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SOUHRN
V Alternativním modelu DSM-5 pro poruchy osobnosti (AMPO) je diagnóza speciﬁckých
poruch osobnosti stanovena na základě posouzení míry narušení v osobnostní funkční
schopnosti a evaluace dimenzionálních osobnostních rysů sdružených do 25 aspektů
„nižšího řádu“ a 5 širokých oblastí „vyššího řádu“. K posouzení osobnostních rysů byl
vytvořen Osobnostní inventář pro DSM-5 (PID-5). Disertační práce představuje souhrn pěti
relevantních publikací zabývajících se problematikou AMPO s důrazem na PID-5. Autoři
nejprve podrobným způsobem seznamují s teoretickým zázemím PID-5. Pozornost je
věnována snadnosti jeho použití, interpretaci výsledků a jejich významem pro plánování
terapie u různých typů pacientů. Dvě výzkumné studie ověřují psychometrické vlastnosti
(vnitřní konzistenci, validitu, rozlišovací schopnost a unidimenzionální strukturu) PID-5
na souboru dobrovolníků z běžné populace (n = 351) a klinickému souboru psychiatrických
pacientů (n = 143). Respondentům byl PID-5 administrován skupinově a individuálně
formou tužka-papír a prostřednictvím online sběru dat. 33 respondentů vyplnilo dotazník
dvakrát pro ověření test-retestové reliability. Autoři předpokládali, že bude prokázána
vnitřní konzistence oblastí PID-5, jejich stabilita v čase a konvergentní validita. Dále
budou prokázány signiﬁkantní rozdíly u jednotlivých oblastí nástroje mezi oběma soubory
a potvrdí se unidimenzionální faktorová struktura na úrovni jednotlivých aspektů. Data
byla analyzována pomocí paralelní analýzy, Pearsonova korelačního koeﬁcientu, t-testů
a ROC analýzy i prostřednictvím různých ukazatelů vhodnosti a strukturálního modelování
s využitím analýzy ESEM. Výsledky studie prokázaly výbornou vnitřní konzistenci
i uspokojivou reliabilitu oblastí PID-5 v čase. Konvergentní validitu potvrdily signiﬁkantní
korelace aspektů všech pěti sledovaných oblastí. U čtyř z pěti sledovaných oblastí byly
prokázány významné rozdíly v testových skórech mezi oběma soubory. Unidimenzionální
strukturu nástroje bylo možné potvrdit pouze za předpokladu jeho modiﬁkace. Rozdílné
formy administrace dotazníků, převahu studentů v souboru z běžné populace, rozdílné
časové rozestupy mezi testem a retestem, kulturní odlišnosti a menší velikost klinického
souboru lze považovat za limity obou studií.

Klíčová slova: DSM-5, PID-5, AMPO, poruchy osobnosti, diagnostika
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ABSTRACT
In the Alternative DSM-5 Model for Personality Disorders (AMPD), the diagnosis of speciﬁc
personality disorders is obtained through an evaluation of the level of impairment in
personality functioning and an assessment of dimensional personality traits associated
in 25 “lower order” facets and 5 “higher order” domains. The Personality Inventory for
DSM-5 (PID-5) was developed for examination of personality traits within this system.
This Ph.D. thesis covers ﬁve relevant publications regarding AMPD, particularly PID-5.
First, the authors introduce the theoretical background of the PID-5. Attention is paid
on its ease of use, data interpretation and use of these data for treatment planning
in different clinical settings. Two empirical studies test PID-5 psychometric properties
(internal consistency, validity, discrimination capacity and unidimensional structure) in the
sample of community volunteers (n = 351) and a clinical sample of psychiatric patients
(n = 143). PID-5 was administered individually and in a group setting using pen-paper
method and online data collection. 33 respondents completed the inventory twice to
check test-retest reliability. Authors presumed, evidence will be found to support internal
consistency and convergent validity of the PID-5 personality trait domains, as well as
their stability in time. Moreover, signiﬁcant mean-level differences will be found between
the two samples and unidimensional factor structure on the level of individual facets
will be conﬁrmed. The data were analyzed with parallel analysis, Pearson’s correlation
coefﬁcient, t-tests, and ROC analysis, as well as with different indices of ﬁt and structural
modeling employing ESEM. The study results conﬁrmed excellent internal consistency
and satisfactory reliability of all ﬁve PID-5 domains in time. Signiﬁcant correlations of all
trait facets of the tested domains conﬁrmed convergent validity. Signiﬁcant differences
between the two samples were found in the test scores of four of the ﬁve tested domains.
Unidimensional structure of the measure was conﬁrmed only after its modiﬁcation. Study
limitations point to: two different forms of administration; prevalence of students in
the ommunity sample; different test-retest time periods; cultural differences; and smaller
size of the clinical sample.

Keywords: DSM-5, PID-5, AMPD, personality disorders, diagnostics
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ÚVOD
Páté vydání Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (DSM-5) představuje
výrazné revize v oblasti diagnostiky poruch osobnosti (PO) a osobnostní psychopatologie.
Navrhované změny, které měly nahradit dosavadní diagnostický systém pro PO známý
např. z DSM-IV-TR, patřily v porovnání s inovacemi u ostatních kategorií poruch v DSM-5
mezi nejvíce signiﬁkantní a dramatické. Jednalo se o: a) revizi obecné deﬁnice diagnózy PO;
b) stanovení úrovně osobnostní funkční schopnosti, založené na míře narušení jedince
ve vztahu k sobě a druhým; c) vynechání čtyř z deseti DSM-IV-TR diagnóz PO (American
Psychiatric Association [APA], 2000); d) substituci souborů explicitních diagnostických
kritérií prototypickým systémem párování speciﬁckých osobnostních charakteristik pro
čtyři vynechané diagnózy PO; e) představení dimenzionálního modelu osobnostních rysů.
Toho lze využít jak k zachycení ponechaných a vyloučených typů PO, tak i jiných forem
osobnostní psychopatologie různé závažnosti, jež nebyly dostatečně pokryty v rámci
jiných, doposavad publikovaných konstruktů a konceptualizací (Miller, Levy, 2011). Rozsah,
v němž se navrhovaný přístup k problematice PO lišil od předešlého DSM-IV-TR modelu,
se stal pro řadu výzkumníků a klinických pracovníků na poli duševního zdraví předmětem
mnoha reﬂexí a revizí (např. Widiger, 2011). Nejednotnost názorů odborné veřejnosti
nakonec vedla k rozhodnutí o publikaci tzv. Alternativního modelu DSM-5 pro poruchy
osobnosti (AMPO) v rámci sekce III – Nové přístupy, modely a posuzovací metody. Stávající
model přejatý z DSM-IV-TR byl zachován beze změny v sekci II (APA, 2013).
AMPO představuje dimenzionální alternativu ke kategoriálnímu přístupu k PO. Kategoriální
model pro PO, jenž se používá od třetího vydání Diagnostického a statistického manuálu
duševních poruch (DSM-III; APA, 1980), byl kritizován pro řadu nedostatků. Problematické
faktory byly hojně zdokumentovány (např. Widiger, Trull, 2007). Konkrétně se jedná
o nadměrný překryv diagnóz, nahodile stanovená diagnostická kritéria, jejich nízkou
vnitřní konzistenci a časovou nestabilitu jednotlivých diagnóz (Trull, Durrett, 2005). Kvůli
zmíněným nedostatkům byla navržena řada alternativních modelů (Grifﬁn, Samuel,
2014). V roce 2008 bylo rozhodnuto o vytvoření validnějšího, klinicky použitelného
přístupu ke konceptualizaci a diagnostice PO v DSM-5. Výsledná podoba obsahovala
hodnocení narušení osobnostní funkční schopnosti (tj. potíže vytvořit koherentní obraz
sebe a druhých) a dimenzionální model patologických osobnostních rysů. Důvodem pro
zachování existující DSM-IV-TR kategoriální klasiﬁkace PO také v rámci nového manuálu
byla snaha o návaznost na dosavadní klinickou praxi. Navrhovaný alternativní model byl
současně prezentován jako přístup, který se vztahuje k nedostatkům stávajícího pojetí
diagnostiky PO (APA, 2013).
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Ačkoliv je AMPO některými autory (např. Bach et al., 2015) považovaný za „čistě ateoretický
přístup“ k problematice PO, Pincus (2011) upozorňuje na skutečnost, že AMPO zcela
zjevně není modelem, který by byl nezávislý na teorii. Spíše než za model „ateoretický“ je
možné AMPO považovat za „panteoretický“ nebo integrativní. AMPO deﬁnuje osobnostní
patologii na základě manifestace narušení ve vnímání sebe a druhých. Význam mentálních
reprezentací a seberegulačních mechanismů pro konceptualizaci míry funkčních
schopností a jejích odchylek je provázaný s důležitými strukturálními a vývojovými faktory
současné psychodynamické, interpersonální a sociálně-kognitivní teorie osobnosti, stejně
jako s teorií vztahové vazby – attachmentu (Meyer, Pilkonis, 2005). Současný model
maladaptivních osobnostních rysů je rovněž syntézou existujících modelů. Jeho cílem
je: a) pokrytí čtyř hlavních oblastí maladaptivních variant osobnosti identiﬁkovaných
Widigerem a Simonsenem (2005); b) doplnění páté oblasti psychoticismu; c) zahrnutí
mnohočetných speciﬁckých aspektů maladaptivních rysů uvnitř pěti oblastí, s důrazem
na maladaptivní znaky PO obsažených v DSM-IV-TR (Krueger et al., 2012). S ohledem
na výše popsané lze „ateoretičnost“ AMPO chápat spíše jako teoretickou univerzálnost,
která umožňuje tento přístup aplikovat na většinu známých teorií a modelů.
Popis PO podle DSM-5 lze považovat za hybridní směs, kombinující centrální elementy
osobnostní psychopatologie s popisem maladaptivních osobnostních rysů a šesti
kategoriemi PO. Tyto kategorie byly stanoveny na základě klinického konsensu expertních
pracovníků v oblasti duševního zdraví, jejichž cílem bylo hodnocení pacientů vykazujících
různou míru osobnostní psychopatologie. Šest speciﬁckých typů PO reprezentuje v AMPO
známé a klinicky relevantní konstrukty (Morey, Skodol, 2013). Konkrétně se jedná
o antisociální, vyhýbavou, hraniční, narcistickou, obsedantně-kompulzivní a schizotypní
poruchu osobnosti. Jednotlivé PO deﬁnují diagnostická kritéria stanovená na základě míry
narušení osobnostní funkční schopnosti a charakteristických kombinací osobnostních rysů.
Další možností diagnostiky v AMPO je použití systému diagnózy PO na základě výskytu
speciﬁckých patologických rysů osobnosti, doplňující narušení v osobnostní funkční
schopnosti (Personality Disorder-Trait Speciﬁed, PD-TS). Systém PD-TS je užitečný, pokud se
klinický pracovník domnívá, že osobnostní patologie pacienta není dostatečně zachycena
jedním ze šesti speciﬁckých typů PO. Operacionalizace diagnostických kritérií v AMPO
probíhá za dopomoci dvou nových diagnostickými nástrojů – Škály úrovní osobnostní
funkční schopnosti (Level of Personality Functioning Scale, LPFS) a Osobnostního inventáře
pro DSM-5 (Personality Inventory for DSM-5, PID-5; APA, 2013).
Z hlediska modelu maladaptivních osobnostních rysů je pětadvacet dimenzionálních
aspektů osobnosti v Sekci III popsáno jako soubor znaků osobnosti „nižšího řádu“,
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což v praxi znamená, že pacient musí splnit větší počet aspektů (facets) pro stanovení
jedné ze šesti speciﬁckých diagnóz PO, případně pro diagnózu v rámci systému PD-TS.
Pětadvacet aspektů osobnostních rysů je v AMPO sdruženo v jedné nebo více z celkově
pěti širokých oblastí (broad domains) „vyššího řádu“, kterými jsou: Negativní afektivita,
Odtažitost, Antagonismus, Desinhibice a Psychoticismus. Tyto oblasti do značné míry
připomínají faktory, které je možné nalézt v jiných modelech osobnostní patologie
zavedených v klinické praxi, jako je Personality Psychopathology-Five (Harkness, McNulty,
1994) a Big Five (McCrae, Costa, 1987) i v metodách pro posuzování osobnostní
patologie, jako je Dimensional Assessment of Personality Pathology-Basic Questionnaire
(DAPP-BQ; Livesley et al., 1998), NEO Personality Inventory (NEO-PI; Costa, McCrae, 1985),
revidovaná verze NEO Personality Inventory (NEO-PI-R; Costa, McCrae, 1992) a Schedule
for Nonadaptive and Adaptive Personality (SNAP; Clark, 1993). Oblasti a aspekty
osobnostních rysů, obsažených v AMPO, vychází ze souboru 37 rysů na základě empirické
analýzy a podle autorů AMPO je lze považovat za komplexní ukazatele osobnostní
psychopatologie (Quiltyová et al., 2013). Propojení výsledné podoby AMPO se vzrůstajícím
počtem empirických studií v oblasti dimenzionality osobnosti přidává výčtu jednotlivých
osobnostních rysů na důvěryhodnosti a validitě, a to i navzdory jeho komplexnosti (Samuel,
Widiger, 2008).
Rozsáhlé zahraniční studie prověřily užitečnost administrace PID-5 u klinických souborů
i dobrovolníků z běžné populace. V doposud publikované odborné literatuře PID-5
prokázalo uspokojivé, až dobré psychometrické vlastnosti. Ukázalo se, že většina PID-5
osobnostních rysů je spolehlivě měřena bez ohledu na věk respondenta (Van den
Broeck et al., 2014). Hierarchická struktura nástroje dobře koresponduje s četnými
modely osobnosti a psychopatologie, což potvrzuje konstruktovou validitu PID-5.
Wright et al. (2012) například prokázali signiﬁkantní překryv převážné většiny PID-5 škál
s interpersonálními problémy respondentů měřenými s využitím modelu IPC (Interpersonal
Circumplex Framework; Leary, 1957) v rozsahu od 0,13 do 0,98 (medián R2 = 0,90).
Osobnostní rysy měřené pomocí PID-5 navíc prokázaly vztah k rysům deﬁnovaných
v uznávaných modelech osobnosti prostřednictvím souběžné a diskriminační validity
nástroje. Podle výzkumů porovnávajících PID-5 s různými pěti faktorovými modely
osobnosti včetně NEO Personality Inventory (Goreová, Widiger, 2013; Thomasová et al.,
2013), lze PID-5 považovat za nástroj zachycující patologické varianty tohoto známého
a empiricky podloženého modelu. De Fruyt et al. (2013) v této souvislosti například uvádějí,
že sdružená explorační faktorová analýza a následná paralelní analýza mezi doménami
inventáře NEO-PI-3 a pětadvaceti aspekty PID-5 prokázala sestupné hodnoty eigenvalues
v rozsahu od 8,01 do 0,64, podporující zachování pětifaktorového rámce DSM-5
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modelu osobnostních rysů. Z klinického úhlu pohledu je důležitým závěrem, že výsledky
výzkumných studií podporují psychometrické vlastnosti PID-5 také u psychiatrických
pacientů (Watson et al., 2013), stejně jako konceptuální návaznost na zachované kategorie
PO z DSM-IV-TR. V tomto ohledu oblasti PID-5 vysvětlují podstatné množství nesrovnalostí
z hlediska závažnosti jednotlivých diagnóz PO podle DSM-IV. Podle autorů Hopwood
et al. (2012) prokázaly rysy osobnosti navržené k primární indikaci zachovaných diagnóz
silnou konvergenci k speciﬁckým PO (medián r = 0,51) v kontrastu k rysům, které nebyly
navrženy k indikaci konkrétních PO (medián r = 0,31). Například rysy Antagonismu,
které nebyly autory DSM-5 navrženy jako indikátory narcistické PO, korelovaly
s narcistickou PO podle kritérií DSM-IV v rozsahu 0,47–0,51 (p < 0,001). Výsledky
zmíněných výzkumů potvrzují, že PID-5 je vhodným nástrojem k měření dimenzionálního
modelu osobnosti deﬁnovaného v rámci DSM-5 AMPO.
Další studie poukázali na to, že PID-5 vykazuje souběžnost s konceptuálně podobnými
komponentami validních klinických nástrojů, jako je např. Personality Assessment Inventory
(PAI) nebo Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 Restructured Form (MMPI-2-RF).
V případě první metody autoři Hopwood et al. (2013) uvádějí přítomnost mnoha
informací o osobnostních rysech deﬁnovaných v DSM-5 také v PAI a naopak. Toto zjištění
umožňuje použití metody PAI k formulaci závěrů o osobnostních rysech v DSM-5 i bez
použití speciﬁckých nástrojů vycházejících přímo z DSM-5 (tedy např. PID-5). V případě
druhé metody autoři Sellbom et al. (2013) ověřili, že MMPI-2-RF je vhodným nástrojem
poskytujícím relevantní informace k DSM-5 konstelacím osobnostních rysů speciﬁckých
PO v sekci III. Wright et al. (2013), stejně jako Sellbom et al. (2014) ve svých studiích
dokazují, že použitím PID-5 lze efektivně zachytit rysy narcistické a hraniční PO.
To, že dimenzionální přístup k problematice PO je obecně reliabilnější a klinicky užitečnější
než kategoriální přístup, potvrzuje například studie, kterou publikoval Verheul (2005).
Zmíněnou skutečnost potvrzuje rovněž většina klinických pracovníků zabývajících se
problematikou PO (Loweová, Widiger, 2009; Bernstein et al., 2007). Průzkum realizovaný
na souboru 337 klinických pracovníků na poli duševního zdraví potvrdil, že AMPO v DSM-5
je nadřazený kategoriálnímu přístupu k PO (zachovanému v sekci II) ve všech oblastech
klinické využitelnosti: celkovém popisu osobnosti; srozumitelnosti výsledků pro pacienty
a blízké osoby; popisu důležitých osobnostních problémů a plánování terapie (Morey
et al., 2014).
S vydáním českého překladu DSM-5 (Raboch et al., 2015) se AMPO dostává do širšího
povědomí také české odborné veřejnosti. Předkládaná práce si klade za cíl podat přehled
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o relevantních tuzemských publikacích vztahujících se k dané problematice, přičemž
hlavní důraz je kladen na dimenzionální model maladaptivních osobnostních rysů
a jejich evaluaci prostřednictvím PID-5. Souhrn zahrnuje pět publikací, které pokrývají tři
hlavní oblasti naší dosavadní badatelské aktivity na poli AMPO, resp. PID-5: 1) přehled
teoretických východisek AMPO s důrazem na PID-5 a dimenzionální model osobnostních
rysů; 2) psychometrické vlastnosti české verze PID-5; a 3) administrace PID-5 v rámci AMPO
a implikace pro klinickou praxi.
První oblast reprezentuje přehledový článek, v němž Riegel se svými spolupracovníky uvádí
podrobnější detaily o změnách, jež AMPO přináší v rámci diagnostiky PO a důvodech,
které stály na pozadí těchto změn. V rámci této publikace se Riegel et al. (2016, příloha
1) snaží o přehledné objasnění struktury jednotlivých domén nového DSM-5 modelu,
k čemuž využívají nejen odkazů na teoretické konceptualizace, nýbrž i zacílení na jednotlivé
komponenty AMPO v rámci klinické aplikace, skórování a interpretace nástrojů LPFS
a PID-5. Vzhledem ke skutečnosti, že klíčovým aspektem navrhovaného modelu je
pozornost zaměřená primárně na patologii pacientova self a jeho vztahy s druhými lidmi,
autoři poukazují mj. na úzkou provázanost AMPO se strukturálním modelem osobnostní
psychopatologie podle O.F. Kernberga a jeho spolupracovníků (Kernberg, Caligorová,
2005; Clarkin et al., 2007; Caligorová, Clarkin, 2010). Tabulka 1 znázorňuje pro ilustraci
srovnání strukturálního hodnocení osobnosti s navrhovaným modelem DSM-5.

