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Zmeny psychických stavov a ich prejavy v interakcii s psychickou záťažou

K. Činovský, J. Blusková, I. Škodáček

Mental States and Connections of Their Changes to Tolerance

against the Stress

Súhrn

Autori venujú pozornosť psychickým stavom a súvislostiam ich zmien pri odolnosti voči záťaži. Oblasť po-
znania týchto stavov je aktuálna najmä z hľadiska postresových porúch účinkom dlhodobého, krátkodobého
a náhleho, nadlimitného stresu u detí. Predložená práca prináša formou prehľadu našich a zahraničných
skúseností súhrn poznatkov z oblasti zmien psychických stavov pri záťaži. Autori vychádzajú zo skúseností
v aplikovanej oblasti ozbrojených zložiek. Uvádzajú poznatky, ktoré syntetizujú v kľúčových príznakoch:
dezorganizácia správania, význam stresového podnetu, vznik somatických a mentálnych ochorení, stavy an-
ticipácie a silného jednorazového stresového otrasu. Referát, ktorý sa týka prežívania stresu, približuje oblasť
diagnostiky a terapie u detí v kazuistike (lit. 24).

Kľúčové slová: stav anticipácie, stresový podnet, záťažová tolerancia, dezorganizácia správania, dezintegrácia
osobnosti, autoregulačný systém, traumatická udalosť, psychosomatické ochorenia

Summary

Authors pay attention to mental states and connections of their changes of tolerance against stress. The
field of cognition of these states is up-to-date primarily in the light of children’s post stress disorders after
an effect of long-term, short and sudden, excessive stress. This article is about knowledge of changes of
mental states in stress situations. The form of this article is a survey of our own and foreign experiences as
well. Authors use experiences in applied field of armed force. They introduce knowledge what is synthesized
in key signs: disorder in behaviour with the significance of stress stimulus, genesis of somatic and mental
diseases, anticipation states, strong one-shot stress jolt. Report about stress survival draws nearer the field
of diagnostics and therapy of children in casuistry (Ref. 24).

Key words: condition of anticipation, stimulus to stress, tolerance to stress, disorder in behaviour, fragmen-
tation, autoregulational system, traumatic event, psychosomatic illnesses

Úvod

Cieľom súborného referátu je syntetizovať poznatky z oblasti
psychických stavov, ktoré súvisia s odolnosťou voči záťaži.
Pri výskumoch psychickej záťaže vychádzame z psychoregu-
lačnej koncepcie správania podľa Kováča (1996). Správanie
je výsledkom psychickej regulácie organizmu v podnetovej
situácii, pričom túto považujeme za totožnú s pojmom stre-

Klinika detskej psychiatrie Lekárskej fakulty UK a Detskej fa-
kultnej NsP v Bratislave
Adresa: PhDr. K. Činovský, Klinika detskej psychiatrie LFUK
a DFNsP, Úprkkova 3, 833 40 Bratislava, Slovensko

sor. Osobnosť v tejto koncepcii je definovaná ako dynamicky
štrukturalizovaný a biosociálne determinovaný a integrovaný
systém psychickej regulácie interakciových aktivít subjektu
s dynamicky štrukturalizovaným životným prostredím (bio-
sociálnymi podmienkami a spoločenskými okolnosťami rea-
lizácie v procese ontogenézy).
K ďalším poznatkom tejto koncepcie patrí vzťah medzi

výkonnosťou a záťažou. Pri zvlášť vysokej stimulácii a ohro-
zení dochádza k narušeniu homeostázy, k vlastnému stre-
sovému stavu. Vplyvom pôsobenia vplyvov záťaže nastáva
dezintegrované správanie. V takomto prípade osobnosť ako
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integrovaný systém nemôže plniť svoje funkcie a znižuje sa
jej výkonnosť.
Diagnostiku osobnosti v súvislosti so záťažou podľa Mik-

šíka (1980) charakterizuje interakčná koncepcia so zamera-
ním na osobnosť. Vychádza pri tom z posudzovania záťaže
ako vzťahu vonkajších vplyvov a vnútorných podmienok.
Mikšík (1980) venuje pozornosť situáciám, ktoré záťaž vy-
volávajú, ako aj zložkám, ktoré regulujú spôsob správania.
Uvádza dva základné faktory: emocionalitu (emočná stabi-
lita, anxieta) a bipolárny faktor extraverzie-introverzie, re-
latívne stále črty, ktoré charakterizujú odolnosť voči záťaži.
Zisťoval predpoklady odolnosti voči záťaži a odporúča ve-
novať sa individuálnej hladine stimulácie, tendencii k risko-
vaniu, účinnej integrovanosti osobnosti a sociálnym krité-
riám správania. Uvádza tieto základné ukazovatele variabi-
lity osobnosti:

1. kognitívnu variabilitu, ktorá sa týka kognitívnych fun-
kcií a spracovania situačných premenných,

2. emocionálnu variabilitu, ktorá sa týka prežívania in-
terakcie s prostredím, dynamiky emócií a dôsledkov
v oblasti kognitívnej a konatívnej, vzťah emocionálnej
a racionálnej interakcie subjektu s prostredím, v zmysle
vysokej emocionálnej vzrušivosti, prežívania tenzií, úz-
kosti,

3. regulačnú variabilitu, ktorá sa týka usmerňujúcich fun-
kcií správania k cieľu, so zaradením efektu do rozhodo-
vania – anticipačnú autoreguláciu,

4. adjustačnú variabilitu, s tendenciou prispôsobiť sa okol-
nostiam, reagovať inertne, poddajne alebo rigidne.

Špecifikácia stavov a ich zmien pri dlhodobej
a náhlej záťaži

Psychický stav je špecifickou odpoveďou funkčného systému
a štruktúr psychiky na vonkajšie a vnútorné podnety, ktoré
sú pre človeka významné. Klasifikácia psychických stavov
vychádza z rôznych hľadísk a kritérií. Najčastejšie zo vzťahu
k iným psychickým javom. Rozoznávame stavy rozumovej
činnosti, pozornosti, tvorivosti, emocionálne a vôľové. Ďalej
ich delíme podľa úlohy v štruktúre osobnosti stavy (aktu-
álne a trvalé), podľa hĺbky zážitku (hlboké, plytké), podľa
vplyvu na priebeh činnosti (stenické a astenické) a podľa
uvedomovania (vedomé a nevedomé) (Timko, 1993).
Problémy psychických stavov načrtávajú diferencovaný

a špecifický prístup. Psychické stavy majú mnoho spoloč-
ných znakov a mechanizmov vzniku, ale každý sa vyznačuje
špecifickými charakteristikami k prekonávaniu týchto stavov
a v znižovaní ich negatívnych vplyvov na výsledky činnosti
(Činovský, 2000).
Psychický stres predstavuje krajnú formu psychickej zá-

ťaže, pri ktorej dochádza k myšlienkovému a emocionálnemu
preťaženiu, vysokému psychickému napätiu (tenzii) a nad-
mernej mobilizácii vnútorných síl, čo vedie k dezorganizá-
cii správania. Tento stav vzniká v podmienkach ohrozenia,
neobvyklosťou situácie, nedostatkom možnosti na riešenie

vzniknutej situácie. Faktorom vzniku stresu je vnímanie,
hodnotenie a prežívanie situácie, subjektívny význam situ-
ácie pre jedinca.
Stres postihuje rôzne sféry psychiky (emocionálnu, kog-

nitívnu, motorickú, vôľovú, osobnostnú a fyziologickú, kon-
scienciálnu), podmieňuje vysokú aktivizáciu a mobilizáciu
štruktúr fyziologického systému a vytvára predpoklady pre
vyrovnanie sa s ohrozujúcim stresorom (Raiskup, 2000).
Záťažové stavy vo všeobecnosti postihujú sféru:

• prežívania, motorických prejavov, kognitívnych a fyzi-
ologických funkcií,

• zasahujú oblasť vôle,

• narúšajú integritu osobnosti,

• vyvolávajú mobilizáciu autoregulačného systému.

