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Teória psychoterapie

Vplyv terapeuta na efekt psychoterapie – prehľad empirických štúdií

L. Timuľák, M. Bieščad

The therapist’s impact on psychotherapy outcome – an overview

of empirical studies

Súhrn

Výskum efektu psychoterapie preukázal, že jednotlivé terapeutické prístupy sú vo všeobecnosti rovnako
efektívne. Oveľa viac sa vo svojej efektivite líšia jednotliví psychoterapeuti, či už v realizovaných klinických
skúškach alebo v bežnej praxi. V rámci rovnakého prístupu môžeme nájsť terapeutov s výrazne odlišnými
výsledkami poskytovanej psychoterapie. Psychoterapeuti prispievajú k variabilite výsledku psychoterapie
v klinických skúškach priemerne 8%, v bežnej praxi 5%. Budúci výskum stojí pred výzvou preskúmať
jednotlivé premenné na strane psychoterapeutov, ktoré sú za túto rôznorodosť v ich efektivite zodpovedné.

Kľúčové slová: psychoterapeut, vplyv psychoterapeuta na efekt psychoterapie, výskum efektu psychoterapie,
poskytovanie psychoterapie v bežnej praxi.

Summary

Psychotherapy outcome research suggests that various psychotherapy approaches are generally equivalent in
their outcome. Bigger differences are between individual therapists – both in providing psychotherapy in the
clinical trials and in the routine practice. The therapists’ contributions to the variability in psychotherapy
outcome in the clinical trials and in the routine practice are in average 8% and 5% respectively. Future
research should include examination of therapist variables accountable for this difference between therapists.

Key words: psychotherapist, psychotherapist’s impact on psychotherapy outcome, psychotherapy outcome
research, provision psychotherapy in routine practice.

Výskum efektu psychoterapie systematicky poukazuje na
to, že rôzne psychoterapeutické prístupy majú vo všeobec-
nosti rovnaký terapeutický efekt (napr. Wampold, Mondin,
Moody et al., 1997; Wampold, 2001; Stiles, Barkham, Twigg
et al., 2006). Zvykne sa to označovať ako paradox terapeutic-
kej rovnocennosti – rôzne terapeutické prístupy dosahujú
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rovnaké výsledky napriek zjavne odlišným teóriám, z kto-
rých vychádzajú a technikám, ktoré uplatňujú (Stiles et al.,
2006). Na vyjadrenie tohto paradoxu sa často používa tzv.
výrok vtáka Doda – postavičky z príbehu Lewisa Carrola
Alica z krajiny zázrakov. Vták Dodo po uskutočnených pre-
tokoch hovorí:

”
Každý vyhral a všetci musia dostať cenu!“.

Beutler, Machado a Allstetter-Neufeldtová (1994) na zá-
klade výsledkov skúmania efektu psychoterapie dochádzajú
k záverom, že výskum do roku 1994 konzistentne poukazuje
na nasledujúce skutočnosti:

1. veľkosť efektu terapie viac súvisí s identitou terapeuta
(teda s tým, kto terapeut je) ako s formou terapie,
ktorú praktizuje;
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2. niektorí terapeuti v rámci všetkých terapeutických prí-
stupov konzistentne vykazujú väčší efekt vo svojej práci
a

3. niektorí terapeuti konzistentne vykazujú negatívny
efekt.

Autori tak na základe týchto výsledkov zdôrazňujú dôle-
žitosť skúmania premenných na strane terapeuta.
V našej práci priblížime výsledky niektorých výskumov

porovnávajúcich efektivitu rôznych terapeutov a určujúcich
príspevok terapeuta k efektu psychoterapie. Aj v takejto
relatívne úzko vymedzenej oblasti výskumu psychoterapie
môžeme nájsť veľmi rozmanité metodologické prístupy. Väč-
šina štúdií zameraných na skúmanie účinnosti jednotlivých
terapeutov využíva analýzu výsledkov predchádzajúcich štú-
dií porovnávajúcich efekt rôznych terapeutických prístupov.
Uvedieme však aj štúdie, ktoré sledovali efektivitu terape-
utov pri praktizovaní terapie v bežnej praxi. Na záver uve-
dieme niektoré odporúčania pre ďalšie sledovanie vplyvu
osobnosti terapeuta na efekt psychoterapie.