Tabulka 1
Srovnání strukturálního hodnocení osobnosti s navrhovaným modelem DSM-5
Strukturální hodnocení
Hodnocení
závažnosti

DSM-5 AMPO

Identita

Self
(identita a sebeřízení)

Objektní vztahy

Interpersonální
(empatie a intimita)

Obranné mechanismy
Testování reality
Copingové strategie
Morálně/etické aspekty
Agresivita

Oblasti os. rysů:
Negativní afektivita
Odtažitost
Antagonismus
Desinhibice
Psychoticismus
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Strukturální hodnocení
Kategoriální
hodnocení

Neurotická organizace osobnosti
Hraniční organizace osobnosti
vyššího řádu
Hraniční organizace osobnosti
nižšího řádu

DSM-5 AMPO
Antisociální porucha osobnosti
Vyhýbavá porucha osobnosti
Hraniční porucha osobnosti
Narcistická porucha osobnosti
Obsedantně-kompulzivní porucha osobnosti
Schizotypní porucha osobnosti

Druhá oblast je zastoupena dvěma výzkumnými studiemi, jejichž výsledky jednak reﬂektují
první poznatky o psychometrických vlastnostech PID-5 u české populace, jednak se zabývají
rigorózním posouzením unidimenzionality jednotlivých oblastí a aspektů PID-5. V první
empirické studii se autoři Riegel et al. (2017, příloha 2) zaměřují na posouzení vnitřní
konzistence, validity a rozlišovací schopnosti PID-5 na souboru dobrovolníků z běžné
populace a souboru psychiatrických pacientů. Druhá zmiňovaná studie (Riegel et al., 2018,
příloha 3) navazuje na aktuální trend vědeckého bádání na poli dimenzionálního modelu
maladaptivních osobnostních rysů. Četné zahraniční studie (např. Zimmermann et al.,
2014; Bastiaens et al., 2016; Bach et al., 2017) poukazovaly na problematické prokázání
unidimenzionality PID-5, a to nejen na úrovni pěti širokých oblastí, ale i pětadvaceti
aspektů osobnostních rysů v případě administrace inventáře v původním rozsahu. Protože
prokázání unidimenzionality předpokládá snížení pravděpodobnosti překryvů mezi
jednotlivými oblastmi a aspekty na minimum, eliminace určitého počtu položek se zdá
být nevyhnutelným důsledkem. V tomto směru autoři Maples et al. (2015), prokázali
unidimenzionalitu nástroje u souborů z běžné populace za předpokladu zkrácení PID-5
na 100 položek. Předkládaná studie autorů Riegel et al. (2018, příloha 3) navazuje na tyto
poznatky s cílem otestovat invarianci PID-5 aspektů osobnostních rysů pomocí přímého
srovnání modelů u klinického souboru psychiatrických pacientů a souboru dobrovolníků
z běžné populace. Tento postup představuje důležitý krok za účelem stanovení externí
validity nástroje a poukázání na možné rozdíly mezi oběma soubory respondentů.
Třetí oblast zahrnuje dva texty seznamující s možnostmi administrace AMPO a především
PID-5 v klinické praxi. V prvním případě se jedná o kapitolu, jež tvoří součást monograﬁe
zabývající se problematikou preventivní kardiologie. V této kapitole, věnované psychosociální
problematice v preventivní kardiologii, Riegel (2018, příloha 4) dává mj. do kontextu
prevalenci maladaptivních osobnostních rysů omezené afektivity, pasivní agresivity
a poddajnosti s charakteristickým typem osobnostní struktury kardiologických pacientů.
V případě druhého uvedeného textu je PID-5 využito pro ilustraci významu psychologické
diagnostiky v rámci psychologické péče o pacienta s diabetem. Riegel (2018, příloha 5)
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v tomto přehledovém článku prostřednictvím případové studie reportuje o indikaci,
průběhu a výsledcích administrace nástrojů AMPO u diabetika s komorbidní diagnózou
PO. Oba zmíněné příspěvky se zaměřují na klinické oblasti, v nichž by administrace AMPO
a zejména PID-5 mohla najít své uplatnění nad rámec běžné psychiatrické praxe. Hlavním
cílem je důraz prezentace: 1) na srozumitelnost a klinickou interpretovatelnost získaných
dat lékařům s obecně relativně malým povědomým o psychologické diagnostice na jedné
straně a pacientům samotným na straně druhé; 2) na využití získaných diagnostických dat
v rámci personalizovaného léčebného plánování.
Přestože se všemi výše zmíněnými texty podrobněji zabýváme v rámci diskuse, výzkumné
studie, zahrnuté ve druhé oblasti publikovaných prací, podrobujeme důkladnějšímu
metodologickému rozboru. Na následujících stránkách popisujeme výzkumný soubor,
postup sběru dat, použitý nástroj a jeho překlad do češtiny. Statistické analýzy a výsledky
uvádíme pro obě studie odděleně z hlediska zachování přehlednosti a návaznosti
na deﬁnované cíle a hypotézy.

9

CÍLE A VÝZKUMNÉ HYPOTÉZY
V případě první studie bylo naším cílem posouzení psychometrických vlastností české
verze PID-5 u souboru psychiatrických pacientů a souboru dospělých dobrovolníků
z běžné populace. Podle našeho předpokladu měly aspekty PID-5 prokázat uspokojivou
vnitřní konzistenci i stabilitu v čase. Z hlediska ověření konstruktové validity jsme dále
předpokládali potvrzení unidimenzionální struktury jednotlivých aspektů, stejně jako
pozitivní korelace mezi jednotlivými oblastmi PID-5. V neposlední řadě jsme předpokládali
prokázání signiﬁkantních rozdílů mezi oběma soubory u jednotlivých oblastí vzhledem
k rozdílné míře osobnostní psychopatologie.
V návaznosti na předchozí studie, provedené na toto téma na ne-amerických souborech
respondentů, byla hlavním cílem druhé výzkumné studie rigorózní faktorová analýza
jednotlivých aspektů PID-5. Zatímco Zimmermann et al. (2014) ve své studii uvedli
problémy s invariancí faktoru Desinhibice u klinického souboru německých pacientů,
autoři Bastiaens et al. (2016) prokázali na klinickém souboru 240 vlámských pacientů
úplnou replikaci původní faktorové struktury PID-5 v souladu s autory Krueger et al.
(2012). S ohledem na výše uvedené jsme v naší studii předpokládali potvrzení původní
faktorové struktury PID-5. Dalším cílem studie byla důkladná evaluace strukturální
validity pěti faktorové struktury PID-5 s využitím dvou různých souborů respondentů.
K tomuto cíli jsme využili přímého srovnávání modelů u klinického souboru a souboru
dobrovolníků z běžné populace. Vzhledem ke skutečnosti, že se pravděpodobně jedná
o první test posuzující invarianci nástroje prostřednictvím srovnávání dvou odlišných
souborů respondentů na úrovni jednotlivých aspektů PID-5, žádné speciﬁcké hypotézy
jsme v tomto směru nestanovovali.
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METODA
Výzkumný soubor
V obou studiích jsme pracovali se dvěma soubory – klinickým souborem psychiatrických
pacientů a souborem dobrovolníků z běžné populace. Všichni respondenti splňovali
kritérium minimálně 18 let věku. U klinického souboru byla kritériem pro vyřazení ze
studie přítomnost akutních psychotických symptomů. Účast ve výzkumu byla pro všechny
respondenty dobrovolná, nikdo z oslovených neodmítl ani nebyl vyřazen např. z důvodu
nevalidně vyplněného protokolu. Sběr dat prováděli proškolení zadavatelé. Všichni
respondenti podepsali informovaný souhlas s účastí ve studii v tištěné podobě.
Klinický soubor (n = 143) tvořili pacienti dvou psychoterapeutických oddělení se smíšenou
psychopatologií. Z hlediska zastoupených diagnóz představovaly největší podíl neurotické,
stresové a somatoformní poruchy (81,4 %), poté afektivní poruchy (9,8 %), poruchy
osobnosti (6 %), behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými
faktory (1 %), poruchy psychického vývoje (1 %) a schizofrenní poruchy a jiné poruchy
psychotického spektra (< 1 %). Primární MKN 10 / DSM-IV diagnózy stanovili zkušení
psychiatři obou oddělení na základě standardního klinického rozhovoru. Speciﬁcké nástroje
ověřující přítomnost poruchy osobnosti nebyly pacientům administrovány. Informace
o individuálních diagnózách pacientů byly získány s využitím výtahů z dokumentace.
Zastoupení podle pohlaví nebylo rovnoměrné, převažovaly ženy (n = 91, 63 %) nad muži
(n = 52, 37 %). Průměrný věk mužů byl M = 33,79 let, SD = 11,74 (rozpětí 18 – 62 let),
zatímco žen M = 38,40 let, SD = 11,41 (rozpětí 18–65 let). 9,8 % respondentů mělo pouze
základní vzdělání, 67,1 % středoškolské a 23,1 % vysokoškolské vzdělání. Administrace
dotazníků probíhala skupinově formou tužka-papír. Pacienti byli do studie zařazeni
ve spolupráci s oddělením úzkostných poruch Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ)
a psychoterapeutickým oddělením Psychiatrické nemocnice Bohnice (PNB). V případě
NÚDZ byla část pacientů hospitalizovaných a část pacientů docházejících v rámci denního
stacionáře na totožný psychoterapeutický program s hospitalizovanými pacienty. V případě
PNB se jednalo pouze o hospitalizované pacienty.
Soubor z běžné populace (n = 351) tvořili vysokoškolští studenti magisterského studijního
programu Psychologie (n = 143, 41 %), pracující dobrovolníci i dobrovolníci z řad
penzistů. Zastoupení podle pohlaví nebylo rovnoměrné, převažovaly ženy (n = 217,
61 %) nad muži (n = 134, 39 %). Průměrný věk mužů byl M = 34,60 let, SD = 13,41
(rozpětí 20 – 84 let), zatímco žen M = 30,31 let, SD = 12,14 (rozpětí 18 –75 let).
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1,7 % respondentů mělo pouze základní vzdělání, 57,6 % středoškolské a 40,7 %
vysokoškolské vzdělání. Administrace dotazníků probíhala skupinově a individuálně
formou tužka-papír a prostřednictvím online sběru dat. Skupinová administrace metod
proběhla ve spolupráci s Psychologickým ústavem Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity,
a to výhradně formou tužka-papír. Pracující dobrovolníci a dobrovolníci z řad penzistů
vyplňovali test individuálně buď formou tužka-papír nebo online. Část respondentů
(n = 33, 9 %) byla pro účely první studie ochotna vyplnit dotazník dvakrát pro ověření
test-retestové reliability. Časový odstup mezi první a druhou administrací se pohyboval
v rozmezí 2–12 měsíců (M = 166 dní, medián = 131 dní, min/max = 70/354 dní).

