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 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)

Sebakontrola, sebaregulácia, spätná väzba



 Tréningová metóda, ktorá človeku umožňuje
pomocou spätnej väzby meniť fungovanie
vlastného mozgu

 Pri dostatočne dlhom a intenzívnom tréningu
možno zmeniť mozog výrazne a trvalo

 Tento postup je možné využiť ako ku
kondičnému tréningu tak k náprave množstva
ťažkostí a porúch

Zdroj: Mgr. Alan Tyl, interné materiály kurzu EEG Biofeedback



 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. 

(Zdroj: Jancurová, 2013)



Obrázok č. 1: Zapojenie EEG BFB v prepojení klient-
elektródy/ snímacia jednotka- PC- monitor 

(Zdroj: Mgr. A. Tyl- materiály kurzu)



Obrázok č. 2: Pripojenie elektród (Faber, 2010 in Jancurová, 2013)



Obrázok č.3 (Krivulka, 2002, s.14)



Obrázok č. 4: Fungovanie Biofeedback tréningov – 1
(Faber, 2010 in Jancurová, 2013)



Obrázok č. 5: Fungovanie Biofeedback tréningov – 2 
(Faber, 2010 in Jancurová, 2013)



Obrázok č. 6: Fungovanie Biofeedback tréningov – 3 
(Faber, 2010 in Jancurová, 2013)



Obrázok č. 7: Fungovanie Biofeedback tréningov – 1
(Faber, 2010 in Jancurová, 2013)



 Výskumná vzorka: 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%)



 Hľadali sme vzťahy súvisiace s podstatou eegbiofeedback tréningov v zmysle
znižovania alebo zvyšovania cieľových parametrov EEG v tréningovom protokole.

 Po preštudovaní protokolov všetkých 20 detí sme zistili, že počas tréningového
cyklu existuje jav medzi 17 až 22 tréningom kedy dochádza k výraznému
zlepšeniu hľadaných EEG parametrov meraných eegbiofeedbackom.

 Vybrali sme u každého jednotlivca tento optimálny protokol a opäť sme ich
porovnali párovým T- testom s prvým tréningovým protokolom. U 3 jednotlivcov
sa optimálny protokol nenašiel a preto sme použili pre porovnanie výsledky
z prvého a posledného tréningu. Výsledky tohto porovnania sú prekvapivé,
vysoko signifikantné na 99,9% hladine pravdepodobnosti vo všetkých
parametroch okrem Theta/Beta pomeru a delty. Pokles delty vykazoval
signifikanciu na 89% hladine pravdepodobnosti.

Príspevok na medz. konferenciu 
Križovatky VI. v r. 2014



 Dotazník pre rodičov obsahoval 3 otázky:

- Zlepšilo sa správanie dieťaťa po BFB tréningoch?

- Zlepšilo sa sústredenie dieťaťa po BFB tréningoch?

- Zlepšil sa prospech dieťaťa po BFB tréningoch?

 Dotazník pre dieťa (absolventa BFB) obsahoval 2 otázky:

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

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

 Rodičia a deti mali k dispozícii 4 stupňové hodnotenie:

1 = Takmer nie

2 = Trocha

3 = Značne

4 = Veľmi









Monopolárny 

EEG Biofeedback 

Bipolárny

EEG Biofeedback



Okruhy dotazníka:

1.Pozornosť

2.Senzorické a kognitívne funkcie

3.Telesné symptómy a prejavy správania

4.Úzkosť

5.Depresia

6.Spánok

7.Imun., endokrin. a autonom. NS

8.Bolesť

9.Por. osobnosti a poruchy citovej väzby

10.Vývinové poruchy

11.Poruchy chuti k jedlu a príjmu potravy 

12.Poranenie mozgu a záchvaty

13.Vrcholové výkony

14.Lieky



 Chlapec vo veku 7r., 3 mes. s dg. Asperg. Sy
 Rodičia nežijú v spoločnej domácnosti, dieťa žije s matkou ale je

v pravidelnom kontakte s otcom. Zaškolený v MŠ od 3r. V škols.
roku 2021/22 zaškolený v bežnej triede ZŠ, formou IVVP
1.ročník.