Analýza vplyvu terapeutov na efekt psychoterapie

v realizovaných výskumoch efektu psychoterapie

Významným príspevkov v tejto oblasti výskumu sú štúdie
L. Luborského a jeho kolektívu. Luborsky, McLellan, Woody
a kol. (1985) skúmali efektívnosť rôznych terapeutov z vý-
skumu porovnávajúceho efektívnosť rôznych terapeutických
prístupov pri liečbe metadonových pacientov. Išlo o ana-
lýzu dát z predchádzajúceho výskumu (Woody, Luborsky,
McLellan, et al., 1983), ktorý zistil, že pridanie šesťmesač-
nej suportívno-expresívnej psychoanalytickej terapie (SE)
a kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT) ku štandardnému
drogovému poradenstvu (drug counseling – DC) prinieslo
zlepšenie oproti čistému drogovému poradenstvu (nástrojmi
merania boli napr. Index vážnosti závislosti, BDI, SCL-90,
Maudsleyjský osobnostný dotazník).
Luborsky a kol. (1985) vybrali z každej formy liečby troch

terapeutov, ktorí mali najviac pacientov (od 7 do 11). Podľa
očakávania zistili rozdiely medzi úspešnosťou rôznych tera-
peutov, ktoré sa nedali vysvetliť rôznou úrovňou problémov
pacientov. Rozdiely boli merané aj osobitne pre jednotlivé
nástroje merania, aj na základe priemernej miery efektu
(stav po terapii vs. pred terapiou) cez všetky nástroje me-
rania (tabuľka 1). Napríklad najlepší z psychoanalytických
terapeutov mal priemernú mieru efektu 0,74, zatiaľ čo najs-
labší 0,19 (pre týchto dvoch terapeutov to napríklad na Bec-
kovom dotazníku depresie (BDI) mohlo byť viditeľné tak, že
súčet skóre na BDI pre najlepšieho terapeuta cez všetkých
jeho pacientov sa znížili o 58%, zatiaľ čo u najslabšieho te-
rapeuta len o 8%).
Pri zisťovaní toho, čo mohlo byť zodpovedné za tieto roz-

diely zvolili Luborsky a kol. (1985) viacero postupov. Na-
príklad hodnotenie charakteristík terapeutov ich kolegami.
Ukázalo sa, že tri sledované charakteristiky – záujem pomôcť
pacientom, psychologické zdravie a psychologické zručnosti,

Tabuľ ka 1. Rozdiely medzi priemernou mierou efektu

jednotlivých terapeutov liečiacich metadonových pacien-

tov suportívno-expresívnou psychoanalytickou terapiou (SE),

kognitívno-behaviorálnou terapiou (KBT) a drogovým pora-

denstvom (DC) spoločne cez nástroje merania Index vážnosti

závislosti, BDI, SCL-90, Maudsleyjský osobnostný dotazník

(voľne podľa Luborsky et al., 1985).

Terapeuti Priemerná miera efektu

A (SE) 0,74

B (SE) 0,59

C (SE) 0,19

D (KBT) 0,53

E (KBT) 0,44

F (KBT) 0,44

G (DC) 0,20

H (DC) 0,13

I (DC) 0,27

tak ako ich hodnotili kolegovia terapeutov mierne prediko-
vali ich efektívnosť. Ďalšie ukazovatele, ktoré sa ukázali byť
silným prediktorom (terapeutická aliancia a dodržiavanie
terapeutického manuálu) boli procesové aspekty (t.j. pre-
menné, ktoré sa objavujú v procese terapie), ktorým sa ve-
nujú výskumy typu proces-výsledok (process-outcome rese-
arch, u nás pozri Timuľák, 2005).
Luborsky, Crits-Christoph, McLellan a kol. (1986) rozší-

rili skúmanie rozdielnych výsledkov medzi terapeutmi o ďal-
šie tri výskumné projekty a konštatovali, že rozdiely me-
dzi úspešnosťou terapeutov sa objavili v každom z nich, že
tieto boli vo všeobecnosti väčšie ako medzi rôznymi formami
terapie a že každý z terapeutov mal aj veľké rozdiely me-
dzi úspešnosťou svojich pacientov. Podobne Luborsky, Mc-
Lellan, Diguer a kol. (1997) skúmali úspešnosť 22 rôznych
terapeutov zo siedmych rôznych výskumných projektov za-
meraných na liečbu depresie a závislostí a opäť potvrdili,
že úspešnosť týchto terapeutov výrazne variovala. Navyše 3
z 22 terapeutov sa podieľali na dvoch resp. troch z týchto
siedmych projektov, pričom ich úspešnosť bolo porovnateľná
v každom z nich. Dvaja z týchto terapeutov boli pritom mi-
moriadne úspešní vo všetkých projektoch, do ktorých sa za-
pojili. Luborsky a kol. (1997) uzavreli toto zistenie tým, že
na tom, kto je terapeut naozaj záleží. Pri skúmaní efektu
psychoterapie je preto otázka úspešnosti jednotlivého tera-
peuta vysoko relevantnou. Takisto je veľmi dôležité skúmať,
čo je zodpovedné za úspešnosť jednotlivých terapeutov.
Ďalším príkladom sledovania diferenciálneho efektu tera-