Sběr dat
Hromadný sběr dat u klinického souboru probíhal na obou pracovištích v rámci šesti
setkání (tj. tři setkání na instituci). Každého setkání se účastnilo přibližně 25 pacientů.
Pacienti byli do studie zařazeni po konzultaci s vedoucími lékaři příslušných oddělení,
kteří provedli výběr vhodných pacientů a zajistili jejich informované souhlasy. Administrace
dotazníků probíhala v rámci vyhrazeného prostoru v programu denních aktivit. Zadavatelé
byli uvedeni k pacientům ošetřujícím lékařem. Po rozdání dotazníků si každý respondent
přečetl úvodní instrukci k testu s pokyny k řešení.
V případě souboru z běžné populace probíhal hromadný sběr dat rovněž v rámci tří
samostatných setkání. Každé administrace se účastnilo přibližně 50 studentů. Zadavatelé
byli uvedeni ke studentům vyučujícím, který umožnil administraci v rámci svého
předmětu. Po rozdání dotazníků zadavatelé upozornili respondenty, aby si přečetli úvodní
instrukci k testu s pokyny k řešení, přičemž administrátor zůstal k dispozici pro případné
zodpovězení technických dotazů. Individuální administrace probíhala také za přítomnosti
zadavatele, který byl k dispozici pro případné dotazy. Online sběr byl časově ohraničen
na 7–12 měsíců. Respondenti byli během tohoto období anonymně oslovováni inzerátem
sdíleným prostřednictvím sociálních sítí. Dotazníky vyplňovali po kliknutí na speciálně
vytvořený odkaz pro vstup do formuláře. Online administrace vyžadovala vyplnění všech
položek dotazníku. Pro ověření test-retestové reliability vyplňovali respondenti dotazníky
online formou ve stanoveném období retestu. Začátek a konec sběru dat retestu byl
respondentům oznámen opět prostřednictvím sociálních sítí.
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Použité diagnostické nástroje
Překlad dotazníku PID-5 do češtiny byl proveden v několika fázích pomocí metody
zpětného překladu (Brislin, 1970), s důrazem na klinickou správnost při současném
zachování co největší jazykové shody s originálem. V první fázi psycholog se zkušenostmi
s administrací DSM-5 AMPO, přeložil všechny položky dotazníku tak, aby co nejvíce
odpovídaly klinickému významu původních položek. Tento překlad byl podroben
odborné revizi druhému zkušenému psychologovi. Výsledné znění jednotlivých položek
bylo formulováno po diskusi mezi oběma překladateli a podrobeno zpětnému překladu
do angličtiny nezávislým překladatelem zběhlým v psychologické terminologii. Ten byl
současně absolventem středoškolského i prezenčního vysokoškolského studia v USA.
Zpětný překlad byl následně zaslán všem autorům originální verze nástroje k ﬁnálnímu
posouzení, kteří jej posoudili jako dostatečný. Český překlad dotazníku je dostupný na:
http://www.testcentrum.com/soubor/DSM.
Osobnostní inventář pro DSM-5 (PID-5; Krueger et al., 2012; český překlad: Riegel, 2015).
Sebeposuzující inventář obsahující 220 položek k posuzování patologických oblastí
osobnostních rysů v navrhovaném Alternativním modelu DSM-5 pro poruchy osobnosti.
Hodnocení položek probíhá na čtyřbodové Likertově škále: 0 = zcela nepravdivé nebo
často nepravdivé; 1 = někdy nebo částečně nepravdivé; 2 = někdy nebo částečně
pravdivé; a 3 = zcela pravdivé nebo často pravdivé. Skóry respondenta jsou v PID-5
proﬁlu použity k výpočtu 5 oblastí a 25 aspektů osobnostních rysů. Oblast Negativní
afektivita je tvořená aspekty: emoční labilita (7 položek); úzkostnost (9 položek); nejistota
z odloučení (7 položek); depresivita (14 položek); hostilita (10 položek); podezíravost
(7 položek); poddajnost (4 položky); perseverace (9 položek); omezená afektivita, resp.
její nedostatek (7 položek). Charakterizuje časté a silné prožívání širokého okruhu velmi
silných negativních emocí (např. úzkost, deprese, vina a stud, starosti, hněv) a jejich
projevy v chování (např. sebepoškozování) a interpersonálních vztazích (např. závislost).
Oblast Odtažitost je tvořena aspekty: sociální stažení (10 položek); vyhýbání se intimitě
(6 položek); anhedonie (8 položek); depresivita (14 položek); omezená afektivita
(7 položek); podezíravost (7 položek). Charakterizuje vyhýbání se socioemočnímu
prožívání a stahování se z interpersonální komunikace (od běžné všední komunikace až
po přátelství a intimní vztahy); prožívání a projevy emocí jsou omezené, zejména schopnost
prožívat radost a potěšení. Oblast Antagonismus je tvořena aspekty: manipulativnost
(5 položek); prolhanost (10 položek); grandiozita (6 položek); vyžadování pozornosti
(8 položek); bezohlednost (14 položek); hostilita (10 položek). Charakterizuje chování,
které jedince přivádí do situací nekompatibilních s ostatními lidmi včetně přehnaného
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pocitu vlastní důležitosti, doprovázeného očekáváním, že se mu dostane zvláštního
zacházení; bezohledná antipatie vůči druhým včetně toho, že si neuvědomuje potřeby
a pocity druhých lidí; připravenost využít ostatní k vlastnímu prospěchu. Oblast Desinhibice
je tvořena aspekty: nezodpovědnost (7 položek); impulzivita (6 položek); těkavost
pozornosti (9 položek); riskování (14 položek); rigidní perfekcionismus (10 položek).
Charakterizuje zaměření jedince na okamžité uspokojení svých potřeb, což vede
k impulzivnímu chování na základě okamžitých myšlenek, pocitů a vnějších podnětů
bez ohledu na zkušenosti, které má z minulosti, nebo bez ohledu na důsledky. Oblast
Psychoticismus je tvořen aspekty: neobvyklé představy a prožitky (8 položek); výstřednost
(13 položek); dysregulace myšlení a vnímání (12 položek). Charakterizuje projevy širokého
okruhu chování a myšlení, které se neslučují s kulturním kontextem a které jsou podivínské,
výstřední nebo neobvyklé z hlediska psychického procesu (např. vnímání, disociace)
i z hlediska psychického obsahu (např. přesvědčení; Goldmann, Soukupová, 2015).
Při vyhodnocování PID-5 je prvním krokem zprůměrování odpovědí (včetně odpovědí
na 17 reverzních položek) pro každý z aspektů osobnostních rysů. Každý aspekt
sestává ze čtyř až čtrnácti položek. Obdobně skóry pro pět oblastí osobnostních rysů se
vypočítají zprůměrováním skórů příslušných aspektů. Na základě doporučení uvedeného
na oﬁciálním skórovacím formuláři PID-5, by měly být do výpočtů zahrnuty pouze tři
psychometricky nejrelevantnější aspekty dané oblasti (Riegel et al., 2016). Z tohoto důvodu
je pro výpočet pěti širokých oblastí kalkulováno pouze s 15 aspekty nižšího řádu, zatímco
10 zbývajících aspektů vytváří prostor pro diferenciální klinické uvažování examinátora.
Oblast Negativní afektivita je průměrem aspektů emoční labilita, úzkostnost a nejistota
z odloučení; oblast Odtažitost je průměrem aspektů sociální stažení, vyhýbání se intimitě
a anhedonie; oblast Antagonismus je průměrem aspektů manipulativnost, prolhanost
a grandiozita; oblast Desinhibice je průměrem aspektů těkavost pozornosti, impulzivita
a nezodpovědnost; oblast Psychoticismus je průměrem aspektů výstřednost, dysregulace
myšlení a vnímání a neobvyklé představy a prožitky (Quiltyová et al, 2013).
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STATISTICKÉ ANALÝZY
Studie 1
V prvním kroku jsme analyzovali existenci případných rozdílů v demograﬁckých údajích.
Poté byly vyhotoveny paralelní analýzy s 5000 opakováními z důvodu ověření faktorové
struktury jednotlivých aspektů, které jsou koncipovány jako unidimenzionální. Paralelní
analýza je metoda na bázi explorační faktorové analýzy (EFA), která opakovaně generuje
náhodné eigenvalues pro daný aspekt. Tyto hodnoty poté vytvářejí soubor s normálním
rozložením. Eigenvalues, které jsou získány na základě EFA pro daný aspekt, jsou pak
porovnány s 95. percentilem hodnot z paralelní analýzy. Pokud je eigenvalue z EFA vyšší
než 95. percentil hodnot z paralelních analýz, naznačuje to existenci skutečného faktoru
pro daný aspekt, který není pouze artefaktem (Horn, 1965).
Deskriptivní statistiky, koeﬁcienty interní reliability a korelační matice jednotlivých aspektů
a oblastí PID-5 byly vyhotoveny pro oba soubory separátně. Aspekty PID-5 byly vypočteny
jako průměr z příslušných položek, oblasti PID-5 pak jako průměry příslušných aspektů.
Rozdílové statistiky jsme vypočetli za pomocí t-testů s Bonferroniho post-hoc korekcí.
Pro výpočet test-retestové reliability a validity jednotlivých oblastí jsme využili Pearsonova
korelačního koeﬁcientu.
Pro účely orientačního použití nástroje v klinické praxi byla provedena ROC analýza všech
aspektů a oblastí PID-5 na základě které byly stanoveny cut-off skóry s minimálním možným
počtem falešně negativních a falešně pozitivních případů. Konkrétně byl stanoven cut-off
skór s maximální možnou kombinovanou senzitivitou a speciﬁcitou. Ke statistickým
analýzám jsme použili program IBM SPSS verze 22. Paralelní analýzy byly provedeny
v programu Mplus 7.4 (Muthénová, Muthén, 1998 –2015).

Studie 2
V první řadě bylo nezbytné potvrdit unidimenzionální strukturu každého z 25 aspektů
inventáře PID-5 v souladu s APA. Za tímto účelem jsme otestovali jednotlivé aspekty
pomocí konﬁrmační faktorové analýzy (CFA), a to separátně pro oba soubory respondentů.
K evaluaci celkové vhodnosti modelu jsme použili různé ukazatele (ﬁt indices; 2,
comparative ﬁt index [CFI], root mean square error of approximation [RMSEA],
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RMSEA p close). Ačkoliv jsme tradičně stanovili cut-off skóry vzhledem k očekávaným
ukazatelům vhodnosti modelu, drželi jsme se doporučení vzít informace z různých ukazatelů
vhodnosti dohromady. Zaměření se výhradně na jediný ukazatel může být problematické,
neboť některé z ukazatelů mohou být ovlivněny intervenujícími proměnnými, jako
např. velikostí souboru, stupni volnosti, speciﬁkací modelu atp. Například je známo, že
statistická data získaná s využitím 2 nabývají na významnosti u větších souborů. Rovněž
RMSEA vykazuje horší výsledky u malých souborů respondentů (Chen et al., 2008;
Kenny et al., 2015). Z tohoto důvodu jsme použili různé varianty ukazatelů vhodnosti
pro každý CFA model. Obvyklé cut-off skóry pro jednotlivé ukazatele jsou následující:
pravděpodobnost 2 > .05 (dobrý ﬁt); CFI > .90 (uspokojivý ﬁt) nebo > .95 (dobrý ﬁt);
RMSEA < .08 (uspokojivý ﬁt), nebo < .05 (dobrý ﬁt); RMSEA p close > .05 (dobrý ﬁt);
a standardized root mean residual [SRMR] < .08 (dobrý ﬁt; Hu, Bentler, 1999). Pokud
se nepodařilo dosáhnout uspokojivé míry vhodnosti, přistoupili jsme k další evaluaci
faktorové struktury každého z PID-5 aspektů (separátně pro kontrolní a klinický soubor)
pomocí paralelní analýzy s 5000 opakováními (Horn, 1965). Následně jsme srovnávali 95.
percentil náhodně generovaných eigenvalues pro každý aspekt s aktuálními eigenvalues
získanými z explorační faktorové analýzy (EFA). Pokud aktuální eigenvalue přesáhne 95.
percentil hodnot z paralelních analýz, naznačuje to existenci dostatečně robustního
faktoru pro daný aspekt, který není pouze artefaktem.
Po otestování vhodnosti modelu pro každý z aspektů a jeho potenciální multidimenzionalitu
jsme v dalším kroku využili CFA za účelem nalezení adekvátního řešení pro každý z aspektů,
které bude vhodností co nejvíce odpovídat originálnímu modelu navrhovanému podle APA
(viz výsledky). Následně jsme CFA model otestovali pro invarianci mezi oběma soubory.
Hodnoty reliability pro revidované aspekty na základě výsledků CFA jsme stanovili pro každý
aspekt v obou souborech respondentů. Pro následné ověření, zda se námi revidované
aspekty PID-5 seskupují do jednotlivých oblastí v souladu s předchozími studiemi (např.
Quiltyová et al., 2013), jsme využili EFA s aplikací Kaiserova pravidla, ale i další doplňkové
postupy faktorové extrakce. Tyto postupy zahrnovaly paralelní analýzu s 5000 opakováními
a Velicer’s minimum average partial (MAP) test (Velicer, 1976). Poté jsme vhodnost modelu
ověřili nejen pomocí CFA, ale i pomocí strukturálního modelování (exploratory structural
equation modeling [ESEM]) s rotací cílových hodnot. Cílové hodnoty (target loadings) jsme
nastavili tak, aby odpovídali odhadovaným hodnotám podle provedených EFA analýz.
MAP test, stejně jako další statistické procedury jsme provedli s využitím programu IBM SPSS
verze 22 doplněné o R faktor verzi 2.0 společně s R verzí 3.3 (Basto, Pereira, 2012). Faktory
v rámci EFA analýz jsme extrahovali pomocí prinicipal axis factoring s rotací oblimin.
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Zbývající analýzy jsme provedly v programu Mplus 7.4 (Muthénová, Muthén, 1998 –2015).
S ohledem na kategoriální povahu položek PID-5 jsme pro CFA použili weighted least
square means and variance (WLSMV) adjusted estimator (tj. postup použitý také autory
Bastiaens et al., 2016). Pro analýzy ESEM, využívající aspekty PID-5 jako indikátory, jsme
použili maximum likelihood with robust standard errors (MLR) estimator.
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VÝSLEDKY
Studie 1
Mezi oběma soubory se nevyskytly signiﬁkantní rozdíly v zastoupení podle pohlaví,
2 (1) = 0,142, p = 0,706. U souboru z běžné populace jsme zaznamenali průměrně
vyšší dosažené vzdělání ve srovnání s klinickým souborem, t (492) = 3,726, p <0,001.
Signiﬁkantní rozdíl jsme nalezli také v průměrném věku participantů, t (492) = 3,854,
p <0,001, kde participanti v klinickém souboru byli v průměru starší než participanti
v souboru z běžné populace (soubor z běžné populace M = 31,95, klinický soubor
M = 36,72). Pro ověření vlivu rozdílného typu administrace dotazníků (tužka-papír a online
sběr dat) na závislé proměnné u souboru z běžné populace jsme provedli analýzy s využitím
t-testů. Výsledky ukazují, že se skupiny signiﬁkantně nelišily podle typu administrace:
Negativní afektivita t (94,697) = -1,912, p = 0,059, Odtažitost t (87,909) = -1,846,
p = 0,068, Antagonismus t (89,360) = -1,309, p = 0,194, Desinhibice t (348) = -1,331,
p = 0,224, Psychoticismus t (87,928) = -1,465, p = 0,146.
Výsledky z paralelních analýz mezi jednotlivými aspekty potvrdily unidimenzionální
řešení pro 22 z 25 aspektů osobnostních rysů. Pro aspekty riskování, bezohlednost,
a podezíravost však paralelní analýzy naznačily existenci dvou faktorů. V případě riskování
byl druhý faktor deﬁnován reverzními položkami (tedy položkami, které vypovídají
o vyhýbání se riziku). Tento problém byl nalezen také ve studii Quiltyové et al. (2013).
Obdobný problém jsme zaznamenali i v případě aspektu podezíravost, kde byl druhý
faktor deﬁnován dvěma reverzními položkami. Přítomnost dvou faktorů jsme prokázali
také pro aspekt bezohlednost, z nichž první zahrnoval položky vztahující se k nezájmu či
necitlivosti k jiným lidem a jejich pocitům, zatímco druhý faktor byl deﬁnován položkami,
které vypovídají o tendenci ubližovat lidem.
Deskriptivní statistiky pro jednotlivé aspekty a oblasti PID-5 (průměry, standardní odchylky,
minima/maxima, šikmost, špičatost a koeﬁcienty reliability alfa) jsou uvedeny v tabulce 2.
Vnitřní konzistenci aspektů PID-5 jsme stanovili pro oba soubory. V závorkách pro srovnání
uvádíme průměrné koeﬁcienty alfa podle Krueger et al. (2012) pro soubor z běžné
populace a Quiltyové et al. (2013) pro klinický soubor. Průměrné hodnoty Cronbachova
koeﬁcientu alfa byly 0,82 (0,85) pro soubor z běžné populace a 0,84 (0,87) pro klinický
soubor. Potenciálně problematickou hodnotu interní reliability jsme zjistili pouze u aspektu
podezíravost v rámci souboru z běžné populace ( = 0,60). Soubor respondentů
z běžné populace vykazoval vyšší šikmost (0,98) i špičatost (0,82) mezi aspekty oproti
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klinickému souboru (průměrná šikmost = 0,47, průměrná špičatost = -0,07), což se dá
vzhledem k charakteru dané metody (měření psychopatologie na základě maladaptivních
osobnostních rysů) očekávat. Průměrný skór napříč 25 aspekty pro soubor z běžné populace
byl M = 0,72, SD = 0,56, zatímco pro klinický soubor M = 1,14, SD = 0,69. Tento rozdíl
byl statisticky signiﬁkantní, t (48) = 2,39, p = 0,021.
Zjistili jsme následující test-retestovou reliabilitu pro jednotlivé oblasti: Negativní
afektivita, r = 0,74, p <0,001, Odtažitost, r = 0,81, p <0,001, Antagonismus, r = 0,83,
p <0,001, Desinhibice, r = 0,80, p <0,001, Psychoticismus, r = 0,89, p <0,001. Pro
srovnání průměrných skórů mezi prvním testováním a retestem byl použit t-test pro
závislé výběry. Bonferroniho korekce hladiny pravděpodobnosti byla použita z důvodu
mnohonásobných srovnávání. Nová kritická hladina pravděpodobnosti byla stanovena
jako p = 0,01 (0,05/5 srovnání). Průměrný skór se při retestu signiﬁkantně nelišil pro oblast
Negativní afektivita, t (32) = 1,814, p = 0,790, Antagonismus, t (32) = -1,437, p = 0,161
a Desinhibice, t (32) = -1,047, p = 0,303. Oblast Psychoticismus se po post-hoc korekci
rovněž signiﬁkantně nelišila, t (32) = 2,245, p = 0,032. Signiﬁkantní rozdíl byl nalezen
pro oblast Odtažitost, t (32) = 3,253, p = 0,003, kdy při prvním testování vykazovali
respondenti signiﬁkantně nižší skór (M = 0,74, SD = 0,50) než při testování druhém
(M = 0,91, SD = 0,36).
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20

