičování situací, testování reality, prožití úspěchu.“
(Lambert & Ogles, 2004, s. 173).
Dle autorů se tyto tři skupiny vhodně doplňují. Podpůrné faktory vytvářejí základ pro změnu
v klientových kognitivních vzorcích (učení) a předcházejí také změně chování (akce).
Dle A. Joyce (2006) bylo v mnoha dalších výzkumech prokázáno, že použité terapeutické
techniky nejsou tak důležité pro dosažení kladného výsledku psychoterapie, jak se původně
předpokládalo. Naopak výzkum společných faktorů, které fungují bez rozdílu ve všech
terapeutických směrech, je kritický pro vzdělávání nových generací psychoterapeutů: „Tento
výzkum má jasné důsledky pro klinický trénink. Priorita by měla být dána vytváření základů pro
dobrou praxi - chápání mechanizmů změny, které je dosaženo především společnými faktory.
Pokud tréninkové programy neprosazují porozumění těmto základním stavebním kamenům
pomáhající terapie, obor riskuje, že bude produkovat techniky a ne kreativní, vnímavé
terapeuty.“ (Joyce et al., 2006, s. 805).
U nás se tematice terapeutických faktorů věnoval hlavně J. Vymětal, jenž také člení tyto
faktory na obecné, tedy ty, které jsou společné pro všechny směry a na specifické, které jsou
používány jenom některými psychoterapeutickými směry. Obecné (společné) účinné faktory dle
J. Vymětala (2010) jsou:
1. strukturovanost a důvěryhodnost terapie
2. osobnostní vlastnosti terapeuta ve smyslu na osobu zaměřeného přístupu - akceptace,
kongruence, empatie
3. přirozená autorita terapeuta a (jako následek) pozitivní očekávání klienta
4. zvyšování kompetence a kontroly klienta
5. sebe-explorace
6. náklonnost mezi klientem a terapeutem, měli by brát terapii vážně
7. informace, sugesce a učení.
Další okolnost, která podporuje teorii společných faktorů psychoterapie, je fakt, že často
lidem pomůže i laický terapeut, pokud má zrovna ty osobnostní vlastnosti, které „fungují“ jako
terapeutický faktor. Když se podíváme na hlavní charakteristiky úspěšných laických terapeutů, je
to především empatie, nefalšovaný zájem o druhé a jakási vnitřní síla, naděje a vyrovnanost.
Jedná se zejména o lidi, kteří byli „zvýšeně empatičtí, projevovali o klienty upřímný zájem, řešili
s nimi jejich problémy jako rovný s rovným a s pochopením pro jejich prožívání, stran výsledků
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terapie byli optimističtí, projevovali entuziazmus a věřili tomu, co dělali.“ (Vymětal, 2010,
s. 130).

1.4 Etické souvislosti výzkumu v psychoterapii
Když si uvědomíme, jak intimním a osobním procesem je psychoterapie a zvážíme, jaké
metody výzkumu se používají (např. pozorování, rozhovor, rozbor přepisů sezení), je zřejmé, že
zde vyvstává mnoho důležitých etických otázek. Některé z nich se dají aplikovat na výzkum
v psychologii a humanitních vědách celkově, jiné jsou důležité zejména ve vztahu
k psychoterapii.

Jak poznamenává G. Lindsay (2010): „Zatímco některé výzkumy mohou

vyvolat relativně málo etických otázek, jež navíc nejsou nijak výrazně závažné, jiné výzkumy se
naopak mohou dotýkat podstatných a diskutabilních etických problémů. Pokud jde o výzkum,
etické otázky se vždy týkají tématu, příprav a vedení výzkumu, zveřejňování a šíření výsledků
a interakčních efektů.“(Lindsay et al., 2010, s. 17).
Autor přehledně popisuje etické principy pro psychology spolu s evropským etickým metakodexem. Vychází ze čtyř základních principů, které jsou relevantní i pro oblast zkoumání
psychoterapie. Doplňující pohled na etiku výzkumu nabízí Britská asociace pro poradenství
a psychoterapii, která vydala své speciální doporučení pro etické otázky výzkumu
v psychoterapii (Bond, 2004). Základní etické principy dle G. Lindsaye jsou: princip respektu,
princip kompetence, princip zodpovědnosti a princip integrity.
Princip respektu
Myslí se tím respekt především k základním právům a důstojnosti lidí. Zde se uplatňuje právo
na informovaný svobodný souhlas a důvěrnost informací, jejichž dodržování je pro jakýkoliv
výzkum

v psychoterapii

naprosto

nezbytný.

Například

je

nepřípustné

nahrávat

psychoterapeutické sezení za účelem výzkumu anebo supervize bez předchozího souhlasu
klienta. Klienti by též měli předem odsouhlasit poskytování anamnéz a klientských záznamů
třetím osobám. Jedním z projevů respektu je taky to, že respektujeme klientovo vzdělání a vhled
a vysvětlíme mu účel výzkumu, případně jej taky obeznámíme s výsledky výzkumu.
Princip kompetence
Výzkumník je odpovědný za to, že rozvíjí nejenom své odborné znalosti, ale taky etické
povědomí. Za tímto účelem využívá pravidelné supervize, doporučuje se taky před začátkem
výzkumu konzultovat etické aspekty s širším kruhem kolegů a supervizorů.
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Princip zodpovědnosti
Jelikož vztah psychoterapeuta a klienta je založený na důvěře a je poměrně jednostranně
nevyvážený, co se týče odbornosti a moci, psychoterapeut do určité míry přebírá zodpovědnost
za vývoj klienta. Pro výzkum to prakticky znamená, že terapeut nepodpoří účast ve výzkumu,
pokud by tento obsahoval techniky, které by co jen hypoteticky mohly klientovi uškodit.
Můžeme si zde představit například jakékoliv konfrontační techniky jako by mohly být určité
skupinové diskuze, ale i individuální pohovory, pokud na to klient není připraven nebo se na to
necítí, či by jej téma pohovoru mohlo zasáhnout v citlivé oblasti.
Klienty není možné ani nepřímo nutit do účasti ve výzkumu. Tento problém vyvstává
nejčastěji tam, kde je výzkum prováděn přímo praktikujícím psychoterapeutem na vlastních
klientech (což je v krajích na západ od nás poměrně častý jev). Tito klienti sice poskytnou
svobodný informovaný souhlas, ale později se může ukázat, že to udělali jenom kvůli udržení
vztahu se svým terapeutem a že jinak je jim účast ve výzkumu nepříjemná. Proto se doporučuje,
aby klient měl svobodnou možnost svůj souhlas odvolat v kterékoliv fázi výzkumu. Vždy by se
mělo dbát na to, aby z účasti na výzkumu profitovali jak klient, tak terapeut.
Princip zodpovědnosti také znamená, že psychoterapeut je povinen se neustále vzdělávat
v nejnovějším vývoji své disciplíny, sledovat trendy, výzkumy atd. Z tohoto pohledu je výzkum
v psychoterapii pozitivním přispěním k udržení etického přístupu k psychoterapii obecně - díky
výzkumům se psychoterapie jako celek i její jednotlivé teoretické školy mohou zodpovědněji
stavět k potřebám klientů a zlepšovat svoji kvalitu a výsledky.
Princip integrity
Psychoterapeut výzkumník by se nikdy neměl dopouštět podvodů, byť by se jednalo jenom
o malé ústupky, třeba vůči zvolené metodologii. V kontextu výzkumu integritu chápeme jako
povinnost důsledně se držet zvolené metodiky, nezkreslovat výsledky a interpretovat výsledky
výzkumu transparentně a otevřeně. Každý výzkum by měl být popsán tak, aby byl snadno
zopakovatelný a aby se jeho výsledky mohly dalšími výzkumy dále potvrzovat anebo také
vyvrátit.
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Skupinová psychoterapie

2

Skupinová psychoterapie je podobně jako individuální psychoterapie zaměřena na pomoc
lidem, kteří se potýkají s těžkostmi a problémy ve svých životech. Probíhá ve skupinách o více
lidech (obvykle pět až dvanáct osob) pod vedením terapeuta / terapeutů. Dle S. Kratochvíla je
skupinová psychoterapie „postup, který využívá k léčebným účelům skupinovou dynamiku, tj.
vztahy a interakce jak mezi členy a terapeutem, tak mezi členy navzájem“. (Kratochvíl, 2009,
s. 15).
Dle I. Yaloma & M. Leszcze (2007) by optimální klinická skupina měla mít sedm až osm
členů, i když dle S. Kratochvíla (2009) se může počet členů pohybovat mezi třemi až třiceti.
Skupiny probíhají pravidelně, jednou až dva krát týdně, případně v léčebnách a denních
stacionářích i častěji. Skupiny můžou být otevřené, s volným pohybem členů do a ze skupiny
a také uzavřené, kde je příjem nových členů omezený. Skupiny probíhají jak v psychiatrických
léčebnách a terapeutických komunitách (tzv. rezidenční skupiny, in-patient), tak i na klinikách
a jako součást programu některých organizací sociálních služeb (tzv. docházkové skupiny, outpatient).

2.1 Rozdíl mezi individuální a skupinovou psychoterapií
Skupinová a individuální psychoterapie jsou dva rovnocenné typy psychoterapie, které se
mohou vhodně doplňovat. Indikace každé z nich záleží na individuálních potřebách klienta,
v některých případech může být užitečný i souběh obou typů léčby.
Z výsledků výzkumů plyne, že mezi skupinovou a individuální psychoterapií není statisticky
významný rozdíl v naměřené účinnosti (Lorentzen, 2006; Barlow & Burlinghame, 2006), obě
dva typy psychoterapie mají své přednosti a jsou využitelné u různých druhů problémů.
Například lidé se vztahovými problémy a problémy socializace mohou výrazněji profitovat právě
ze skupinové psychoterapie.
Skupinová psychoterapie má oproti individuální psychoterapii některé výhody - účastník má
možnost ve skupině získat zpětnou vazbu na způsob svého chování od více lidí, skupina může
zprostředkovat členům náhled na jejich fungování v sociálních vztazích a možnost naučit se
a procvičit si nové formy vztahování k lidem, lidé na sebe vzájemně působí a ovlivňují se
(Lorentzen, 2006). Velký přínos skupiny spočívá také v efektu přijetí a sounáležitosti,
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společného sdílení a čelení osudu a možnosti korektivní emoční zkušenosti, která může napravit
zkušenost z původní rodiny.

2.2 Indikace skupinové psychoterapie
Doporučení do skupinové psychoterapie dává často psycholog, psychiatr anebo individuální
terapeut, pokud shledá, že skupinová psychoterapie by mohla být pro klienta vhodnou léčbou. Za
hlavní indikaci považuje S. Kratochvíl (2009) motivaci klienta k tomu, aby odstranil své potíže
a potenciál ke spolupráci ve skupině.
Dle Americké Asociace pro Skupinovou Psychoterapii (AGPA) by měl být klient zařazen do
skupinové formy psychoterapie jedině, pokud je velká jistota, že bude z této formy profitovat
(AGPA, 2007). Při sestavování skupiny jsou důležité primárně dvě otázky: 1) jestli a jaký budou
mít klienti ze skupinové psychoterapie užitek a 2) jaká kombinace klientů vytvoří co
nejefektivnější terapeutickou skupinu.
Největší užitek z účasti na skupinové psychoterapii mají dle AGPA (2007) klienti, kteří mají
motivaci a cíle podobné jako skupina, jsou ochotni na sobě pracovat. Jsou to klienti, kteří mají
spíše interpersonální problémy a interpersonální patologii, mají nedostatečné sebeuvědomění
v oblasti mezilidských vztahů, jejich patologie má spíše ego-syntonní charakter, jsou orientování
na akci a budou profitovat z emoční stimulace a interakce, jakou obvykle skupina nabízí.
V skupinové psychoterapii si nejlépe vedou klienti, kteří jsou vysoce motivovaní, aktivní, mají
potenciál k sebereflexi a využívají příležitosti k sebeodhalení ve skupině.
Do skupin naopak není vhodné vybírat klienty, kteří mají agresivní a / anebo antisociální
sklony, dále klienty, u nichž není potenciál pro jejich efektivní zapojení v hlavních aktivitách
skupiny jako je sounáležitost, interpersonální učení a získávání náhledu, důvody můžou být jak
logistické (vzdálenost od místa bydliště, náročné zaměstnání, časté cestování), tak
i psychologické a mezilidské (Yalom & Leszcz, 2007). Opatrnost je nutná například u klientů
s podezřením na endogenní deprese s možnými sklony k sebevraždě. Do zapojení ve skupině je
potřebná určitá úroveň inteligence, která umožní dosažení náhledu (Kratochvíl, 2009).
V USA je již k dispozici i testovací nástroj pro ulehčení výběru klientů do skupinové
psychoterapie - dotazník výběru do skupiny (The Group Selection Questionnaire, GSQ) (Barlow
& Burlinghame, 2006). Tento dotazník zjišťuje předpoklady na straně klienta, které mohou
ovlivnit jeho participaci na skupinovém dění.
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2.3 Terapeutické faktory v skupinové psychoterapii
Zajímavou a stále aktuální otázkou zůstává, jak a díky čemu skupinová terapie působí. Tuto
otázku se pokusilo zodpovědět mnoho autorů, zatím nejvlivnější výzkum v tomto směru provedli
I. Yalom a M. Leszcz (2007), kteří definovali pro skupinovou psychoterapii jedenáct základních
terapeutických faktorů.