peutov je analyzovanie efektu jednotlivých terapeutov z Ko-
laboratívneho výskumného programu liečby depresie (Tre-
atment of Depression Collaborative Research Program –
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TDCRP; Elkin, Shea, Watkins et al., 1989; Elkin, 1994),
ktoré realizovali Blatt, Sanislow, Zuroff a Pilkonis (1996).
Tento projekt porovnával efekt kognitívno-behaviorálnej te-
rapie (KBT), interpersonálnej terapie (IPT), medikamentóz-
nej liečby imipramínom spolu s bežnou starostlivosťou (cli-
nical management) (IMI-CM) a liekovým placebom s bež-
nou starostlivosťou (PLA-CM). V projekte sa zúčastnilo 28
terapeutov, ktorí boli starostlivo trénovaní a vyberaní (po-
dobne ako v štúdiách, ktoré uvádza Luborsky so svojimi
kolegami). Išlo o psychiatrov a psychológov, 10 z nich po-
skytovalo interpersonálnu psychoterapiu, 10 farmakoterapiu
a 8 KBT, z priemerne 11 rokmi praxe. V pôvodnom pro-
jekte boli získané viaceré dáta týkajúce sa 28 terapeutov.
Zisťovali sa ich demografické ukazovatele; úroveň skúsenosti
pri liečbe depresie; podiel využívania psychoterapie, liekov
a ich kombinácie pri liečbe depresie v ich rutinnej praxi;
typ liečby, aký kedy uplatnili pri liečbe depresie. Terape-
uti tiež hodnotili na sedemstupňovej škále pravdepodobnú
etiológiu depresie (biologická, environmentálna, interperso-
nálna, psychologická). Terapeuti mali takisto uviesť odhady
toho, koľko z vážne depresívnych pacientov sa v ich rutin-
nej praxi zlepšilo; koľko by sa zlepšilo v liečbe a bez liečby;
kedy sa v liečbe prvýkrát môže objaviť zmena; a dĺžku času
potrebného na liečbu vážne depresívneho pacienta.

Blatt a kol. (1996) najprv ukázali faktorovou analýzou
piatich nástrojov merania, ktoré slúžili na meranie efektu
liečby, že výsledky na nich sýtia ten istý faktor (teda sú spolu
úzko súvisiace). Potom využili kompozit rezidualizovaného
skóre zmeny na týchto piatich nástrojov merania na to, aby
rozdelili terapeutov do troch skupín podľa efektívnosti ich
liečby. Vo všetkých troch liečebných skupinách (KBT, inter-
personálna terapia, farmakoterapia) bolo možné nájsť efek-
tívnych, stredne efektívnych a málo efektívnych terapeutov.
Tieto tri skupiny sa líšili vo viacerých ukazovateľoch. Me-
nej efektívni terapeuti mali menej pacientov, ktorí dokončili
liečbu. Viac efektívni terapeuti mali menšiu variabilitu vo
výsledkoch svojich pacientov. Pomer psychológov a psychiat-
rov bol v skupine najviac efektívnych terapeutov v prospech
psychológov. Viac efektívni terapeuti uvádzali, že vo svojej
praxi zriedkavo využívajú farmakoterapiu (uprednostňovali
teda psychologickú liečbu). Úspešní terapeuti tiež očakávali,
že k zmene počas liečby dôjde neskôr a že liečba depresie
vyžaduje dlhší čas. K analýze dát z výskumného projektu
TDCRP sa v našom článku ešte vrátime.