Grandiozita

Emoční labilita

Výstřednost

Těkavost

Depresivita

Prolhanost

Bezohlednost

Vyžadování pozornosti

Úzkostnost

Anhedonie

Aspekt/oblast
PID-5

Počet
položek/
aspektů

8
8
9
9
8
8
14
14
10
10
14
14
9
9
13
13
7
7
6
6

Soubor

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

0,50

0,54

1,59

0,87

1,21

0,65

1,59

0,74

1,38

0,41

0,65

0,56

0,52

0,34

0,80

0,77

1,95

0,91

1,61

0,69

M

0,58

0,56

0,79

0,63

0,81

0,72

0,76

0,64

0,80

0,52

0,53

0,49

0,44

0,37

0,77

0,67

0,72

0,66

0,67

0,54

SD

Tabulka 2
Deskriptivní statistiky aspektů a oblastí PID-5 pro oba soubory

0,00 – 2,50

0,00 – 2,83

0,00 – 3,00

0,00 – 3,00

0,00 – 3,00

0,00 – 3,00

0,00 – 3,00

0,00 – 2,78

0,00 – 2,93

0,00 – 2,86

0,00 – 2,70

0,00 – 2,60

0,00 – 2,57

0,00 – 2,79

0,00 – 3,00

0,00 – 2,88

0,11 – 3,00

0,00 – 3,00

0,00 – 3,00

0,00 – 2,88

Min – max

0,13
0,20

1,21

0,20

-0,22
1,36

0,13

0,76

0,20

0,13

1,13
0,15

0,20

0,13

0,90
-0,25

0,20

0,07

0,13

2,09

0,13

1,10

0,20

0,20

1,52
1,14

0,13

0,20

2,23

0,82

0,13

0,81

0,13

0,82
0,20

0,20

0,04
-0,48

0,13

SE šik

1,16

Šikmost

0,80

1,75

-0,90

0,25

-0,94

0,35

-0,62

0,14

-1,02

5,36

1,16

0,65

3,18

7,96

-0,19

0,00

-0,63

-0,08

-0,37

1,35

Špičatost

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

SE špič

0,78

0,81

0,86

0,83

0,94

0,96

0,88

0,89

0,94

0,93

0,82

0,84

0,81

0,84

0,92

0,90

0,88

0,89

0,82

0,82
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Nejistota z odloučení

Riskování

Rigidní perfekcionismus

Omezená afektivita

Perseverace

Dys, myšlení a vnímání

Manipulativnost

Nezodpovědnost

Vyhýbání se intimitě

Impulzivita

Hostilita

Aspekt/oblast
PID-5

Počet
položek/
aspektů

10
10
6
6
6
6
7
7
5
5
12
12
9
9
7
7
10
10
14
14
7
7

Soubor

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

1,34

0,77

1,07

1,16

1,19

0,99

1,17

0,96

1,39

0,85

0,83

0,39

0,68

0,67

0,98

0,56

0,99

0,54

1,20

0,79

1,18

0,80

M

0,79

0,63

0,64

0,53

0,75

0,62

0,62

0,54

0,69

0,58

0,63

0,44

0,63

0,58

0,68

0,48

0,76

0,56

0,72

0,55

0,62

0,52

SD

0,00 – 3,00

0,00 – 2,57

0,00 – 2,86

0,00 – 2,79

0,00 – 3,00

0,00 – 2,80

0,00 – 2,57

0,00 – 2,86

0,00 – 3,00

0,00 – 2,67

0,00 – 2,67

0,00 – 2,83

0,00 – 2,67

0,00 – 3,00

0,00 – 3,00

0,00 – 2,43

0,00 – 3,00

0,00 – 3,00

0,00 – 3,00

0,00 – 3,00

0,00 – 3,00

0,00 – 2,60

Min – max

0,13

0,34

0,09

0,86

0,20

0,13

0,20

0,20

0,58
0,73

0,13

0,48

0,20

0,13

0,59
0,32

0,20

0,05

0,13

0,20

1,00
0,56

0,13

0,20

0,99
1,58

0,13

0,20

0,13

0,20

0,99

0,68

0,91

0,73

0,13

0,20

0,48
1,43

0,13

0,20

0,44
0,89

0,13

SE šik

0,63

Šikmost

-0,85

0,05

0,09

-0,18

-0,18

-0,37

-0,76

0,17

-0,53

-0,35

0,64

3,02

0,58

0,83

-0,01

0,36

0,00

2,14

-0,57

0,99

-0,12

-0,17

Špičatost

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

SE špič

0,85

0,82

0,89

0,86

0,89

0,87

0,74

0,72

0,85

0,85

0,86

0,85

0,74

0,78

0,79

0,75

0,78

0,76

0,78

0,72

0,82

0,81
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4
4
7
7
8
8
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

běžná pop

klinický

Neobv, představy
a prožitky

Sociální stažení

Psychoticismus

Desinhibice

Antagonismus

Odtažitost

Negativní afektivita

Podezíravost

Poddajnost

Počet
položek/
aspektů

Soubor

Aspekt/oblast
PID-5

0,89

0,48

1,26

0,70

0,61

0,59

1,30

0,65

1,63

0,86

1,29

0,73

0,64

0,40

1,25

0,80

1,48

0,99

M

0,62

0,49

0,57

0,46

0,50

0,46

0,58

0,46

0,61

0,54

0,71

0,56

0,65

0,53

0,65

0,47

0,78

0,62

SD

0,00 – 2,82

0,00 – 2,89

0,06 – 2,76

0,00 – 2,22

0,00 – 2,62

0,00 – 2,22

0,08 – 2,88

0,00 – 2,76

0,11 – 2,88

0,04 – 2,47

0,00 – 2,90

0,00 – 2,90

0,00 – 3,00

0,00 – 3,00

0,14 – 3,00

0,00 – 2,00

0,00 – 3,00

0,00 – 2,75

Min – max

0,13
0,20

1,25
0,78

0,20

0,13

0,81
0,22

0,20

1,21

0,13

0,20

-0,26
1,12

0,13

1,25

0,20

0,13

0,61
-0,17

0,20

0,13

0,20

0,10

0,80

1,18

0,13

0,20

0,42
1,58

0,13

0,20

-0,07
0,42

0,13

SE šik

0,19

Šikmost

0,20

1,31

-0,18

0,23

1,71

1,39

-0,37

1,85

-0,33

-0,37

-0,60

0,16

1,15

2,33

-0,33

-0,27

-0,81

-0,61

Špičatost

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

0,40

0,26

SE špič

0,87

0,85

0,82

0,84

0,76

0,60

0,81

0,74



Ověření korelací aspektů v rámci jednotlivých oblastí bylo prvním krokem při posuzování
validity. V případě klinického souboru v závorce pro srovnání uvádíme hodnoty korelací
reportované autory Quiltyová et al. (2013) pro originální verzi inventáře. Průměrná korelace
aspektů byla pro oblast Negativní afektivity r = 0,53 u souboru z běžné populace / r = 0,44
(0,41) u klinického souboru, pro oblast Odtažitost r = 0,55 / r = 0,51 (0,42), pro oblast
Antagonismus r = 0,59 / r = 0,63 (0,53), pro oblast Desinhibice r = 0,53 / r = 0,43 (0,39),
pro oblast Psychoticismus r = 0,65 / r = 0,66 (0,68). Aspekty napříč oblastmi byly rovněž
korelovány, avšak v menší míře. Průměrná korelace aspektů oblasti Negativní afektivita
s dalšími aspekty byla r = 0,34 u souboru z běžné populace/ r = 0,27 (0,36) u klinického
souboru, pro oblast Odtažitost r = 0,30 / r = 0,27 (0,30), pro oblast Antagonismus
r = 0,32 / r = 0,17 (0,29), pro oblast Desinhibice r = 0,39 / r = 0,29 (0,35), pro oblast
Psychoticismus r = 0,41 / r = 0,33 (0,38). Všechny korelace jsou signiﬁkantní na hladině
p <0,01.
Hodnoty korelací mezi oblastmi české verze inventáře PID-5 uvádíme v tabulce
(viz přílohu 2, tab. 2, p. 136). Zaznamenali jsme rozdíly v korelacích mezi jednotlivými
oblastmi PID-5 pro oba soubory. V případě souboru z běžné populace spolu signiﬁkantně
pozitivně korelovalo všech pět oblastí, r = 0,31 až 0,63, zatímco u klinického souboru
jsme zaznamenali korelace v rozsahu r = -0,02 až 0,60. Významný rozdíl jsme nalezli
u korelace oblastí Antagonismus a Odtažitost. Zatímco u souboru z běžné populace tyto
oblasti korelovaly pozitivně, r = 0,31, p <0,01, v případě klinického souboru nekorelovaly
vůbec, r = -0,02, p = 0,773. Ostatní oblasti spolu korelovaly signiﬁkantně pozitivně v obou
souborech.
V tabulce (viz přílohu 2, tab. 3, p. 137) uvádíme výsledky srovnání průměrných hodnot
jednotlivých oblastí PID-5 mezi oběma soubory. Opět jsme použili Bonferroniho korekce
hladiny pravděpodobnosti s p = 0,01 (0,05 / 5 srovnání). Levenův test pro homogenitu
rozptylů ukázal, že pro Odtažitost, Desinhibici a Psychoticismus nebyly rozptyly homogenní.
Pro výpočet rozdílu těchto oblastí jsme proto použili t-test s korekcí pro rozdílné rozptyly.
Signiﬁkantní rozdíly na nové kritické hladině jsme nalezli pro 4 z 5 oblastí. U oblastí Negativní
afektivita, Odtažitost a Desinhibice jsme zaznamenali hodnotu Cohenova d v rozsahu
d = 1,34 (Negativní afektivita, t (492) = 13,83) až 1,90 (Desinhibice, t (222,06) = 10,48),
která vypovídá o významné velikosti účinku. Pro oblast Psychoticismus (t (220,453) = 7,14)
vypovídá hodnota d = 0,74 o střední velikosti účinku. Žádný signiﬁkantní rozdíl mezi
soubory nebyl nalezen pro oblast Antagonismus (t (492) = 0,44, p = 0,67).
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Závěrem jsme srovnali naměřené průměrné skóry jednotlivých oblastí PID-5 u souboru
z běžné populace s průměrnými hodnotami získanými na reprezentativním vzorku
americké populace uvedenými ve studii Krueger et al. (2012). Výsledky ukazují
signiﬁkantně vyšší průměrné skóry v americkém vzorku pro 4 z 5 oblastí: Negativní
afektivita (t (613) = 5,16, p < 0,001), Odtažitost (t (613) = 3,22, p < 0,001), Desinhibice
t (613) = 11,067, p < 0,001) a Psychoticismus t (613) = 3,74, p < 0,001). Pouze pro
oblast Antagonismus nebyl nalezen signiﬁkantní rozdíl mezi americkým a českým vzorkem
populace, t (613) = 0,53, p = 0,598.
V tabulce 3 uvádíme cut-off skóry jednotlivých oblastí a aspektů stanovených na základě
ROC křivek a analýzy AUC. Pro všechny cut-off skóry udáváme hodnoty senzitivity
a speciﬁcity, stejně jako hodnotu plochy pod ROC křivkou (AUC), vyjadřující obecnou
schopnost aspektu nebo oblasti rozlišit pacienty od respondentů z běžné populace. Čím
více se blíží tato hodnota 100 %, tím lepší rozlišovací schopnost. Rovněž uvádíme údaje
o statistické významnosti rozlišovací schopnosti.