Dle American Group Psychotherapy Association (AGPA, 2007) je

v dnešní době nejšířeji akceptovanou teorií právě 11 terapeutických faktorů I. Yaloma a M.
Leszcze, která bude v této části vysvětlena.
Dle autorů je třeba hledat rozhodující aspekty terapeutické změny, tzv. terapeutické faktory.
Jejich poznání a využití může zefektivnit práci terapeuta: "Jakmile odhalíme rozhodující aspekty
procesu změny, získáme racionální základ, na jehož základě může terapeut vybírat taktiky
a strategie, kterými utváří skupinovou zkušenost tak, aby maximalizoval její potenciál pro různé
klienty a v různém uspořádání. Myslím, že terapeutická změna je extrémně komplexní proces,
který se děje skrze vnitřní souhru lidských zážitků, které budu nazývat terapeutickými faktory"
(Yalom & Leszcz, 2007, s. 21)
Autoři popisují jedenáct základních faktorů skupinové psychoterapie:
1.

Dodávání naděje

Dodávání naděje a pozitivní očekávání má velmi silný vliv na výsledek léčby. „Víra ve
způsob léčby je sama o sobě terapeuticky účinná“ (Yalom & Leszcz, 2007, s. 24). Dokazuje to
i relativní úspěšnost placebo léčby, dodávání naděje se uplatňuje mimo jiné u svépomocných
skupin, například Anonymních alkoholiků. Pro členy skupiny je velmi důležité pozorovat
zlepšení u jiných členů, o to víc uvěří v možnost svého vyléčení.

2.

Univerzalita

Členům skupiny pomáhá, když si uvědomí, že i další lidé mají podobné problémy, pomáhá
jim to zapadnout do dění skupiny a přijmout svůj úděl. S. Kratochvíl tento faktor nazývá
„Členství ve skupině“: „Někteří pacienti přistupují k léčení s představou, že mají zcela zvláštní
problémy a že se nemohou se svými myšlenkami a fantaziemi svěřit. Když na skupině vidí, jak
jiní členové projevují obavy podobné jejich vlastním, když zjišťují, že jiní mají podobné
problémy jako oni sami, cítí se ´mezi svými´. Pocit jednoty a přináležitosti ke kolektivu, pocit že
´jsme na tom podobně, jsme na jedné lodi´, se uplatňuje v terapii jako podpůrný faktor“
(Kratochvíl, 2009, s. 158).
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3.

Poskytování informací

Tento faktor zahrnuje didaktické instrukce poskytované zejména psychoterapeutem, dále
informace ohledně řešení specifických problémů a situací (například - jak překonat panický
záchvat). Poskytování informací je do jisté míry přítomno v každé skupině, více se využívá
v KBT a v kognitivní terapii a také u homogenních skupin, zaměřených na řešení specifického
problému nebo životních krizí (jsou to například skupiny obětí domácího násilí, znásilnění,
pozůstalých, skupiny zaměřené na zvládání agresivity, panických poruch a fobií, závislostí,
svépomocné skupiny příbuzných závislých osob, atd.).

4.

Altruizmus

„V terapeutických skupinách klienti dostávají tím, že sami dávají“ (Yalom & Leszcz, 2007,
s. 32). Nezřídka jsou členové skupiny příjemně překvapeni až dojati tím, že někomu dokázali
pomoct a tento zážitek je otevírá novým formám vztahování. „Faktor, který lze také označit jako
altruizmus, pomáhá překonat chorobnou zaměřenost na sebe, zvyšuje pocit sounáležitosti
s druhými i pocit vlastní ceny a moci“ (Kratochvíl, 2009, s.160).
Pomoc ve skupině je vzájemná, členové jednou dávají, jindy přijímají. Oceňují i to, že druzí
s nimi sdílejí jejich problémy a emočně je podporují. Altruizmus ve skupině podporuje rovněž
rozvoj pro-sociálního chování v životě klienta mimo skupinu. Altruizmus je také základním
stavebním kamenem skupinové koheze.
5.

Korektivní rekapitulace primární rodiny

Tento jev ve skupinách by se dal přirovnat takzvanému přenosu v individuální psychoterapii.
Většina členů skupiny si sebou přináší negativní zážitky z minulosti, především z dětství
v původní rodině, jež omezují jejich vztahové možnosti a proto se k terapeutům a případně
k některým členům skupiny můžou vztahovat podobně jako k důležitým osobám ve svém životě
v minulosti. Na skupině se vztahová patologie neposiluje, ale naopak pojmenuje a nastává
korektivní emoční zkušenost - klient má příležitost pochopit mnohé příčiny svých problémů
a získat náhled.
6.

Rozvoj sociálních dovedností

Nejde zde jenom o nácvik nových anebo těžkých situací (používá se například v KBT), ale
také o získání důležité zpětné vazby na styl chování, komunikace a vůbec bytí s druhými, tato
zpětná vazba může mít pro některé členy výrazně objevný a prospěšný charakter - například
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když zjistí, že si některé ze svých problémů v mezilidských vztazích způsobují sami naučeným
vzorcem chování, který si ani pořádně neuvědomují.
S. Kratochvíl (2009) tento faktor nazývá „Zpětná vazba, konfrontace“, a vysvětluje jej pomocí
fenoménu slepé skvrny: „Zpětná vazba znamená, že jedinec dostává informaci od druhých, jak
na ně působí jeho chování. Ti, co jsou mimo nás, mohou být významným zdrojem řady
informací o nás, které nám nejsou přímo dostupné, jsou jakoby v oblasti ´slepé skvrny´ našeho
vnímání… zatímco při sebeodhalení jedinec odkrývá něco sám ze své tajné skrývané oblasti, při
zpětné vazbě se dovídá něco od ostatních ze své slepé oblasti, co sám nevidí a co na něm vidí
jiní. Tím se jeho slepá oblast zmenšuje“ (Kratochvíl, 2009, s.162).
7.

Napodobující chování

Zejména v raných fázích terapie může členovi skupiny pomoci identifikace s jinými členy,
kteří dle jeho mínění své problémy zvládají lépe. Členové skupiny se také často identifikují
s psychoterapeuty. Napodobení reakcí jiného člena skupiny může klientům umožnit vyzkoušet si
jiné role, aby pak mohli najít tu, která je jejich, která jim nejlépe sedí: " Zjistí, kdo nejsou, což je
krokem k tomu, aby zjistili, kdo jsou" (Yalom & Leszcz, 2007, s. 37).
8.

Interpersonální učení

Už ze samotné povahy skupinové psychoterapie plyne, že základ skupinové práce spočívá
v interakcích mezi členy skupiny. Zde si každý klient může prožít a uvědomit, jaké jsou jeho
typické reakce na druhé lidi, čím ho někteří například rozčilují anebo zúzkostňují. Klienti sledují
a hodnotí vztahy dalších členů skupiny mezi sebou a samozřejmě také vztahy těchto členů
s terapeuty.
Po čase si klient možná všimne, že některé jeho postoje k druhým lidem nesedí anebo přímo
odporují postojům zbytku skupiny. Pokud je atmosféra ve skupině bezpečná a podporující (viz
část o skupinové kohezi), má příležitost toto své vztahování prozkoumat. Uvědomění si, že
postoje k druhým členům skupiny můžou být ovlivněné zážitky z minulosti, může být pro člena
skupiny zdrojem uvolnění. Když po otevřeném vyjádření pocitů k druhému člověku ve skupině
nenásleduje reakce, na kterou je klient navyklý, otevírá se prostor pro korektivní emoční
zkušenost.
Konflikty ve skupině jsou velmi důležité, fungují totiž jako katalyzátor interpersonálního
učení: " Když tedy vidím dva členy skupiny v konfliktu, věřím, že vznikla výtečná možnost, že
se jeden pro druhého stanou v průběhu terapie velmi důležitými." (Yalom & Leszcz, 2007,
s. 48).
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9.

Skupinová soudržnost

Soudržnost (koheze) skupiny má pro fungování skupinové psychoterapie podobný význam,
jako má terapeutický vztah pro individuální psychoterapii. Vytváří rámec, ve kterém se teprve
mohou realizovat ostatní terapeutické faktory, vytváří bezpečnou půdu k tomu, aby se klienti
otevřeli, experimentovali, riskovali, připustili druhé k sobě blíž, "zapadli" do skupiny. Je to
vlastně individuální přitažlivost skupiny pro její členy. Běžně se skupinová soudržnost také měří
jako součet jednotlivých individuálních přitažlivostí, společně s hodnocením skupinové
atmosféry. Skupina, která má dobrou soudržnost, pracuje mnohem efektivněji: má lepší
docházku, hlídá si skupinové normy a má "skupinového ducha".

10. Katarze
Katarze pracuje ve prospěch jak skupinové, tak i individuální psychoterapie. Pro klienty je
úlevou, když můžou uvolnit své emoce, odreagovat se, zkrátka "vypustit to ven". Katarze je
vysoce nápomocná například při zpracování zážitků z těžkých životních situací. Také pro faktor
katarze platí, že podmínkou aby proběhla, je bezpečná, přijímající atmosféra skupiny.
11. Existenciální faktory
I.Yalom je známým příznivcem existenciálního přístupu v psychoterapii, asi i proto na závěr
svého seznamu faktorů (a přiznává, že dodatečně) zařadil také existenciální faktory. Teoreticky
zde čerpá z filozofie M. Heideggera, S. Kierkegaarda, J.P. Sartra, A. Camusa a dalších
existencialistů.
Jde vlastně o souhrn toho, co si v jisté fázi života potřebuje uvědomit každý, i zdravý člověk:
přiznat si, že tomu, co je pro něj v životě nejdůležitější, věnuje příliš málo času, uznat svou
konečnost, vnitřně, do hloubky pochopit, že za svůj život je plně zodpovědný jedině on sám,
a nakonec, že je na to vlastně sám. Díky účasti na skupině tak může klient prohloubit své
pochopení lidské existence a změnit pohled na svůj vlastní život, žít autentičtěji. 3

3

V existenciální psychoterapii, rozšířené hlavně v USA, jako i v daseinsanalýze, je autentičtější život vlastně hlavním cílem

psychoterapie. Je to to, o co především v psychoterapii jde. Proto se nám může zdát divné, že existenciální problematiku Yalom uvádí
jako jeden z faktorů. Vysvětluji si to tím, že Yalomova teorie je určená širokému publiku psychoterapeutů všech teoretických škol, ze
kterých většina s existenciální problematikou přímo nepracuje. Autor se podle mě snaží upozornit a zviditelnit tuto tématiku, protože
je přesvědčený, že psychoterapeuti by s ní měli umět pracovat bez ohledu na své teoretické zaměření.
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Shrnutí k terapeutickým faktorům dle I. Yaloma a M. Leszcze:
Autoři zdůrazňují, že zmíněné terapeutické faktory je stále nutno vnímat jako teoretické
konstrukty, které byly vytvořeny na základě klinického pozorování, diskusí s mnohými
odborníky a potvrzovány průběžně systematickým výzkumem. Tyto faktory nemohou působit
odděleně, ale působí vždy společně s dalšími faktory a jejich důležitost se intraskupinově
a intraindividuálně liší. Pořadí faktorů závisí například i na fázi vývoje skupiny, osobnostních
rysech pacientů a typech jejich potíží: "Přestože některé terapeutické faktory můžeme nalézt
v každém typu skupinové terapie, každá skupina se liší v jejich vzájemné souhře a důrazu na
některé z nich. Krom toho jednotliví klienti stejné skupiny mohou mít užitek z velmi odlišných
kombinací různých faktorů." (Yalom & Leszcz, 2007)
Výzkumy také naznačují, že když jsou terapeuti tázáni, které faktory nejvíce působí v jejich
skupině, často upřednostní jiné faktory než jejich klienti. To je taky jeden z hlavních možných
přínosů výzkumu terapeutických faktorů.

2.4 Navazující výzkum terapeutických faktorů skupinové
psychoterapie
Na teorii jedenácti faktorů, představenou v předchozí kapitole, navázalo mnoho dalších autorů
(Bloch & Crouch,1985, cit. dle Jániš 2010; Fuhriman et al., 1986; Lese & MacNair-Semands,
2000). Někteří se pokusili vytvořit svůj vlastní seznam faktorů (Kivlingan at al, 1996; Dierick
& Lietaer, 2008), jiní ověřovali Yalomovu teorii v různých podmínkách praxe skupinové
psychoterapie.
Přístupy ke zjišťování anebo měření terapeutických faktorů jsou v zásadě dvojího druhu.
Zaprvé je to metoda kritických událostí - klient je požádán, aby popsal pro něho nejdůležitější
situaci, která nastala v průběhu skupiny, záznam je následně kódován do jednotlivých kategorií
(faktorů) nezávislými vyškolenými osobami. Tato metoda bývá označována i jako nepřímý
přístup. Druhou možností je přímý přístup, který se ptá klientů, co jim ve skupině nejvíce
pomohlo. Zde patří metoda Q-třídění, anebo i zjednodušená dotazníková metoda, ve kterých se
přímo zjišťuje pohled členů na dění ve skupině.
I.Yalom použil na měření faktorů metodu Q-třídění, které se budu podrobněji věnovat
v praktické části. Po Q-třídění následoval polostrukturovaný rozhovor, který upřesnil výsledky
a taky zkoumal další možné vlivy na změnu klienta dosaženou v terapii.
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Nevýhodou této metody je její časová náročnost, rovněž i jistá metodologická nepřesnost.
Některé faktory se navzájem částečně překrývají a nemohou existovat odděleně (Fuhriman et al.,
1986), a je pravděpodobné, že za tímto množstvím faktorů existuje menší počet skrytých
dimenzí.
Z těchto předpokladů vychází také výzkum skupiny K. Lese, R. MacNair-Semands, J. Joyce
a dalších, (Lese & MacNair-Semands, 2000; MacNair-Semands et al. 2010; Joyce et al. 2011),
ve kterém nejdřív navrhli dotazník původních 11 terapeutických faktorů s 99 položkami
(Therapeutic Factors Inventory, TFI), který byl později redukován na 44 položek. Konečně
v nejaktuálnějším výzkumu, který byl podpořen grantem AGPA, byly několikastupňovou
faktorovou analýzou a opakovaným ověřováním položek určeny nové čtyři základní faktory,
které by měly, pokud bude teorie potvrzena a přijata širokou vědeckou obcí, nahradit dnešní
všeobecně uznávanou teorii jedenácti faktorů.
Poslední verze dotazníku TFI - S dle J. Joyce (2011) má 19 položek a měří tyto základní
faktory:
1.

