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Výber z literatúry

Vzťahová väzba (attachment) – k typológii v dospelosti. Bielefeldský dotazník

klientových očakávaní (BDKO). Metóda zisťovania štýlov vzťahovej väzby

u psychoterapeutických pacientov

O publikácii Höger, D.: Der Bielefelder Fragebogen zu Klientenerwartungen (BFKE).

Ein Verfahren zur Erfassung von Bindungsstilen bei Psychotherapiepatienten

(Psychotherapeut, 1999, 44, s. 159-166)

referuje Jozef Hašto

Autor článku dr. Höger je profesorom na Fakulte Psycho-
lógie v Bielefelde (SRN). Univerzita v Bielefelde je vo svete
známa svojim výskumom a mnohými publikáciami o prob-
lematike vzťahovej väzby.

Štýly vzťahovej väzby sa prejavujú určitými vzorcami vní-
mania, myslenia, cítenia, očakávaní a pohotovostí ku kona-
niu v situáciách, ktorá sú významné pre vzťahovú väzbu. Je
viac pokusov operacionalizovať špecifické konfigurácie zna-
kov. Štýly vzťahovej väzby v zmysle „bezpečného“, „vyhýba-
vého“ a „ambivalentného“ typu sa autor pokúsil identifiko-
vať v opisoch seba u pacientov na začiatku terapeutického
vzťahu. Na základe výsledkov faktorovej analýzy sa utvorili
3 škály: „problematika akceptácie“, „pohotovosť k otváraniu
sa“ a „potreba náklonnosti“. 374 hospitalizovaných pacien-
tov (56,3% žien, 43,7% mužov) vyplnilo na začiatku psy-
choterapie BFKE. Klastrová analýza viedla k 5 klastrom,
ktoré sa dajú interpretovať ako štýly vzťahovej väzby: „bez-
pečná“ vzťahová väzba, 2 varianty „neistej – ambivalentnej“
(„uzatvorená“ a „lipnúca“) a 2 varianty „neistej – vyhýba-
vej“(„uzatvorená“ a „kooperujúca“). Z diskriminačnej ana-
lýzy týchto klastrov vyplynuli diskriminačné funkcie zodpo-
vedajúce Ainsworthovej klasifikácii.

Zisťovanie typu vzťahovej väzby má význam pre výskum
etiológie psychických porúch a tiež praktický význam pre
psychoterapeutickú stratégiu a prevenciu. Podľa Bowlbyho
teórie vzťahovej väzby má dieťa vrodený systém správania,
ktorý je korigovaný cieľom, a jeho funkciou je zaisťovať si
v situáciách núdze, ohrozenia, únavy, nepohody a ochore-
niach pomoc a oporu obmedzeného počtu dôverne známych
osôb. Aktivácia systému vzťahovej väzby sa prejavuje pripú-
tavacím správaním, teda modalitami správania so signálnym
významom, ktoré slúžia navodeniu blízkosti so vzťahovou
osobou, za účelom získania ochrany, bezpečia, alebo útechy.
Aktivácia systému vzťahovej väzby sa ukončuje, keď blízkosť

vzťahovej osoby a jej primerané správanie poskytuje bezpe-
čie.
Vplyvom reálnych skúseností s kľúčovými vzťahovými

osobami v detstve sa vyvíjajú rôzne získané štýly vzťahového
správania, ide o špecifické adaptačné vzorce, podľa ktorých
indivíduum organizuje svoj systém vzťahovej väzby. Tieto
vzťahové skúsenosti reprezentované vo vnútornom pracovnom
modeli (das innere Arbeitsmodell, inner working model).
Vnútorný pracovný model reguluje vnímanie, myslenie, cí-

tenie, očakávania a pohotovosti k správaniu v blízkych vzťa-
hoch, ako aj v situáciách, keď sa aktivuje systém vzťahovej
väzby t.j. napr. pri žiali a núdzi, ohrození, únave, nepohode
alebo chorobe.
Štýl bezpečnej vzťahovej väzby sa vyvíja na základe inte-