Uvedené príklady analyzovali dáta z klinických znáhodňo-
vaných skúšok, alebo zo štúdii, ktoré sa k tomuto štandardu
blížili. V tomto type štúdií sa pracuje spravidla s malým po-
čtom terapeutov, ktorí sú starostlivo vyberaní, dostatočne
skúsení a kvalitne vzdelaní vo forme liečby, ktorú majú po-
skytovať. Terapeuti poskytujú liečbu často podľa terape-
utického manuálu, pričom sa dôkladne hodnotí dodržiavanie
tohto manuálu v priebehu celej liečby (cieľom tejto proce-
dúry je zabezpečiť, aby sa poskytovala skutočne tá liečba,
ktorej účinnosť sa overuje). Terapeuti navyše pracujú s vy-
soko homogénnym súborom pacientov. Jedná sa spravidla
o pacientov s určitou hodnotou vstupného skóre na nástroji
merania, s presne definovanou diagnózou (napr. veľká depre-

sívna porucha podľa výskumných kritérií DSM-IV) bez ko-
morbidity. Je zjavné, že poskytovanie psychoterapie v bežnej
praxi sa od poskytovania psychoterapie v týchto skúškach
výrazne líši. Z dôvodu rôznorodosti terapeutov, ktorí psy-
choterapiu v bežnej praxi poskytujú, sa predpokladajú me-
dzi jednotlivými terapeutmi v bežnej praxi ešte výraznejšie
rozdiely.

Efektívnosť terapeutov v podmienkach bežnej
praxe

Uvedieme si preto ukážky skúmania vplyvu terapeutov na
efekt psychoterapie v podmienkach bežnej praxe. Okiishi,
Lambert, Nielsen a Ogles (2003) porovnávali účinnosť tera-
peutov vo veľkom univerzitnom poradenskom centre. Cen-
trum navštívilo v priebehu dvoch rokov 3266 klientov, kto-
rým poskytlo psychoterapeutickú liečbu 91 terapeutov. Au-
tori do svojej analýzy zahrnuli iba tých terapeutov, ktorí
poskytli dáta aspoň od 15 klientov. Výskumný výber tak
pozostával z 56 terapeutov rôzneho terapeutického zamera-
nia, ktorí mali spoločne 1779 klientov. Nástrojom merania
bol dotazník Outcome Questionnaire – 45 (OQ-45, Lambert,
Morton, Hatfield et al., 2004), ktorí klienti vypĺňali viac-
krát v priebehu liečby. Dotazník OQ-45 meria celkový psy-
chický distres v oblasti symptómov, interpersonálnych vzťa-
hov a uskutočňovania sociálnej roly. Autori použili celkové
skóre, ktoré je v rozmedzí od 0 po 180, pričom vyššie skóre
predstavuje vyšší stupeň psychického distresu. V priebehu
terapie je preto želateľný pokles skóre.
Dáta analyzovali prostredníctvom tzv. hierarchického

lineárneho modelovania (HLM, tiež nazývané aj multi-
úrovňové modelovanie). Jedná sa o pomerne náročnú multi-
variačnú štatistickú techniku, ktorá umožňuje analýzu hie-
rarchizovaných, do seba včlenených dát. V opisovanom prí-
pade sa jednalo o situáciu, keď jednému terapeutovi náležia
viacerí klienti. Pre každého z týchto klientov sú k dispozícii
viaceré hodnoty celkového skóre OQ-45 získané v priebehu
terapie. Tieto dáta tak majú viacero úrovní a sú do seba
včlenené.
Medzi jednotlivými terapeutmi boli zistené veľmi veľké

rozdiely. V úvode autori zistili, že k týmto rozdielom nepri-
spieva žiadna zo sledovaných premenných na strane terape-
utov (týmito premennými bol typ výcviku, dĺžka absolvova-
ného výcviku, teoretické zameranie a pohlavie). Pre každého
terapeuta bola HLM analýzou vytvorená krivka ich priemer-
ného klienta. Na obrázku 1 sú znázornené krivky šiestich te-
rapeutov (troch najlepších a troch najhorších) a centrálna
HLM krivka (krivka priemerného klienta vypočítaná zo všet-
kých klientov).
Čím je krivka strmšia, tým vyjadruje rýchlejší pokles

skóre u klientov v priebehu terapie. Ako môžeme vidieť,
u priemerného klienta najmenej efektívnych terapeutov do-
chádzalo v priebehu liečby dokonca k miernemu narasta-
niu skóre. U najefektívnejšieho terapeuta bola priemerná
rýchlosť zmeny 10-krát väčšia ako priemer v celom výbere
(v priemere pre celý výber u klienta kleslo skóre na dotaz-
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Obrázok 1. HLM krivky zmeny skóre priemerného klienta troch najefektívnejších (# 1, # 2, # 3) a troch najmenej efektívnych

(# 54, # 55, # 56) terapeutov a na porovnanie centrálna HLM krivka znázorňujúca celkového priemerného klienta (podľa

Okiishi, Lambert, Nielson, Ogles, 2003).