Získávání naděje (Instillation of hope)

Tento faktor reprezentuje určitou motivaci ke zlepšení, pocit "může mi být líp". Mnohokrát
bylo dokázáno, že naděje má mohutnou léčivou sílu. Dle autorů se tento faktor projevuje hlavně
v začátcích psychoterapie. Nejde jenom o Yalomovo dodávání naděje, faktor kombinuje také
položky z původního faktoru univerzality. Uvědomění si toho, že je klient na tom stejně jako
ostatní, může výrazně zvýšit jeho pozitivní očekávání a tak přispět ke zlepšení.
2.

Bezpečné vyjádření emocí (Secure Emotional Expression)

Nejedná se zde jenom o katarzi - nutnou podmínkou, aby katarze mohla proběhnout, je
ustavení bezpečného a přijímajícího klimatu ve skupině. Faktor je kombinací položek katarze,
skupinové soudržnosti a altruizmu. "Bezpečné vyjádření emocí odráží pocit propojení s dalšími
členy skupiny

a může být indikátorem komfortu ve skupině. Nalezení bezpečí prostřednictvím

tohoto pocitu přináležení ke skupině může dopomoci větší otevřenosti a upřímnosti." (MacNairSemands, 2010, s.269).
3.

Uvědomění si vlivu vztahů (Awareness of relational Impact)

Člen skupiny si uvědomuje jaký vliv má jeho vysílaná i přijímaná komunikace. Tento faktor
obsahuje Yalomovo interpersonální učení, ale také porozumění vlivu rodiny na jeho součastné
vztahy ve skupině i mimo ní. Je to faktor učení, který v podstatě odráží získávání vhledu.
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4.

Sociální učení (Social Learning)

Čtvrtý faktor je také faktorem učení, prezentuje dovednosti, které člen skupiny získal
v sociálním mikrokosmu skupiny. Pomocí procesů jako sledování a napodobování ostatních,
uvědomění si podobnosti se vztahy venku, mimo skupinu, a procvičování, jak vyjádřit svoje
pocity a myšlenky, se členové skupiny učí efektivním strategiím sociálních interakcí. Tento
faktor je ukazatelem toho, že klient se již přesouvá od učení k akci - ke zlepšení vztahů ve svém
životě.
Dotazník TFI - S má uspokojivou konstruktovou i predikční validitu (MacNair-Semands et
al., 2010; Joyce et al., 2011). Validita dotazníku TFI - S byla testována na vzorku 435 klientů
z 52 rozdílných terapeutických skupin. Nicméně autoři vyzývají širokou vědeckou obec
k dalšímu testování.
Na podporu této nové teorie terapeutických faktorů svědčí také fakt, že výsledky jsou blízké
závěrům jiných výzkumů, kde sice autoři nevycházeli přímo z Yalomova rozdělení, ale přišli
s podobným seznamem několika málo faktorů. Například Kivlighan et al. (1996) metodou
kritických událostí uvádí faktory: 1. emoční uvědomění - vhled, 2. vztahové klima ve skupině,
3. zaměření na sebe versus na ostatní, učení od ostatních a 4. změna chápání problémů, řešení
problémů a změna chování.
V jiném výzkumu P. Dierick & G. Lietaer (2008) postupovali způsobem sestavení vlastního
dotazníku 155 položek (výroků), které pak prezentovali vzorku 489 respondentů ze 78
psychoterapeutických skupin. Výsledkem bylo sedm faktorů ve dvou základních dimenzích:
dimenze I. Vztahové klima: 1. Koheze, 2. Potvrzení interakcí, 3. Katarze; dimenze
II. Psychologická práce: 1. Náhled a progres, 2.

Zážitky pozorování, 3. Získání směru,

4. Konfrontace v interakcích.
Bude zajímavé sledovat, jak se dál tento výzkum vyvine a jestli některá teorie bude přijata
jako definitivní. Vzhledem k jednoduchosti dotazníku TFI-S, který má 19 položek (v porovnání
se 155 položkami již zmíněné studie Diericka a Lietaera, anebo vzhledem k časové náročnosti
metody kritických událostí) se dá předpokládat, že mezi psychoterapeuty i výzkumníky bude
TFI-S používán častěji.
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2.5 Kombinace zkoumání účinnosti a procesu v skupinové
psychoterapii
Tzv. process-outcome výzkum je kombinací metod měření účinnosti a zkoumání procesu
skupinové psychoterapie, především skupinové koheze a terapeutických faktorů, poskytuje větší
možnost poznání fungování skupinových jevů. Tento typ výzkumů je dle N. Kanase
& L. Greeneho (2003) prozatím méně častý, protože je náročný na administraci i zpracování.
Platí zde všechna doporučení pro měření účinnosti psychoterapie (viz kapitola 1.1), ideálně by
měly být použity minimálně tři - čtyři nástroje měření, které reflektují různé dimenze
terapeutické změny, a zároveň vybraná metoda zkoumání procesu. Dle autorů by ideálně
všechny procesové výzkumy měly být propojeny se zkoumáním efektu, základní otázka
takového výzkumu by měla být: „Jaký vliv má vnitřní svět skupiny na psychický stav klientů na
konci léčby?“ (Kanas & Greene, 2003, s. 132).

2.6 Q metodologie
Q třídění, které použil I. Yalom ke studiu terapeutických faktorů, a jímž se zabývám
i v praktické části, je součástí takzvané Q metodologie. V této kapitole se pokusím načrtnout
základní výhody této metodologie, možnosti použití a doporučený postup.4
Za objevitele Q metodologie se považuje W. Stephenson (spolupracovník Ch. Spearmana,
objevitele faktorové analýzy), který ji v roce 1935 prezentoval v časopise Nature. Původní název
metody byl „invertovaná faktorová analýza“. Q metoda se stala populární zejména v posledních
letech, a to především mezi příznivci sociálně - konstruktivistických teorií, jako nástroj na
zjišťování subjektivních pohledů, přesvědčení, postojů a názorů jednotlivých respondentů
(Bošanský & Fulková, 2009).
Zajímavé jsou možnosti použití Q metodologie v psychoterapii. Dle W. Rogersové
a P. Dysona (2012) může sloužit při hlubších případových studiích na zjištění subjektivních
percepcí, názorů, sebehodnocení, aspirací klientů, a to „zmapováním subjektivity klienta
v průběhu času nebo z různých pohledů jeho duševního života.“ (Rogers & Dyson, 2012, s. 199).

4

I. Yalom ale neprovedl kompletní Q metodologii. Podle mně dostupných zdrojů použil jen její některé části,
především Q distribuci a postup Q třídění. Postupoval vlastně opačně – k předem stanoveným faktorům vytvořil
výroky, které respondenti třídili. Takto je jeho technika používaná dodnes.
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Podstatou Q metody je, že respondentovi je předložena množina výroků, takzvaný Q vzorek,
které by měly obsáhnout celé spektrum možných názorů na dané téma, a respondent tyto výroky
zařazuje do několika kategorií od kladných (např. „souhlasím“), přes neutrální až po záporné
(„nesouhlasím“). Rozdělení výroků v kategoriích je limitováno počtem, většinou jako kvazinormální rozdělení (viz obrázek č.1).
Obrázek č. 1. Q distribuce
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Základní pojmy Q metodologie dle Dle W. Rogersové a P. Dysona (2012):
Q vzorek (Q set)
Samotná příprava Q vzorku vyžaduje analýzu diskursu, Q set by měl obsáhnout všechny
možnosti toho, co může být řečeno nebo myšleno o daném tématu: můžou to být i kresby,
novinové články a podobně, nejpoužívanější jsou ale výroky. Zdrojem položek do Q setu mohou
být dle Bošanského a Fulkové (2009) jak autentická vyjádření respondentů, nasbíraná
v předvýzkumu (používají se rozhovory nebo fokusní skupiny), tak i výroky převzaté
z odborných pramenů. Po sběru všech výroků následuje jejich třídění s cílem odstranit duplicity,
výroky negující nebo ty, které obsahují víc než jednu základní myšlenku, také výroky vágní
a nejednoznačné. Cílem je mít Q vzorek složen z položek deskriptivních, jasných
a srozumitelných. Následuje vytřídění výroků tak, aby byl dosažen cílový počet.
Velkost Q vzorku není striktně daná, literatura uvádí nejběžněji rozmezí od 30 do 60 položek.
Doporučuje se finální Q vzorek ještě několikrát otestovat na duplicity a rovnoměrné rozložení
výroků mezi akceptovatelné a neakceptovatelné.
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Q distribuce (Q grid)
Q distribuce je stanovení počtu kategorií od maximálního souhlasu do maximálního
nesouhlasu, kategorie jsou odstupňovány (viz obrázek č. 1). Každá kategorie má stanovený počet
položek, které by měly být dodrženy (je to dáno zejména obmezeními následných počítačových
programů, ve kterých budou data zpracovaná). Maximální počet kategorií není limitován, běžně
se ale používá nejvíce 13 kategorií (od -6 do +6).
P - vzorek (P set)
Jedná se o vzorek respondentů, kteří se budou účastnit Q třídění. Velikost počtu respondentů
v Q metodologii není tak důležitá, běžně se pracuje s počtem od pěti do padesáti , ale existují
i studie, kde byl jenom jeden respondent, který uskutečnil Q třídění z vícero různých pohledů.
Důležitý je především výběr respondentů, cílem je názorová pestrost: „Účastníci Q studie nemají
být vybíráni reprezentativně (jak bylo již řečeno – reprezentativní má být Q vzorek), ale
strategicky: optimalizovat příležitosti pro identifikaci různorodých diskursů.“ (Rogers & Dyson,
2012, s. 201).
Q třídění (Q sort)
Q třídění je roztřídění výroků do Q distribuce. Probíhá většinou tak, že respondent dostane
výroky na kartičkách a umísťuje je na tabuli, na které jsou vyznačeny kategorie Q distribuce
a počet kartiček v každé kategorii. V dnešní době už ale existuje i několik internetových aplikací,
které umožňují online Q třídění. Je to úspora času, ale výzkumníci pak přijdou na druhou stranu
o cenné zážitky spojené s observací respondentů a s jejich reakcemi. Často po Q třídění
následuje rozhovor, zejména za účelem objasnění důvodů rozdělení výroků. Tyto rozhovory mají
velký význam pro závěrečnou interpretaci faktorů.
Zpracování dat v Q metodologii
Invertovaná faktorová analýza, která je podstatou zpracování dat Q metody, na rozdíl od
původní faktorové analýzy pracuje s celými Q sety - hledá podobnosti mezi jednotlivými
tříděními (zjednodušeně řečeno - hledá lidi, kteří mají podobnou strukturu názorů na danou věc).
Proměnnou jsou tady respondenti, ne výroky. "Souboru výroků se tedy ´předloží´ skupina
subjektů / respondentů a následně se korelují všechny participující subjekty anebo všechny jimi
tříděné prvky navzájem" (Bošanský & Fulková, 2009, s.1).
Zpracování dat probíhá v několika krocích v některém z dostupných programů (například
SPSS), ale již existují i tzv. freeware programy, které jsou volně ke stažení, např. PQmethod.
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Výsledkem první fáze analýzy je identifikace faktorů - obvykle jsou tři až čtyři, málokdy
více než sedm. Na základě grafického zobrazení prostřednictvím programu se faktory „rotují“
a hledají se ilustrativní Q třídění (exemplificatory Q sort). Jde o třídění respondentů, jejichž
skladba názorů na dané téma koreluje právě jenom s daným faktorem. Následně v poslední fázi
výpočtů se vytváří nejlepší možný odhad rozložení výroků pro každý faktor, to je pak podkladem
pro jejich interpretaci.
Některé výsledky nepřekvapí, ale většinou se dle W. Rogersové a P. Dysona (2012) ukáže
minimálně jeden nový faktor, který výzkumníkovi nedává smysl, je těžké jej uchopit. Zde se
doporučuje využít možnosti hloubkového rozhovoru s respondenty, kteří mají v daném faktoru
vysoké skóre a objasnit jejich stanoviska.
Q metodologie je dle W. Rogersové a P. Dysona (2012) často mylně považována za
kvantitativní metodu výzkumu, protože pracuje s čísly a zpracování dat v Q metodologii je velmi
podobné kvantitativním metodám. Dle autorů jde ale o primárně kvalitativní metodologii, která
je svým přístupem blízká narativní analýze, analýze diskursu anebo fenomenologickému
výzkumu.
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3 Praktická část
V praktické části práce se budu zabývat překladem a prvotním ověřením použití dvou
metodik na měření terapeutických faktorů skupinové psychoterapie, které se používají
v zahraničí. Jedná se o metodu Yalomova Q - třídění a o dotazník Terapeutických faktorů
(Therapeutic Factors Inventory – short form TFI -S).