Pri nadmernej aktivizácii dochádza k narušeniu prie-
behu jednotlivých funkcií, dezorganizácii správania a ne-
schopnosti cieľavedomého adekvátneho konania. Výrazne je
postihnutá pozornosť subjektu, znižuje sa úroveň percep-
cie a reakcie. Špeciálnym problémom je percepčná záťaž,
ktorá má v kognitívnych procesoch významnú úlohu. Pou-
žitie testu percepčno-kognitívnej záťaže súvisí s diagnosti-
kovaním odolnosti voči záťaži – pri diagnostike psychických
porúch z hľadiska integrity osobnosti. Pri výskume vplyvu
záťaže na poznávacie procesy vizuálnej percepcie použil Či-
novský (1986) Stroopov slovno-farebný test, ktorý skúma
rýchlosť výkonu, osobné tempo, diferenciáciu farieb a inter-
ferenciu spojenú s kognitívnymi procesmi. Zaťaženie, ktoré
predstavoval tento test, pôsobí vo funkčnej senzorickej zložke
psychiky (postreh, vizuálna percepcia a orientácia a men-
tálna interferencia). Zistilo sa, že týmto spôsobom možno
odlíšiť integrovanú a dezintegrovanú osobnosť (Mikšík, 1980)
a výsledky v teste majú vzťah k psychickej variabilite.
Potreba sebazáchovy sa stáva dominujúcim motívom

správania a vyvoláva často patologický stav. Stres má inte-
rindividuálnu a intraindividuálnu variabilitu. Daniel (1984)
diferencuje psychickú záťaž podľa intenzity stresora, motivá-
cie človeka a jeho individuálnych zvláštností. Diferencuje po-
jem stres ako ťažkú psychickú záťaž, vážne ohrozenie človeka
– ohrozenie života, závažnú havarijnú situáciu. Objektívne
sú stresory, zatiaľ čo motivácia a individuálne zvláštnosti sú
subjektívne. Určovanie stupňa záťaže podstatne ovplyvňujú
najmä subjektívne činitele. Daniel (1984) uvádza rozdelenie
stresorov na krátkodobé a dlhodobé.

Dlhodobé stresory

Dlhodobými stresormi v armáde sú napríklad: bojové pod-
mienky, vystavenie sa útoku, defenzíve, pobyt blízko frontu,
osamotenie a izolácia v ponorke, let, väzenie. V dôsledku dl-
hodobej záťaže vzniká nielen únava svalová, ale aj mentálna.
V tejto súvislosti vystupuje anticipácia ako kognitívna fun-
kcia predvídania, očakávania, ako prejav regulačného pôso-
benia psychiky na správanie a výkon. Vzniká aktivácia so
základnými konceptami: (1) disociácia somatického a beha-
viorálneho vzruchu, (2) disociácia fyziologických funkcií (po-
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važovaných za index aktivácie), (3) somatická forma odpo-
vede (nazývaná

”
stimulačná špecifikácia“), (4) spätná väzba

kardiovaskulárneho systému na mozog, (čo má skôr tlmivý
ako excitačný účinok).
Psychický stres negatívne vplýva na psychický stav (po-

zornosť, tvorivosť) a vedie k dezorganizácii správania. (1)
Stresový stav môže vzniknúť v dôsledku toho, ako jedinec
interpretuje význam podnetu pre seba. (2) Stresový stav
možno navodiť nielen priamym pôsobením, ale aj anticipá-
ciou a spomienkami. (3) Podnetovú situáciu vyvolanú fyzi-
kálnymi činiteľmi môže človek vnímať ako ohrozenie, úzkosť,
smútok, ktoré vedú k stresovému správaniu. (4) Psycholo-
gické reakcie nemajú stereotypný priebeh ako fyziologické
alebo endokrinologické, ale obsahujú kognitívne a motivačné
prvky.
Stresory krátkodobé, dlhodobé a spomienkové súvisia

s kognitívnou funkciou anticipácie, významom stresového
podnetu a úzkosti. Čírtková (1994) uvádza náročné situ-
ácie, ktoré možno zvládnuť vystupňovaným úsilím, aktivi-
záciou psychických a fyzických síl. Záťaž môže nastať aj
v dôsledku anticipovanej subjektívnej nedostatočnosti situ-
áciu zvládnuť. Psychická záťaž vzniká aj v dôsledku roz-
poru medzi spôsobilosťou a tlakom náročnej situácie. Takto
predstava nepríjemného zážitku (úzkosť) vystupuje pred ná-
stupom rozporu (neuróza z očakávania). Podobne pôsobí
aj reevokácia nepríjemných zážitkov (pamäťových predstáv)
po reálnom ukončení záťaže. Pojem záťaže chápeme aj ako
rozpor medzi vonkajšími požiadavkami záťažových situácií
(frustrácia, deprivácia, konflikty) a vnútornými spôsobilos-
ťami jedinca. Dlhodobá intenzívna činnosť vyvoláva stavy
únavy a vyčerpania, stereotypne sa opakujúca činnosť stavy
monotónie, nemotivovaná činnosť spôsobuje saturáciu.
Dlhodobé stavy únavy a vyčerpania zo záťaže a stresu

vplývajú na vznik somatických a mentálnych ochorení
srdcovo-cievneho a zažívacieho systému, na pokles kvality
výkonu z emočnej lability, iritabilitu, nespavosť, depresiu
a nepokoj.
Na pokles kvality výkonu vplýva podľa rôznych autorov

celý rad vplyvov:

• migréna, kožné ochorenie, bolesť chrbta, imperatívne
močenie (Juniper, 1996),

• dekoncentrácia pozornosti, zábudlivosť (Singer, 1994),

• resentiment, negativizmus, paranoidita, poruchy sociál-
neho vnímania (Gilmartin, 1996),

• ustaranosť, strata kontroly pri styku s verejnosťou (Ha-
ward, 1994),

• dekompenzácia agresivitou, cynickým štýlom správania
(Neidig a spol., 1992),

• hypervigilancia, astenické stavy (Brewster, 1995; Pit-
ter, 1994).

Zdroje zaťaženia

Situácie záťaže predstavujú subjektívne prežívaný rozpor
medzi tlakom situácie a pripravenosťou jedinca ju zvlád-
nuť. Preto sú stresové situácie individuálne rôzne. Záleží na

osobnosti a na jej psychickej odolnosti. Osobnostné charak-
teristiky, záťažová tolerancia a vnútorná nezdolnosť (hard-
ness) sa podieľajú na tom, ktoré situácie prekročia hranice
bežných nárokov a stávajú sa zdrojom záťaže. Pod pojmom

”
hardness“ Vašina (1993) chápe tri navzájom prepojené as-
pekty osobnosti: kontrolu bezmocnosti, stotožnenie sa – od-
cudzenie, hrozbu – výzvu na ďalší rozvoj osobnosti s kogni-
tívnou flexibilitou pri hodnotení ohrozenia.
Význam stresového podnetu súvisí s viacerými faktormi:

• osobnostné charakteristiky,

• záťažová tolerancia,

• vnútorná nezdolnosť (hardness).

Skutočný stres narušuje psychickú rovnováhu a navodzuje
subjektívne a objektívne pozorované zmeny správania. Tieto
prebiehajú v troch fázach:

1. aktivačná (poplachová reakcia),

2. fáza zvládania záťaže (rezistencia),

3. dôsledková fáza (vyčerpanie).

Stresové stavy negatívne vplývajú na výkonnosť. V súvis-
losti s tým je aktuálna otázka, do akej miery tieto situácie
vyvolávajú mentálne a somatické ochorenia. Tieto otázky
nie sú dostatočne objasnené.
Pôsobenie závažných záťažových situácií sa vyskytuje aj

po odoznení aktuálnych reakcií. Niekoľko rokov po ukončení
zážitkov sa vyskytujú potraumatické stresové poruchy a psy-
chické ťažkosti: nespavosť, depresie, zvýšená agresivita, nek-
ľud. Tieto poruchy postihujú ľudí, ktorí prekonali evidentný
stres, ktorý vyvoláva distres. Základnými symptómami tejto
poruchy sú opakujúce sa a vnucujúce sa vzpomienky na uda-
losť.
Distres, zjavne ohrozujúce pôsobenie záťaže na rozvoj

osobnosti jedinca, závisí do značnej miery od stupňa a dĺžky
trvania extrémnej záťaže. Eustres, pozitívna úloha záťaže, sa
spája so zvýšenou záťažou (pôsobiacou krátkodobo) a zvlád-
nutím hraničnej záťaže. Negatívna úloha záťaže je zjavnejšia
a je spojená s neúmerne predĺženou zvýšenou záťažou (dlho-
dobý tlak na zvýšenú výkonnosť), ale predovšetkým s hranič-
nou a extrémnou záťažou. Negatívne účinky záťaže sa pre-
mietajú do psychických a telesných príznakov (zmeny nálad,
zvýšená podráždenosť, neurotické prejavy, vznik rozvinutých
neuróz, vznik reaktívnych stavov hypertenzie, alergie).