 Podľa dokumentácie 3/2021 v našom skríningu spĺňal kritériá
pre ADHD sy. – stredne ťažké prejavy hyperaktivita a impulzivita,
mierne prejavy nepozornosti, vs rizikové faktory porúch
správania, náladovej nestability u dieťaťa so zákl. Dg. Asperg.
sy.

 4/2021 absolvoval diagnostické špec.- ped. a psycholog. vyš.
v SCŠPP Poltár so záverom: Aspergerov sy. F84.5, F90.0 Porucha
aktivity a pozornosti. Absolvuje tiež pravidelné psychiatrické
kontroly, dodržiava liečbu, pridružená Enkopréza neorg.
charakteru.

 absolvuje na našej ambulancii EEG biofeedback tréningy od
31.3.2021, v súčasnej dobe 21 tréningov, realizovaný SMR/Delta
tréning na C4/C3 lokalizácii, ktorý je zameraný na stabilizáciu
motoriky a tréning pozornosti



 Psycholog. kontrola po absolvovaní 16 tréningov EEG BFB:
Elektrofyziologické parametre majú trend k stabilizácii s prejavom
v poklese delta amplitúd z cca 55μV, t.č. aprox. 43-44 μV, pokles
SMR hyperstimulácie z cca 10 – 13 μV na 8-9μV vpravo, z 8 μV na
7-8 μV vľavo, klesajúci trend zaznamenávame aj pri Beta 1 vpravo,
Beta 1 vľavo v norme o začiatku tréningov, Beta 2 v miernom
poklese celoplošne cca o 1-2 μV (normálne hodnoty SMR, Beta aprox
/6 μV, Beta 2/ 8μV). Pozornostné indexy SMR/Theta sú naďalej
zvýšené najmä vľavo, môžu byť tiež prediktorom porúch učenia.

 Reakciu dieťaťa na tréningy EEG biologickej spätnej väzby
považujeme za priaznivú. Dieťa pri tréningoch spolupracuje.
Tréningy absolvuje bez prítomnosti matky, komunikuje s BFB
trénerkou, sám si vyberá hry, motivuje ho bodové hodnotenie, ktoré
si na konci tréningu zvykne zaznamenať.

 Podľa údajov matky po tréningoch akoby „dobiehal“ v aktivite, viacej
sa hýbe.



 Kvantitatívne výsledky EEG BFB

Zelená farba- označenie najvyšších priemerných hodnôt

Červená farba- označenie najnižších priemerných hodnôt 

Tréning:	 1.	 2.	 3.	 4.	 5.	 6.	 7.	 8.	 9.	 10.	 11.	
Delta	 50,95	 54,77	 48,91	 63,79	 52,98	 49,78	 74,25	 44,08	 47,41	 55,8	 48,3	
SMR	 9,85	 9,32	 9,01	 9,79	 9,26	 8,72	 11,35	 9,37	 9,18	 10,1	 9,51	
Beta	 8,28	 7,68	 7,54	 8,06	 7,84	 7,36	 8,66	 8,14	 7,88	 8,64	 8,01	
Beta2	 10,48	 10,87	 9,94	 10,27	 10,75	 10,04	 11,35	 10,32	 9,94	 10,83	 10,26	
	
	
Tréning:	 12.	 13.	 14.	 15.	 16.	 17.	 18.	 19.	 20.	 21.	

Delta	 47,69	 48,75	 20,56	 25,09	 21,43	 27,18	 24,24	 25	 26,55	 19,59	
SMR	 9,6	 9,92	 8,57	 8,47	 8,28	 9,34	 9,19	 8,45	 8,88	 7,76	
Beta	 8,06	 8,37	 7,41	 7,6	 6,96	 8,05	 7,98	 7,4	 7,82	 6,94	
Beta2	 10,21	 11,02	 10,61	 10,01	 9,2	 10,79	 11,34	 10,27	 10,05	 10,67	
	
	
	



 Jedná sa o 35 ročného pacienta so SŠ vzdelaním, majiteľa pizzerie.
Psychiatricky liečený od veku 13r. pre dg. Obsedantno- kompulzívnu
poruchu. V anam. udával rodinné problémy, agresivitu otca, bol utláčaný na
ZŠ. Ako 22r. prekonal silný zápal močovej rúry, kedy sa mu po polročnej
antibiotickej liečbe zhoršil psychický stav, mal strach, neistotu, cítil sa ako
pred smrťou. Po náročných vzťahových a pracovných problémoch začal mať
pocity nervozity, pocity, že je neprítomný, ťahalo ho v chrbte, tŕpol jazyk,
bol neustále v napätí, mal vypätý organizmus, nedokázal oddychovať.
Vykonával rituály ako kontrolovanie, umývanie rúk, mentálne rituály

