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• Biofeedback využíva rozšírené
spektrum zmyslového vnímania
signálov, názorného zobrazenia a
edukácie pacienta, poskytuje
chýbajúce alebo nedostatočné
informácie v terapeutickom kontexte.
Tieto informácie sú nápomocné pre
pacienta, terapeuta alebo pre ich
interakciu.
(Schwartz, Andrasik, 2003)

Prioritné modely
• Výsledkom fyziologických zmien je
zmena symptómov
• Kognitívne zmeny (systém presvedčení,
očakávania)vedú k zmenám symptómov
• Placebo/ nešpecifické zmeny podporujú
zmenu symptómov
• Proces pozitívnej spätnej väzby
podporuje zmenu symptómov
(Schwartz, Andrasik, 2003)

Operačné podmieňovanie
• Skinner – pochopenie, predikcia a kontrola
ľudského správania
• odpoveď je operačná pretože prináša posilnenie
• Takáto odpoveď môže alebo nemusí existovať v
rámci pôvodných možností organizmu, môže ísť
o správanie, ktoré podľa našich vedomostí
organizmus nikdy predtým neprejavoval
• Účinný mechanizmus: odmena, trest, vyhasínanie
• Abnormálne správanie sa vyvíja podľa tých istých
princípov, ktoré riadia normálne správanie
(Hall, Lindzey, 1997, s 372-392)

Ako funguje
• Klient má elektródy na hlave a po zosilnení v
EEG a po spektrálnej analýze v počítači vidí
terapeut i klient EEG spektrum na obrazovke.
Predovšetkým klient sleduje televíznu hru (TV
game), ktorú neovláda pomocou „joysticku“,
ale svojou vôľou a svojím EEG spektrom.
Pohyb auta na obrazovke môže spôsobiť len
zvolený cieľový rytmus (napr. SMR).
Prítomnosť žiadaného rytmu je príčinou
pohybu auta, čo prináša úspech v hre, ktorá
je odmenou klientovi.
(Jancurová, 2013)

Obrázok č. 1: Pripojenie elektród (Faber, 2010 in Jancurová, 2013)

Zjednodušený 10-20 systém
lokalizácie elektród

Obrázok č.2 (Krivulka, 2002, s.14)

Obrázok č. 3: Fungovanie Biofeedback tréningov – 1 (Faber, 2010 in Jancurová, 2013)

Obrázok č. 4: Fungovanie Biofeedback tréningov – 2 (Faber, 2010 in Jancurová, 2013)

Obrázok č. 5: Fungovanie Biofeedback tréningov – 3 (Faber, 2010 in Jancurová, 2013)

Obrázok č. 6: Fungovanie Biofeedback tréningov – 1 (Faber, 2010 in Jancurová, 2013)

Praktické skúsenosti
Kvantitatívna a kvalitatívna analýza
protokolov eegbiofeedback tréningov
realizovaných v r. 2013/2014
N = 20

Vedecká hodnota
terapeutických postupov
• 0-nemá účinnosť a vedeckú hodnotu
1- potrebné pilotné dáta 2-sľubné dáta
s potrebou prospektívnej štúdie 3sľubné prospekt. dáta, nedostatok
kontrolovaných štúdií 4 – nutná 1
kontrolovaná štúdia 5-presvedčivé
výsledky kontrolovaných štúdií s
potrebou spresniť údaje pre klinickú
aplikáciu 6- účinná liečba pre cieľovú
skupinu

• Eegbiofeedback pri sy. ADHD – 3,
sľubné prospekt. dáta, nedostatok
kontrolovaných štúdií ,(Drtílková,
2003)
• 5 – účinná a špecifická (Šlepecký,
Novotný, Haase, 2009)

Charakteristika eegbiofeedback
pracoviska
•
•
•
•

6/ 2003 - 8/ 2014
8256 tréningov u 375 pacientov
z toho detí (do 19 rokov)- 146 (38,9 %)
Priemerne 22,02 tréningov

Charakteristika výskumnej
vzorky
• 20 detí v starostlivosti psychologickej
ambulancie, klienti špeciálno –
pedagogického centra
• Priemerný vek: 12,2 (od 7- 18 rokov)
• Pohlavie: 14 chlapcov, 6 dievčat

Diagnózy:
• F40.2 špecif.izolované fóbie- 2 deti (10%)
• F80 Špecifické por. výv. reči a jazyka - 2 deti
(10%)
• F81 Špecific.p.vývinu šk.zručností- 12 deti (60%)
• F90 Hyperkinetické poruchy- 10 deti (50%)
– F90.0- 4 deti (20%) poruchy aktivity a
pozornosti
– F90.1- 6 deti (30%) hyperkinetická porucha
správania
• F91 Poruchy správania- 2 deti (10%)
• F92 Zmieš.p.správania a emočné poruchy- 1
(5%)
• F93 Emočné poruchy- 3 deti (15%)

Porovnanie prvého a druhého
merania
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Graf č. 1: Porovnanie hodnôt v prvom a v druhom meraní

Porovnanie prvého a druhého
merania, párový t- test , p≤0,1
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2. meranie
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Tabuľka č. 1: porovnanie hodnôt 1. a 2. merania