níku OQ-45 za jedno sedenie o 0,79 bodu, u priemerného
klienta najefektívnejšieho terapeuta kleslo skóre za jedno se-
denie o 7,97 bodov). Najefektívnejší terapeuti mali súčasne
aj najmenší priemerný počet stretnutí.
Príspevok terapeutov k efektu psychoterapie uskutočňo-

vanej v bežnej praxi zisťovali aj Wampold a Brown (2005).
Použili súbor dát z organizácie riadenej starostlivosti Pa-
cifiCare Behavioral Health, ktorá používa vlastný systém
hodnotenia výsledku terapie pre zvyšovanie jej prínosu pre
svojich pacientov. Zariadenie využíva dotazník Life Status
Questionnaire (LSQ), čo je 30 položková skrátená verzia spo-
mínaného dotazníka OQ-45 (Lambert et al., 2004). Do vý-
skumu boli zahrnutí terapeuti, ktorí poskytli dáta aspoň od
štyroch pacientov. Takýchto terapeutov bolo 581, ktorí spo-
ločne poskytli terapiu 6146 pacientom. Autori urobili nie-
koľko analýz na rôznych modeloch s použitím spomínaného
multi-úrovňového modelovania. Sledovali, aký je čistý prís-
pevok terapeutov k variabilite výsledku psychoterapie. Čo to
znamená? Je úplne zjavné, že výsledok psychoterapie u jed-
notlivých pacientov variuje. Niektorí pacienti sa zlepšia vý-
razne, niektorí v menšej miere, niektorí zostanú bez zmeny.
Malá skupina pacientov (spravidla menej ako 10%) sa do-
konca zhorší. K tejto variabilite prispieva viacero faktorov.
Sú nimi samotní pacienti (keď sa na nich pozrieme ako na ce-
lok), tiež jednotlivé premenné na strane pacientov; samotní
terapeuti (ako celok) a premenné na strane terapeutov; ďalej
poskytovaná liečba, jej jednotlivé parametre a komponenty,
a mnohé iné. Jednotlivé faktory prispievajú k variabilite vý-
sledku samostatne, svojím čistým príspevkom, väčšinou však

faktory prispievajú súčasne, vo vzájomnej interakcii. Štatis-
tická analýza odhaduje veľkosti týchto príspevkov. Ako sme
spomenuli, Wampold a Brown (2005) chceli odhadnúť čistý
príspevok samotných terapeutov k variabilite výsledku tera-
pie. Zistili, že tento príspevok je 5%. To znamená, že 5% je
vysvetliteľných vplyvom terapeutov, zvyšok je vysvetliteľný
inými faktormi a ich interakciou. V inej analýze ukázali, že
to znamená, že pacienti najlepších terapeutov (umiestnených
v hornom kvartile 25% najúspešnejších terapeutov) dosaho-
vali dvakrát lepší výsledok ako pacienti najslabších terape-
utov (nachádzajúcich sa v dolnom kvartile 25% najmenej
úspešných terapeutov). Sledované charakteristiky pacientov
(vek, pohlavie, diagnóza) a terapeutov (vek, pohlavie, stu-
peň vzdelania a prax) prispievali len veľmi málo alebo za-
nedbateľne k celkovému výsledku terapie.
Wampold a Brown (2005) sledovali aj rozdiely vo výsledku

pri súčasnom užívaní psychotropnej medikácie spolu s psy-
choterapiou. Do výskumu zahrnuli 15 terapeutov, ktorí mali
aspoň troch pacientov iba s psychoterapiou a súčasne as-
poň troch pacientov, ktorí súbežne s psychoterapiou užívali
aj psychofarmaká. Analýza výsledkov terapie u týchto pa-
cientov viedla k veľmi zaujímavým zisteniam. Účinnosť psy-
choterapie a kombinovanej liečby totiž do významnej miery
súvisela s celkovou úspešnosťou terapeuta. Pacienti liečení
terapeutmi s vysokou efektivitou dosahovali výrazne lepšie
výsledky pri kombinovanej liečbe oproti samotnej psychote-
rapii. Pacienti najmenej efektívnych terapeutov dosahovali
pri kombinovanej liečbe výsledky porovnateľné so samot-
nou psychoterapiou. V tejto analýze bol príspevok terapeuta
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k variabilite výsledku psychoterapie pre pacientov bez me-
dikácie 5,7% (teda veľmi podobný k predtým zisteným 5%
príspevku terapeuta), pričom príspevok terapeuta k varia-
bilite výsledku kombinovanej liečby bol až 35%.
Výskum terapeutov v bežnej praxi má svoje výhody (sle-

