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Vstupní konzultace před zahájením psychoanalýzy/psy-
choterapie se nepodobá ničemu známému, není to ani běžné 
setkání ani psychoterapeutická hodina/analytická sesse. Je 
úvodní rozhovor spíše intuitivním uměním samovolně vy-
růstajícím z psychoterapeutické praxe nebo se jedná o speci-
fickou dovednost a postupy, které se dají manualizovat? Ja-
ko by úvodní rozhovor (a posouzení vhodnosti psychotera-
pie) byl tak samozřejmý a banální. Nebo je naopak vstupní 
konzultace natolik obtížná a nesnadno konceptualizovatel-
ná, že se o ní málo publikuje, je opomíjená ve výcvikových 
programech a pramálo se zkoumá? Pracovní skupina zabý-
vající se zahájením psychoanalýzy Evropské psychoanaly-
tické federace (Working Party on Initiating Psychoanalysis) 
pro první setkání pacienta a analytika mimochodem užívá 
Bionův pojem „emoční bouře“. Vstupní diagnostické inter-
view doplácí na přinejmenším století trvající rozštěp 
v psychiatricko-psychologických vědách. Na jedné straně 
stojí exploračně-medicínský přístup (zobecňující a vy-
světlující „objekt pozorování“) postavený na modelu otáz-
ka-odpověď, který shromažďuje vyšetřené údaje. Proti ně-
mu se staví přístup vztahově-dynamický (subjektivně ro-
zumějící a individuální), zapracovávající také scénická 
a neverbální data, pacientovy neuvědomované významy 
a sdělení.  

Letitá snaha vypudit z diagnostického procesu odborné 
předsudky a držet se výhradně empiricky pozorovatelných 
projevů vyústila v přehnaně formalizované, vyprázdněné  
a „vyčištěně“ redukcionistické diagnostické systémy. Ši-
roce užívaná klasifikační schémata jakými jsou například 
ICD-10 (oddíl duševních poruch a poruch chování Meziná-
rodní klasifikace nemocí, 10. Revize) Světové zdravotnické 
organizace nebo DSM (Diagnostic and Statistical Manuals; 
IV. a nyní přicházející V. verze) Americké psychiatrické 
asociace sice zjednodušily odbornou komunikaci a vyjasnily 
oblasti koncepčních shod a neshod, ale z vaničky vylily dítě 
pochopení mnohočetně determinovaných klinických feno-
ménů. Navzdory tomu psychologové i psychiatři ve svých 

formulacích uvádějí konflikt, formulují důležité charakteris-
tiky osobnostního fungování pacienta nebo se ve svých dia-
gnostických závěrech zabývají podílem pacienta na vztaho-
vém selhávání. Psychodynamičtí psychoterapeuti mají za to, 
že struktura osobnosti, intrapsychický konflikt a vztahové 
problémy spoluurčují pacientovo strádání. S fenomenolo-
gicky a symptomově zaměřenými ICD nebo DSM klasifi-
kacemi proto nevystačí. Například duševní konflikt nebo 
vytěsnění nelze přímo pozorovat, psychodynamická opera-
cionalizace se proto nemůže opírat pouze o behaviorální ro-
vinu pozorovatelného chování, ale do svého úsudku musí 
vyšetřující nutně zapracovat interpretaci a teoretickou kon-
ceptualizaci osobnosti a psychoapatologie.  

Zachycení dynamiky vstupního setkání nepomáhá ani 
nejednotnost teoretických modelů v samotné psychoana-
lýze. Pudová teorie, ego-psychologie, Self-psychologie, teo-
rie objektních vztahů nebo teorie attachmentu nabízejí vzá-
jemně se překrývající terminologie. Popsat duševní fungo-
vání a jeho poruchy pomocí konceptů ze „stájí různých psy-
choanalyticých škol“ pak mate a zakrývá. Meta-psycholo-
gické konstrukty někdy dosahují takové roviny abstrakce, že 
se stávají téměř nepoužitelné svou odtažitostí od klinického 
pozorování. Klinické závěry nezdůvodňují indikaci k psycho-
terapii, jakou psychoterapii zvolit a proč. Indikace se snadno 
může proměnit v projektivní hádání, „co pacient potřebuje“ 
podložená lidovou psychologií. 