Katamnestická kontrola 3 – 14 mesiacov po ukončení cyklu EEG

DOTAZNÍK PRE RODIČAEFEKTIVITA BFB TRÉNINGOV
Dotazník obsahoval 3 otázky:
- Zlepšilo sa správanie dieťaťa po BFB tréningoch?
- Zlepšilo sa sústredenie dieťaťa po BFB tréningoch?
- Zlepšil sa prospech dieťaťa po BFB tréningoch?
Rodičia mali k dispozícii 4 stupňové hodnotenie:
- 1 = Takmer nie
- 2 = Trocha
- 3 = Značne
- 4 = Veľmi

Nevedia
ohodnotiť
(2 rodičia)
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Správanie
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12%

Veľmi
(3rodičia)
19%
Značne
(6 rodičia)
37%

Graf č. 3: Hodnotenie rodičov, či nastalo
zlepšenie sústredenia dieťaťa po BFB
tréningoch
N= 16
Priemerná hodnota= 2,92
Zlepšenie udáva= 12 (75%)
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Zlepšenie udáva= 11 (68%)
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Graf č. 2: Hodnotenie rodičov, či nastalo
zlepšenie správania dieťaťa po BFB tréningoch

Trocha
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Graf č. 4: Hodnotenie rodičov, či nastalo
zlepšenie prospechu dieťaťa po BFB tréningoch
N= 16
Priemerná hodnota= 2,64
Zlepšenie udáva= 9 (56%)

Katamnestická kontrola

DOTAZNÍK PRE DIEŤA
Dotazník obsahoval 2 otázky:
- Myslíš si, že sa zlepšilo tvoje správanie po BFB tréningoch?
- Myslíš, si, že sa zlepšilo tvoje sústredenie po BFB tréningoch?
Absolventi mali k dispozícii 4 stupňové hodnotenie:
- 1 = Takmer nie
- 2 = Trocha
- 3 = Značne
- 4 = Veľmi

Veľmi
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Takmer nie
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Graf č. 5: Hodnotenie absolventov, či u
nich nastalo zlepšenie správania po
BFB tréningoch
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Zlepšenie udáva= 9 (90%)
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Graf č. 6: Hodnotenie absolventov, či u
nich nastalo zlepšenie sústredenia po
BFB tréningoch
N= 10
Priemerná hodnota= 2,70
Zlepšenie udáva= 10 (100%)
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Kazuistika č. 1
• J., 16r.1m
• Pochádza zo 4 detnej rodiny, 3 súrodenci nevlastní, starší o 10
až 22 rokov.
• Dieťa od narodenia kardiologicky dispenzarizované pre problémy
so srdcom. Raný psychomotorický vývin v norme, hyg. návyky od
1,5 r. Kojený do 2 rokov. MŠ od 3 rokov. Zaškolený s ročným
odkladom. V prvom ročníku býval nepozorný, často napomínaný
• Zistený hyperaktívny syndróm s poruchami učenia a
správania F90.1
• V roku 2007 absolvoval eegbiofeedback tréning (26), bol mu
doporučovaný individuálny prístup vo vyučovaní, špeciálnopedagogické poradenstvo a vedenie, individuálny prístup vo
výchove, psychohygienický režim. V roku 2009 absolvoval opäť
eegbiofeedback aj cvičenia kardiorespiračného biofeedbacku,
psychoterapiu so systematickou desenzitizáciou nakoľko sa
zhoršila fóbia zo zubného ošetrenia. V roku 2013 ukončil
eegbiofeedback tréning (49).

PORUCHY SPRÁVANIA

Kazuistika

-sklon jednať impulzívne, podľa
momentálneho nápadu.
- V popredí impulzívnehyperaktívne tendencie a sklon
k pedantizmu strednej miery
- Podľa projektívneho testu
poruchové prejavy v správaní so
zvýšenou mierou sebapresadenia
a nedostatočnou sociálnou
poddajnosťou.
-Matka uvádza incident v škole,
fyzicky napadol spolužiačku po
tom, ako bol provokovaný. Má
genetické dispozície k impulzivite
a k agresivite nakoľko jeho otec
mal podstatné problémy tohto
Obrázok č. 7: J.nakreslil kresbu v r. 2007, ako 9r.
charakteru

Kvantitatívne vyhodnotenie
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Graf č. 7: Porovnanie priemerných hodnôt
Delta a Theta v 4 tréningu a v 49 tréningu
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Graf č. 8: Porovnanie priemerných hodnôt SMR, Beta, Beta 2, Th/Beta, Th/SMR v 4 tréningu a v 49 tréningu

Kresba postavy v r. 2012

Obrázok č. 8: J. nakreslil postavu v r. 2012, ako 14 r.

• 9-10/2013- dyslexia,
Kazuistika č.2 - poruchy
dysortografia - ľahký
učenia, zlepšenie IQ
stupeň, parc. nedostatky v
obl. sluch. vnímania a
pamäti, WISC: IQv119,
IQn118, IQp115
(špec.ped./psychol.vyš.)
• 1-5/2014 špec.- ped.
terapie(4)
• 1-5/2014 tréning
pozornosti CogniPlus (16)
• 10/2013-6/2014
eegbiofeedback (33)
• 22.9.2014, WISC: IQv
127, IQn 131, IQc 134
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