dujú sa rôzni terapeuti s rozličným stupňov výcviku, rôz-
neho teoretického zamerania, ktorí poskytujú psychotera-
piu širokej škále pacientov a klientov v prirodzených pod-
mienkach), no má aj viaceré nevýhody. Hlavnou nevýho-
dou je, že pacienti nie sú priraďovaní jednotlivým terape-
utom náhodne. Aj keď napr. Okiishi so spolupracovníkmi
(2003) uvádzajú, že priemerné vstupné skóre pacientov na
OQ-45 bolo v rámci rôznych terapeutov vyrovnané, tera-
peuti mohli liečiť pacientov s charakteristikami vedúcimi
k rôznym prognózam. Ďalším nedostatkom je, že sa pra-
cuje s databázami, ktoré zhromažďujú merania terapeutic-
kej zmeny spravidla iba na jednom nástroji merania. Pre
potreby praxe môžeme použitie jedného nástroja merania
považovať za dostatočné. Pre zvýšenie validity výskumných
zistení je však vhodné overiť získané výsledky aj na iných
nástrojoch merania. Ďalším nedostatkom štúdií sledujúcich
terapeutov v bežnej praxi je nedostatočná identifikácia pre-
menných na strane terapeutov, ktoré by mohli byť zodpo-
vedné za zistené rozdiely medzi týmito terapeutmi. Data-
bázy zhromažďujúce dáta z bežnej praxe spravidla zazna-
menávajú iba základné charakteristiky ako vek, pohlavie, te-
oretické zameranie, stupeň vzdelania a terapeutický výcvik.
Spravidla neobsahujú žiadne údaje o osobnostných vlastnos-
tiach terapeutov, ktoré by mohli ovplyvňovať výsledok tera-
pie. Na druhej strane však výskumy ukazujú, že na výsledok
terapie ma oveľa väčší vplyv správanie sa terapeuta v pro-
cese psychoterapie (teda tzv. procesové premenné) ako pre-
menné, s ktorými terapeuti vstupujú do terapie (Beutler,
Machado, Allstetter-Neufeldtová, 1994; Beutler, Maliková,
Alimohamed et al., 2004).

Najnovšie analýzy efektivity terapeutov
kolaboratívneho výskumného plánu liečby
depresie (TDCRP)

Jedno z najnovších čísel časopisu Psychotherapy Research
uviedlo v špeciálnej sekcii venovanej vplyvu terapeuta na
výsledok liečby dve analýzy vplyvu terapeutov na efekt psy-
choterapie na súbore dát z projektu TDCPR (Elkin, Fal-
connier, Martinovich, Mahoney, 2006; Kim, Wampold, Bolt,
2006). Aj keď obidva výskumné tímy použili rovnaký súbor
dát a rovnakú štatistickú techniku (HLM), dospeli k rozdiel-
nym výsledkom.
Elkinová a kol. (2006) do svojej analýzy zahrnuli iba te-

rapeutov poskytujúcich psychoterapiu, čo bolo 8 KBT te-
rapeutov a 9 terapeutov poskytujúcich interpersonálnu te-
rapiu (1 terapeut poskytujúci interpersonálnu terapiu bol
z analýzy vylúčený, lebo mal iba jedného pacienta). Na te-
rapeuta pripadalo 4 až 11 pacientov. Dáta boli analyzované
hierarchickým lineárnym modelovaním (HLM), s použitím
merania stavu pacientov vo viacerých bodoch liečby (na za-

čiatku liečby, v 4., 8., a 12 týždni). Analýzy boli uskutoč-
nené pre rôzne nástroje merania (Hamiltonova škála dep-
resie (HRSD), Beckova škála depresie (BDI), Škála celko-
vej závažnosti (GAS), subškály Sociálna aktivita a Práca
zo Škály sociálneho prispôsobenia (SAS)). Celkový príspe-
vok terapeutov k variabilite výsledku terapie bol nesignifi-
kantný, pohyboval sa od 0% (na HRSD a subškále Sociálnej
aktivity SAS) po 4,4% (na subškále Práce SAS). Príspevok
jednotlivých pacientov k variabilite výsledku terapie však
bol v rozmedzí 81,1% až 97,2%. Elkinová a kol. (2006) po-
važujú príspevok terapeuta k variabilite výsledku liečby za
triviálny oproti príspevku samotného pacienta.

