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Súhrn 
Pod disociatívne poruchy sú v medzinárodnej klasifikácii duševných chorôb zaradené aj poruchy s kon-
verzným mechanizmom. Samy disociatívne symptómy sa však vyskytujú aj mimo tejto kategórie. Nájdeme 
ich v diagnostických jednotkách, ako sú postraumatická stresová porucha, akútna reakcia na stres, ale aj 
v mnohých iných duševných chorobách, ako sú poruchy osobnosti, poruchy príjmu potravy, či úzkostné 
a depresívne stavy. Vynára sa otázka rozložitejšieho konceptu disociatívnych porúch, ako aj otázka validity 
diagnóz, ako je depersonalizačná–derealizačná porucha, či disociatívna amnézia, ktoré sú symptómovou sú-
časťou širokého spektra iných duševných porúch. Už niektorí Janetovi súčasníci pritom hovorili aj 
o nepatologickej disociácii, pod ktorú radíme napríklad denné snenie a iné podobné stavy. Disociatívne feno-
mény by teda mohli vytvárať disociatívne kontinuum s fyziologickým pólom na jednej strane a s pólom pato-
logickým na strane druhej. Sú ale jednotlivé disociatívne javy odlišné len v intenzite? Aktuálnym poznatkom 
je, že sú aj kvalitatívne rozdielne a že ich možno podľa ich dynamiky a priebehu rozdeliť prinajmenšom  na 
dve skupiny. Jednou je „odpojenie“ ako disociácia, pri ktorej dochádza k alterácii vedomia, druhou „kom-
partmentalizácia“ ako nedostatočná integrácia psychických funkcií. Diskutuje sa o ich príkladoch, ale aj ťaž-
kostiach s ich presnejším vymedzením, keďže existuje časť disociatívnej patológie, ktorá využíva obe formy 
disociatívnych mechanizmov, prípadne fenomény, pri ktorých nemožno jednoznačne rozhodnúť, pod ktorú 
z menovaných skupín by patrili. 

Kľúčové slová: disociácia, disociatívne poruchy, disociatívne kontinuum, kompartmentalizácia, odpojenie. 

 

Summary 
Under dissociative disorders are in international classification of mental diseases also included the conversion 
disorders. Dissociative symptomps alone, however, occur outside that category. We find them in diagnostic 
units, such as posttraumatic stress disorder, acute stress reaction, but also in many other mental illnesses, 
such as personality disorders, eating disorders, or anxiety and depression. This raises the question of the wi-
der concept of dissociative disorders, as well as the question of the validity of diagnoses as depersonalization-
derealization disorder, or dissociative amnesia, which are part of the symptoms of a wide range of other men-
tal disorders. Some Janet´s contemporaries also spoke about non-pathological dissociation, such as daydrea-
ming and other similar conditions. Dissociative phenomena could thus create a dissociative continuum of phy-
siological pole on one side and pathological pole on the other side. Are they but various dissociative phenome-
na differing only in intensity? Current  knowledge is that they are also qualitatively different  and that they 
can be by their nature and dynamics split at least into two groups. One is a "detachment" as dissociation with 
the alteration of consciousness, the second "compartmentalization" as insufficient integration of mental fun-
ctions. Their examples are discussed, but also difficulties with the precise definition, since there is a part of 
dissociative pathology, which uses both forms of dissociative mechanisms or phenomena for which exists no 
definite rule, under which from that groups belong. 

Key words: dissociation, dissociative disorders, dissociative continuum, compartmentalization, detachment. 
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Čo sú disociatívne poruchy? 
Podľa medzinárodnej klasifikácie porúch (WHO, 1991) 

sú disociatívne poruchy definované ako čiastočná alebo 
úplná strata normálnej integrácie medzi spomienkami na 
minulosť, pocitom identity, bezprostrednými pocitmi a ovlá-
daním pohybov tela. DSM IV (APA, 1994) hovorí o poruche 
zvyčajne integrovaných funkcií vedomia, pamäti, identity  
a percepcie okolia. Podľa oboch diagnostických systémov je 
teda disociácia porucha integrácie určitých duševných funk-
cií. Disociácia je pritom jadrovým znakom disociatívnych 
porúch (Spiegel, 1993, Spitzer a spol., 2006).  