 

Potřeba neztratit se během úvodního rozhovoru a přitom 
zachytit dynamické souvislosti pacientových potíží vedla ke 
vzniku psychoanalýzou inspirovaných diagnostických 
schémat. Patří sem Deutschové asociativní anamnéza 
(1939), strukturovaný rozhovor „zúčastněného pozorovate-
le“ podle Sullivana (1954) nebo identifikace pacientovy 
motivace k léčbě podle Gilla, Newmana, Redlicha (1954). 
Diagnostický rozhovor Balinta (1961) zkoumá interperso-
nální vztah a zdůrazňuje diagnostický význam přenosu. 
Biografická anamnéza (Schultz-Hencke, 1951; Dührsseno-
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vá, 1981) zkoumá duševní obtíže coby znovuobnovení kon-
fliktu pacientovy vývojové historie. Kernbergovo (1981, 
1984) strukturální interview posuzuje úroveň osobnostní or-
ganizace. Argelander (1970) rozpracoval scénický rozměr 
úvodního interview. Sandler (1976) formuluje volně plyno-
ucí vnímavost vůči roli nevědomě přidělenou pacientem. 
Nedílnou součástí současné psychoanalytické praxe vstup-
ního interview jsou různé způsoby scénickému porozumění 
(Martens, 1992). K výzkumně zaměřeným rozhovorům patří 
The Core Conflictual Relationship Theme method, CCRT 
(Luborsky/Crits-Christoph, 1990), The Structured Interview 
for Personality Organization, STIPO, Clarkin et al., 2004). 

Zdá se, že svítá na lepší časy i v klinické praxi. Od roku 
1990 se skupina 27 psychoanalytiků, psychosomatických 
lékařů a psychiatrů, převážně soustředěných kolem němec-
kého Heidelbergu, také z Rakouska, Švýcarska a Velké Bri-
tánie, pokouší rozšířit ICD-10 a zapracovat do této klasifi-
kace psychodynamickou rovinu duševních obtíží. V roce 
2001 se rodí OPD-1, diagnostická rukověť pro zkušené te-
rapeuty určená pro výcvikové a klinické účely, jejíž postup-
ná revize dává vznik současného OPD-2 systému. Publikace 
je součástí praktického vzdělání, obvykle organizovaného 
do tří víkendových (obvykle 20ti hodinových) kurzů (zá-
kladního, pokročilého, supervizního s vlastními videonah-
rávkami) za pomoci videonahrávek vyšetření. V České re-
publice probíhá první běh kurzů lektorovaný autory OPD-2: 
Manfredem Cierpkou a Henningem Schauenburgem. Úvod-
ní interview v OPD-2 v délce 1-2 hodiny je koncipováno ja-
ko pružný polo-strukturovaný rozhovor, který současně zůs-
tává otevřeným psychodynamickým rozhovorem a jednotli-
vé dynamické dimenze pacientova duševního fungování do-
voluje zkoumat v souladu s vynořujícím se materiálem a in-
terakcí mezi terapeutem a pacientem. Rozhovor osciluje 
mezi plně nestrukturovaný a exploračním postojem. Před-
pokladem na straně klinika je „základní psychodynamické 
porozumění“, schopnost empatie a otevřenost svému vlast-
nímu prožívání v duchu Sandlerovy reaktivity na nevědomě 
přidělenou roli. Klinik by měl mít také na mysli první až 
čtvrtou osu OPD-2, aby jejich prizmatem mohl uvažovat 
o klinickém materiálu. Pětiosý systém se skládá z násle-
dujících rovin: 