Elkinová so spolupracovníkmi (2006) uvádza ďalšie zau-
jímavé zistenia, ktoré však neboli štatisticky signifikantné.
Terapeuti sa líšili v počte vyliečených pacientov. Ten bol
v rozmedzí od 0% až po 63% (kritérium vyliečenia bolo
veľmi prísne – menej ako 6 bodov na HRSD na konci liečby).
Súčasne platilo, že terapeuti, ktorí mali vysoké percento
vyliečených pacientov, mali aj vysoké percento pacientov,
ktorí ukončili liečbu (korelácia medzi týmito percentami bola
0,73). V skupine 17 terapeutov sa teda dali identifikovať
traja

”
vybočujúci“ (outliers). Jeden terapeut bol výnimočne

neúspešný (zo štyroch pacientov, ktorí u neho začali liečbu,
ukončil liečbu iba jeden , ktorý však nedosiahol kritérium vy-
liečenia) a dvaja terapeuti boli výnimočne úspešní (v liečbe
udržali viac ako 80% svojich pacientov, viac ako 60% z ich
pacientov sa vyliečilo). Autori však zistené výsledky uzatvá-
rajú tvrdením, že nezistili signifikantný vplyv terapeuta na
celkový výsledok terapie.

Rovnaký súbor dát analyzovali aj Kim, Wampold a Bolt
(2006). Títo autori použili rovnako hierarchické lineárne mo-
delovanie, analyzovali ním však odlišné modely. Autori sle-
dovali rovnakých terapeutov poskytujúcich iba psychotera-
piu (teda rovnako 17 terapeutov). Vo svojich modeloch brali
do úvahy iba skóre na konci terapie (Elkinová a kol. (2006)
pracovala s modelmi s ďalšou úrovňou, ktorú tvorili opako-
vané merania v priebehu liečby). Dáta boli analyzované pre
dve skupiny pacientov – pre pacientov, ktorí ukončili liečbu
(86 pacientov) a pre všetkých pacientov, ktorí začali liečbu
(119 pacientov). Analyzované boli viaceré modely (s rôzne
nastavenými parametrami), v ktorých bol príspevok tera-
peuta k variabilite výsledku liečby v rozmedzí 1% až 12%
(s priemerom 8%). Príspevok samotnej liečby (KBT alebo
interpersonálna psychoterapia) bol však nulový. Autori tiež
ukázali, že pri správnom modelovaní vplyvu terapeuta, sa
predchádzajúce zistenia rozdielu medzi dvoma psychotera-
piami pre pacientov s ťažšou depresiou strácajú, teda sú vy-
svetliteľné vplyvom terapeutov. Elkinová a kol. (1989) totiž
v pôvodných výsledkoch uvádza, že pre pacientov s ťažšou
depresiou bola úspešnejšia interpersonálna terapia oproti
KBT. Kim, Wampold a Bolt (2006) získaný výsledok ko-
mentujú tvrdením, že čo sa týka výsledku psychoterapie,
terapeuti sú dôležitejší ako typ poskytovanej liečby.

Tieto výsledky vyvolali určitú kontroverziu. Na jedno-
značný záver, či terapeuti v projekte Kolaboratívneho vý-
skumného programu liečby depresie boli rovnako úspešní
alebo sa vo svojich výsledkoch líšili, si zrejme budeme mu-
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sieť ešte počkať. Obidve uvedené štúdie (Elkin et al., 2006,
Kim et al., 2006) sa vo viacerých skutočnostiach líšili, obi-
dve mali svoje prednosti aj nedostatky (pozri ich hodnotenia
v Soldz (2006), a Crits-Christoph a Gallop (2006)). Hierar-
chické lineárne modelovanie je veľmi náročnou štatistickou
procedúrou a veľa otázok o jeho používaní vo výskume psy-
choterapie nie je ešte zodpovedaných (napr. či terapeutov
považovať za fixný alebo náhodný štatistický faktor, aká má
byť veľkosť výberu aby sa dosiahla dostatočná štatistická sila
a pod.) Elkinová a kol. (2006) uvádza, že zistené rozdiely me-
dzi terapeutmi sú často spôsobené iba zopár

”
vybočujúcimi“

jednotlivcami (outliers, čiže extrémne úspešní a extrémne
neúspešní terapeuti), ktorí boli nájdení aj v tejto štúdii.
Wampold a Bolt (2006) na to reagujú, že ak sa v skupine sta-
rostlivo vyberaných, trénovaných, supervidovaných a moni-
torovaných terapeutov poskytujúcich manualizovanú liečbu
objaví taká rôznorodosť, ako ju zistili Elkinová a kol. (2006),
potom vplyv terapeuta sa musí považovať za dôležitý.