rakcie s jemnocitnou senzitívnou vzťahovou osobou, ktorá
poskytuje dostatok blízkosti a je v dosahu, privolateľná, pri-
čom vníma signály dieťaťa, správne ich interpretuje, prime-
rane a promptne na ne reaguje. Indivíduum s takouto vzťa-
hovou skúsenosťou, keď má potom aktivovaný systém vzťa-
hovej väzby, si je isté, že má k dispozícií blízkosť a podporu
významnej druhej osoby a otvorene prejavuje svoju potrebu
náklonnosti a pomoci, očakáva s istotou, že táto potreba
bude primerane uspokojená.
Neistý – vyhýbavý štýl vzťahovej väzby sa organizuje v in-

terakcii so vzťahovými osobami, ktoré pri aktivovanom sys-
téme pripútavacieho správania dieťaťa nie sú k dispozícií
alebo len vtedy, keď dieťa svoju potrebu blízkosti signali-
zuje čo najzdržanlivejšie. Vyvíja sa tu adaptívne deaktivu-
júca stratégia spojená s potláčaním pripútavacieho správa-
nia a s ním spojených potrieb a emócií.
Neistý – ambivalentný štýl vzťahovej väzby je výsledkom

vzťahov so vzťahovými osobami, ktoré síce občas prejavo-
vali náklonnosť, primárne sa ale neriadili potrebami dieťaťa,
ale svojimi vlastnými, ich dostupnosť bola preto nespoľah-
livá, alebo bola dosiahnuteľná len forsírovaným pripútava-
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Tabuľka 1. Charakteristiky škály BFKE (n=374).

Problémy Pripravenosť Potreba

s akceptáciou k otváraniu sa náklonnosti

Počet položiek 11 11 10

Diskriminácia

minimálna 0,34 0,37 0,43

maximálna 0,67 0,68 0,68

stredná hodnota 0,51 0,52 0,51

Koeficienty reliability:

Cronbachovo alfa 0,83 0,84 0,83

Spearman-Brownov koef. 0,81 0,82 0,79

Guttmanov koef. 0,80 0,81 0,79

Aritmetický priemer

(cez položky) 1,07 2,67 1,55

Štandardná odchýlka

(cez položky) 0,68 0,69 0,75

Vzájomné korelácie:

Pripravenosť k otváraniu sa –0,42**

Potreba náklonnosti 0,65** –0,21**

**P< 0,01

cím správaním. Ide tu o adaptívnu hyperavigilantnú straté-
giu, systém vzťahovej väzby je permanentne aktivovaný, in-
divíduum sa musí neustále uisťovať o dostupnosti vzťahovej
osoby a na stresujúce situácie reaguje prehnaným pripúta-
vacím správaním.
Pre zisťovanie typu vzťahovej väzby v dospelosti bolo vy-

vinuté „Adult Attachment Interview“ (AAI), ktoré je ná-
ročnejšie na čas, prostriedky, zaškolenie. Zostáva ale naďalej
najvýznamnejším výskumným nástrojom u dospelých.
V súvislosti s náročnosťou AAI je tu snaha vyvinúť jed-

noduchšie metódy, menej časovo náročné, napr. dotazní-
kové. Autor sa zameral na vypracúvanie dotazníka, ktorý by
umožnil klasifikovať štýl vzťahovej väzby dospelých pacien-

tov vstupujúcich do psychoterapie. Predpokladá, že takýto
nástroj by bol využiteľný v praxi ako zdroj informácií pre
terapeuta. Umožňoval by mu utvárať vzťah s pacientom tak,
aby sa optimalizovali terapeutické zisky.

Autor na základe klastrovej analýzy navrhuje členiť neistý
– ambivalentný typ na 2 varianty, „uzavretý“ a „lipnúci“. Aj
neistý – vyhýbavý typ vzťahovej väzby odporúča deliť na 2
podskupiny „uzavretý“ a „kooperujúci“. V tabuľke 1 sú zhr-
nuté dáta ku škále BFKE, ktoré autor získal na vzorke 374
psychoterapeutických pacientov.