3.1 Překlad metod
Metoda Yalomova Q - třídění
Práce obsahuje dva různé překlady metody Yalomova Q třídění. Jedna verze je převzata
z monografie I. D. Yaloma a M. Leszcza (1997) s odborným překladem H. Drábkové
a M. Hajného. Druhá verze byla vyhotovena profesionálním překladatelem, specializovaným na
odborné překlady v oboru psychologie.
Tyto dvě verze se lišily v každém z 60 výroků (viz příloha č. 5.). Bylo tedy provedeno
porovnání a navržena „kompromisní“ třetí verze znění položek. Tyto položky byly
administrovány respondentům a byly zaznamenány všechny jejich připomínky a návrhy
na vylepšení.

Dotazník terapeutických faktorů
Pro potřeby práce byly vyhotoveny dvě verze překladu. Jeden překlad byl pořízen
profesionálním překladatelem, specializovaným v oboru psychologie Studio FUCHS, s.r.o.
Druhy překlad byl pořízen mnou. Tyto dvě verze byly porovnány, byly shledány minoritní
rozdíly v překladu a tyto rozdíly byly zapracovány, viz přílohy č. 2. a č. 3.
Bylo by korektnější, kdyby tato třetí verze dotazníku byla ještě následně přeložena zpětně do
angličtiny rodilým mluvčím. Tento překlad se pak zasílá autorům původního dotazníku na
schválení, případně k diskusi nad navrženými změnami.5 Pro účely této práce však pracuji
s prozatímní třetí verzí dotazníku.

5

Původní autoři dotazníku TFI-S byli osloveni emailem, souhlasili s českým překladem dotazníku a neměli žádné
požadavky na zpětný překlad.
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3.2 Výzkumný vzorek
Výzkumný vzorek v celkovém počtu N = 31 tvořily dvě skupiny respondentů:
a) klienti kliniky ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., navštěvující
dlouhodobé psychoterapeutické skupiny. Teoretické zaměření psychoterapeutických
skupin bylo daseinsanalytické, diagnózy klientů smíšené. N = 12
b) čerství absolventi (do 1 roku od ukončení) a frekventanti psychoterapeutických výcviků
smíšeného teoretické zaměření (Gestalt, SUR, Pesso / Boyden, Daseinsanalýza). N = 19
Pro prvotní ověření metody bylo Q třídění administrováno třem respondentům z každé
skupiny. Test TFI-S byl administrován všem respondentům.

3.3 Průběh a výsledky měření
V této části se zaměřím zejména na popis postupu měření u jednotlivých nástrojů a na reakce
respondentů na předložené nástroje. Komentuji také jejich připomínky ke znění některých
položek a případné problémy, které se vyskytly při administraci.

3.3.1 Q třídění

I.D. Yalom a M. Leszcz (2007) popsali svou metodu Q třídění, kterou použili za účelem
výzkumu terapeutických faktorů skupinové psychoterapie ve své slavné monografii „Teorie
a praxe skupinové psychoterapie“. V této práci postupuji dle popsané metodologie.
Za účelem přípravy Q třídění bylo v původním výzkumu dle autorů sestaveno 60 výroků,
které charakterizovaly jednotlivé terapeutické faktory. „Seznam výroků prošel několika verzemi
a byl konzultován s několika zkušenými skupinovými terapeuty.“ (Yalom & Leszcz, 2007,
s. 95).
Q třídění obsahuje dvanáct faktorů, protože faktor interpersonálního učení je zde rozdělen na
dva: interpersonální učení vstup a interpersonální učení výstup. Názvy některých faktorů se
mírně liší od později publikované teorie, ale jejich význam zůstává stejný.
Příprava Q třídění
Jednotlivé výroky dle třetí verze překladu (viz příloha č.5.) byly vytištěny na lepících kartičkách
(4x5 cm). Byla připravena tabule s kategoriemi (Q distribuce), a to v rozdělení:
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Tabulka č. 1: Q distribuce (Yalom & Leszcz, 2007, s. 95)
Kategorie

Počet karet

Nejvíce mi ve skupině pomohlo

2

Výrazně mi pomohlo

6

Velmi mi pomohlo

12

Pomohlo mi

20

Pomohlo mi trochu

12

Pomohlo mi málo

6

Nejméně mi pomohlo

2

Administrace Q třídění
Samotná administrace Q třídění probíhala formou individuálních sezení s respondenty,
v oddělené místnosti, v následujících krocích:
1.

Respondentům byl vysvětlen cíl a obsah výzkumného šetření a předložen k podpisu
informovaný souhlas (formulář souhlasu viz příloha č. 6).

2.

Respondenti byli požádáni, aby si pozorně přečetli všechny kartičky, kvůli orientaci
v typu výroků.

3.

Během Q třídění byli respondenti opakovaně podpořeni k tomu, aby dle chuti
komentovali obsah výroků, a také jestli výroku rozumějí, anebo by jej radši
přeformulovali svými slovy.

4.

Následně byli instruováni začít kartičky rozdělovat do kategorií - ideální je nejdříve
rozřadit kartičky jen do tří skupin: pomohlo / neutrální / nepomohlo.

5.

V další fázi rozdělovali už do přesných kategorií, začínat by měli od extrémních kategorií
a na závěr se dostanou ke kategoriím neutrálním.

6.

Respondenti byli požádáni, aby se ještě jednou nad svým rozdělením zamysleli
a případně ještě kartičky přesunuli dle potřeby.

7.

Po Q třídění následoval krátký rozhovor, který se zaměřil zejména na příčiny výběru
extrémních kategorií (nejvíce pomohlo a nejméně pomohlo).

Vyhodnocení
Vyhodnocení Q třídění spočívalo v přiřazení bodových hodnot jednotlivým výrokům
a vytvoření průměrné hodnoty u každého faktoru. Následně bylo vypočteno pořadí důležitosti
faktorů jak pro každého respondenta, tak i pro obě skupiny respondentů. Výsledky jsou
znázorněny v grafu č. 1 a podrobně také v tabulce v příloze č.7.
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Graf č.1: Terapeutické faktory ve skupinách klientů a účastníků výcviku
Vedení
Univerzalita
Učení - výstup
Učení - vstup
Sebepoznání
Rekapitulace rodiny
Naděje
Koheze
Katarze
Identifikace
Existenciální faktory
Altruismus

Výcvik
Pacienti

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Z grafu č.1 je zřejmé, že pro skupinu respondentů z výcviku jsou důležitější faktory
sebepoznání, existenciální faktory, katarze, faktory učení a altruizmus. Pacienti naopak vidí větší
přínos v univerzalitě („jsme na jedné lodi“), dodávání naděje a vedení, i pro ně je ale velmi
důležité sebepoznání. Pro obě skupiny byly důležité také existenciální faktory.
Zajímavé je také podívat se na nejoblíbenější položky. V celém souboru se na nejvyšších
příčkách umístila položka: „Objevil jsem a také přijal některé dosud neznámé, nebo nepřijatelné
stránky sebe sama“, což je v souladu s výsledky I. Yaloma, tato položka je klienty zdůrazňována
jako nejdůležitější v procesu psychoterapie (Yalom & Leszcz, 2007, s. 98).
Tabulka č. 2: Položky Q třídění, které respondenti hodnotili jako nejdůležitější
FAKTOR

Položka

Průměr

Sebepoznání

Objevil jsem a také přijal některé dosud neznámé nebo
4,86
nepřijatelné stránky sebe sama.

1

Sebepoznání

Dozvěděl jsem se něco o tom, proč přemýšlím nebo se
cítím právě takto (zjistil jsem totiž něco o příčinách a
zdrojích svých potíží).

4,43

2

Existenciální faktory

Uvědomil jsem si, že z některých lidských bolestí a
smrti v konečném důsledku není úniku.

4,43

2

Učení - vstup

Zjistil jsem, že někdy matu druhé lidi tím, že neříkám
to, co si opravdu myslím.

4,29

3

Univerzalita

Zjistil jsem, že jsem na tom stejně jako ostatní.

4,29

3

Koheze

Odhalil jsem o sobě problematické věci a druzí ve
skupině mě i přesto pořád brali.

4,29

3

Koheze

Patřil jsem ke skupině a ta mně přijala.

4,29

3
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Pořadí

Komentáře k administraci a vyhodnocení Q třídění:
Administrace u všech respondentů probíhala v pořádku, jediným rušivým faktorem byl
omezený čas. Všem respondentům bylo na začátku sděleno, že třídění bude trvat přibližně 30
minut. Nicméně, první pacientka nebyla moc sdílná a Q třídění zvládla za 20 minut v podstatě
bez komentáře (na moje dotazy odpověděla většinou jednoslovně anebo úsměvem). Druhá
pacientka téměř každý výrok nějak krátce komentovala a Q třídění jí zabralo 35 minut, zatímco
třetí pacientka, značně utlumená léky, potřebovala na Q třídění 1 hodinu. Respondentům
z výcvikové skupiny zabralo třídění 25 až 30 minut.
Jako problém se ukázalo, že některé položky Q vzorku jsou téměř identické, například:
„Ostatní členové skupiny mi říkali, co mám dělat“ a „Ostatní mi něco navrhli, nebo poradili, co
mám udělat“. Dále položky: „Práce ve skupině mi pomohla pochopit problémy, které jsem
v minulosti míval s rodiči, sourozenci nebo jinými pro mě důležitými lidmi“ versus „Skupina mi
pomohla porozumět tomu, jak to bylo u nás doma, když jsem vyrůstal“. To snižuje sílu daného
faktoru – při administraci se ukázalo, že pokud respondent danou položku zařadil vysoko,
následně její kopii zařadí zpravidla do nižší kategorie, aby se neopakoval. V tomto případě se
jedná o faktory univerzalita a korektivní rekapitulace primární rodiny.
V ostatních faktorech jsou ale všechny otázky výstižné a neopakují se, oslovují respondenta
svým specifickým významem. Tyto faktory jsou tak zjevně zvýhodněné, mají větší sílu.
Otázkou je, jak se postavit k položkám, které si sice respondent vysoce cení, říká, že by to
chtěl udělat, ale zatím ještě toho není schopen. Popsaná situace nastala u položky „Byl jsem
schopen říct, co mi vadí, namísto toho, abych to držel v sobě“ - pacientka č. 2. umístila tuto
položku do nízké kategorie s komentářem: „To bych chtěla jednou umět, ale to je právě můj
problém“.
Stejná pacientka při položkách faktoru altruismus („Dával jsem přednost potřebám druhých
před svými“; „Zapomněl jsem na sebe a přemýšlel jsem o tom, jak pomoci druhým“)
poznamenala, že „to dělá stále a právě se to potřebuje odnaučit“ a proto umístila tyto položky do
nízkých kategorií.6

6

Tato pacientka byla ze všech respondentů nejsdílnější a během Q třídění mě nechala nahlédnout do toho, jak „to má“
s psychoterapií. Klade si vysoké cíle, ale stále se ještě bojí úplně otevřít (ve skupině je 2,5 roku). Největší význam přikládá učení,
vedení, sebepoznání a nápodobě, terapeuti jsou pro ni velkou autoritou. Podle mě má již solidní náhled, ale stále ještě nevyužívá
plný potenciál skupiny, je víc věcí, kterých se bojí, a nedokáže o nich prozatím mluvit. Vstup do psychoterapeutické skupiny je
podle ní „nejlepší věc, kterou v životě udělala", skupina jí pomohla „fungovat v životě".
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Z výše uvedeného plyne, že respondenti do Q třídění promítají hodnocení sebe sama
v souvislosti s jednotlivými výroky, své cíle a také obavy. Několikrát se při výroku „Přejal jsem
styl a vystupování někoho jiného ze skupiny“ projevily obavy o to, aby to nevypadalo, že
respondent někoho napodobuje. Napodobování vyvolává zjevně negativní konotace (viz také
vyhodnocení dotazníku TFI-S).
Respondentka ze skupiny účastníků výcviku identifikovala faktor, který v základní teorii
terapeutických faktorů chybí. Je to vliv vztahů mezi členy skupiny, které se rozvíjejí i mimo
skupinu. Nejenom ve výcvikových skupinách dochází často k navázání blízkých vztahů s dalšími
členy skupiny. Tito členové se mohou potkávat i mimo skupinová sezení a jejich vztahy se
následně odzrcadlí i ve skupině. Tento jev může mít pozitivní vliv na další dění ve skupině
(a taky negativní, pokud dojde například ke sdílení informací, které jsou pak před skupinou
zamlčovány).
Q třídění – shrnutí:
Nebyly identifikovány žádné položky, které by bylo potřeba přeformulovat, dle všech
respondentů byly položky jasné a srozumitelné. Jistým problémem jsou opakující se položky
a také vysoký celkový počet položek (více viz diskuse).
3.3.2 Dotazník TFI-S
Dotazník byl administrován skupinám respondentů, kteří projevili zájem účastnit se na
výzkumném šetření a podepsali informovaný souhlas (viz příloha č. 6). Následně po administraci
dotazníku byli respondenti požádáni o jejich vyjádření ke znění položek, jestli všemu rozuměli,
a zdali by něco přeformulovali.
K vyhodnocení dotazníku byl použit statistický program SPSS 16.0, analyzovány byly zvlášť
skupiny pacientů a účastníků výcviku a následně také obě skupiny společně. Byly vytvořeny
skupinové proměnné, které představovali jednotlivé faktory, dle následujícího rozdělení:
Tabulka č. 3: Rozdělení položek v dotazníku TFI – S (Joyce et al., 2011, s. 218)

Faktor

Čísla položek TFI - S

Dodávání naděje

2, 8, 13, 16

Bezpečné vyjádření emocí

3, 5, 9, 11, 14, 17, 19

Uvědomění si vlivu vztahů

4, 6, 12, 15, 18

Sociální učení

1, 7, 10
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Základní charakteristika souboru je uvedena v tabulce č. 4. V obou skupinách převažovali počtem
ženy, průměrný věk byl mírně vyšší ve skupině pacientů.
Tabulka č. 4: Charakteristika souboru
Pacienti

Účastníci
výcviku

celkem

Počet

12

19

31

Muži

4

4

8

Ženy

8

15

23

Průměrný věk

38,3

31,7

34,3

Naměřené terapeutické faktory podle skupin respondentů7:
Tabulka č.5: Terapeutické faktory ve skupině pacientů
Průměr

Minimum

Maximum

σ

Pořadí

Dodávání naděje

5,48

3,50

7,00

1,17

2

Bezpečné vyjádření emocí

5,18

4,14

6,71

0,76

3

Uvědomění si vlivu vztahů 5,68

4,80

6,80

0,63

1

Sociální učení

2,00

6,33

1,27

4

3,75

Tabulka č.6: Terapeutické faktory ve skupině účastníků výcviku
Průměr

Minimum

Maximum

σ

Pořadí

Dodávání naděje

5,39

3,00

6,75

0,94

3

Bezpečné vyjádření emocí

5,41

4,14

6,43

0,59

2

Uvědomění si vlivu vztahů

5,56

3,40

6,40

0,71

1

Sociální učení

4,72

2,33

6,00

0,94

4

U obou skupin je identifikován faktor uvědomění si vlivu vztahů jako nejdůležitější. Zatímco
pro pacienty je druhý nejdůležitější faktor dodávaní naděje, pro účastníky výcvikových skupin je
až na třetím místě - to je pochopitelné vzhledem k povaze psychoterapeutického výcviku, kde
nejde primárně o zmírnění psychických potíží, ale o seberozvoj a sebepoznání. Faktor sociální
učení je až na čtvrtém místě, to může být do určité míry způsobeno otázkou č. 10 „Na skupině
občas něco odpozoruji a pak toto jednání napodobňuji“, která se umístila na posledním místě ve
skupině pacientů a na předposledním ve skupině účastníků výcviku (více viz rozbor položek).