Nové podmienky činnosti

Nové podmienky činnosti vyvolávajú stavy adjustačného
charakteru, stavy vzrušeného očakávania pri prekonávaní
prekážok (frustrácia, deprivácia a konflikt). Zvláštnu pozor-
nosť si zasluhujú stavy ohrozenia, ktoré vyvolávajú úzkosť,
obavu, strach.
Stavy vzrušeného očakávania sú komplexné stavy, ktoré

súvisia s pohotovosťou na výkon, očakávaním úspechu alebo
neúspechu, aktivizáciou a motiváciou. Môžu mať pozitívny
alebo negatívny vplyv na činnosť. Stavy očakávania vzni-
kajú v dôsledku anticipácie priebehu a sú výsledkom ko-
nania. Subjekt si uvedomuje prekážky aj možné zlyhanie
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a v dôsledku toho intenzívne prežíva svoju budúcu činnosť,
zvyšuje sa jeho psychické napätie, ktoré vedie k aktivizácii
štruktúr a systémov organizmu. Čím je činnosť pre subjekt
významnejšia a nebezpečnejšia, tým intenzívnejšie ju pre-
žíva. Nadmerná mobilizácia vyvolaná vysokou aktivizáciou
vedie k dezorganizácii správania a k zníženiu alebo zasta-
veniu výkonu. Môže aktivizovať alebo brzdiť konanie. Pri
stenickej forme sú príznačné prejavy hnevu, zlosti, agresie,
zvýšenej aktivizácie a vytrvalosti. Pri astenickej forme sa
prejavuje apatia, skleslosť, strata sebadôvery, obavy, úzkosť.
Každý jedinec sa vyznačuje kapacitou (toleranciou), ktorá
umožňuje vzdorovať frustračným stavom. Náhle nové stre-
sové podnety vyvolávajú symptómy strachu, obáv, dysfórie,
napätia, pesimizmu a súvisia so stavmi frustrácie, deprivá-
cie, konfliktu a vôľového konania.
Strach je tiesnivý afektívny stav, ktorý sa prejavuje neprí-

jemnými vegetatívnymi, psychickými a fyziologickými zme-
nami, ako je tréma, zblednutie, nevoľnosť, slabosť. Je vý-
slednicou subjektívneho vzťahu a hodnotenia strachových
objektov. Tak ako sa človek učí strachu, môže sa učiť aj
smelosti.
V súvislosti so záťažou vystupuje psychický proces vôle

ako uvedomele zacielená aktivita na realizáciu vytýčeného
cieľa. Veľký význam má adaptácia pri pôsobení záťažových
podmienok. Prispieva k tomu príprava pre zvládnutie ta-
kýchto situácií. Skúsenosťou sa prirodzený strach zo záťa-
žovej situácie anticipuje pred záťažou, zatiaľ čo pri vlastnej
záťaži sa úroveň strachu znižuje a dosahuje minimum. Ide
o formovanie takých subštruktúr psychiky v osobnostnom
profile, ktorých regulujúci vplyv umožňuje (1) účinne potla-
čiť nežiadúce psychické stavy, ktoré vznikajú ako dôsledok
situácií psychickej záťaže, (2) zaistiť aktívne a primerané
správanie eustres v záťaži, (3) podať jednorazovo výkon na
samej hranici síl, (4) prekonávať únavu, nepohodu, nedos-
tatok spánku a iné fyzické a psychické dôsledky záťažových
situácií.
Dianiška (1993) uvádza špecifické vôľové požiadavky na

konanie v záťažových situáciách (najmä ohrozenie života)
a vlastnosti, ktoré umožňujú výkon – vôľové vlastnosti,
ktoré zvýrazňujú realizáciu špecifických schopností, motívov
a vlastností. Črty a vlastnosti vôle sú cieľavedomosť, rozhod-
nosť, húževnatosť, sebaovládanie, energičnosť, samostatnosť
a smelosť. Tieto vlastnosti vôle umožňujú prekonávať pre-
kážky, premôcť strach a v najťažších okamžikoch konať.

Jednorazová traumatická udalosť

Silný otras nastáva po prežití jednorazovej traumatickej uda-
losti s následnými fyziologickými a psychickými reakciami
(zmätenie, hnev, nechápavosť, strach, smútok, bezmocnosť).
Je vhodné rozprávať o udalosti s adekvátnymi osobami. Ak
problémy pretrvávajú aj neskôr, najmä v spánku v onesko-
renej reakcii, je vhodné použiť terapeutické metódy (sys-
tematická desenzitizácia) (Kondáš, 1973), pozitívne mysle-
nie (Hayová, 1994) a kognitívnu psychoterapiu (Křivohlavý,
1997).