Tabulka 3
Stanovení cut-off skórů na základě ROC analýzy
Oblast/aspekt
PID-5

Oblast pod
ROC křivkou (%)

Cut-off
skór

Senzitivita
(%)

Speciﬁcita
(%)

Negativní afektivita

82**

 1,12

78

73

Odtažitost

83**

 0,83

76

77

Antagonismus

55

 0,55

47

61

Desinhibice

72**

 0,90

72

67

Psychoticismus

71**

 0,46

75

61

Anhedonie

87**

 0,93

84

75

Úzkostnost

85**

 1,64

71

84

Vyžadování pozornosti

50

 1,29

27

77

Bezohlednost

61**

 0,37

50

70

Prolhanost

54

 0,18

62

46

Depresivita

84**

 0,47

83

72

Těkavost pozornosti

78**

 1,19

68

79

Výstřednost

70**

 0,74

69

66

Emoční labilita

75**

 0,70

83

54

Grandiozita

48

 0,90

24

82

Hostilita

70**

 0,58

83

47

Impulzivita

67**

 1,13

44

79
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Oblast/aspekt
PID-5

Oblast pod
ROC křivkou (%)

Cut-off
skór

Senzitivita
(%)

Speciﬁcita
(%)

Vyhýbání se intimitě

67**

 0,55

66

62

Nezodpovědnost

69**

 0,73

57

72

Manipulativnost

52

 0,71

40

67

Dysregulace myšlení a vnímání

73**

 0,46

70

67

Perseverace

72**

 0,94

74

60

Omezená afektivita

63**

 1,29

42

78

Rigidní perfekcionismus

57*

 1,06

54

57

Riskování

46

 1,78

13

92

Nejistota z odloučení

70**

 0,92

68

65

Poddajnost

68**

 1,58

46

84

Podezíravost

67**

 0,71

62

66

Neobvyklé představy a prožitky

63**

 0,36

59

64

Sociální stažení

73**

 0,90

71

69

Poznámky: **p < 0,001, *p < 0,05; cut-off skór představuje hodnotu průměrného skóru oblasti/
aspektu PID-5 s nejvyšší kombinovanou senzitivitou a speciﬁcitou.

Studie 2
CFA analýzy jsme provedli u obou souborů na 25 aspektech (celkem 50 modelů). Výsledky
ukázaly, že mnoho aspektů splňuje unidimenzionální faktorový model velmi nedostatečně.
Tato nedostatečnost se prokázala zejména na základě RMSEA indexu. Zatímco CFI se pro
jednotlivé aspekty pohybovaly v rozmezí 0,871 až 0,999 s průměrnou hodnotou 0,968,
průměrná hodnota RMSEA byla 0,088, přičemž 30 z 50 RMSEA ukazatelů vykazovalo
hodnoty mimo 0,08 cut-off (12 v kontrolním a 18 v klinickém souboru). Dříve, než jsme
provedli detailnější analýzu každého aspektu na úrovni jednotlivých položek, bylo naším
záměrem ověřit prostřednictvím paralelní analýzy, zda nedostatečná shoda modelu nemohla
být způsobena skrytou multidimenzionalitou inkriminovaných aspektů. Výsledky paralelních
analýz (25 aspektů na dva soubory) potvrdily unidimenzionální strukturu pro 21 z 25
aspektů. Nicméně pro aspekty bezohlednost a riskování u klinického souboru, stejně jako
pro aspekty depresivita, podezíravost a riskování u kontrolního souboru výsledky paralelních
analýz hovoří pro extrakci dvou faktorů. Z tohoto důvodu jsme tyto faktory podrobili CFA,
přičemž položky aspektů jsme rozdělili do dvou faktorů na základě rotovaných matric z EFA
analýz. Adekvátní vhodnost dvou faktorového modelu jsme potvrdili pro bezohlednost
a riskování, nicméně pro aspekty podezíravost a depresivita zůstal nedostatečný. V případě
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aspektu bezohlednost první extrahovaný faktor zahrnoval položky, jež se svým významem
vztahovaly k tradičnímu pojetí bezohlednosti (např. nízká citlivost vůči druhým lidem
nebo nezájem o jejich pocity), zatímco druhý faktor zahrnoval položky reﬂektující násilí
a tendenci ubližovat druhým lidem. V případě aspektu riskování tvořily samostatný faktor
„vyhýbání se riskování“ reverzní položky, zatímco zbývající položky vyjadřovaly pozitivní
stanoviska vztahující se k tendencí podstupovat riziko (stejného výsledku dosáhli ve své
studii i autoři Quiltyová et al., 2013). První faktor aspektu depresivita zahrnoval položky
reﬂektující pocity nicotnosti, zatímco druhý faktor postihoval spíše suicidální myšlenky.
V případě podezíravosti tvořily druhý faktor pouze dvě reverzní položky.
Vzhledem k tomu, že originální, 220 položková verze PID-5 neprokázala u většiny aspektů
adekvátní psychometrické vlastnosti, bylo v souladu se studií autorů Maples et al. (2015)
dalším krokem otestování psychometrických vlastností kratší verze PID-5 obsahující
100 položek. V této verzi inventáře reprezentovaly každý z aspektů čtyři položky. Výsledky
prokázaly výrazné zlepšení u všech aspektů. Celkem 35 z 50 odhadovaných hodnot 2
neprokázaly statistickou významnost, což v tomto případě vypovídá o adekvátnosti
modelu. Odhadované hodnoty CFI navíc svědčí o velmi dobré vhodnosti modelu (průměrná
CFI = 0,99). Nicméně výsledky RMSEA, použité autory Maples et al. (2015) jako jediný
index hodnocení vhodnosti modelu, naznačují v našem případě problémy s adekvátností
modelu. Konkrétně 17 z 50 modelů vykazovalo podle RMSEA odhadované hodnoty vyšší
než >0,08 (cut-off pro adekvátní vhodnost; 11 v kontrolním a 6 v klinickém souboru),
přičemž horní hranice 90% RMSEA intervalu spolehlivosti byla vyšší než >0,08 ve většině
případů (42/50). Výsledky tedy nepotvrdily 100 položkovou verzi inventáře jako dostatečně
adekvátní1.
Následně jsme se vrátili k originální verzi PID-5 za účelem najít řešení, které by prokázalo
adekvátní vhodnost modelu při současném zachování co největší možné shody s originální
strukturou aspektů. Vzhledem k tomu, že aspekty jsou deﬁnované jako unidimenzionální,
bylo naším cílem přezkoumat jednotlivé položky a jejich faktorové náboje v rámci každého
aspektu pomocí CFA. Pro identiﬁkaci problematických položek, které bylo potřeba
odstranit, jsme se zaměřili na takové položky, jež vykazovaly nízké faktorové náboje nebo
nezanedbatelné překryvy faktorových nábojů v rámci EFA analýz (tj.  > 0,30), přičemž jsme
sledovali velikost jejich faktorových nábojů v CFA a aplikovali různé modiﬁkace ukazatelů
pro ověření vzájemné závislosti položek skryté pod povrchem. Odstranění položek s nízkým
faktorovým nábojem vedlo ve všech případech ke zlepšení adekvátnosti modelu. Odstranění

1 Detailní výsledky těchto analýz jsou k dispozici na vyžádání.
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položek jsme provedli iterativně, tj. došlo k odstranění položky s nejnižším faktorovým
nábojem a opětovné analýze modelu, dokud jsme nedosáhli adekvátní míry vhodnosti pro
daný aspekt. Tímto způsobem bylo možné potvrdit unidimenzionální strukturu aspektů,
ovšem pouze za předpokladu použití menšího počtu položek pro většinu aspektů než
v případě originální verze inventáře. V případě dvou faktorových aspektů obsahovalo
unidimenzionální řešení položky pro oba faktory. Pouze v případě aspektu bezohlednost
bylo možné dosáhnout adekvátní míry vhodnosti jen za předpokladu vynechání položek
reﬂektujících separátní faktor „ubližování druhým lidem“. Nově získaná verze PID-5
využívala 160 místo původních 220 položek. Seznam položek pro každý aspekt uvádíme
v appendixu A (viz přílohu 3, p. 17). Tabulka 4 ukazuje výsledky CFA analýz. Invarianci
modelu jsme navíc testovali v rámci konﬁrmační faktorové analýzy pro několik skupin.
Konﬁgurální model jsme deﬁnovali pro oba soubory respondentů pomocí volně nastavených
faktorových nábojů pro každý soubor. Tento model jsme srovnávali s metrickým modelem
(nested constraint model), jenž stanovuje rovnost faktorových nábojů mezi soubory.
Modely jsme srovnávali pomocí DIFFTEST varianty pro WLSMV testování invariance
v Mplus. Výsledky prokázaly plnou metrickou invarianci pro 21 z celkově 25 modelů.
Aspekty výstřednost, hostilita, impulzivita a dysregulace myšlení a vnímání plnou metrickou
invarianci neprokázaly. Na základě dalšího hodnocení s využitím různých modiﬁkací
ukazatelů jsme dosáhli částečné invariance za předpokladu vynechání jednoho (výstřednost,
impulzivita), dvou (dysregulace myšlení a vnímání), nebo tří faktorových nábojů položek
(hostilita). Modely jsme testovali rovněž z pohledu skalární invariance (rovnost nábojů,
průměry faktorů a prahové hodnoty jednotlivých položek). S ohledem na charakteristiky
obou souborů (soubor z běžné populace vs. klinický soubor) není překvapující, že metrické
modely prokázaly signiﬁkantně horší výsledky, neboť respondenti z klinického souboru
uváděli zvýšené skóry u většiny položek. Z hlediska reliability jsme prokázali u obou souborů
dobrou reliabilitu pro převážnou většinu aspektů. Průměrná hodnota Cronbachova
koeﬁcientu alfa byla u kontrolního souboru = 0,800 a u klinického souboru = 0,812. Nižší
hodnoty koeﬁcientu alfa (< 0,700) jsme zaznamenali u obou souborů pro aspekt omezená
afektivita a u kontrolního souboru pro aspekt podezíravost.
V dalším kroku jsme použili několik pokročilých metod faktorové extrakce za účelem
odhadu celkového počtu faktorů, jež jsou svojí povahou nadřazené 25 aspektům PID-5
osobnostních rysů, při současném zachování co nejvyšší míry reliability. Ačkoliv modely
jednotlivých aspektů prokázaly esenciální invarianci mezi oběma soubory, tyto výsledky
neimplikují, že také jim nadřazené široké oblasti osobnostních rysů prokáží samy o sobě
invarianci. Z tohoto důvodu jsme faktorovou struktury oblastí odhadovaly pro oba soubory
separátně. Výsledky paralelních analýz s 5000 opakováními naznačily extrakci tří faktorů
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jak pro klinický, tak kontrolní soubor. Nicméně výsledky z MAP analýzy hovořily pro extrakci
pěti faktorů pro kontrolní soubor, ale pouze tří faktorů pro klinický soubor. Analýza
s použitím Kaiserova kritéria eigenvalue >1,0 navíc prokázala možnost pěti faktorového
řešení pro oba soubory. V návaznosti na předcházející studie a na základě explorace
faktorové matice jsme se rozhodli pro extrakci pěti faktorů (viz tabulku 5). V appendixu B
(viz přílohu 3, p. 17) nicméně uvádíme rovněž tří faktorové řešení pro klinický soubor
respondentů. Faktorové náboje jednotlivých aspektů v rámci pěti širokých oblastí převážně
potvrdily výsledky dříve provedených zahraničních výzkumů (např. Krueger et al., 2012) pro
kontrolní i klinický soubor. To znamená, že většina aspektů vykazovala nejvyšší faktorové
náboje v rámci relevantních oblastí PID-5. Tyto výsledky potvrdily, že zkrácená verze inventáře,
použitá v naší studii, zachovává strukturu nadřazených širokých oblastí osobnostních rysů
v souladu s předchozími studiemi využívajícími PID-5 v původním rozsahu. Níže uvádíme
několik problematických faktorových nábojů pro některé z oblastí.
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klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

Soubor

Grandiozita

Emoční labilita

Výstřednost

Těkavost pozornosti

Depresivita

Prolhanost

Bezohlednost

Vyžadování pozornosti

Úzkostnost

Anhedonie

Aspekt

4,348

15,050

5,559

13,609

81,190

81,024

26,275

40,542

52,369

41,514

16,840

16,116

20,688

18,323

1,238

5,049

19,861

27,092

11,708

38,172

2

5

5

5

5

44

44

20

20

27

27

9

9

9

9

2

2

14

14

14

14

df

0,500

0,010

0,352

0,018

<0,001

<0,001

0,157

0,004

0,002

0,037

0,051

0,065

0,014

0,032

0,539

0,080

0,135

0,019

0,630

<0,001

p

1,000

0,987

0,999

0,994

0,986

0,997

0,996

0,994

0,989

0,996

0,986

0,996

0,977

0,990

1,000

0,998

0,995

0,996

1,000

0,984

CFI

0,000

0,076

0,028

0,070

0,077

0,049

0,047

0,054

0,081

0,039

0,078

0,047

0,095

0,054

0,000

0,066

0,054

0,052

0,000

0,070

[0,000; 0,108]

[0,034; 0,121]

[0,000; 0,122]

[0,026; 0,116]

[0,050; 0,103]

[0,032; 0,066]

[0,000; 0,091]

[0,030; 0,078]

[0,047; 0,114]

[0,010; 0,062]

[0,000; 0,135]

[0,000; 0,084]

[0,041; 0,150]

[0,016; 0,090]

[0,000; 0,144]

[0,000; 0,140]

[0,000; 0,104]

[0,021; 0,081]

[0,000; 0,069]

[0,044; 0,097]

0,680

0,139

0,545

0,191

0,050

0,518

0,503

0,359

0,063

0,765

0,187

0,494

0,079

0,374

0,644

0,269

0,406

0,424

0,864

0,097

RMSEA 90% CI RMSEA pclose

Tabulka 4
Ukazatele vhodnosti unidimenzionálních CFA modelů pro oba soubory a testování invariance

2,770

7,476

14,373**

10,130

7,242

1,766

2,020

1,417

8,416

8,129

2

4

4

9

7

8

5

5

3

6

6

df

0,597

0,113

0,110

0,181

0,511

0,881

0,846

0,702

0,209

0,229

p

0,732

0,775

0,826

0,799

0,929

0,952

0,889

0,896

0,900

0,888

0,828

0,842

0,796

0,777

0,834

0,825

0,821

0,853

0,831

0,823
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klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