7

Pro porovnání uvedu pořadí faktorů v studii TFI-S (Joyce et al., 2011): na vzorku 435 klientů denních stacionářů byly
ve 12 týdnu terapie naměřeny faktory: Dodávání naděje 4,83; Uvědomění si vlivu vztahů 3,59; Sociální učení 3,75;
Bezpečné vyjádření emocí 3,18.
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Na celém vzorku byla provedena částečná analýza reliability, a to výpočtem vnitřní
konzistence faktorů a analýzou korelace na úrovni faktorů i jednotlivých položek. Výsledky
korelace položek uvnitř faktorů jsou uvedeny v příloze č. 8.
Tabulka č. 7: Vnitřní konzistence faktorů
Vnitřní konzistence faktorů - Cronbach's Alpha
Pacienti

Výcvik

Všichni

Počet položek

Dodávání naděje

0,878

0,573

0,737

4

Bezpečné vyjádření emocí

0,601

0,361

0,459

7

Uvědomění si vlivu vztahů

0,319

0,677

0,519

5

Sociální učení

0,730

0,461

0,624

3

Crombachův koeficient alfa, který byl použit i při ověřování původní verze testu TFI-S (Joyce
et al., 2011), je jedním z nejčastěji používaných koeficientů pro hodnocení vnitřní konzistence
testů. Nabývá hodnot od 0 do 1, přičemž hodnoty od 0,8 jsou považovány za znak vysoké shody
položek (to znamená, že položky měří společný jev). Dle Řehákové (2006) jsou hodnoty alfa pod
0,60 nepřijatelné, mezi 0,60 – 0, 65 nežádoucí, mezi 0,65 – 0,70 nejmenší přijatelné, mezi 0,70 –
0,80 slušné, nad 0,80 velmi dobré.
Z tabulky č.7 je zřejmé, že vnitřní konzistence dle Crombachova koeficientu alfa je dostatečná
jenom pro první faktor dodávání naděje. Výsledek by měl být ovšem ověřen na větším vzorku,
aby bylo možné vyvozovat závěry ohledně reliability testu. Značný rozdíl mezi vnitřní
konzistencí faktorů u pacientů a u účastníků výcviku může být způsoben i tím, že test TFI - S je
primárně určen pro skupiny pacientů, dle dostupných informací dosud nebyl testován na
seberozvojových skupinách.
Pro ověření korelace položek v rámci jednotlivých faktorů byl použit Pearsonův korelační
koeficient r. Výsledky analýzy korelace uvnitř faktorů (příloha č. 8) rovněž ukazují, že zejména
faktor bezpečné vyjádření emocí obsahuje položky, které nemají vztah ani k celkovému skóre ani
k dalším položkám faktoru. Jedná se o položky č. 9 „Dojímá mne, jak lidé na skupině o sebe
pečují“ a č. 19. „Na skupině si mohu vylít srdce“. Tyto položky sice nebyly zmíněny při
administraci jako problematické, ale z analýzy korelace se dá usoudit, že si jejich význam mohli
různí respondenti vyložit jinak. Tyto zjištění bude potřeba vzít v potaz při dalších úpravách testu,
bylo by vhodné se zeptat respondentů, jak tyto položky chápou.
Dále byla ověřena případná závislost naměřených faktorů na pohlaví a věku. Zde nebyly
shledány statisticky významné hodnoty.
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Komentář k vybraným položkám dotazníku:
- Položka č. 10 – „Na skupině občas něco odpozoruji a pak toto jednání napodobňuji“
faktoru sociálního učení vyvolávala u respondentů smíšené pocity, slovo napodobování
vzbuzuje často negativní konotace.
- Jako dvojznačné byly identifikovány položky č. 1., 12., a 15., protože něco předjímají
a respondentům není jasné, kterou část souvětí mají hodnotit. Tyto výhrady ale sdělili
jenom dva respondenti (jeden z pacientské a jeden z výcvikové skupiny).
- Dále byla identifikována jako problémová položka č. 11, která nemá zcela jasný význam
Přehled problémových položek a návrhy změny jejich znění, které byly diskutovány
s respondenty:
Tabulka č. 8: Problémové položky a návrh nového znění
Původní znění:

Návrh nového znění:

1. Jelikož mám s ostatními členy
skupiny hodně společného, napadlo
mě, že bych mohl(a) mít něco
společného i s lidmi mimo skupinu.

S členy skupiny mám hodně
společného, a to mě přiblížilo
i k lidem mimo skupinu.

10. Na skupině občas něco
odpozoruji a pak toto jednání
napodobuji.

Když na skupině pozoruji chování,
které se mi líbí, zkouším se tak
chovat také.

11. Členové skupiny mají víc
společného nežli rozdílného.

Na skupině je víc věcí, které nás
spojují, nežli rozdělují.

12. Je to sice překvapivé, ale přestože
skupina je mi potřebným zdrojem
podpory, naučil(a) jsem se také vetší
soběstačnosti.

I když občas potřebuji podporu od
skupiny, jsem teď soběstačnější.

15. Na základě upřímných reakcí ze
strany dalších členů skupiny
a terapeutů se hodně dozvídám o
tom, jak působím na ostatní lidi.

Díky otevřenosti členů skupiny
a terapeutů se hodně dozvídám o
tom, jak působím na lidi.

Shrnutí k dotazníku TFI-S:
Dotazník je potřeba dále upravit a testovat na větším vzorku. Bylo identifikováno pět položek,
které byly zavádějící, případně těžko pochopitelné. K těmto položkám bylo po diskusi
s respondenty navrženo nové znění. Dále byly identifikovány položky č. 9 a 19., u kterých je
velmi nízká korelace s příslušným faktorem. Je potřeba ověřit jejich pochopení u respondentů.
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3.3 Diskuse
V průběhu teoretické studie a následného výzkumného šetření jsem narazila na některé otázky
a podněty, které ovlivňují použití daných metod. Základní omezení této práce představuje
velikost vzorky respondentů (n = 6 pro Q třídění, n = 31 pro TFI - S). Vyhodnocení interní
konzistence faktorů a korelace položek uvnitř faktorů dotazníku TFI-S nepřineslo očekávané
výsledky. To může být způsobeno limitující velikostí souboru, ale také tím, že znění některých
položek je nevhodné. Pro validaci české verze testu TFI-S by byl potřebný vzorek nejméně
N = 200 až 250, aby byl reprezentativní pro danou skupinu respondentů. Pro posouzení test retest reliability by bylo zapotřebí měření opakovat na stejném vzorku respondentů po uplynutí
určitého období. Navíc by bylo ideální měření faktorů zkombinovat s měřením účinnosti
psychoterapie, aby bylo možné ověřit predikční validitu dotazníku, t.j. jestli a jaký vliv mají
naměřené faktory na účinnost psychoterapie. Dále by bylo vhodné na větším vzorku provést
konfirmační faktorovou analýzu. Popsané výzkumné šetření je časově náročné a přesahuje
možnosti této práce. Pro vysvětlení je vhodné dodat, že v práci nešlo o samotné měření, ale
překlady metod, sondu a vytvoření předpokladů pro další výzkum.
Mezi nedostatky použité metody Q třídění patří především její náročnost pro respondenta.
Počet kartiček (60) je vysoký a některé výroky jsou si dost podobné, někteří respondenti měli
pocit, že se "v tom ztrácí". Bylo potřeba je často povzbuzovat a pomáhat jim. Ještě náročnější to
bylo u některých respondentů, kteří brali léky. Zejména pro jednu pacientku, která byla značně
utlumená (medikace, deprese), byl proces roztřídění kartiček do kategorií velmi namáhavý.
Metoda se celkově nehodí pro respondenty, kteří mají snížené kognitivní funkce, nebo mají
slabou motivaci k účasti na výzkumu. Vysoký počet kartiček vede také často k tomu, že poslední
kartičky již respondent nevnímá a snaží se úkol dokončit co nejrychleji, aby "to už měl za
sebou".
Jako omezení obou metod vidím také fakt, že faktory a výroky jsou předem dané. To omezuje
možnost respondentů, aby samostatně vyprodukovali své vlastní výroky. V souvislosti
s výzkumem terapeutických faktorů by bylo do budoucnosti zajímavé použít kvalitativní metody,
v této souvislosti mě napadá zejména již popsaná kompletní Q metodologie (včetně vytvoření
vlastního Q setu - sbírání původních výroků formou polostrukturovaných rozhovorů s klienty)
a také Interpretační Fenomenologická Analýza (IPA), ve které by se hloubkovým rozhovorem
zkoumal pohled respondenta na příčiny jeho úspěchu v psychoterapii a hlavní faktory, které mu
dopomohly ke změně.
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Další omezení se týká reliability a validity Yalomova Q vzorku a Q třídění. Jak jsem již
zmínila v kapitole č. 2, v následných výzkumech bylo naznačeno, že některé faktory se navzájem
částečně překrývají a nemohou existovat odděleně (Fuhriman at al, 1986), a je pravděpodobné,
že za tímto množstvím faktorů existuje menší počet skrytých dimenzí. Navíc dle R. MacNairSemands et al. (2010) bylo prokázáno, že méně než polovina Yalomova Q setu dosahovala
uspokojivou interní konzistenci. To byl také důvod pro hledání menšího počtu skrytých faktorů
v pozadí. Je možné, že dotazník TFI-S je tou konečnou odpovědí na tyto pochybnosti, to však
ukáže až další vývoj.
Poslední, a možná taky nejzásadnější, otázka se týká smyslu měření terapeutických faktorů
pro praxi psychoterapie. Jak naznačují sami I. Yalom & M. Leszcz (2007) - pro jednotlivé členy
skupiny funguje vždy něco jiného, dokonce každý z nich může stejnou situaci vyhodnotit jinak:
„Povaha našich dat o terapeutických faktorech je natolik subjektivní, že do určité míry omezuje
možnosti vědecké metodologie. Přesnost našich nástrojů a statistické analýzy bude vždy
limitovaná nepřesností našich vstupních dat - tím jak klienti hodnotí, co jim v jejich zkušenosti
se skupinovou psychoterapií nejvíc pomohlo.“ (Yalom & Leszcz, 2007, s. 92).
Terapeutické faktory pomáhají ke změně. Jejich měření má tedy význam zejména
v kombinaci s měřením dosažené terapeutické změny, to jest výsledku psychoterapie. Takto
navržené výzkumné plány se snaží zjistit, co a v jaké fázi skupině nejvíce pomáhá, i když za
cenu jistého zobecnění. Musíme si ale stále uvědomovat, že se pokoušíme „měřit a třídit
subjektivní dimenze, které se jen tak jednoduše nevejdou do objektivního a kategorizovatelného
systému“ (Lese & MacNair-Semands, 2000, s.305).
Dalším cílem výzkumníků, aktivních v tomto poli, je sestrojit jednoduchý nástroj měření
faktorů pro běžnou psychoterapeutickou praxi. Klinici - psychoterapeuti by ho mohli využívat
pro měření ve svých psychoterapeutických skupinách, a to by jim umožnilo operativně
přizpůsobit své intervence - každý z faktorů se dá cíleně posílit. A z tohoto pohledu měření
faktorů, i se svými omezeními, smysl má.
Také I. Yalom a M. Leszcz si na své pochybnosti odpovídají: „Obávám se, že empirický
výzkum v psychoterapii nám nikdy neposkytne jistotu, po které toužíme. Musíme se proto učit
žít efektivně s nejistotou. Naslouchat tomu, co nám říkají klienti, a zvažovat nejlepší dostupný
materiál, který poskytuje výzkum a inteligentní klinické pozorování“ (Yalom & Leszcz, 2007,
s. 93).
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4