Stav anticipácie a vzrušeného očakávania vyvoláva ná-
sledne tenziu, aktiváciu a motiváciu, mobilizáciu organizmu.
Súvisí s frustračnou toleranciou, stenickou a astenickou de-
zorganizáciou správania.
Psychické preťaženie vzniká v dôsledku jednorazového sil-

ného otrasu štruktúry osobnosti. Prejavuje sa ako mobilizá-
cia organizmu a vedie k šokovej, prenáhlenej aktivizácii vý-
konnej sily, pričom nastáva rozpad výkonnosti sprevádzaný
rezignáciou. Nastáva vtedy, ak je človek postavený objek-
tívnymi požiadavkami za hranice svojich možností, vzniká
konflikt medzi nárokom na adekvátny výkon a realizovateľný
výkon. Príznaky preťaženia sú podobné ako pri únave, ale
sú omnoho výraznejšie a na ich odstránenie sú nevyhnutné
medicínske opatrenia.
Najčastejšie sa prejavuje porucha percepcie, koordiná-

cie pozorovania a sústredenia, myslenia, pamäti, riadiacich
schopností a sociálnych vzťahov. Časté sú prejavy poci-
tov slabosti, skleslosti, vzrušivosti, úzkosti, mrzutosti, zlosti,
vzťahovačnosti. Najvýraznejším prejavom je pokles výkon-
nosti až zlyhanie a prerušenie činnosti.
Zdolávaním simulovaných situácií ohrozenia zdravia a ži-

vota stresové odpovede slabnú a organizmus sa adaptuje.
Takto sa eliminuje hypervigilancia, nežiadúca úzkosť a ten-
zia, nesústredenosť, až silné emočné šokové reakcie a neskor-
šie potraumatické stresové poruchy a reakcie PTSP. Týmto
termínom sa označuje súbor porúch správania a prežívania
spojených s fyziologickými reakciami (insomnia, potivosť,
tremor, nevoľnosť), ktoré vznikajú ako dôsledok extrémneho
stresového zážitku, ktorý presahuje bežnú ľudskú skúsenosť.
Za najdôležitejšie príznaky tejto poruchy sa považujú

tieto prejavy:

• opakované prežívanie udalosti v mysli (nočný des),

• úzkosť pri stretnutí sa s vecami, ktoré udalosť pripomí-
najú,

• náhle impulzy správať sa tak, akoby udalosť znovu na-
stala,

• vyhýbanie sa podnetom, ktoré súvisia alebo pripomí-
najú kritickú udalosť,

• pocit izolácie od ostatných,

• nervová labilita, iritabilita, záchvaty hnevu,

• poruchy koncentrácie, hypervigilancia.

Po reakciách na traumu sa vyskytujú niektoré poru-
chy, ako napríklad hypervigilancia, tenzia, nesústredenosť,
emočné poruchy, poruchy prežívania, správania, nočný des,
impulzívne správanie, sociálna izolácia, insomnia, potivosť,
tremor, nevoľnosť, opakované prežívanie udalosti.
Podľa Petersona (1996) sa pri výskyte záťažovej situácie

útoku môžu vyskytovať: a/ stavy pred udalosťou, b/ stavy
pri udalosti, c/ stavy rozkladu osobnosti a posttraumy. Pred
udalosťou sa vyskytuje panika, nepatričné znižovanie vý-
znamu prichádzajúcej udalosti, popretie existencie udalosti,
rezignácia, ľahkomyselnosť. Tu najviac pomáha psycholo-
gická príprava.
Pri udalosti sa zaznamenal výskyt rôznych reakcií – 10–

25% so stavom paniky, iracionálneho úletu, osobnostného
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rozkladu s nezvyklou reakciou, 75% prvotné omráčenie, ob-
medzenie pozornosti, zúženie vedomia, nerozhodnosť, ne-
schopnosť použiť účinné informácie bez vedenia.
Po kritickej udalosti existuje následný výskyt stavov (1)

zmätenosť, úzkosť, iritabilita, kognitívne poruchy, poruchy
správania a náchylnosť k drogovým závislostiam, (2) vyčer-
panie stresovými reakciami, (3) bezmocnosť a hnev, (4) vý-
čitky svedomia, pochybnosti o svojom správaní, (5) silná
depresia a straty očakávania budúcnosti, citu k etike, sociál-
nych vzťahov, (6) možné suicidálne konanie alebo (7) zmie-
renie sa s traumou.
Hneď po kritickej udalosti najčastejšie nastupuje násled-