Soubor

Poddajnost

Nejistota z odloučení

Riskování

Rigidní perfekcionismus

Omezená afektivita

Perseverace

Dysregulace myšlení
a vnímání

Manipulativnost

Nezodpovědnost

Vyhýbání se intimitě

Impulzivita

Hostilita

Aspekt

3,919

15,776

9,092

17,388

27,646

59,103

33,46

58,452

0,113

4,567

30,95

33,651

84,961

99,593

1,021

4,093

17,007

19,453

5,027

10,082

2,787

5,033

14,318

15,988

2

2

2

9

9

20

20

20

20

2

2

20

20

54

54

2

2

14

14

5

5

2

2

9

9

df

0,141

<0,001

0,429

0,043

0,118

<0,001

0,030

<0,001

0,945

0,102

0,056

0,029

0,005

<0,001

0,600

0,129

0,256

0,148

0,413

0,073

0,248

0,081

0,112

0,067

p

0,997

0,977

1,000

0,991

0,994

0,981

0,990

0,985

1,000

0,988

0,986

0,992

0,975

0,981

1,000

0,998

0,993

0,994

1,000

0,992

0,999

0,998

0,985

0,992

CFI

0,082

0,140

0,008

0,052

0,052

0,075

0,069

0,074

0,000

0,060

0,062

0,044

0,063

0,049

0,000

0,055

0,039

0,033

0,006

0,054

0,052

0,066

0,064

0,047

[0,000; 0,203]

[0,081; 0,208]

[0,000; 0,095]

[0,009; 0,088]

[0,000; 0,095]

[0,053; 0,097]

[0,022; 0,108]

[0,052; 0,096]

[0,000; 0,026]

[0,000; 0,136]

[0,000; 0,103]

[0,014; 0,069]

[0,036; 0,088]

[0,034; 0,064]

[0,000; 0,136]

[0,000; 0,131]

[0,000; 0,094]

[0,000; 0,066]

[0,000; 0,116]

[0,000; 0,102]

[0,000; 0,183]

[0,000; 0,140]

[0,000; 0,124]

[0,000; 0,084]

0,239

0,007

0,679

0,423

0,438

0,031

0,210

0,035

0,961

0,310

0,296

0,617

0,191

0,521

0,696

0,355

0,571

0,771

0,603

0,383

0,365

0,270

0,308

0,502

RMSEA 90% CI RMSEA pclose

2,184

8,970

8,993

12,166

1,315

10,626

16,451*

2,170

5,187

6,024

3,392*

5,929*

2

3

5

7

7

3

7

9

3

6

4

2

2

df

0,535

0,110

0,253

0,095

0,726

0,156

0,058

0,538

0,520

0,197

0,183

0,052

p

0,813

0,736

0,804

0,771

0,871

0,838

0,874

0,863

0,627

0,632

0,844

0,834

0,865

0,854

0,747

0,773

0,795

0,752

0,742

0,746

0,860

0,832

0,741

0,766
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Sociální stažení

Neobv. představy a prožitky

Podezíravost

Aspekt

2,067

13,111

23,754

40,671

2,010

1,730

2

5

5

14

14

2

2

df

0,840

0,022

0,049

<0,001

0,368

0,421

p

1,000

0,991

0,981

0,981

1,000

1,000

CFI

0,000

0,068

0,070

0,074

0,001

0,000

[0,000; 0,066]

[0,024; 0,114]

[0,005; 0,117]

[0,048; 0,101]

[0,000; 0,166]

[0,000; 0,101]

0,917

0,212

0,226

0,064

0,488

0,671

RMSEA 90% CI RMSEA pclose

Poznámky: 2, df, a příslušná p hodnota vypovídají o invarianci mezi konﬁgurálním a metrickým modelem.
* indikuje částečnou metrickou invarianci

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

klinický

běžná pop.

Soubor

3,064

5,372

6,522

2

4

6

3

df

0,547

0,497

0,089

p

0,801

0,764

0,809

0,814

0,732

0,602
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NEG

0,73

0,56

0,49

0,47

0,44

0,36

-0,12

0,11

0,31

-0,05

0,36

0,31

0,03

0,04

-0,03

0,17

-0,19

-0,13

0,22

0,10

Aspekty

Úzkostnost

Nejistota z odloučení

Emoční labilita

Hostilita

Poddajnost

Perseverace

Omezená afektivita

Sociální stažení

Anhedonie

Vyhýbání se intimitě

Depresivita

Podezíravost

Manipulativnost

Prolhanost

Grandiozita

Vyžadování pozornosti

Bezohlednost

Nezodpovědnost

Těkavost pozornosti

Impulzivita

Soubor z běžné populace

0,24
0,14

0,05
0,15

-0,11

0,16

0,07

0,43

-0,38

0,10

0,06

0,02

0,27

0,44

0,58

0,59

0,69

0,60

0,07

-0,03

0,22

0,39

0,49

0,50

0,76

0,85

0,20

-0,12

0.00

0,56

0,65

0,72

0,18

0,07

0,05

0,16

0,06

0,25
0,13

0,13

0,04

0,06

0,26

0,16

0,21

-0,03

0,05

0,12

0,21

-0,20

0,23

0,38

0,01

0,14

PSY

0,08

0,16

-0,02

0,07

0,30

-0,02

0,28

0,01

0,13
-0,03

0,13

0,28

0,17

0,13

0,25

0,15

0,07

DES

0,09

0,15

-0,09

-0,13

0,25

0,17

0,01

ANT

-0,11

0,12

ODT

Oblasti

Impulzivita

Těkavost pozornosti

Nezodpovědnost

Bezohlednost

Vyžadování pozornosti

Grandiozita

Prolhanost

Manipulativnost

Podezíravost

Depresivita

Vyhýbání se intimitě

Anhedonie

Sociální stažení

Omezená afektivita

Perseverace

Poddajnost

Hostilita

Emoční labilita

Nejistota z odloučení

Úzkostnost

Aspekty

Klinický soubor

Tabulka 5
Faktorová struktura PID-5 u obou souborů na základě aspektů derivovaných pomocí WLSMV

-0,11

0,41

-0,09

-0,20

-0,10

-0,07

0,01

0,05

0,26

0,54

0,32

0,70

0,24

-0,08

0,33

0,50

0,15

0,28

0,42

0,60

NEG

-0,02

0,15

0,16

0,66

-0,28

0,02

0,07

0,03

0,13

0,26

0,43

0,37

0,66

0,63

0,10

0,02

0,18

-0,11

-0,29

-0,10

ODT

0,03

-0,06

0,18

0,20

0,46

0,51

0,86

0,92

0,12

0,04

-0,13

0,01

-0,05

0,15

-0,06

0,06

0,26

-0,04

0,16

-0,06

ANT

Oblasti

0,76

0,34

0,45

0,17

0,22

0,16

0,00

-0,04

0,00

0,20

-0,26

-0,01

0,02

-0,11

0,30

0,08

0,66

0,68

0,15

0,21

DES

0,10

0,18

0,20

0,00

0,18

0,22

0,02

-0,01

0,49

0,16

0,16

-0,01

-0,03

0,15

0,28

0,08

-0,05

0,06

0,16

0,20

PSY
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-0,29

0,40

0,11

-0,05

0,01

Riskování

Rigidní perfekcionismus

Dysregulace myšlení a vnímání

Neobvyklé představy a prožitky

Výstřednost

0,09

-0,01
-0,02

0,21

-0,01

0,23

0,21
0,08

0,22

ANT

-0,14

ODT

Oblasti

0,32

-0,13

0,15

-0,20

0,37

DES

0,62

0,75

0,77

0,25

0,29

PSY

Výstřednost

Neobvyklé představy a prožitky

Dysregulace myšlení a vnímání

Rigidní perfekcionismus

Riskování

Aspekty

Klinický soubor

0,10

-0,15

0,20

0,28

-0,20

NEG

0,15

0,00

0,03

0,01

0,12

ODT

-0,01

0,06

0,04

0,12

0,25

ANT

Oblasti

Poznámky: NEG = Negativní afektivita, ODT = Odtažitost, ANT = Antagonismus, DES = Desinhibice, PSY = Psychoticismus.
Tučně jsou zvýrazněny nejvyšší hodnoty faktorových nábojů; faktorové náboje primárních aspektů jednotlivých oblastí jsou podtrženy;
kurzívou jsou vyznačeny další faktorové náboje  0,30.

NEG

Aspekty

Soubor z běžné populace

0,33

-0,04

0,01

0,13

0,32

DES

0,58

0,89

0,77

0,10

0,24

PSY

Aspekt omezená afektivita vykazoval u obou souborů pozitivní náboj vzhledem k oblasti
Odtažitost (0,57/ 0,59). Aspekty anhedonie, depresivita a podezíravost vykazovaly u obou
souborů primární pozitivní náboje vůči oblasti Negativní afektivita. Stejná situace platila
také v případě klinického souboru u aspektu vyhýbání se intimitě, zatímco aspekty emoční
labilita a hostilita vykazovaly primární faktorové náboje na oblast Desinhibice. Aspekty
těkavost pozornosti a rigidní perfekcionismus prokázaly primární faktorové náboje na oblast
Negativní afektivita u obou souborů.
V další fázi jsme pětifaktorový model s pěti modiﬁkovanými širokými oblastmi PID-5 podrobili
analýze s využitím CFA rámce. Vzhledem ke skutečnosti, že konﬁgurální model prokázal
pouze nízkou míru vhodnosti, konkrétně 2 (530) = 2045,848, p < 0,001; CFI = 0,762;
RMSEA = 0,108; 90% CI RMSEA [0,103; 0,113], p close < 0,001; SRMR = 0,097, rozhodli
jsme se pro aplikaci ESEM analýzy s pěti faktory. Ta prokázala adekvátní vhodnost modelu
pro oba soubory respondentů. Konkrétně pro kontrolní soubor 2 (185) = 556,457,
p < 0,001; CFI = 0,918; RMSEA = 0,076; 90% CI RMSEA [0,068; 0,083], p close < 0,001;
SRMR = 0,030; a pro klinický soubor: 2 (185) = 346,024, p < 0,001; CFI = 0,905;
RMSEA = 0,078; 90% CI RMSEA [0,065; 0,091], p close < 0,001; SRMR = 0,0402. Přesto
se nepodařilo potvrdit invarianci modelu, protože metrický model vykazoval signiﬁkantně
horší míru vhodnosti, pokud jsme stanovili rovnost faktorových nábojů mezi soubory,
konkrétně 2 (100) = 136,619, p = 0,009.