Závěr
Ve své práci jsem se pokusila shrnout dosavadní vývoj ve výzkumu psychoterapie, se

zaměřením na aktuální stav zkoumání terapeutických faktorů skupinové psychoterapie.
Terapeutické faktory (nazývány často i jako účinné faktory, společné faktory) jsou dle mnoha
autorů tou hlavní hybnou sílou, která dopomáhá k dosažení terapeutické změny. Mezi
nejznámější propagátory terapeutických faktorů patří I. Yalom, který vytvořil také svou teorii
jedenácti terapeutických faktorů v skupinové psychoterapii. Tato teorie je sice široce uznávaná,
ale dodnes není definitivní. Vyvíjí se v mnoha výzkumných šetřeních, které se především snaží
redukovat počet faktorů a najít co nejelegantnější a nejjednodušší způsob jejich měření.
Pozornost byla věnována také etickým aspektům výzkumu v psychoterapii, jelikož
dodržování těchto zásad je potřebné především z pohledu respektu vůči účastníkům výzkumu.
Etika výzkumu je základem, na který je třeba myslet již při plánování výzkumného projektu.
Dále jsem se v teoretické části zaměřila i na vysvětlení Q metodologie, která sice zdánlivě se
zaměřením této práce nesouvisí, pochopení možností této metodologie však podle mě otevírá
nové pohledy i na testované Q třídění I. Yaloma. Především se nabízí otázka, zda by bylo možné
úplnou Q metodologii aplikovat ve výzkumu terapeutických faktorů.
V praktické části práce byly přeloženy a odzkoušeny dvě v zahraničí používané metody Q třídění I. Yaloma a nejnovější dotazník, který vychází z původních jedenácti faktorů Dotazník terapeutických faktorů. Důraz byl kladen na detailní popis metod a zaznamenání
komentářů a problémů při administraci těchto metod tak, aby práce mohla být případnou
metodologickou pomůckou pro příští výzkum. Jako důležité zjištění se ukázalo, že Q třídění má
sice četná omezení, se kterými je třeba v praxi počítat, ale i tak může přinést cenný vhled do
subjektivního prožívání skupinového procesu z pohledu respondenta. Podle mě by se tato metoda
mohla například aplikovat v případech, kdy by terapeut potřeboval nahlédnout "za" dění ve
skupině, v případě že skupina nepracuje tak, jak by očekával, případně by se dala využit
i v supervizi. V praktické části se také ukázalo, že české znění dotazníku TFI-S je ještě potřeba
dále vylepšovat, zejména je problémem dvojznačnost některých položek, tak jak byla
identifikována respondenty. Byly navrženy úpravy dotazníku, jeho poslední verzi by bylo
zapotřebí otestovat na větším vzorku.
Zkoumání procesu skupinové psychoterapie je podle mě fascinující oblastí výzkumu, které
bych se chtěla věnovat i ve svém dalším studiu. Tato práce pro mě představuje vhodné
východisko a cenný zdroj zkušeností.
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Přílohy
Příloha č. 1

Dotazník TFI – S, původní anglická verze

Therapeutic Factors Inventory-19

Name __________________________________

© R. MacNair-Semands, A. Joyce, J., G. Tasca, J. Ogrodniczuk, & K. Lese-Fowler (2010)
Please rate the following statements as they apply to your experience in your group by circling the corresponding number, using
the following scale:

1= Strongly Disagree to 7= Strongly Agree
1.

Because I’ve got a lot in common with other group members, I’m starting to
think that I may have something in common with people outside group too.

1

2

3

4

5

6

7

2.

Things seem more hopeful since joining group.

1

2

3

4

5

6

7

3.

I feel a sense of belonging in this group.

1

2

3

4

5

6

7

4.

I find myself thinking about my family a surprising amount in group.

1

2

3

4

5

6

7

5.

It’s okay for me to be angry in group.

1

2

3

4

5

6

7

6.

In group I’ve really seen the social impact my family has had on my life.

1

2

3

4

5

6

7

7.

1

2

3

4

5

6

7

8.

My group is kind of like a little piece of the larger world I live in: I see the
same patterns, and working them out in group helps me work them out in
my outside life.
Group helps me feel more positive about my future.

1

2

3

4

5

6

7

9.

It touches me that people in group are caring toward each other.

1

2

3

4

5

6

7

10. In group sometimes I learn by watching and later imitating what happens.

1

2

3

4

5

6

7

11. In group, the members are more alike than different from each other.

1

2

3

4

5

6

7

12. It’s surprising, but despite needing support from my group, I’ve also learned
to be more self-sufficient.

1

2

3

4

5

6

7

13. This group inspires me about the future.

1

2

3

4

5

6

7

14. Even though we have differences, our group feels secure to me.

1

2

3

4

5

6

7

15. By getting honest feedback from members and facilitators, I’ve learned a lot
about my impact on other people.

1

2

3

4

5

6

7

16. This group helps empower me to make a difference in my own life.

1

2

3

4

5

6

7

17. I get to vent my feelings in group.

1

2

3

4

5

6

7

18. Group has shown me the importance of other people in my life.

1

2

3

4

5

6

7

19. I can “let it all out” in my group.

1

2

3

4

5

6

7
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Příloha č. 2

Dotazník TFI – S, dvě verze překladu

č.
1.

překlad 1
Jelikož mám s ostatními členy skupiny hodně
společného, začínám si myslet, že bych mohl(a) mít
něco společného i s lidmi mimo skupinu.

překlad 2
Protože mám s ostatními členy skupiny hodně
společného, napadlo mě, že bych mohl mít něco
společného i s lidmi mimo skupinu.

2.

Od té doby, co jsem začal(a) chodit na skupinu, mi
moje situace už nepřipadá tak beznadějná.

Od doby co jsem vstoupil do skupiny mi přijde život
nadějnější.

3.

Tato skupina mi dává pocit sounáležitosti.

Cítím, že do tého skupiny patřím.

4.

Zjišťuji, že na skupině až překvapivě mnoho přemýšlím Na skupině překvapivě často přemýšlím o své rodině.
o své rodině.

5.

Nevadí mi, když se na skupině rozzlobím.

Je to v pořádku, když se na skupině rozzlobím.

6.

Na skupině si výrazně uvědomuji, jak má rodina
ovlivnila způsob mé komunikace a chování ve
společnosti druhých lidí.

Na skupině jsem pochopil jaký vliv měla moje rodina
na vztahy s druhými lidmi.

7.

Naše skupina je tak trochu jako malý výsek světa, ve
kterém žiji: pozoruji zde tytéž situace a jejich řešení ve
skupině mi pomáhá řešit takové situace v reálném
životě.

Naše skupina je jako malý svět: pozoruji zde stejné
situace a jejich řešení na skupině mi pomáhá zvládnout
je i v reálném životě.

8.

Díky skupině mám pozitivnější postoj k budoucnosti.

Díky skupině mám pozitivnější postoj k budoucnosti.

9.

Dojímá mne, jaký zájem o sebe lidé na skupině
vzájemně projevují.

Jsem dojatý z toho, jak lidé na skupině o sebe pečují.

10.

Na skupině občas něco odpozoruji a pak toto jednání
napodobuji.

Na skupině se občas něco naučím tím, že pozoruji a
pak toto jednání napodobím.

11.

Členové skupiny jsou si spíše podobní. Nejsou mezi
nimi příliš velké rozdíly.

Clenové skupiny mají více společného nežli
rozdílného.

12.

Je to sice překvapivé, ale přestože skupina je mi
potřebným zdrojem podpory, naučil(a) jsem se také
vetší soběstačnosti.

Je to překvapivé, ale i když stále potřebuji podporu
skupiny, naučil jsem se větší samostatnosti.

13.

Tato skupina je pro mě inspirací do budoucna.

Tato skupina je pro mě inspirací do budoucna.

14.

I když nemáme na všechno stejný názor, naše skupina
mi dává pocit bezpečí.

O když jsou mezi námi rozdíly, ve skupině se cítím
bezpečně.

15.

Na základě upřímných reakcí ze strany dalších členů
skupiny a terapeutů se hodně dozvídám o tom, jak
působím na ostatní lidi.

Díky úpřimným reakcím od ostatních členů skupiny a
terapeutů jsem se hodně naučil o tom, jak působím na
lidi.

16.

Tato skupina mi dodává sílu k tomu, abych se
pokusil(a) změnit svůj život.

Tato skupina mi dodává sílu k tomu, abych změnil
svůj život.

17.

Na skupině mám možnost dát volný průchod svým
emocím.

Na skupině můžu ventilovat své pocity.

18.

Na skupině si uvědomuji, jakou roli v mém životě
sehrávají druzí lidé.

Skupina mi ukázala jak jsou druzí lidé důležití pro můj
život.

19.

Na skupině si mohu „vylít srdce“.

Na skupine můžu všechno říct.
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Příloha č. 3

Dotazník TFI – S, finální verze pro administraci
Dotazník účinných faktorů skupinové psychoterapie

1.

Jste:

2.

Věk: …..

žena

muž

(nehodící se přeškrtněte)

Na základě vašich zkušeností ze skupiny prosím ohodnoťte následující tvrzení zakroužkováním příslušného čísla na
stupnici. V případě, že otázce nerozumíte, zakroužkujte prosím písmeno N.
1= rozhodně nesouhlasím až 7 = rozhodně souhlasím

1.

Jelikož mám s ostatními členy skupiny hodně společného, napadlo mě, že
bych mohl(a) mít něco společného i s lidmi mimo skupinu.

1

2

3

4

5

6

7

2.

Od té doby, co jsem začal(a) chodit na skupinu, mi moje situace připadá
mnohem nadějnější.

1

2

3

4

5

6

7

3.

Cítím, že do této skupiny patřím.

1

2

3

4

5

6

7

4.

Zjišťuji, že na skupině až překvapivě mnoho přemýšlím o své rodině.

1

2

3

4

5

6

7

5.

Nevadí mi, když se na skupině rozzlobím.

1

2

3

4

5

6

7

6.

Na skupině jsem pochopil, jaký vliv na můj život měla moje rodina

1

2

3

4

5

6

7

7.

1

2

3

4

5

6

7

8.

Naše skupina je tak trochu jako malý výsek světa, ve kterém žiji: pozoruji
zde tytéž situace a jejich řešení ve skupině mi pomáhá řešit takové situace
v reálném životě.
Díky skupině mám pozitivnější postoj ke své budoucnosti.

1

2

3

4

5

6

7

9.

Dojímá mne, jak lidé na skupině o sebe navzájem pečují.

1

2

3

4

5

6

7

10. Na skupině občas něco odpozoruji a pak toto jednání napodobuji.

1

2

3

4

5

6

7

11. Členové skupiny mají víc společného nežli rozdílného

1

2

3

4

5

6

7

12. Je to sice překvapivé, ale přestože skupina je mi potřebným zdrojem
podpory, naučil(a) jsem se také vetší soběstačnosti.

1

2

3

4

5

6

7

13. Tato skupina je pro mě inspirací do budoucna.

1

2

3

4

5

6

7

14. I když nemáme na všechno stejný názor, naše skupina mi dává pocit
bezpečí.

1

2

3

4

5

6

7

15. Na základě upřímných reakcí ze strany dalších členů skupiny a terapeutů
se hodně dozvídám o tom, jak působím na ostatní lidi.

1

2

3

4

5

6

7

16. Tato skupina mi dodává sílu k tomu, abych se pokusil(a) změnit svůj
život.
17. Na skupině mám možnost dát volný průchod svým emocím.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

18. Skupina mi ukázala, jak důležité jsou vztahy s druhými lidmi pro můj
život.
19. Na skupině si mohu „vylít srdce“.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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Příloha č. 4

Q vzorek I. Yaloma, původní anglická verze

1.

Helping others has given me more self-respect

2.

Putting others´ needs ahead of mine

3.

Forgetting myself and thinking of helping others

4.

Giving part of myself to others

5.

Helping others and being important in their lives

6.

Belonging to and being accepted by a group

7.

Continued close contact with other people

8.

Revealing embarrassing things about myself and still being accepted by the group

9.