 

Otázka dimenzionálneho konceptu  
Podľa MKCH 10 sú tieto poruchy označené kódom F44  

a patria do neho poruchy disociatívneho aj konverzného cha-
rakteru, na rozdiel od DSM IV, kde sa konverzné poruchy ra-
dia medzi somatoformné diagnózy. Poruchy so striktne diso-
ciatívnym mechanizmom sú (podľa MKCH 10) štyri: disocia-
tívna amnézia, fúga, stupor a disociatívne stavy tranzu a posad-
nutia. V skutočnosti sa však disociatívne mechanizmy uplat-
ňujú v mnohých iných duševných poruchách, od  disociatív-
nych (F44) a somatoformných (F45) cez úzkostné (F41.0 ago-
rafóbia, F41.1 panická porucha, F42 OCD a iné) a adaptačné 
(F43, vrátane postraumatickej stresovej poruchy). Disociatívna 
patológia sa môže vyskytovať pri depersonalizačnej a dereali-
začnej poruche (F48), poruchách príjmu potravy (F50), afek-
tívnych poruchách a poruchách osobnosti (F60, hlavne emočne 
labilná a hraničná porucha osobnosti), a niektorí autori (Coons, 
1996) hovoria dokonca aj o psychózach. Psychoterapeuti často 
pracujú s disociáciou pri poruchách osobnosti a z praxe vieme, 
že disociatívne fenomény sú priam charakteristické pre akútnu 
reakciu na stres alebo postraumatickú stresovú poruchu (PT-
SP), hoci ich MKCH 10 nezahŕňa medzi explicitné kritériá 
týchto porúch. Otvára sa tým otázka, či dimenzionálny prístup 
k disociatívnym poruchách nie je vhodnejší pri ich posudzova-
ní a liečbe než len strohý kategorický.    

 

Otázka validity disociatívnych diagnóz  
V diagnostickom systéme MKCH 10 je miesto i pre dia-

gnostické kategórie ako derealizačná a depersonalizačná po-
rucha (F48.1), či disociatívna amnézia (F44.0). Prinajmen-
šom ide o spochybniteľné nozologické jednotky, ktoré síce 
majú svoje presné definície, zdajú sa však arteficiálne. 
V praxi sa s nimi v „esenciálnej“ forme takmer nestretáva-
me a vzniká oprávnená otázka, či nejde len o konštrukty. 
Nie každá diagnóza, ktorá je reliabilná, je totiž aj validná 
(Gleaves a May, 2001). Menované „poruchy“ sú skôr symp-
tómom, znakom, vyskytujúcim sa pozdĺž spektra disociatív-
nych diagnóz. V prípade disociatívnej amnézie (Pope a 
spol., 2006, McNally, 2005) sa v pomerne nedávnej dobe 
dokonca rozvírilo mnoho sporov, či vôbec existuje ako fe-
nomén, a teda spochybňuje sa jej existencia per se.  

 

Existuje disociatívne kontinuum?  
Už mnohí Janetovi súčasníci (William James, Morton 

Prince) hovorili popri disociácii ako chorobnom jave aj 

o nepatologickej disociácii, teda, mohli by sme povedať 
i disociácii fyziologickej (Spitzer a spol., 2006). Spadajú 
sem javy, ako je denné snívanie (daydreaming), pohltenie 
pozornosti (absorption), pri ktorom dochádza k zahlteniu 
vedomia vlastnými predstavami a myšlienkami pri rozostre-
ní spojenia s vonkajším svetom, nepatologická depersonali-
zácia, ktorú často zakúša aj zdravá populácia a stavy tranzu 
a vytrženia (trance states), ktoré sprevádzajú isté druhy re-
ligiozity a sú kultúrne vsadené do majoritnej spoločnosti 
daného zemepisného regiónu. Na základe uvedeného by 
sme mohli hypotetizovať disociatívne kontinuum, ktoré by 
sa rozprestieralo od fyziologického pólu, v ktorom by bola 
disociácia ako aktuálne neprítomná integrácia, avšak mož-
ná až po patologický pól, v ktorom by už znamenala poru-
šenie integrácie ako možnosti. Kontinuum by však implicit-
ne vytvorilo chápanie disociatívnych stavov ako kvalitatív-
ne identických fenoménov, s rozdielnou mierou vyjadrenia 
alebo odlišnou intenzitou prežívania. Môžeme sa však spolu 
s Holmesovou (Holmes a spol., 2005) pýtať, či hovorí psy-
choterapeut referujúci o pacientovi, ktorý mu disociuje pri 
terapii o kvalitatívne identickom fenoméne ako psychiater, 
referujúci o pseudoepileptických disociatívnych záchvatoch 
pacienta? Keďže sa po úvahe natíska negatívna odpoveď, 
predstavu disociatívneho kontinua musíme napokon zavrh-
núť ako falošnú. 