Nasleduje slovenský preklad Bielefeldského dotazníka klien-
tových očakávaní aj s návodom na vyhodnocovanie.
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(V zátvorkách sa nachádza príslušnosť ku škálam: A= prob-
lémy s akceptáciou, O = pripravenosť k otváraniu sa, N =
potreba náklonnosti; – = opačné pólovanie)

Každý pacient/pacientka, ktorý/á začína psychoterapiou
si robí starosti ohľadom toho, aké to bude. V tomto do-
tazníku sa Vás budem pýtať na Vaše očakávania, zame-
rané na Vášho psychoterapeuta/psychoterapeutku: Čo si od
neho/nej prajete, alebo čoho sa obávate, s akými reakciami
aj Vy sám/a počítate u seba atď.
V dotazníku nájdete celý rad myšlienok, ktoré by Vám

v tejto súvislosti mohli ísť hlavou. Čítajte ich prosím podľa
poradia a posudzujte vždy do akej miery sa tieto myšlienky
zhodujú z Vašimi, či sú Vám dôverne známe, alebo Vám pri-
padajú cudzie. Podľa toho do akej miery sa zhodujú s Vašimi
urobte krížik pri jednej z daných možných odpovedí.

Možné odpovede sú:

0 = vôbec neplatí

1 = takmer neplatí

2 = trochu platí

3 = prevažne platí

4 = presne platí

Nevynechajte prosím žiadnu z týchto otázok a rozhodnite
sa vždy len pre jednu z možných odpovedí. Nepremýšľajte
ale sa pokúste reagovať pokiaľ možno spontánne.

1. Častejšie rozmýšľam, či mi terapia niečo prinesie (pre-
lomenie bariéry).

2. Budem môcť z mojim terapeutom/terapeutkou naozaj
ľahko hovoriť o všetkom tom, čo sa deje v mojom vnútri
(O).

3. Vedel/a by som si predstaviť, že by toho mohlo byť
priveľa pre môjho terapeuta/terapeutku znášať mňa
a moje problémy (A).

4. Rušilo by ma, keby ma môj terapeut/terapeutka príliš
zameriaval/a na moje city (O-).

5. Voči môjmu terapeutovi/terapeutke sa dokážem ľahko
otvoriť (O).

6. Keby som sa hneval na môjho terapeuta/terapeutku,
dával/a by som si pozor, aby som to neprejavil/a (A).

7. Bude pre mňa pomerne ľahké hovoriť môjmu terapeu-
tovi/terapeutke o mojich pocitoch (O).

8. Keby sa môj terapeut/terapeutka niekedy o mňa nie
dosť staral/a, veľmi by ma to zastrašilo (N).

9. Obávam sa, že môj terapeut/terapeutka by sa ma
chcel/a zbaviť, keby vedel/a, čo sa v skutočnosti vo
mne deje (A).

10. Predovšetkým keby som sa mal/a zle, budem zvlášť
odkázaná na to, aby sa mi môj terapeut/terapeutka
mimoriadne venoval/a a zameral/a na mňa (N).

11. Keby sa môj terapeut/terapetka zameral/a na moje
city, pripadalo by mi to dosť zvláštne (O-).

12. Obávam sa, že môj terapeut/terapeutka sa bude o mňa
osobne menej starať, než by som vlastne potreboval/a
(A).

13. Môj terapeut/terapeutka bude môcť dobre porozumieť,
čo sa vo mne deje (O).

14. Som si takmer istý/á – k môjmu terapeutovi/terapeut-
ke budem mať dobrý dôverný vzťah (O).

15. Budem si od môjho terapeuta/terapeutky priať viac
náklonnosti, ako by som chcel/a prejaviť navonok (N).

16. Dokážem si predstaviť, že na konci terapie mi bude pri-
padať ťažké odlúčiť sa od môjho terapeuta/terapeutky
(N).

17. Keď môj terapeut/terapeutka bude ku mne priateľ-
ský/á, mohli by sa u mňa objaviť pochybnosti, či to
tak myslí aj v skutočnosti (A).

18. Otvorene povedané, najmilšie by pre mňa bolo, keby
si môj terapeut/terapeutka rezervovali čo najviac času
len pre mňa a staral/a sa takmer výhradne len o mňa
(N).

19. Smútok by ma mohol tak veľmi ochromiť, že môj
terapeut/terapeutka by sa mnou potom musel/a za-
oberať a musel/a by mi ďalej pomáhať (N).