2 Vzhledem k některým skutečnostem uvedeným výše, jež se vztahovaly ke stanovení celkového počtu
faktorů, jsme testovali rovněž alternativní ESEM modely se třemi, respektive čtyřmi faktory. Žádný
z těchto modelů nicméně neprokázal adekvátní míru vhodnosti, což podporuje pěti faktorový model
jako variantu nejlépe reprezentující předkládaná data.
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DISKUSE
Alternativní model DSM-5 pro poruchy osobnosti disponuje postupnou procedurou
hodnocení osobnostní psychopatologie, přičemž evaluace míry osobnostní funkční
schopnosti jedince byla experty v problematice poruch osobnosti (např. Livesley, 2012;
Shedler et al., 2010) ceněna jako užitečný příspěvek ve snaze o překlenutí propasti mezi
psychiatrickým a psychodynamickým přístupem k psychopatologii osobnosti.
Dimenzionální přístup k hodnocení osobnosti představuje „návrat teorie“ do nynějšího
ateoretického diagnostického systému (Pincus, 2011), kde se inovativní pojetí diagnostiky
poruch osobnosti poprvé neomezuje výhradně na posuzování symptomatologických
kritérií, ale svou pozornost obrací k hodnocení osobnostní struktury pacienta. Strukturu
osobnosti lze považovat za element osobnostní psychopatologie, jenž např. O.F. Kernberg
považoval za centrální v rámci své konceptualizace osobnostních poruch během uplynulých
35 let. Mezi hlavní výtky vůči kategoriálnímu diagnostickému systému, používanému
od vydání DSM-III dosud, patří relativně vágně deﬁnovaná obecná diagnostická kritéria
pro PO, postrádající přesvědčivé teoretické a empirické odůvodnění, stejně jako informace
o patologických procesech skrytých pod povrchem deseti speciﬁckých diagnóz (Riegel
et al., 2015). Přesto autoři Morey et al. (2011) uvádějí, že řazení PO podle DSM-IV je
založeno na latentním kontinuu, kde největší míru osobnostní patologie reﬂektuje
paranoidní, hraniční, antisociální a schizotypní skupina diagnóz a nejmenší narcistická
a obsedantně-kompulzivní skupina. Toto kontinuum koresponduje se srovnatelným
uspořádáním závažnosti organizace osobnosti popsané Kernebergem a Caligorovou (2005).
Statistická analýza obou uspořádání odhalila středně silné asociace (Spearman rho = 0,57).
Vzhledem ke skutečnosti, že hodnocení osobnosti pomocí AMPO zahrnuje mj. posuzování
celkové míry narušení osobnostní funkční schopnosti, stejně jako míry, do jaké osobnostní
problémy pacienta připomínají prototypické konﬁgurace speciﬁckých diagnóz PO (např.
Benderová et al., 2011; Krueger et al., 2011; Skodol, 2012), lze výše uvedené latentní
kontinuum považovat za validní diagnostické vodítko jak z hlediska fenomenologických
znaků dostupných z klinické observace pacienta (tj. údajů o jeho osobnostní struktuře), tak
z hlediska hlubších psychodynamických aspektů, reﬂektujících způsob, jakým se pacient
vztahuje k sobě samému a okolnímu světu (tj. údajů o jeho osobnostní organizaci).
Psychiatři a psychologové v České republice jsou dosud seznámeni s úvahami o osobnostní
funkční schopnosti pacienta, tedy např. modelem O.F. Kernberga (Clarkin et al., 2003),
poměrně okrajově. Nicméně modely osobnosti empiricky organizované do pěti faktorů
jim neznámé nejsou (např. Hřebíčková, Čermák, 1996). Pětifaktorový model je dosud
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považovaný za vědecky nejdůkladnější taxonomii v behaviorálních vědách (Archer, Smith,
2014), tudíž koncepty a struktura AMPO by neměly být ani pro českého odborníka na poli
duševního zdraví zcela cizím klinickým rámcem pro popis osobnosti a diagnostiku PO.
Dimenzionální systém AMPO je navíc ﬂexibilní z hlediska určování diagnostických prahů
(tzn. konkrétní diagnóza může být např. deﬁnována proměnlivým souborem aspektů
osobnostních rysů), což se zdá být užitečnější napříč různými klinickými oblastmi než
doposud užívaný kategoriální systém (Mullinsová-Sweattová, Lengel, 2012).
Z hlediska evaluace klinické užitečnosti psychodiagnostického nástroje se za jedny z hlavních
oblastí považují náročnost jeho použití a interpretace výsledků. Další oblastí je poté možnost
aplikace získaných dat pro plánování terapeutického postupu (Mullinsová-Sweattová,
Widiger, 2009). V běžné psychiatrické praxi je obvykle omezené množství prostoru, jež
klinický pracovník může věnovat diagnostickému vyšetření daného pacienta, při současné
snaze o co nejvyšší přesnost diagnostických závěrů. V problematice diferenciální diagnostiky
PO se proto nezřídka setkáváme se situací, kdy citlivý výběr diagnostických metod přímo
ovlivňuje interpretovatelnost výsledků a jejich srozumitelnost jak pro vyšetřujícího, tak
vyšetřovaného. Snaha o zvyšování reliability a validity klinických diagnóz je v případě AMPO
prioritou, ovšem nikoliv za cenu poskytování nejsnazšího a nejrychlejšího přístupu. Množství
úrovní, oblastí a aspektů AMPO se zdá být nesmírně komplexní. To může být na jedné
straně výhodou, ale např. podle Verheula (2012) může přílišná komplexita nástroje vážně
interferovat s tím, jak je ve výsledku přijatý klinickým pracovníkem. Administrace AMPO
nicméně nespočívá pokaždé ve stanovování 4 skórů narušení v míře osobnostní funkční
schopnosti a v hodnocení všech 25 aspektů osobnosti. Dosavadní klinická zkušenost ukazuje,
že pro vyjádření primárních hypotéz o kterékoliv z diagnóz nebo prezentaci klinického
úsudku je zapotřebí identiﬁkovat pouze několik zvýšených škál PID-5. Komplexita modelu
začne být přínosnou ve chvíli, kdy je zapotřebí více speciﬁckých rysů k přesnějšímu popisu
konkrétního pacienta. Přestože někteří kliničtí pracovníci mohou považovat používání LPFS
(kritérium A) a PID-5 (kritérium B) za náročnější než konvenční diagnostický rozhovor,
obdrží jeho aplikací úplnější obraz o osobnosti daného pacienta (Bach et al., 2015).
Interpretace získaných diagnostických dat s využitím dimenzionálního modelu osobnostních
rysů nabízí klinickým pracovníkům jedinečnou příležitost zdůraznit nejen negativní, ale
i pozitivní polaritu osobnostních charakteristik pacienta (Samuel, 2011), tedy jeho silné
i slabé stránky na základě nízkých a vysokých skórů dosažených v proﬁlu PID-5. Alternativní
přístup k PO navíc nekonceptualizuje osobnostní psychopatologii jako něco, co se kvalitativně
vzdaluje normální míře funkčních schopností. PO spíše reprezentují maladaptivní varianty
běžných osobnostních rysů, které jsou přítomny u všech jedinců (Samuel et al., 2013),
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s různou mírou závažnosti. Oproti tradičnímu kategoriálnímu přístupu tak dimenzionální
diagnostika osobnosti pomocí AMPO poskytuje ve své interpretaci speciﬁčtější informaci
než pouhou „nálepku“ konkrétní diagnózy. Tato skutečnost umožňuje: a) rozšíření
diagnostického modelu také do jiných oblastí psychologie, kde komplexní diagnostika
osobnosti nachází své uplatnění; b) posun k destigmatizaci diagnózy PO možností popsat
pacienta v pojmech klinicky užitečných osobnostních rysů (ty mohou, ale nemusí být
přiřazeny ke konkrétním typům PO, jež jsou ve většině případů zavádějící, protože pacienti
obvykle naplňují diagnostická kritéria pro více než jednu speciﬁckou diagnózu PO); c) více
individualizovaný přístup k diagnostice osobnosti neboť vyšší počet osobnostních dimenzí
zvyšuje možnost, že se pacient sám v popisu rozpozná. To může zlepšit terapeutickou
alianci a následně lépe zaměřit terapeutickou intervenci.
Alternativní model DSM-5 zdůrazňuje důležitost posuzování závažnosti osobnostní
psychopatologie také z hlediska terapeutického plánování. AMPO je pro svou teoretickou
univerzálnost přístupem aplikovatelným na všechny nejužívanější psychoterapeutické
modely. Podle autorů Hopwood et al. (2012) mohou být čtyři složky narušení osobnosti,
stejně jako 25 patologických osobnostních rysů vnímány jako projevy různých teoretických
znaků skrytých pod povrchem (např. obranných mechanismů, copingových strategií,
kognitivních omylů, internalizovaných objektních vztahů, jádrových přesvědčení apod.).
Přesto hybridní pojetí kategorizace osobnostní psychopatologie na základě klinického
dojmu a hodnocení maladaptivních osobnostních rysů do značné míry odráží nejednotnost
v klinické orientaci jednotlivých členů pracovní skupiny DSM-5 (Clarkin, Huprich, 2011).
Podle autorů Riegel et al. (2016) se zdá být smysluplné kombinovat administrátorem
hodnocené LPFS se sebeposuzujícím PID-5, protože některá narušení osobnosti jsou
lépe posouzena klinickým pracovníkem (např. narušení identity), zatímco jiné znaky
může lépe zhodnotit sám pacient (např. míru úzkostnosti). Protože speciﬁcký nástroj
ke standardizované administraci LPFS není, na rozdíl od PID-5, součástí oﬁciálního vydání
DSM-5, stanovení míry narušení v osobnostní funkční schopnosti je s využitím LPFS výrazně
intuitivní a signiﬁkantně závislé na subjektivním klinickém úsudku examinátora. Výhodou
hodnocení založeného na ucelené teorii, jako např. v případě Strukturovaného interview
organizace osobnosti (Structured Interview of Personality Organization, STIPO; Clarkin
et al., 2003) je s přihlédnutím k „patchwork“ přístupu k PO navrhovanému v DSM-5
poskytnutí vodítka pro efektivnější použití nástroje v průběhu klinického vyšetření. Teoreticky
konceptualizované hodnocení mimo jiné zvyšuje pravděpodobnost, že i v časově omezeném
prostoru klinický pracovník dostatečným způsobem zhodnotí esenciální oblasti pacientovy
osobnosti formou sebeposouzení pomocí PID-5, případně doplněné posouzením blízkou
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osobou pacienta pomocí PID-5-IRF (Personality Inventory for DSM-5 Informant Form;
Markon et al., 2013), stejně jako míru narušení jeho osobnostní funkční schopnosti.
Ačkoliv taxonomie 25 rysů osobnosti, operacionalizovaná s využitím PID-5, poskytuje podle
našeho názoru srozumitelné deskriptory pacientovy jedinečné osobnostní konstelace,
psychometrické vlastnosti PID-5 v českém prostředí dosud nebyly výzkumně ověřovány.
Autoři Watson et al. (2013) upozorňují na vysokou důležitost posouzení psychometrických
vlastností nástroje u klinické populace dříve, než se začne používat v rámci běžných
klinických vyšetření. Výzkumné studie autorů Riegel et al. (2017, resp. 2018) se zabývají
jednak evaluací základních psychometrických kvalit české verze PID-5 u dvou separátních
souborů respondentů, jednak poskytují implikace pro možné další empirické zkoumání
nástroje z hlediska klinické efektivity. Zatímco výsledky první uvedené studie do značné míry
determinují možnost reliabilního a validního používání PID-5 v tuzemských podmínkách,
výsledky druhé zmiňované studie si kladou za cíl nejen navázat na dosavadní poznatky, ale
i určitým způsobem inovativně přispět k řadě zahraničních výzkumů publikovaných v této
oblasti. Výsledky obou výzkumných studií souhrnně diskutujeme níže, přesto pro detaily
odkazujeme na přílohu 2 (pp. 137–140), resp. přílohu 3 (pp. 9 –14).
Navzdory skutečnosti, že heterogenita obou souborů patrně sehrála roli z hlediska
signiﬁkantních rozdílů při porovnání demograﬁckých údajů, analýza vlivu rozdílného typu
administrace dotazníků na skóry respondentů v souboru z běžné populace neprokázala
statisticky významné rozdíly. Lze tedy předpokládat, že s využitím online administrace
lze dosáhnout podobných výsledků, jako při administraci PID-5 formou tužka-papír.
Podle předpokladů byly všechny oblasti inventáře PID-5 zvýšené u klinického souboru
ve srovnání se souborem z běžné populace, přičemž pouze v případě rozdílu u oblasti
Antagonismus se neprokázala statistická významnost. Tento výsledek koresponduje se
závěry autorů Quiltyová et al. (2013), kteří rovněž uvádí zvýšené hodnoty většiny oblastí
PID-5 u klinického souboru respondentů ve srovnání se studií autorů Krueger et al. (2012)
provedené na reprezentativním souboru respondentů z běžné populace. Nižší průměrné
skóry oblastí Antagonismus a Psychoticismus oproti zbývajícím oblastem je možné zdůvodnit
charakterem obou oblastí, neboť je lze z klinického hlediska vnímat jako extrémní póly
osobnostní psychopatologie.
Z hlediska vnitřní konzistence pro jednotlivé aspekty PID-5 jsme zaznamenali výborné
hodnoty, a to pro oba srovnávané soubory respondentů. Vyšší průměrná hodnota
koeﬁcientu alfa zaznamenaná u klinického souboru je v souladu se studií Quiltyové et al.
(2013) a potvrzuje spolehlivost nástroje pro posuzování osobnostní psychopatologie.
Výsledky test-retestové reliability vypovídají o stabilitě oblastí PID-5 v čase, nicméně
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vzhledem k omezenému počtu respondentů zahrnutých do retestu a celkovému nedostatku
výzkumných studií zabývajících se stabilitou oblastí PID-5 v čase, považujeme naše závěry
v tomto směru spíše za orientační.
Četné korelace aspektů zaznamenané ve všech pěti oblastech u souboru z běžné populace
korespondují s výsledky autorů Krueger et al. (2012). Signiﬁkantní korelace aspektů sytících
jednotlivé oblasti PID-5 byly zaznamenány rovněž u klinického souboru a společně s menší
mírou korelací aspektů napříč oblastmi potvrzují konvergentní validitu nástroje v souladu
se studií Quiltyové et al. (2013). V návaznosti na předchozí výzkumy (např. Krueger et al.,
2012), pozitivní asociace zaznamenané pro všech pět oblastí PID-5 u souboru z běžné
populace a pro čtyři oblasti u klinického souboru potvrzují předpoklad o vztahu škál
k osobnostní psychopatologii. Absence korelace oblastí Antagonismus a Odtažitost v rámci
klinického souboru mohla být do určité míry způsobena menším počtem respondentů,
nicméně na problematiku asociací v případě oblasti Antagonismus poukazují ve své studii
např. také Zimmermann et al. (2014).
Absenci signiﬁkantního rozdílu mezi soubory pro oblast Antagonismus přikládáme
skutečnosti, že je tvořena aspekty osobnostních rysů, které lze obecně považovat za sociálně
nežádoucí. Na malou velikost účinku u aspektů sytících oblast Antagonismus poukazují
ve své studii také autoři Watson et al. (2013), kteří zaznamenali malou velikost účinku
pouze u dvou z celkově šesti aspektů této oblasti. Jedním ze dvou zmíněných aspektů
byla hostilita, která se ve studii jmenovaných autorů překrývá s oblastí Negativní afektivita,
a nepatří tedy do tripletu aspektů primárně stanovujících průměr oblasti Antagonismus.
V tomto kontextu můžeme uzavřít, že metoda diferencuje mezi respondenty s rozdílnou
mírou osobnostní psychopatologie v našem výzkumném souboru s velkou velikostí účinku
pro většinu oblastí.
Z hlediska skórování a interpretace administrovaných proﬁlů PID-5 považujeme za nezbytné
zmínit, že ačkoliv výpočet průměrných skórů PID-5 na základě rozhodování, zda je daný rys
absentující až velmi mírný (0), mírný až středně těžký (1), středně těžký až vážný (2) nebo
velmi vážný (3), je poměrně intuitivní (Bach et al., 2015), cut-off skóry stanovené na základě
ROC analýzy dávají přesnější představu o schopnosti daného aspektu nebo oblasti přiřadit
vyšetřovaného jedince do kontrolní nebo klinické skupiny. Jinými slovy určují, s jakou
pravděpodobností bude pacient s osobnostní psychopatologií detekovanou na základě
daného aspektu nebo oblasti zařazen do klinické skupiny (senzitivita) a zároveň s jakou
pravděpodobností nebude zdravý jedinec nesprávně označen za pacienta (speciﬁcita).
Přesto lze v tomto směru usuzovat spíše na orientační referenční hodnotu obdržených
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skórů, které lze využívat pro klinickou orientaci v případech, kde nejsou k dispozici data
z relevantních normativních studií.
Signiﬁkantně vyšší průměrné skóry jednotlivých oblastí PID-5 v americkém vzorku populace
pro 4 z 5 oblastí oproti našemu souboru z běžné populace považujeme v kontextu srovnání
se studií autorů Krueger et al. (2012) za očekávatelný výsledek. Absenci signiﬁkantního
rozdílu mezi americkým a českým vzorkem populace v oblasti Antagonismus přikládáme
již výše zmiňované tendenci respondentů obecně potlačovat explicitně hostilní pocity nebo
projevy vůči druhým, což může do jisté míry souviset také s tendencí odpovídat sociálně
žádoucím způsobem.
Po stránce faktorové struktury nástroje autoři obou studií věnovali ústřední pozornost
examinaci unidimenzionality jednotlivých škál PID-5. Otázka unidimenzionality je
problematická v případě většiny nedávno publikovaných studií na toto téma, a to včetně