Záver

Všetky z našich uvedených výskumov okrem jedného (Elkin
et al., 2006) poukázali na výrazný vplyv terapeuta na efekt
psychoterapie. Efekt terapeuta bol sledovaný v analýzach
archívnych dát realizovaných klinických štúdií, aj pri po-
skytovaní psychoterapie v bežnej praxi. Wampold a Brown
(2005) uvádzajú priemerný príspevok terapeuta k variabilite
výsledku terapie v klinických skúškach 8%. Wampold (2005)
uvádza, že terapeut v najznámejších klinických skúškach vy-
svetľuje oveľa viac variability výsledku psychoterapie, ako
akákoľvek iná skúmaná premenná s výnimkou vstupnej zá-
važnosti problémov pacienta.
Príspevok terapeuta k variabilite výsledku psychoterapie

v bežnej praxi je 5% (Wampold, Brown, 2005). Keďže sku-
pina terapeutov v bežnej praxi je oproti skupinám terape-
utov v klinických skúškach výrazne heterogénnejšia, nižšie
percento vplyvu terapeutov na výsledok terapie v bežnej
praxi pôsobí prekvapujúco. Wampold a Brown (2005) to
však pripisujú súčasne vyššej variabilite pacientov v bežnej
praxi, ktorá

”
odčerpá“ časť príspevku terapeuta k variabilite

výsledku psychoterapie.
Aj keď Elkinová so spolupracovníkmi (2006) interpreto-

vala svoje výsledky spôsobom, že celkový vplyv terapeuta
na efekt psychoterapie je v porovnaní s vplyvom samotného
pacienta triviálny, zdôrazňuje potrebu skúmania osobnosti
terapeuta a jeho vplyvu na efekt psychoterapie. Za zvlášť
hodnotné považuje štúdie na veľkých výberoch dát zbiera-
ných v bežnej praxi (napr. Okiishi et al., 2003), spolu s men-
šími štúdiami, zameranými na špecifickejšie otázky (napr.
akým spôsobom pracujú terapeuti identifikovaní ako výni-
močne úspešní).
Dôležité je sledovať nielen celkový vplyv terapeuta na

efekt psychoterapie, ale aj ktoré premenné na strane tera-
peuta sú za to zodpovedné. Vyčerpávajúce prehľady kumu-
latívnych zistení výskumov sledujúcich efekt psychoterapie
v závislosti od premenných na strane terapeuta (myslíme
tým charakteristiky, ktoré sú merané pred začiatkom tera-

pie, s ktorými terapeuti do terapie vstupujú) ponúkajú Be-
utler, Machado a Allstetter-Neufeldtová (1994) a Beutler,
Maliková, Alimohamed et al. (2004). Napríklad zo záverov
Beutlera a kol. (2004) sa sľubnou zdá byť skôr profesionálna
skúsenosť terapeuta (v zmysle ako dlho robí terapiu) ako
špecifický tréning resp. tréning v špecifickom postupe. Po-
dobne uvádzajú, že menej kontrolujúci a menej dominujúci
terapeuti sa zdajú byť efektívnejší; jednoznačne sa ukazuje
byť relevantnou premennou emocionálna stabilita terapeuta
a pod. Platí tu však, ako už bolo spomenuté, že správanie
sa terapeuta v procese psychoterapie je silnejším predikto-
rom efektu ako zachytávanie charakteristík terapeutov pred
začatím terapie.

Osobnosť terapeuta je teda významným faktorom pris-
pievajúcim k efektu psychoterapie, či už sa jedná o psycho-
terapiu realizovanú v rámci klinických štúdií alebo o psy-
choterapiu poskytovanú v podmienkach bežnej praxe. Vý-
skum psychoterapie teraz stojí pred úlohou dôkladne preskú-
mať, ako sa líšia úspešní terapeuti od tých menej úspešných,
a akým spôsobom môžeme rozvíjať osobnosť terapeuta sme-
rom k čo najkvalitnejšie poskytovanej psychoterapeutickej
starostlivosti.∗

∗Článok vychádza zo state kapitoly 2.6. Charakteristiky te-
rapeutov a klientov a efekt psychoterapie z monografie L.
Timuľáka Současný výzkum psychoterapie, Praha, Triton,
2005, ktorá bola prepracovaná, rozšírená a aktualizovaná
druhým autorom (M. Bieščad). Predchádzajúca verzia tohto
článku odznela ako príspevok L. Timuľáka na XXV. Česko-
Slovenskej psychoterapeutickej konferencii konanej 26.–29.
októbra 2005 v Trenčianskych Tepliciach.

Realizácia článku bola podporená grantom VEGA
č. 1/1387/04.
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