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Sebakontrola, sebaregulácia, spätná väzba
• Sebakontrola sa v súčasnej psychológii definuje ako schopnosť
jednotlivca prekonať alebo utlmiť nevhodné behaviorálne
tendencie a odstúpiť od ich realizácie (Tangney et al., 2004).
• Sebaregulácia sa chápe ako strešný pojem sebakontroly
reprezentujúci schopnosť jedinca modifikovať svoje správanie a
prispôsobovať ho určitým požiadavkám
(Gailliot, Baumeister, 2007).
• Spätnoväzobná slučka (feedback loop) – najtypickejší prvok
sebaregulácie (Carver, Scheier).Porovnáva sa prítomný stav so
želaným, s cieľom. Znamená to, že cieľ vystupuje ako vzťahový
rámec hodnotenia prijatej informácie. Výsledok porovnania
(výstupná funkcia) ovplyvňuje ďalšie správanie – pokračovanie v
doterajšej línii alebo zmenu. (TOTE)

Fungovanie Biofeedback tréningov

Obrázok č. 1: Zdroj: Faber, 2010 in Jancurová, 2013

Obrázok č. 2: Zdroj: Faber, 2010 in Jancurová, 2013

Indikačné oblasti EEGbiofeedbacku
• Kondičné: psycho- fittnes pre duševne pracujúcich
profesionálov, špičkové výkony, vrcholné zážitky
• Profesné: manageri, piloti, vodiči, operátori, dispečeri,
bezpečnostné zložky, športovci
• Najčastejšie klinické: poruchy pozornosti, hyperaktivita,
poruchy učenia a správania, poruchy spánku, závislosť
na alkohole a iných látkach, úzkostné poruchy, tréma,
napätie, postraumatická stresová porucha, depresie,
epilepsia
• Ďalšie preukázané pozitívne efekty ako panické
záchvaty, chronické bolesti hlavy atď

Experiment s väzňami
• V prepojení EEG BF metódy v oblasti porúch správania začali
v roku 1960 experimentovať Quirk a Hisheimer.
• V rokoch 1970 – 1995 trénovali 2776 väzňov kombináciou
metód teplotnej, kožnogalvanickej a EEG metódy
• Dosiahli zníženie recidívy. Len 15% väzňov bolo opätovne
väznených v nasledujúcich 3 rokoch

Náš výskum v r. 2014
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Eegbiofeedback v sebaregulácii
Charakteristika
Charakteristika
eegbiofeedback
výskumnej vzorky
pracoviska
• 20 detí v starostlivosti
6/ 2003 - 8/ 2014
psychologickej
ambulancie, klienti
8256 tréningov u 375
špeciálno –
pacientov
pedagogického centra
z toho detí (do 19
• Priemerný vek: 12,2 (od
rokov)- 146 (38,9 %)
7- 18 rokov)
priemerne 22,02
• Pohlavie: 14 chlapcov, 6
tréningov
dievčat

Výsledky výskumu
Dotazníky- efektivita BFB

Katamnestická kontrola 3 – 14 mesiacov po ukončení cyklu EEG
• Dotazník pre rodiča obsahoval
3 otázky:
-

• Dotazník pre dieťa obsahoval
2 otázky:

Zlepšilo sa správanie dieťaťa po BFB tréningoch?
Zlepšilo sa sústredenie dieťaťa po BFB tréningoch?
Zlepšil sa prospech dieťaťa po BFB
tréningoch?

Myslíš si, že sa zlepšilo tvoje
správanie po BFB tréningoch?
Myslíš, si, že sa zlepšilo tvoje
sústredenie po BFB tréningoch?