Feeling alone no longer

10. Belonging to a group of people who understood and accepted me
11. Learning I´m not the only one with my type of problem, “we´re all in the same boat”
12. Seeing that I was just as well off as others
13. Learning that others have some of the same “bad” thoughts and feelings I do
14. Learning that others had parents and backgrounds as unhappy or mixed up as mine
15. Learning that I´m not very different from other people gave me a “welcome to the human race”
feeling
16. The group´s teaching me about the type of impression I make on others
17. Learning how I come across to others
18. Other members honestly telling me what they think of me
19. Group members pointing out some of my habits or mannerisms that annoy other people
20. Learning that I sometimes confuse people by not saying what I really think
21. Improving my skills in getting along with people
22. Feeling more trustful of groups and of other people
23. Learning about the way I related to the other group members
24. The group´s giving me an opportunity to learn to approach others
25. Working out my difficulties with one particular member of the group
26. The doctor´s suggesting or advising something for me to do
27. Group members suggesting or advising something for me to do
28. Group members telling me what to do
29. Someone in the group giving definite suggestions about a life problem
30. Group members advising me to behave differently with an important person in my life
31. Getting things off my chest
32. Expressing negative and / or positive feelings toward another member
33. Expressing negative and / or positive feelings toward the group leader
34. Learning how to express my feelings
35. Being able to say what was bothering me instead of holding it in
36. Trying to be like someone in the group who was better adjusted than I
37. Seeing that others could reveal embarrassing things and take other risks and benefit from it helped me
to do the same

45

38. Adopting mannerisms or the style of another group member
39. Admiring and behaving like my therapist
40. Finding someone in the group I could pattern myself after
41. Being in the group was, in a sense, like reliving and understanding my life in the family in which I
grew up
42. Being in the group somehow helped me to understand old hang-ups that I had in the past with my
parents, brothers, sisters or other important people
43. Being in the group was, in a sense, like being in a family, only this time a more accepting and
understanding family
44. Being in the group somehow helped me to understand how I grew up in my family
45. The group was something like my family – some members or the therapists being like my parents and
others being like my relatives. Through the group experience I understand my past relationships with
my parents and relatives (brothers, sisters, etc)
46. Learning that I have likes or dislikes for a person for reasons which may have little to do with the
person and more to do with my hang-ups or experiences with other people in my past
47. Learning why I think and feel the way I do (that is, learning some of the causes and sources of my
problems)
48. Discovering and accepting previously unknown and unacceptable parts of myself
49. Learning that I react to some situations and people unrealistically (with feelings that somehow belong
to earlier periods in my life)
50. Learning that how I feel and behave today is related to my childhood and development (there are
reasons in my early life why I am as I am)
51. Seeing others getting better was inspiring to me
52. Knowing others had solved problems similar to mine
53. Seeing that others had solved problems similar to mine
54. Seeing that other group members improved encouraged me
55. Knowing that the group had helped others with problems like mine encouraged me
56. Recognizing that life is at time unfair and unjust
57. Recognizing that ultimately there is no escape from some of life´s pain and from death
58. Recognizing that no matter how close I get to other people, I must still face life alone
59. Facing the basic issues of my life and death and thus living my life more honestly and being less
caught up in trivialities
60. Learning that I must take the ultimate responsibility for the way I live my life no matter how much
guidance and support I get from others
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Příloha č. 5 Q vzorek I. Yaloma, dvě verze překladu a výslední verze
číslo
položky
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12

13

14

15
16

17
18

19

20
21
22

23

24

překlad 1
Pomoc druhým mi dodává větší
sebeúctu.
Potřeby druhých upřednostňuji
před svými vlastními.
Zapomínám na sebe a myslím na
to, jak pomoci druhým.
Dávám druhým kus sebe sama.
Pomáhám druhým a jsem pro ně
důležitý/(á).
Patřím ke skupině a její členové
mě berou.
Jsem nepřetržitě v úzkém
kontaktu s dalšími lidmi.
Skupina mě bere i přesto, že na
sebe prozrazuji věci, o nichž je
lidem většinou nepříjemné
mluvit.
Už se necítím sám/sama.
Jsem součástí skupiny lidí, kteří
mi rozumějí a berou mě.
Zjistil(a) jsem, že nejsem
sám/sama, kdo má takový
problém, „jsme všichni na jedné
lodi“.
Uvědomil(a) jsem si, že jsem na
tom stejně jako ostatní.
Zjistil(a) jsem, že druzí mají
zčásti tytéž „škaredé“ myšlenky a
pocity jako já.
Zjistil(a) jsem, že druzí pocházejí
ze stejně neutěšeného a
komplikovaného rodinného
prostředí jako já.
Když jsem zjistil(a), že se příliš
neliším od druhých lidí, bylo to,
jako by mi někdo řekl „vítej mezi
svými“.
Na skupině se učím poznávat, jak
působím na druhé.
Učím se komunikovat tak, aby
bylo zřejmé, co chci druhým
sdělit.
Ostatní členové mi otevřeně
říkají, co si o mně myslí.
Členové skupiny poukazují na
některé mé návyky nebo
„manýry“, které mohou druhým
lidem vadit.
Zjistil(a) jsem, že lidi někdy matu
tím, že neříkám, co si opravdu
myslím.
Naučil(a) jsem se lépe vycházet
s lidmi.
Pociťuji větší důvěru v různé
skupiny a ostatní lidi.
Poznal(a) jsem, jaký vztah jsem
zaujímal(a) k ostatním členům
skupiny.
Skupina mi poskytuje příležitost
naučit se navazovat bližší kontakt
s druhými lidmi.

překlad 2

finální znění

Pomoc ostatním mi dodala více
Pomoc ostatním mi dodala více
sebedůvěry.
sebedůvěry.
Dával jsem přednost potřebám
Dával jsem přednost potřebám
druhých před svými.
druhých před svými.
Zapomněl jsem na sebe a přemýšlel Zapomněl jsem na sebe a přemýšlel
jsem o tom, jak pomoci druhým.
jsem o tom, jak pomoci druhým.
Dal jsem něco ze sebe ostatním.
Dal jsem něco ze sebe ostatním.
Pomohl jsem ostatním a byl jsem
Pomohl jsem ostatním a byl jsem
pro ně důležitý.
pro ně důležitý.
Patřil jsem ke skupině a ta mně
Patřil jsem ke skupině a ta mně
přijala.
přijala.
Měl jsem stálý blízký kontakt s
Měl jsem stálý blízký kontakt s
dalšími lidmi.
dalšími lidmi.
Odhalil jsem o sobě problematické
věci a druzí ve skupině mě pořád
brali.

Odhalil jsem o sobě problematické
věci a druzí ve skupině mě i přesto
pořád brali.

Už jsem se necítil sám.
Patřil jsem ke skupině lidí, kteří mi
rozuměli a brali mě.

Už jsem se necítil sám.
Stal jsem se součástí skupiny lidí,
kteří mi rozuměli a brali mě.

Zjistil jsem, že nejsem s tímto
druhem problémů sám, „jsme
všichni na stejné lodi“.

Zjistil jsem, že nejsem s tímto
druhem problémů sám, „jsme
všichni na stejné lodi“.

Zjistil jsem, že jsem na tom stejně
jako ostatní.

Zjistil jsem, že jsem na tom stejně
jako ostatní.

Zjistil jsem, že ostatní mají stejně
"špatné" myšlenky a pocity jako já.

Zjistil jsem, že ostatní mají stejně
"špatné" myšlenky a pocity jako já.

Zjistil jsem, že ostatní mají rodiče a Zjistil jsem, že ostatní mají rodiče a
rodinné zázemí také tak nešťastné a rodinné zázemí také tak nešťastné a
zamotané jako já.
zamotané jako já.
Dozvěděl jsem se, že se moc
neliším od těch, kteří mi umožnili
"cítit se zas jako člověk".

Když jsem zjistil, že se příliš
neliším od ostatních, umožnilo mi
to "cítit se zas jako člověk".

Dozvěděl jsem se, jaký dělám na
skupinu dojem.

Na skupině se učím poznávat, jak
působím na druhé.

Dozvěděl jsem se, jak se mezi
ostatními prosadit.

Učím se komunikovat tak, aby bylo
zřejmé, co chci druhým sdělit.

Ostatní mi otevřeně řekli, co si o
mně myslí.

Ostatní mi otevřeně řekli, co si o
mně myslí.

Ostatní poukázali na některé moje
zvyky, které vadí druhým lidem.

Členové skupiny poukázali na
některé mé návyky nebo „manýry“,
které mohou druhým lidem vadit.

Dozvěděl jsem se, že někdy matu
druhé lidi tím, že neříkám to, co si
opravdu myslím.
Zdokonalil jsem se ve schopnosti
vyjít s lidmi.
Cítím, že víc důvěřuji skupině i
ostatním lidem.

Zjistil jsem, že někdy matu druhé
lidi tím, že neříkám to, co si
opravdu myslím.
Zdokonalil jsem se ve schopnosti
vycházet s lidmi.
Pociťuji větší důvěru v různé
skupiny a ostatní lidi.

Dozvěděl jsem se, jaké mám vztahy
s ostatními ve skupině.

Dozvěděl jsem se, jaké mám
vztahy s ostatními ve skupině.

Skupina mi dala možnost zjistit, jak Skupina mi dala možnost zjistit, jak
se ke druhým přiblížit.
se ke druhým přiblížit.
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25
26
27
28

29

30
31

32

33
34

35

36

37
38
39
40

41

42

43

44

45

Vyřešil(a) jsem si problematický
Pracoval jsem na svých problémech
vztah s jedním konkrétním
s jedním určitým členem skupiny.
členem skupiny.
Doktor mi navrhuje či radí, co
Terapeut mi něco navrhl nebo
bych měl(a) dělat.
poradil, co mám dělat.
Členové skupiny mi navrhují či
Ostatní mi něco navrhli, nebo
radí, co bych měl(a) dělat.
poradili, co mám udělat.
Členové skupiny mi říkají, co
Ostatní členové skupiny mi říkali,
mám dělat.
co mám dělat.
Někdo ve skupině navrhuje
Někdo ze skupiny mi ukázal jasné
konkrétní řešení nějakého
řešení týkající se mého problému.
životního problému.
Členové skupiny mi radí, abych
Členové skupiny mi radili, že se
se jinak choval(a) k osobě, která
mám chovat jinak k důležitému
v mém životě hraje důležitou roli.
člověku v mém životě.
Mám možnost se svěřit s tím, co Mohle jsem se otevřít a dostat "to"
mě trápí.
ze sebe.
Mám možnost vyjádřit negativní
Vyjádřil jsem negativní a/nebo
a/nebo pozitivní emoce vůči
pozitivní pocity vůči jinému členu
jinému členu skupiny.
skupiny.
Mám možnost vyjádřit negativní
Vyjádřil jsem negativní a/nebo
a/nebo pozitivní emoce vůči
pozitivní pocity k terapeutovi.
vedoucímu skupiny (terapeutovi).
Naučil jsem se, jak vyjádřit své
Učím se vyjadřovat své pocity.
pocity.
Mám možnost říci, co mi vadí,
Byl jsem schopen říct, co mi vadí,
místo toho, abych to v sobě
místo toho, abych to držel v sobě.
„dusil(a)“.
Snažím se být jako někdo
Snažil jsem se být jako někdo ze
z ostatních členů skupiny, kteří
skupiny, kdo se mi zdál víc v
jsou již lépe adaptováni než já.
pořádku.
Když jsem viděl(a), že ostatní o
Pomohlo mi, že jsem mohl jako
sobě říkají nepříjemné věci a jdou
ostatní otevřeně hovořit o
i jinak „s kůží na trh“, a přitom
zneklidňujících osobních
z toho mají užitek, pomohlo mi
problémech a dělat i další pro mne
to, abych dělal(a) totéž.
ohrožující věci.
Přejal(a) jsem vystupování nebo
Přijal jsem styl a chování někoho
styl jiného člena skupiny
jiného ze skupiny.
Obdivuji našeho terapeuta a
Obdivoval jsem našeho terapeuta a
chovám se jako on(a).
choval jsem se jako on.
Našel jsem ve skupině někoho,
Našel jsem ve skupině někoho, kdo
kdy by mi mohl být vzorem.
sem mohl stát mým vzorem.
Účast na skupině pro mě svým
Ve skupině to bylo někdy, jako
způsobem znamená znovu si
bych se znovu vrátil do rodiny, kde
prožít a pochopit svůj život
jsem vyrůstal, a začal věci chápat.
v rodině, v níž jsem vyrůstal(a).
Dá se říci, že účast na skupině mi
Práce ve skupině mi svým
pomohla pochopit staré
způsobem pomohla pochopit
problémy, které jsem v minulosti
problémy, které jsem v minulosti
měl(a) s rodiči, sourozenci nebo
míval s rodiči, sourozenci nebo
jinými lidmi, kteří v mém životě
jinými důležitými lidmi.
hráli důležitou roli.
Skupina svým způsobem
fungovala jako rodina, s tím
Skupina byla něco jako rodina,
rozdílem, že tentokrát se
jenomže tentokrát jsme si víc
vyznačovala větší vstřícností a
rozuměli a brali se.
pochopením.
V rámci skupiny jsem si byl(a)
schopen/schopna lépe uvědomit,
Skupina mi pomohla porozumět
v jakém rodinném prostředí jsem
tomu, jak to bylo u nás doma.
vyrůstal(a).
Skupina byla něco jako moje
Skupina byla něco jako naše rodina
rodina – někteří členové nebo
- někteří členové nebo terapeuti
terapeuti byli jako mí rodiče a
byli něco jako mí rodiče a ostatní
ostatní členové byli jako příbuzní. jako další příbuzní. Prostřednictvím
Zkušenosti ze skupiny mi
skupinových zážiutků teď rozumím
umožňují pochopit své předchozí mým dřívějším vztahům s rodiči a
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Pracoval jsem na svých
problémech s jedním určitým
členem skupiny.
Terapeut mi něco navrhl nebo
poradil, co mám dělat.
Ostatní mi něco navrhli, nebo
poradili, co mám udělat.
Ostatní členové skupiny mi říkali,
co mám dělat.
Někdo ze skupiny mi ukázal jasné
řešení týkající se mého problému.
Členové skupiny mi radili, že se
mám chovat jinak k důležitému
člověku v mém životě.
Mohle jsem se otevřít a dostat "to"
ze sebe.
Vyjádřil jsem negativní a/nebo
pozitivní pocity vůči jinému členu
skupiny.
Vyjádřil jsem negativní a/nebo
pozitivní pocity k terapeutovi.
Naučil jsem se, jak vyjádřit své
pocity.
Byl jsem schopen říct, co mi vadí,
místo toho, abych to držel v sobě.
Snažil jsem se být jako někdo ze
skupiny, kdo se mi zdál být víc v
pořádku.
Když jsem viděl, že ostatní o sobě
říkají nepříjemné věci a jdou i jinak
„s kůží na trh“, a přitom z toho
mají užitek, pomohlo mi to, abych
dělal totéž.
Přejal jsem styl a vystupování
někoho jiného ze skupiny.
Obdivoval jsem našeho terapeuta a
choval jsem se jako on.
Našel jsem ve skupině někoho, kdo
sem mohl stát mým vzorem.
Účast na skupině pro mě svým
způsobem znamenala znovu si
prožít a pochopit svůj život
v rodině, v níž jsem vyrůstal.
Práce ve skupině mi pomohla
pochopit problémy, které jsem
v minulosti míval s rodiči,
sourozenci nebo jinými pro mě
důležitými lidmi.
Skupina byla něco jako rodina,
jenomže tentokrát jsme si víc
rozuměli a respektovali se
navzájem.
Skupina mi pomohla porozumět
tomu, jak to bylo u nás doma když
jsem vyrůstal.
Skupina byla něco jako naše rodina
- někteří členové nebo terapeuti
byli něco jako mí rodiče a ostatní
jako další příbuzní. Prostřednictvím
skupinových zážiutků teď rozumím
mým dřívějším vztahům s rodiči a

vztahy s rodiči a dalšími členy
rodiny (sourozenci apod.)
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blízkými (sourozenci).

blízkými (sourozenci).