 Psychologicky vyšetrený na našej ambulancii 11/2018, kedy bola zistená
ľahká organicita, susp. ADHD vývinový terén so zvýšenou iritabilitou CNS.
Obsedantne- kompulzívna porucha v čase vyš. v miernej miere, zvýraznený
bol sklon k rumináciám, bizarným obsesiám, anxiózna a depresívna
komordita s tetanickými/ panickými príznakmi v anam., psychastenické
a schizoidné znaky osobnosti, emočne instabilný typ osobnosti

Kazuistika č.2: Pacient s OCD



 Od 1/2019 začal absolvovať EEG Biofeedback terapiu, monopolárnej formy 
súčasne s psychoterapeutickým vedením a relaxačným nácvikom formou AT. 

 Počas psychoterapie 4/2019 udával po absolvovaní 14 tréningov EEG Biofeedbacku 
zlepšenie psychického stavu približne o 70%, obsed. myšlienky a následné rituály, 
somatický doprovod sa vyskytovali občas.

 Počas kontrolnej psychoterapie 5/2019 udával, že sa cíti lepšie, lepšie sa mu darí 
pracovať s obsed. myšlienkami, viac si uvedomuje myšlienkové procesy a telesné 
súvislosti. 

 Po zavŕšení 30 tréningov EEG Biofeedbacku monopolárnej formy pacient 1/2020 
udával podstatne zlepšenú kvalitu života, mal zníženú dávku antidepresív o 2/3, 
začal sa venovať spevu, ponúkli mu spievať v divadle, začal realizovať svoj talent 
od detstva. 

 Od 2/2020 pokračoval v EEG Biofeedback tréningoch bipolárnej formy, zameranej 
na emočnú zložku. 

 Do 3/2021 absolvoval 33 tréningov, na kontrolnom psychoterapeutickom sedení 
udával, že z EEG Biofeedback tréningov naďalej profituje, ale pretrvávajú obsesie 
s obsahom kritiky, strachu zo zlyhania v práci i v partnerskom živote. S pacientom 
pokračujeme v psychoterapeutickom vedení. Pacient absolvuje tiež pravidelné 
psychiatrické kontroly a liečbu.

Kazuistika č.2: Pacient s OCD



 Hodnotenie efektu psychoterapeutického vedenia a EEG Biofeedback
terapie od pacienta v 8/2021:

„Chcel by som sa s vami podeliť o mojich skúsenostiach s
biofeedbackom a bipolárnym biofeedbackom. Mne to poslúžilo
najmä v tom, že som začal plnohodnotnejšie žiť. Na začiatku keď
som prišiel na terapiu som bol na pokraji zrútenia. Nevedel som si
poradiť čo ďalej. Nedokázal som žiť v prítomnosti a žiť život.
Prenasledovalo ma napätie a obrovský strach. Po vybratí
biofeedbackov sa mi začal zlepšovať život najmä v tom, že som si
naberal viac a viac činností, ktoré som začal zvládať postupne a v
súčasnosti som na dobrej ceste aby som dokázal prijat všetko v
živote tak ako je a znovu žil plnohodnotný život“

Kazuistika č.2: Pacient s OCD



Hodnotenie efektu psychoterapeutického vedenia a EEG Biofeedback

terapie od pacientky v 8/2021:

„Psychoterapia a biofeedback mi pomohli, dokázala som sa uvoľniť

a povoliť napätie, tento efekt sa preniesol do môjho života a pomáha mi pri

hľadaní harmónie a pokoja. Veľmi mi psychoterapia pomohla vyjasniť si

myseľ a utriediť myšlienky pri riešení problémov“

46r. pacientka s Dg.: Schizofrénia, psychotické stavy od r. 1999.

V starostlivosti našej ambulancie od r. 2006.



Obrázok č. 8: Umelecky stvárnený zážitok z BFB.

Maľba pacientky



Ďakujem za pozornosť