K dispozícii 4 stupňové hodnotenie:
1 = Takmer nie
2 = Trocha
3 = Značne
4 = Veľmi

Výsledky výskumu
Dotazníky- efektivita BFB
• Hodnotenie rodičov (N= 16),
či nastalo zlepšenie v oblasti:
-

Správania
- Priemerná hodnota= 2,64
- Zlepšenie udáva= 11 (68%)
Sústredenia
- Priemerná hodnota= 2,94
- Zlepšenie udáva= 12 (78%)
Prospech
- Priemerná hodnota= 2,64
- Zlepšenie udáva= 9 (56%)

• Hodnotenie absolventov (N= 10),
či nastalo zlepšenie v oblasti:
-

Správania
- Priemerná hodnota= 2,70
- Zlepšenie udáva= 9 (56%)
Sústredenia
- Priemerná hodnota= 2,70
- Zlepšenie udáva= 10 (100%)

Porovnanie meraní, párový t- test , p≤0,1

existuje jav medzi 17 až 22 tréningom kedy dochádza k výraznému zlepšeniu EEG parametrov
meraných eegbiofeedbackom. Výsledky našej malej štúdie potvrdzujú, že v priebehu cyklu
tréningov dochádza k zmenám, ktoré nie sú lineárne, ale ich merateľný výskyt môže byť
rozhodujúci pre efekt terapie aj keď v ďalších/iných protokoloch nie je pozorovateľný.
1. meranie
Paired Samples Test

2. meranie
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t
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Pair 2

Tabuľka č. 1: porovnanie hodnôt 1. a 2. merania

Kazuistika č. 1

NFT u vodiča z povolania po K-C traume
• Odoslaný na psych.vyšetrenie neurológom v 3/2005:
• St.p. K-C traume s rezid. org. v. s. predtým pracoval ako vodič z
povolania
• CT: trepanačný defekt frontoparietálne vpravo šírky 1 cm bez
ložiskových posttraumatických zmien v mozgovom parenchýme
• Posúdenie, či je schopný vykonávať túto prácu zo psychologického
hľadiska
• Posudok:
„T. č. pacient psychicky nespôsobilý na profesionálne vedenie
motorových vozidiel“
• Dg.: F06.7
• Dopor.: NFT, kontrolné psych.vyšetrenie po 30 sedení

Kazuistika č. 1

Zmeny vo výkonoch v testoch: RPM, TKP pred a po NFT

Porovnanie výsledkov vyšetrenia psych. spôsobilosti vodiča
r. 2009
r. 2014

Kazuistika č. 2
M.O, žena, nar. 1991, Dg.: F 60.8, F45.4
• Pacientka psychologicky vyšetrená v r. 2007 ako 15r. 7m. pre
problémy s alkoholom a správaním.
• Ako 14 r. bola zneužitá pod vplyvom alkoholu
• Dop.: EEG Biofeedback, psychoterapia
• r. 2008- porezala si žily na predlaktí žiletkou po telef. rozhovore s
matkou. Pred tým pila
• konflikty s rodičmi, prišla neskoro z diskotéky, neprišla cez víkend
domov, pila alkohol. Znížená známka zo správania, záškoláctvo.
Pobila sa s iným dievčaťom potom ako pila, sklom porezané prsty
• r. 2009 stav stabilizovaný, má sa dobre, ukľudnená, s rodičmi
určené pravidlá, ktoré dodržiava, alkohol nepije, poruchové
správanie sa nevyskytovalo, zlepšený prospech, má slušného
priateľa

Kazuistika č. 2
záver zo psycholog.vyšetrenia v r. 2011
• Pacientka psychoterapeuticky vedená na základe rozhodnutia
súdnej kurately
• Absolvovala 35 tréningov EEG Biofeedbacku (2007- 2011)
• T. č. Cíti sa dobre, bolesti hlavy už nemá, do školy chodí
pravidelne, o mesiac maturuje, problémy s políciou nemala,
zníženú známku zo správania nemala
• Vzťahy s rodičmi sú primerané. Zákaz alkoholu dodržiava.
• Pacientka bez psych.problémov a bez zjavných porúch
správania
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