Zjistil(a) jsem, že vůči nějaké
Zjistil jsem, že jsou mi někteří lidé Zjistil jsem, že jsou mi někteří lidé
osobě pociťuji sympatie či averzi
sympatičtí anebo nesympatičtí z
sympatičtí anebo nesympatičtí z
z důvodů, které často příliš
důvodů, které se vůbec netýkají
důvodů, které se vůbec netýkají
nesouvisí s touto osobou samou,
jich samotných, ale souvisejí spíš s jich samotných, ale souvisejí spíš s
ale spíše s mými konflikty či
mými problémy s jinými lidmi v
mými problémy s jinými lidmi v
zkušenostmi s druhými lidmi
minulosti.
minulosti.
v minulosti.
Zjistil(a) jsem, z čeho vycházejí Dozvěděl jsem se něco o tom, proč Dozvěděl jsem se něco o tom, proč
mé myšlenky a pocity (poznal(a)
přemýšlím nebo se cítím právě
přemýšlím nebo se cítím právě
jsem totiž některé z příčin a
takto (zjistil jsem totiž něco o
takto (zjistil jsem totiž něco o
zdrojů svých problémů).
příčinách a zdrojích svých potíží).
příčinách a zdrojích svých potíží).
Objevil(a) a akceptoval(a) jsme
Objevil jsem a také přijal některé
Objevil jsem a také přijal některé
určité stránky sama sebe, které
své dosud neznámé nebo
své dosud neznámé nebo
jsem předtím neznal(a) nebo
nepřijatelné vlastnosti.
nepřijatelné stránky sebe sama.
odmítal(a) akceptovat.
Zjistil(a) jsem, že na některé
Zjistil jsem, že na některé lidi
situace nebo lidi reaguji
Zjistil jsem, že na některé lidi
reaguji neadekvátně (s pocity, které
nepřiměřeně (pod vlivem emocí, reaguji neadekvátně (s pocity, které
patří spíš předchozím fázím mého
které se spíše váží k předchozím
patří spíš minulosti).
života).
fázím mého života.
Zjistil(a) jsem, že mé současné
Zjistil jsem, že to jak se cítím a
Zjistil jsem, že to jak se v
pocity a chování se váží k mému chovám, souvisí s mým dětstvím a
současnosti cítím a chovám,
dětství a vývoji (to, jaký/jaká
vývojem (v mém raném dětství
souvisí s mým dětstvím a vývojem
jsem, má původ v mém
existuje něco, proč jsme takový,
(v mém raném dětství existuje
předchozím životě).
jaký jsem).
něco, proč jsem takový, jaký jsem).
Inspirovalo mě, jak se druzí
Inspirovalo mne to, jak se ostatní
Inspirovalo mne to, jak se ostatní
zlepšují.
zlepšovali.
zlepšovali.
Zjistil(a) jsem, že druhým se
Dozvěděl jsem se, že někdo jiný
Dozvěděl jsem se, že někdo jiný
podařilo vyřešit podobné
vyřešil podobný problém, jako
vyřešil podobný problém, jako
problémy, jako mám já.
mám já.
mám já.
Byl(a) jsem svědkem toho, jak se
Viděl jsem, jak ostatní vyřešili
Viděl jsem, jak ostatní vyřešili
druhým podařilo vyřešit podobné
podobné problémy.
podobné problémy.
problémy, jako mám já.
Bylo pro mne povzbuzením, když
Povzbudilo mne, když jsem viděl,
Povzbudilo mne, když jsem viděl,
jsem viděl(a), jak se jiní členové
že ostatní se zlepšují.
že ostatní se zlepšují.
skupiny zlepšují.
Bylo pro mne povzbuzením,
když jsem poznala, že skupina
Povzbudilo mne to, že jsem věděl, Povzbudilo mne to, že jsem věděl,
druhým pomohla s podobnými
že skupina pomohla druhým.
že skupina pomohla druhým.
problémy, jako mám já.
Uvědomil(a) jsem si, že život je
Připustil jsem, že život je někdy
Připustil jsem, že život je někdy
někdy nefér a nespravedlivý.
nespravodlivý a tvrdý.
nespravodlivý a tvrdý.
Uvědomil(a) jsem si, že některým
Uvědomil jsem si, že z některých
Uvědomil jsem si, že z lidské
životním strastem a smrti nelze
lidských bolestí a smrti v
bolesti a smrti není úniku.
v konečném důsledku uniknout.
konečném důsledku není úniku.
Uvědomil(a) jsem si, že se životu
musím postavit sám/sama, bez
ohledu na to, jak blízko mám
k druhým lidem.

Pochopil jsem, že i když mám k
ostatním hodně blízko, stejně
musím čelit životu sám.

Pochopil jsem, že i když mám k
ostatním hodně blízko, stejně
musím čelit životu sám.
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Mám na paměti základní otázky
života a smrti, v důsledku čehož
vedu upřímnější život a nelpím
59
tolik na malichernostech.
Poznal(a) jsem, že jsem to já, kdo
musí převzít konečnou
odpovědnost za to, jak žiji, bez
ohledu na míru podpory a pomoci
60
ze strany druhých.

Postavil jsem se tváří v tvář svému
životu i smrti, a začal jsem tak žít
víc úpřimně a méně spoután
malichernostmi.
Zjistil jsem, že musím převzít
odpovědnost za to, jak žiji svůj
život, bez ohledu na to, jak mnoho
vedení a podpory dostávám od
ostatních.
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Postavil jsem se tváří v tvář svému
životu i smrti, v důsledku čehož
vedu upřímnější život a nelpím
tolik na malichernostech.
Zjistil jsem, že musím převzít
odpovědnost za to, jak žiji svůj
život, bez ohledu na míru podpory
a pomoci, kterou dostanu od
druhých.

Příloha č. 6

Informovaný souhlas – vzor

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY VÝZKUMU: Terapeutické faktory skupinové psychoterapie

Realizuje: Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Hekrova 805, Praha 4 - Háje, tel/fax: 267 913 634
Realizátor studie: Ing. Eva Dubovská

Byl/a jste požádán/a, aby jste se zúčastnil/a výzkumné studie, jejíž cílem je měřit účinné faktory skupinové
psychoterapie. Vaše účast ve studii je zcela dobrovolná a můžete se kdykoli rozhodnout z ní vystoupit. Než dáte svůj
souhlas s účastí ve studii, přečtěte si, prosím, pečlivě následující informace, a chcete-li se na něco zeptat, obraťte se
na tazatele.
Cílem studie je mapovat účinné faktory, které napomáhají úspěšnosti skupinové psychoterapie.
Studie je strikně anonymní, s Vašimi osobními údaji nebude jakkoliv dále nakládáno.
Se získanými daty bude nakládáno v souladu s platnými zákony ČR o ochraně osobních údajů.
Vaše účast ve studii je zcela dobrovolná. Během vyplnění dotazníku můžete odmítnout odpovědět na kteroukoli
otázku. Vaše otázky týkající se tohoto projektu zodpovíme kdykoli.
DĚKUJI
Eva Dubovská

INFORMOVANÝ SOUHLAS ÚČASTNÍKA VÝZKUMU:
Terapeutické faktory skupinové psychoterapie
1) Souhlasím s účastí ve výzkumném projektu: “Terapeutické faktory skupinové psychoterapie“
2) Potvrzuji tímto, že mi tazatel podrobně vysvětlil/a povahu výzkumného projektu, především jaký vliv na mě
může mít, a že svůj souhlas dávám dobrovolně.
3) Uvědomuji si, že mohu svůj souhlas stáhnout kdykoli, aniž by to mělo jakýkoli vliv na má práva nebo na
povinnosti výzkumníků.

Podpis:…………………………………………
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Příloha č. 7

Výsledky Q třídění
Významnost terapeutických faktorů pro pacienty a účastníky výcviku
Účastníci výcviku

Pacienti
ALTRUISMUS
EXISTENCIÁLNÍ
FAKTORY
IDENTIFIKACE
KATARZE
KOHEZE
DODÁVÁNÍ NADĚJE
REKAPITULACE
RODINY
SEBEPOZNÁNÍ
UČENÍ - VSTUP
UČENÍ - VYSTUP
UNIVERZALITA
VEDENÍ

Spolu

součet
47

průměr
3,13

pořadí
10

součet
62

průměr
4,13

pořadí
5

součet
109

průměr
3,63

pořadí
9

66

4,4

3

71

4,73

2

137

4,57

2

53
61
59
66

3,53
4,07
3,93
4,4

9
4
6
3

47
68
58
55

3,13
4,53
3,87
3,67

12
3
7
9

100
129
117
121

3,33
4,3
3,9
4,03

12
4
7
6

53

3,53

9

52

3,47

10

105

3,5

11

70
58
54
73
60

4,67
3,87
3,6
4,87
4

2
7
8
1
5

77
65
60
57
48

5,13
4,33
4
3,8
3,2

1
4
6
8
11

147
123
114
130
108

4,9
4,1
3,8
4,33
3,6

1
5
8
3
10
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Příloha č. 8

Korelace uvnitř faktorů dotazníku TFI - S

Korelace položek faktor Dodávání naděje
ot2
ot2

ot8
1 ,455*
31

ot8

,455*
0,01
31

ot13

,369*
0,041
31

ot16

ot13

,386*
0,032
31

Dodávání ,660**
naděje

Dodávání
naděje

ot16

,369*

,386*

,660**

0,01
0,041
0,032
31
31
31
1 ,399*
,509**
,841**
0,026
0,003
31
31
31
,399*
1 ,436*
,671**
0,026
0,014
31
31
31
,509**
,436*
1 ,753**
0,003
0,014
31
31
31
,841**
,671**
,753**

0
31

0
31

0
31

0
31

0
31
0
31
0
31
0
31
1
31

Korelace položek - Bezpečné vyjádření emocí

ot3
ot3

ot5

ot9

ot11

ot5
1

31
0,283
0,123
31
0,128
0,491
31
0,306
0,095
31

0,283
0,123
31
1
31
-0,174
0,35
31
0,013
0,947
31

,486**
,374*
0,006
0,038
31
31
*
ot17
,396
-0,002
0,028
0,99
31
31
ot19
-0,052
-0,028
0,78
0,88
31
31
Bezpečné ,733**
,530**
vyjádření
0
0,002
emocí
31
31
ot14

ot9
0,128
0,491
31
-0,174
0,35
31
1
31
0,164
0,379
31
-0,182
0,327
31
0,208
0,261
31
-0,107
0,566
31
0,281
0,125
31

ot11

ot14
**

ot17
*

0,306 ,486
,396
0,095
0,006
0,028
31
31
31
0,013 ,374*
-0,002
0,947
0,038
0,99
31
31
31
0,164
-0,182
0,208
0,379
0,327
0,261
31
31
31
1
0,186
0,035
0,317
0,851
31
31
31
0,186
1 ,365*
0,317
0,044
31
31
31
*
0,035 ,365
1
0,851
0,044
31
31
31
-0,068
-0,008
0,281
0,716
0,965
0,126
31
31
31
,548**
,604**
,550**
0,001
0
0,001
31
31
31
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ot19
-0,052
0,78
31
-0,028
0,88
31
-0,107
0,566
31
-0,068
0,716
31
-0,008
0,965
31
0,281
0,126
31
1

Bezpečné
vyjádření
emocí
,733**
0
31

,530**
0,002
31
0,281
0,125
31
,548**
0,001
31
,604**
0
31
,550**
0,001
31
0,174
0,35
31
31
0,174
1
0,35
31
31

Korelace položek - Uvědomění si vlivu vztahů

ot4
ot4

1

ot6
0,308
0,092
31
1

31
0,308
0,092
31
31
ot12
-0,003
0,002
0,989
0,99
31
31
ot15
,357*
0,081
0,049
0,665
31
31
ot18
0,267
0,141
0,147
0,451
31
31
Uvědomění ,665**
,393*
si vlivu
0
0,029
vztahů
31
31
ot6

ot12
ot15
ot18
-0,003 ,357*
0,267
0,989
0,049
0,147
31
31
31
0,002
0,081
0,141
0,99
0,665
0,451
31
31
31
**
1
0,283 ,470
0,123
0,008
31
31
31
0,283
1
0,315
0,123
0,085
31
31
31
,470**
0,315
1
0,008
0,085
31
31
31
,599**
,589**
,667**
0
0
0
31
31
31

Korelace položek - Sociální učení
ot1
ot1

ot7

ot10

Sociální
učení

1
31
0,239
0,195
31
,516**
0,003
31
,811**
0
31

Sociální
ot7
ot10
učení
**
0,239 ,516
,811**
0,195
0,003
0
31
31
31
1
0,309 ,644**
0,091
0
31
31
31
0,309
1 ,805**
0,091
0
31
31
31
,644**
,805**
1
0
0
31
31
31

53

Uvědomění
si vlivu
vztahů
,665**
0
31
,393*
0,029
31
**
,599
0
31
,589**
0
31
,667**
0
31
1
31
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