Osa I. Prožívání potíží a předpoklady léčby. Položky 
této osy se věnují pacientově motivaci a indikaci k psy-
choterapii (hledá pacient emoční úlevu, útěchu, porozumění 
motivům, zbavení příznaků nebo direktivní řízení?), pacien-
tově utrpení a tlaku na změnu, narušení jeho sebe-prožívání, 
druhotným ziskům z poruchy, kapacitě porozumět a přijmo-
ut psychodynamické souvislosti, posouzení osobních zdrojů 
a sociální podpory. První osa odráží klinickou zkušenost, že 
průběh onemocnění není určen pouze syndromem nebo 
příznaky, ale také subjektivním a sociálním kontextem trpí-
cího, stejně tak jako sociální podporou, jeho psychickými 
zdroji a schopností rozumět si. 

Osa II. Interpersonální vztahy. Vztahová osa podtrhu-
je psychodynamické přesvědčení, že duševní poruchy jsou 
také vztahovými poruchami a meziosobní chování je klíčo-
vé pro vznik a udržování duševních obtíží. Vztahová osa se 
pokouší zachytit nitroduševní reprezentace dysfunkčních 
nebo maladaptivních vzorců, kognitivně-afektivních sché-
mat (Horowitz, 1991), která se psychoanalýza pokouší kon-
cepčně uchopit jako přenos a protipřenos. Vztahový vzorec 

se v OPD-2 formuluje jako cirkulární a transakční schéma 
(neustálé výměny subjektivní zkušenosti a odpovědí dru-
hých). Shrnuje perspektivu pacienta (Jak pacient prožívá ve 
vztahu sebe? Jak pacient zakouší chování druhých?) a per-
spektivu vyšetřujícího (Jak terapeut prožívá zahájení vztahu 
pacientem? Jak terapeut zažívá sebe ve vztahu s pacien-
tem?). Například pacientka zakouší druhé jako nárokující, 
obává se proto selhání a zahanbení. Tomu se snaží vyhnout 
pomocí přizpůsobování se a velkou péčí o druhé. Navzdory 
tomuto sebepojetí působí na okolí tak, že je těžké se jí za-
vděčit, že je nárokující a kritická (přenos). To vede druhé 
k tomu, aby se před ní chovali velmi opatrně a chránili se, 
nebo ji naopak útočným způsobem korigovali (protipřenos). 
Nebezpečné je, že ona bude obě tyto reakce zažívat jako 
důkaz toho, že nesplňuje nároky druhých a selhala. 

Osa III. Konflikty. Kromě stavů, kdy je obtížné u pa-
cienta zachytit konfliktní útvar (například u somatizujících 
pacientů), rozlišuje OPD-2 sedm základních konfliktů: C1 
individuace vs závislost, C2 podřízení vs kontrola, C3 péče 
vs soběstačnost, C4 konflikt v oblasti sebehodnoty, C5 kon-
flikt v oblasti viny (sebeobviňování vs obviňování objektu), 
C6 Oidipský konflikt, C7 Konflikt v oblasti identity. Určují 
se základní a druhotné konflikty, jejich síla a pasivní nebo 
aktivní modus (například přijímat vinu za druhé vs obviňo-
vání druhých). Hodnotí se externí stresory, které se na kon-
fliktu spolupodílí a centrální afekt konfliktu (například hněv 
u konfliktů v oblasti sebehodnoty). Jeden konflikt může 
sloužit jako obrana před jiným konfliktem. Příkladem může 
být 40letý pacient, který nakládá se svými vztahy tak, že se 
chová zásadně spořádaným a kontrolujícím způsobem, tak-
že má za sebou řadu zážitků přetahování se o moc a odlou-
čení (konflikt: submise vs. kontrola). Hlubší analýza ale 
ukazuje, že pacient používá toto chování k regulaci blízkosti 
a vzdálenosti ve vztazích a tímto způsobem se vyrovnává 
s vlastním strachem ze ztráty hranic a zahlcení přílišnou 
blízkostí druhého člověka (individuace vs. závislost jako 
hlubší konflikt). 