 

Disociácia ako kompartmentalizácia a odpojenie 
Z predchádzajúceho textu je zrejmé, že disociatívne fe-

nomény nie sú kvalitatívne totožné. Už dávnejšie pritom 
došlo k ich rozdeleniu na tri rôzne druhy (Cardena, 1994): 

1. Kompartmentalizácia. Ide o disociáciu ako o poruchu in-
tegrácie rôznych mentálnych systémov alebo modulov 
v užšom zmysle. Určité činnosti alebo funkcie pri nej 
nemožno ovládať vôľovo a slobodne, za predpokladu, že 
za normálnych okolností sú takejto kontrole prístupné. 
Patria sem teda napríklad rôzne pseudoneurologické 
konverzné symptómy, s porušením motoriky (disociatív-
na paralýza, obrna), či senzorickej funkcie (disociatívna 
slepota, hluchota), ktoré sú za normálnych okolností prí-
stupné vôľovej kontrole alebo vedomiu ako takému.  

2. Odpojenie. Jeho hlavným znakom je pocit separácie, 
odpojenia od nejakého aspektu každodennej skúsenosti: 
od tela (out of body experience), od pocitu seba (deper-
sonalizácia), či od pocitu reality vonkajšieho sveta (de-
realizácia). 

3. Disociácia ako obranný mechanizmus pritom závisí od sub-
jektívneho použitia predchádzajúcich dvoch fenoménov. 

 

Nastane v disociatívnej problematike nejaký 
odborný konsenzus?  
Súčasná psychiatria (Spitzer, 2006, Brown, 2002) sa do 

veľkej miery stavia za kvalitatívne rozčlenenie disociatív-
nych fenoménov, ktoré bolo spomenuté vyššie. Ich diferen-
cia má aj neurobiologický podklad (Solomon a Heide, 
2005), kompartmentalizácia i odpojenie majú vlastné neu-
ronálne okruhy (ktorých opis presahuje rámec práce) 
a vlastné patologické dôsledky. Pri kompartmentalizácii na-
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stáva napríklad porušenie výbavnosti spomienok, pri odpo-
jení je narušené ich kódovanie a depozícia. O odpojení sa 
diskutuje ako o obrannom mechanizme proti aktuálnej 
hrozbe, ktorej musí subjekt čeliť (prepadnutie, znásilnenie). 
Keďže dochádza k odpojeniu od self a minimalizácii emó-
cií, môže tak ohrozená osoba aktuálnu traumu pomerne ra-
cionálne prekonať. Uvedené má význam v súvislosti s PTSP 
a naznačenou peritraumatickou disociáciou ako jej predik-
torom (Brewin a Holmes, 2003), ktorá by bola vlastne od-
pojením par excellence. Jej neadaptačné opakovanie v po-
traumatickom období by však už znamenalo duševné ocho-
renie. Takto má uvedené rozdelenie aj praktické a dokonca 
terapeutické implikácie (pri odpojení je nevyhnutné identi-
fikovať faktory, ktoré k nemu vedú, a tým mu zamedziť, pri 
kompartmentalizáci znovu integrovať rozčesnuté duševné 
moduly). Vytýčiť však medzi kompartmentalizáciou 
a odpojením jasnú deliacu čiaru by bolo kontraproduktívne, 
keďže oba fenomény sa vyskytujú napríklad v súvislosti 
s PTSP. Existujú však aj disociatívne príznaky (napríklad 
tunelové videnie), o ktorých panujú inkonzistencie v ich 
chápaní, a nevie sa presne, či sú kompartmentalizáciou ale-
bo odpojením.  

 

Záverečná otázka 
Pretože v uchopení disociácie proti sebe stoja nedisocia-

tívne a sociokognitívne smery, ako aj psychologizujúce 
a neurobiologické chápanie s ňou spojených problémov, sa 
širší konsenzus v tejto časti psychiatrie zatiaľ nečrtá. Je pri-
tom otázne, nakoľko je vôbec možný, či žiaduci. 
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