původního výzkumu autorů Krueger et al. (2012). V něm autoři upřednostnili EFA analýzu
před CFA, neboť považovali apriorně stanovenou hypotézu o struktuře jednotlivých škál
za předčasnou. Ačkoliv výsledky paralelní analýzy provedené v rámci první diskutované studie
autorů Riegel et al. (2017) potvrdily unidimenzionální povahu většiny aspektů, podobně
jako ve studii Quiltyové et al. (2013) byla v případě aspektu riskování zjištěna dvoufaktorová
struktura. Ta je však s největší pravděpodobností metodologickým artefaktem reverzních
položek, jelikož zmíněný aspekt vznikl spojením faktorů „recklesness“ (lehkovážnost,
hazardnost) a „risk averse“ (vyhýbání se riziku; Krueger et al, 2012). Na problematiku vlivu
reverzních položek na výsledky PID-5 v rámci aspektu riskování poukazují např. také Cregová
a Widiger (2014). Stejný závěr lze učinit pro aspekt podezíravost, jehož druhý faktor byl
opět reprezentován pouze dvěma reverzními položkami. V případě aspektu bezohlednost
došlo k bifurkaci pravděpodobně na základě významového posunu v chápání jednotlivých
položek, kdy respondenti rozlišovali mezi lhostejností/necitlivostí k jiným lidem a ubližování
jim. Ve všech třech případech považujeme za užitečnou revizi zmíněných aspektů na úrovni
jednotlivých položek s větším důrazem na jejich polaritu a významovou stejnost, případně
úvahu o jejich odstranění.
V návaznosti na implikace vyplývající z první studie autoři Riegel et al. (2018) publikovali
druhou zmíněnou práci, v níž se podařilo potvrdit unidimenzionální strukturu všech
25 aspektů PID-5, a to jako u klinického souboru, tak u souboru dobrovolníků z běžné
populace. Pokud je nám známo, jedná se o první studii, která se věnuje extenzivnímu
testování a reportování adekvátních faktorových nábojů pro každý aspekt na základě
vhodnosti modelu s využitím konﬁrmační faktorové analýzy u obou skupin respondentů,
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navíc doplněné o přímé hodnocení invariance nástroje mezi oběma soubory. Převážná
většina dříve provedených studií se zaměřovala na aspekty PID-5 jakožto indikátory širokých
oblastí vyššího řádu (např. Fossatti et al., 2013; Bach et al., 2017), případně statisticky
neporovnávala soubory z běžné populace s klinickými soubory (např. Bastiaens et al.,
2016; Zimmermann et al., 2014). Přesto výsledky studie prokázaly, že nalezení adekvátní
míry vhodnosti nemohlo být u jednotlivých aspektů dosaženo ani za předpokladu použití
plné verze PID-5 čítající 220 položek, ani s využitím zkrácené verze publikované autory
Maples et al. (2015). Jimi navrhovaná verze čítající 100 položek prokázala neadekvátní
míru vhodnosti u velkého počtu aspektů, což indikovaly vysoké hodnoty RMSEA. Přestože
většina modelů ukázala nesigniﬁkantní 2 (pravděpodobně nejdůležitější ukazatel dobré
míry vhodnosti), stále zůstávalo 15 modelů, u nichž byl 2 signiﬁkantní (a to v případě
obou souborů). Jelikož se 100 položková verze PID-5 neprokázala jako dostatečně vhodná
k validaci, autoři upřednostnili modiﬁkaci originální, 220 položkové verze PID-5.
Vzhledem ke skutečnosti, že určitý počet položek musel být za účelem dosažení adekvátní
míry vhodnosti modelů aspektů v rámci CFA iterativním procesem odstraněn, výsledky
implikují potenciální nutnost revize psychometrických vlastností původní 220 položkové
verze PID-5. V této studii autoři představují zkrácenou verzi nástroje s adekvátní mírou
vhodnosti pro každý z aspektů u obou souborů respondentů. Zkrácená verze byla
dosažena při zachování 160 položek s využitím WLSMV. Nicméně, vzhledem k menšímu
počtu respondentů v klinickém souboru, výběru estimátoru a způsobu rozhodování
v rámci iterativního procesu extrakce položek, jsou předkládané výsledky do určité míry
idiosynkratické a nesnadno replikovatelné. Přesto zkrácená verze aspektů použitá v této studii
prokázala dobrou vhodnost modelu a reliabilitu jednotlivých škál. Současně považujeme
za důležité zmínit, že testování invariance prokázalo, že faktorová struktura a jednotlivé
faktorové náboje byly v zásadě invariantní mezi oběma soubory, což lze považovat za další
skutečnost hovořící ve prospěch použitelnosti zkrácené verze. Nicméně, jak uvádíme
v oddíle věnovaném výsledků, ačkoliv modely aspektů prokázaly invarianci mezi skupinami,
široké oblasti osobnostních rysů variovaly mezi soubory z hlediska počtu faktorových řešení.
Přestože jsme si vědomi skutečnosti, že soubory zařazené do studie nebyly optimálně
vyvážené, na základě výsledků obdržených u klinického souboru, kde faktor 1 zahrnoval
tři z celkově pěti navrhovaných PID-5 oblastí, si dovolujeme usuzovat, že triplet oblastí
Negativní afektivita, Desinhibice, Psychoticismus a jejich relevantní aspekty do značné míry
připomínají klíčové proměnné strukturální diagnózy deﬁnované O.F. Kernbergem (1984)
v souvislosti s konceptem organizace osobnosti. S ohledem na klinickou praxi lze zmíněný
triplet oblastí považovat za jádro pacientovy osobnosti, jehož extenzivní přítomnost obecně
nepředpokládáme u zdravých jedinců. Nicméně, jedná se prozatím spíše o spekulativní
závěry, jež vyžadují další ověření u větších souborů respondentů.
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Validita zkrácené verze inventáře byla rovněž potvrzena prostřednictvím EFA analýz, neboť
faktorové náboje aspektů korespondovaly s uvažovanou pěti faktorovou strukturou PID-5.
Tyto výsledky jsou v souladu se závěry publikovanými autory Krueger et al. (2012) pro
originální 220 položkovou verzi nástroje. Přesto výsledky studie prokázaly několik otázek
z hlediska primárních faktorových nábojů, které jsou podrobně diskutovány v příloze 3,
stejně jako otázka replikace pěti faktorové struktury PID-5 v rámci klinického souboru.
Ta nemohla být plně prokázána z důvodu selhání oblasti Desinhibice. Přítomnost překryvů
faktorových nábojů u většiny aspektů byla primárním důvodem pro použití analýzy ESEM
s využitím pěti faktorů. Výsledky podporují pěti faktorovou strukturu modiﬁkovaného
PID-5 u obou souborů respondentů v souladu se studií Bastiaense et al. (2016). Současně
podporují doporučení Zimmermanna et al. (2014) o nezbytnosti použití ESEM analýzy
k testování faktorové kongruence u různých souborů nad rámec pouhého srovnání
separátních EFA analýz.
Alternativní model DSM-5 pro poruchy osobnosti používá vhodné nástroje poskytující
informace, které se přibližují „úplnému obrazu“ osobnosti. Tato vlastnost pomáhá
klinickému pracovníkovi nalézt zranitelného člověka za pouhým výčtem symptomů se kterými
přichází, a nabídnout mu tak nejvhodnější terapii. Jinými slovy, nevidíme již pouze to, zda
pacient má či nemá poruchu osobnosti, ale také čím konkrétně trpí (Riegel et al., 2016).
Relativní nezávislost AMPO na speciﬁckých diagnózách umožňuje jeho aplikaci v širokém
poli působnosti psychologické diagnostiky. Ačkoliv se jedná o model primárně navržený
k evaluaci přítomnosti či absenci PO, naše dosavadní klinické zkušenosti s administrací
AMPO ukazují na univerzálnost jeho použití napříč různými medicínskými obory nad
rámec psychiatrie. V tomto směru Riegel (2018, příloha 4, pp. 238 –239) poukazuje
na potenciální beneﬁty, jež může přinést použití PID-5 v oblasti psychosociálních aspektů
v léčbě kardiologických pacientů. Interpretační význam osobnostních faktorů nabývá
na důležitost zejména s problematikou tzv. osobnostního typu D (distressed personality
type), který Denollet deﬁnuje jako osoby s predispozicí k depresi a izolaci vzhledem
ke kombinaci osobnostního rysu Negativní afektivity (tj. v tomto kontextu tendenci prožívat
negativní emoce) a Odtažitosti (tj. v tomto kontextu k tendenci k sociální inhibici a vyhýbání
se mezilidským vztahům). Jde o osoby zarmoucené, uzavřené do sebe, s inhibovaným
projevováním emocí v sociálních interakcích, které na stresové situace reagují depresivní
symptomatologií (Pedersen, Denollet, 2003). Z dosavadní zkušenosti s administrací PID-5
u kardiaků se právě v případě pacientů s osobnostním typem D jedná o nejčastější klientelu
přicházející do ambulancí internistů a kardiologů, a současně jednu z nejohroženějších
skupin z hlediska mortality. Prevalence maladaptivních osobnostních rysů omezené
afektivity, pasivní agresivity a poddajnosti na úkor zdravého sebeprosazení znesnadňuje
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u těchto pacientů terapeutickou alianci s lékařem. Pacient přichází léčit své tělo, ale současně
si není vědom skutečnosti, že jeho psychika tvoří jednu z klíčových komponent mnohdy
nejen kardiologické diagnózy, s níž se potýká. Administrace PID-5 s následnou citlivou
interpretací získaného proﬁlu může výrazně pomoci ve snaze o pochopení pacienta, který
se za chronickým onemocněním skrývá, a to včetně jeho jedinečných temperamentových
a vývojem získaných znaků (Matthews et al., 2009). Použitím PID-5 může klinický pracovník
(ale i pacient) získat srozumitelnou a ucelenou informaci a dosáhnout tak většího povědomí
o tom, co bylo předtím nejasné.
Osobnostní problematikou z hlediska nízké míry léčebné compliance u pacientů s diabetem
se zabývá přehledový článek Riegela (2018, příloha 5). Komorbidní diagnóza PO je prakticky
vždy nežádoucím faktorem, jenž ve větší či menší míře vstupuje do léčebného procesu
somatických onemocnění. Přesto se obvykle dostává do popředí zájmu odborníků teprve
poté, co pacient začne vykazovat výrazně nestandardní projevy rezistence vůči nastavené
léčbě, ošetřujícímu personálu nebo oběma faktorům současně. Především v případě
pacientů s hraniční poruchou osobnosti (Borderline Personality Disorder, BPD) lze apriorně
předpokládat: nestabilitu v interpersonálních vztazích, která se s vysokou pravděpodobností
projeví také ve vztahu terapeutickém; zvýšené náklady na poskytovanou péči v důsledku
zvýšené potřeby podpory u těchto pacientů; a konečně signiﬁkantní tendenci selhat
v dosažení jakéhokoliv z deﬁnovaných cílů léčby (Frankenburg, Zanarini, 2004). Ačkoliv
prozatím existuje pouze omezené množství studií zaměřených na problematiku diabetických
pacientů s BPD, je zřejmé, že hraniční symptomatologie negativním způsobem ovlivňuje
glykemickou kontrolu a vytváří četná napětí v léčebném procesu. Příkladem může být
speciﬁcká reakce pacienta s BPD na insulinem indukovanou hypoglykémii (Hepburn et al.,
1994). Prostřednictvím ilustrativní kazuistiky Riegel (2018, příloha 5, pp. 282–283) nabízí
příklad, jak lze postupovat při práci s pacientem vykazujícím hraniční symptomatologii.
Důraz je kladen: a) na rozvahu volby vhodných diagnostických postupů zahrnujících mj.
administraci PID-5; b) klinickou interpretaci získaného proﬁlu maladaptivních osobnostních
rysů v kontextu diferenciální diagnostiky vč. zakotvení dat v teoretickém rámci, který je
examinátorovi blízký; c) stanovení terapeutického postupu, jenž smysluplným způsobem
podpoří proléčebné chování pacienta ve vztahu k somatické diagnóze a současně vytvoří
bezpečné podmínky pro intenzivní systematickou psychoterapii.
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ZÁVĚR A LIMITY
Předkládaná práce se zabývá problematikou Alternativního modelu DSM-5 pro poruchy
osobnosti (AMPO), s důrazem na českou verzi Osobnostního inventáře pro DSM-5 (PID-5).
Tento nástroj byl speciálně vytvořen pro evaluaci dimenzionálního modelu osobnostních
rysů v rámci AMPO. Na souboru pěti původních prací seznamujeme čtenáře s teoretickými
východisky nástroje, jeho psychometrickými vlastnostmi a implikacemi, jež vyplývají
z našich dosavadních zkušeností s PID-5 pro klinickou praxi. Jsme toho názoru, že AMPO
je hodnotným příspěvkem Americké psychiatrické asociace, který do problematiky
diagnostiky osobnostních poruch vnáší užitečné inovace, a to i navzdory své komplexnosti,
jež může být zdánlivě až příliš složitá pro každodenní klinické využití. Na základě našich
zkušeností shledáváme AMPO přehledným a relativně snadno interpretovatelným v kontextu
převážné většiny běžně užívaných teoretických rámců. Přesto jsme si vědomi skutečnosti,
že v rámci této práce se nejčastěji odkazujeme na psychodynamické konceptualizace
osobnostní psychopatologie, zejména pak na model osobnostní organizace podle
O.F. Kernberga. Není tomu proto, že bychom snad považovali tento model za univerzálně
nejvhodnější, nýbrž proto, že se s ním z hlediska klinického uvažování nejvíce ztotožňujeme.
Přestože teoretickou nepředpojatost navrhovaného systému celkově hodnotíme jako jednu
z jeho největších předností, dovolujeme si uzavřít, že bez určitého teoretického ukotvení
klinického pracovníka může být dosažení uceleného diagnostického závěru pomocí AMPO
poněkud obtížnější. Absence jednotného způsobu operacionalizace v případě škály LPFS
vnímáme jako jeden z hlavních nedostatků pro jeho širší použití v praxi. Na druhou stranu,
s konkrétní metodou operacionalizace se současně snižuje teoretická univerzálnost, neboť
daný nástroj obvykle odráží teoretické zázemí jeho autora. V případě PID-5 je tato situace
vyřešena jeho nápadnou podobností s jinými nástroji na bázi Big Five. To z něj dělá metodu,
jež by mohla mít potenciál pro široké rozšíření mezi odbornou veřejností. PID-5 podle našich
výsledků prokázal uspokojivé psychometrické vlastnosti a zdá se být relevantním nástrojem
pro testování osobnostní psychopatologie v rámci AMPO. Slibné výsledky vyplývající
z empirického testování námi předkládané modiﬁkované verze inventáře naznačují možný
směr dalšího vývoje administrace PID-5 v praxi. Navrhovaná zkrácená verze dle našich
předběžných psychometrických dat vykazuje lepší výsledky z hlediska faktorové struktury
a současně představuje méně náročnou formu nástroje pro respondenta z hlediska jeho
vyplňování.
Přesto jsme si u obou předkládaných empirických studií vědomi četných limitací. V případě
první diskutované studie, věnující se psychometrickým vlastnostem české verze PID-5,
mohou být potenciální výhradou rozdílné formy administrace dotazníku, větší zastoupení
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studentů v souboru z běžné populace a rozdílné rozestupy mezi první a druhou
administrací při ověření test-retestové reliability, stejně jako nízký počet respondentů
zahrnutých do retestu a jejich příslušnost pouze k souboru z běžné populace. V případě
druhé uvedené studie, věnované unidimenzionální struktuře aspektů PID-5, lze za hlavní
limit považovat zdroje variability spojené s kulturními odlišnostmi, jež mohu vysvětlovat
nízkou míru vhodnosti originální verze PID-5. Například položky mohu být interpretovány
různě, určité koncepty osobnostní psychopatologie mohou laické veřejnosti připadat méně
významné nebo se může jednat o kulturní rozdíly spojené s variabilitou osobnostních
rysů, jako tomu bylo například v případě studie Hřebíčkové a Čermáka (1996) věnované
vnitřní konzistenci české verze NEO-FFI. Jiné studie (např. Hřebíčková, Ostendorf,
1995; Hřebíčková, 2011) odkazují na potenciální vliv překladu sebeposuzujících metod
do češtiny, kdy čeští respondenti mohou mít sklony k chápání předkládaných výroků vice
doslovně. Jinými slovy, dosažení neadekvátní shody je možné připsat procesu adaptace
metody napříč jazyky a kulturami, přičemž nemusí být nutně ukazatelem nedostatečných
psychometrických vlastností originální verze inventáře. Za další potenciální limity této
studie lze považovat relativně malý rozsah klinického souboru vzhledem k aplikovaným
statistickým procedurám a absenci validace psychiatrických diagnóz v rámci klinického
souboru pomocí mezinárodně uznávaných diagnostických škál. Tyto limity jsou detailnější
rozebrány v rámci přílohy 3 (pp.13–14). Podstatným limitem je i absence relevantních
norem, jež prozatím nebyly v souvislosti s českou verzí PID-5 publikovány. S ohledem na limity,
jež si bezesporu zaslouží další rozpracování v rámci budoucích studií, se domníváme, že
PID-5 lze považovat za užitečný nástroj, který společně s komplexním interpretačním
rámcem AMPO pomáhá najít skutečného člověka za obtížemi, s nimiž do ordinací přichází.
Jeho význam pro plánování terapie a budování terapeutické aliance s pacientem napříč
spektrem medicínských oborů shledáváme jednou z jeho nejsilnějších stránek.
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