 

Osa IV. Osobnostní struktura. Úroveň duševního fun-
gování se posuzuje podle úrovně integrovanosti/desinte-
grovanosti (vysoká, střední-neurotická úroveň, nízká úroveň 
integrace-hraniční, dezintegrace-psychotická úroveň). Dob-
rá/vysoká integrace znamená, že nezávislé já disponuje vnitř-
ním duševním prostorem, ve kterém se mohou odehrávat 
psychické konflikty, obrany jsou dostatečně pružné. Střední 
úroveň integrovanosti se vyznačuje nadměrnou regulaci ne-
vědomých impulsů a afektů, silným vlivem nevědomého kon-
fliktu na duševní fungování, který ústí do vzniku kompromis-
ních formací (neurotických symptomů či charakteru). Nižší 
úroveň integrace je spojená s nedostatečně rozvinutým vnitř-
ním prostorem a konflikty jsou spíše než odehrávané 
v interpersonální sféře, než psychicky zpracované. Dezinteg-
raci charakterizuje rozpad nebo hrozba rozpadu psychické 
struktury a jejích funkcí.OPD-2 rozlišuje 4 strukturální kate-
gorie, pomocí kterých hodnotí úroveň integrace: vnímání se-
be a druhých, schopnost seberegulace (impulsů, afektů, sebe-
hodnoty, vztahů), emoční kontakt se sebou a druhými (proží-
vání afektů, fantazie, tělesnost, empatie, afektivní komunika-
ce), typ vazeb k vnitřním a vnějším objektům. Jednotlivé ka-
tegorie pak dohromady skládají strukturální profil. Pro ilu-
straci uveďme příklad, kdy nedostatečná percepce objektů 
u pacienta může být způsobena tím, že jeho identita je křehká 
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a on se ve vztazích s druhými jakoby „ztrácí“. Práce na vývo-
ji a diferenciaci toho, co je jeho „vlastní“ je předpokladem 
k získání stability a schopnosti bezpečněji se orientovat tváří 
v tvář objektnímu světu. To by znamenalo, že jeho limity 
v oblasti sebepercepce (identity) budou představovat primární 
problematiku v porovnání s omezeními v percepci objektů. 

Osa V. Syndrom. Pátá osa doplňuje předchozí dyna-
mické roviny a váže je se syndromově-deskriptivní katego-
rií v souladu s víceosou diagnostikou ICD-10 včetně úrovně 
fungování pacienta (GAF). 

Závěrem se stanovují indikace a kontraindikace k psycho-
analýze a psychodynamickým formám psychoterapie a zdů-
vodnění, jaká léčba z psychodynamických modalit je pro 
daného pacienta nejvhodnější a případně jaké parametry 
zvolit (tedy nejde jen o určení analyzovatelnosti při volbě 
psychoanalytické léčby). Na základě první osy se rozhodu-
jeme, zda je psychoterapie vůbec indikovaná a získáváme 
představu o tom, jaká má pacient ohledně léčby postoje 
a očekávání. Na základě dalších os stanovujeme terapeutic-
ký fokus a cíle léčby, které se skládají z formulace konflik-
tového fokusu, strukturálního fokusu a vztahového fokusu 
léčby. Léčba je pak zaměřena buď více na analýzu nevědo-
mých konfliktů nebo na posilování struktury a jáských 
funkcí, případně je léčba založená na práci s konflikty, které 
jsou ovlivněny strukturálními omezeními (např. pacientka 
se stahuje do pozadí, aby si zajistila přijetí a péči a ochránila 
tak svou křehkou sebeúctu, tj. konflikt péče/soběstačnost 
a konflikt sebehodnoty, a současně je zahlcovaná afekty, 
nemá od sebe dostatečný odstup, aby mohla regulovat a ro-
zumět vlastním popudům, tj. strukturální narušení seberegu-
lace a tolerance afektů). Se vztahovými patologickými 
vzorci se pak pracuje dle úrovně strutkurální organizace 
osobnosti pacienta.   