20. Možno si budem niekedy myslieť, že môj terapeut/te-
rapeutka by sa ma najradšej zbavil/a (A).

21. Trochu väčší odstup vo vzťahu k môjmu terape-
utovi/terapetke by bol pre mňa príjemnejší (O-).

22. Otvorene povedané, prajem si, aby môj terapeut/moja
terapeutka aj mimo terapeutických sedení mi mohol/a
byť čo najviac k dispozícii (N).

23. Pravdepodobne nebude pre mňa ľahké, aby sa „oteplil“
vzťah s mojím terapeutom/terapeutkou (O-).

24. Mohol/a by som si myslieť, že môj terapeut/terapeutka
má ma rád/rada podľa toho, aké robím v terapii po-
kroky (A).

25. Tak ako sa poznám, budem voči svojmu terapeutovi/te-
rapeutke skôr zdržanlivejší/ia v tom, nakoľko sa preja-
vím (O-).

26. Obávam sa, že môj terapeut/terapeutka sa odo mňa
odvráti, keby som sa na neho/ňu hneval (A).



VÝBER Z LITERATÚRY 161

27. Už dnes mi je smutno z rozlúčenia na konci terapie a zo
všetkej tej sentimentality okolo toho (N).

28. Musím si dávať pozor, aby som neznepokojoval/a môj-
ho terapeuta/terapeutku svojimi veľkými prianiami
náklonnosti (A).

29. Vedel by som si predstaviť, že vo vzťahu k svojmu tera-
peutovi/terapeutke budem prežívať striedavé city (N).

30. Vedel/a by som si predstaviť, že voči svojmu tera-
peutovi/terapeutke budem mať väčšiu náklonnosť než
on/ona ku mne (A).

31. Mohlo by sa stať, že citovo budem visieť na mojom tera-
peutovi/terapeutke viac, než by pre mňa samého/samu
bolo správne (N).

32. Pripadá mi pomerne ľahké hovoriť o sebe a svojom pre-
žívaní a také to bude aj voči môjmu terapeutovi/tera-
peutke (O).

33. Ako sa poznám sotva si dokážem predstaviť, že ma môj
terapeut/terapeutka dokáže akceptovať (A).

Návod na vyhodnocovanie

Vyhodnocovanie BFKE sa robí nasledovných krokoch:

1. Určenie hodnoty na škále (= stredné hodnoty položiek
pre každú škálu):

A ( problémy s akceptáciou = akcpr)

O ( pripravenosť k otváraniu sa = otvor)

N (potreba náklonnosti = naklpotr)

Pomocou:

(a) Sčítavanie označených položiek pre príslušnú škálu
(ohľadom príslušnosti položiek ku škálam porovnajte
zoznam položiek uvedených hore; je pritom bezpodmie-
nečne potrebné, zohľadňovať opačné pólovania, ktoré sú
na zozname vyznačené znakom „–“ ) a

(b) Vydelenie sumy počtom položiek.

2. Vypočítanie z – hodnôt pre jednotlivé škály:

zakcpr = (akcpr–1,07)/0,68

zotvor = (otvor–2,67)/0,69

znaklpotr = (naklpotr–1,55)/0,75

3. Určenie troch hodnôt, ktoré majú rozlišovaciu funkciu

F1 = 0,713 zakcpr – 0,318 zotvor+ 0,512 znaklpotr

F2 = –0,097 zakcpr + 0,856 zotvor + 0,602 znaklpotr

F3 = 0,709 zakcpr + 0,417 zotvor – 0,635 znaklpotr

4. Určenie dištančných hodnôt D2 k centroidom piatich
klastrov

D2Cl1 = (-0,397–F1)
2+(–0,903–F2)2+(0,118–F3)2

D2Cl2 = (2,065–F1)
2+(–1,275–F2)2+(–0,379–F3)2

D2Cl3 = (–2,390–F1)
2+(0,051–F2)2+(0,064–F3)2

D2Cl4 = (2,447–F1)
2+(0,949–F2)2+(0,285–F3)2

D2Cl5 = (–0,658–F1)
2+(2,500–F2)2+(–0,614–F3)2

Pacient je priradený ku klastru s najmenšou dištančnou
hodnotou.
Snáď si tento dotazník nájde u nás využitie, či už vo vý-

skume alebo v bežnej klinickej praxi alebo pri cielených kau-
zistických štúdiách.