OPD-2 dále slouží (zejména v Německu) pro výzkumné 
účely, jako například výzkum psychoterapie a osobnosti. 
OPD-2 je dle zkušenosti německých kolegů výtečným po-
mocníkem při vzdělávání: díky podrobným kazuistickým 
ukázkám umožňuje vysvětlit psychodynamické uvažování, 
je spíš učebnicí a manuálem s bohatě ilustrovaným kazuis-
tickými fragmenty. 

K omezením textu se dá uvést přehuštěný vyjadřovací 
styl. Je třeba mít ale na paměti, že OPD-2 je pomocný text 
doplňující praktický výcvik a osobní zkušenost s psycho-
dynamickým vyšetřováním činí OPD-2 podstatně čitelnější 
a představitelnější. Publikaci také schází index. Na rozdíl od 
ICD, DSM a PDM (Psychodynamic Diagnostic Manual) se 
OPD-2 nevěnuje poruchám v dětství, dospívání a adoles-
cenci (k tomu slouží samostatná publikace OPD-KJ - Ope-
rationalisierte Psychodynamische Diagnostik im Kindes- 
und Jugendalter, 2007). Kritika OPD-2 jako systému z psy-
choanalytických pozic se opírá do přílišné strukturace roz-
hovoru a obětování scénického materiálu, který neumožňuje 
dostatečně rozvinout přenosově-protipřenosové konfigura-
ce. Na obhajobu OPD-2 lze říci, že „tekutá strukturovanost“ 
dává dostatek prostoru pro rozvoj diagnosticky zachytitel-
ného přenosu, nebo jej dokonce podpořit cílenými otázkami 
coby sondami. Diagnostické posouzení (úvodní psychoana-
lytická konzultace) plní funkci Freudova „předběžného ex-
perimentu“ zkusmé analýzy, aniž by pacienta vystavovalo 

narcistickému zranění a analytika eticky sporné situaci (ne-
přijetí pacienta poté, co navázal emoční vazbu). 

OPD-2 by neměl probouzet nadšenectví a omnipotentně 
přeceňovat výpovědní hodnotu vstupního rozhovoru. Je 
však beze vší pochyby cenným doplněním stávajících dia-
gnostických systémů, který se ostře nevymezuje vůči des-
kripci a současně dává prostor formulovat hypotézy inspi-
rované psychoanalytickým myšlením. Přestože je zatím lo-
kálně rozšířený především v německy hovořících zemích, 
domnívám se, že svojí jasnou provázaností s následnou psy-
choterapií, formulací terapeutického cíle a podloženým do-
poručení k léčbě dodává novou kvalitu diagnostice, která 
počítá s psychoterapií jako účinnou a zdůvodnitelnou inter-
vencí. Kompetentně vedené vstupní vyšetření také pomáhá 
vyvarovat se dlouhodobých analýz s hraničně strukturova-
nými pacienty, které končili v neprůchodnosti, jak referoval 
Baldacci (2012) na konferenci o úvodním psychoanalytic-
kém interview Evropské psychoanalytické federace. OPD-2 
byl z německého originálu dosud přeložen do angličtiny, 
čínštiny, španělštiny, francouzštiny a v současné době se 
chystá český překlad (v nakladatelství Hogrefe-Testcentrum). 
Dovednosti vstupního vyšetření se ale nedají nastudovat 
z učebnice. OPD-2 text je užitečným průvodcem, teoretic-
kým základem a doplňkem výukových programů. Vzdělá-
vací instituty a lektoři akreditovaní pro výuku OPD-2 sys-
tému budou uvedeny v české verzi publikace a také na ofi-
ciální webové stránce OPD-2 (http://www.opd-online.net/). 
 

MUDr. David Holub 
Mgr. Roman Telerovský 
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