nosť stavov (1) vysoká úzkosť, depresia, beznádej, dráždi-
vosť, poruchy správania, kognitívne poruchy pamäti, neroz-
hodnosť, zmätenosť, (2) neurózy, v tomto stave je potrebná
ochrana proti vyčerpaniu stresovými reakciami, (3) hnev sa
vyskytuje ako reakcia na bezmocnosť v danej situácii, (4) sú-
cit a výčitky svedomia sa vyskytujú po niekoľkých dňoch po
udalosti, pochybnosti o svojom správaní a zahanbenie (po-
trebné je terapeutické podopretie), (5) smútok sa vyskytuje
po niekoľkých týždňoch až rokoch po udalosti a nasledujú
viaceré straty (života, sociálnych vzťahov, citu k etike, oča-
kávania budúcnosti), hlboká depresia, (6) zmierenie sa, t.j.
poznanie, že trauma a straty sú časťou životných podmie-
nok. Mnohí postihnutí sa zotavia bez vonkajšieho liečebného
zásahu – vplyvom porozumenia v rodiny, návratom do pra-
covnej skupiny.

Kazuistika

Z osobnej anamnézy (2001) vyberáme: 15-ročný pacient
mal oneskorený psychomotorický vývin. Mal odklad nástupu
školskej dochádzky, t.č. prepadá zo štyroch predmetov. V r.
1997 bol pohlavne zneužitý rovesníkmi (dg. potraumatická
stresová porucha). Následne sa objavilo záškoláctvo, nereš-
pektovanie učiteľov, bol agresívny, mal strach, prejavila sa
strata záujmov, subdepresivita. R. 2000 bol hospitalizovaný,
po návrate sa stav ďalej zhoršoval: somnambulizmus, obavné
strachy zo zopakovania zneužitia, pocit krivdy a nespravod-
livosti sveta. IQ v priemere, zvýšená senzitivita na ponižo-
vacie situácie, rýchle a impulzívne vstupuje do obrany pri
ohrození. Navštevuje PPP pre zvýšenú brachiálnu agresi-
vitu a sklony k šikanovaniu rovesníkov. V DDÚ bola zistená
závislosť na druhých, znížená frustračná tolerancia, neiden-
tifikácia sa s rómskym pôvodom, psychogénny tremor rúk,
agresivita (zbil spolužiaka).
Rozumové schopnosti usudzovania podľa súvislosti, dife-

renciácie, analógií, abstrakcie a zovšeobecňovania dosahujú
pásmo priemeru. Prítomné je kolísanie pozornosti. Osobnosť
rozšírene introvertovaná, emočne labilná so snahou o ovlád-
nutie citových prejavov, najmä anxiety. Má kritický postoj
voči svojim citovým prejavom z hľadiska etických hodnôt.
Je zameraný na vnútorný svet s paranoidnými tendenciami
a fóbiou zo zneužitia. Prítomná je sociálna ostražitosť a mo-
ralizujúci postoj, nežiadúce hybné sily (agresivita), ktoré sa
mu nedarí integrovať. Najmenej sú integrované motivačné
komponenty podnecujúcej anxiety, ktoré spôsobujú stenické

dekompenzovanie regresívnych síl. Snaží sa o izoláciu emo-
tivity v súvislosti so sebakontrolou a svedomím.
Prvou reakciou na traumu bol hnev a zlosť. Situácia sa

mu opakovane v mysli vracala, čo spôsobovalo jeho nesú-
stredenosť pri učení. Pri jej predstave pozoroval tremor rúk.
Udalosť sa mu premietala aj do snov, na ktoré sa budil. Cítil
sa napätý a prehnane ostražitý. O udalosti s nikým nehovo-
ril, až pokiaľ sa o nej nedozvedeli rodičia od svedkov a od
ďalšieho zneužitého chlapca.
Dekompenzáciu osobnosti vyvolala trauma po zneužití,

s následným zmenením postoja k vlastnej osobe. Zo šikano-
vaného sa stal aktér, s agresívnym správaním. Svoje správa-
nie racionalizuje.

Záver

Psychickú záťaž najvýraznejšie determinujú tieto funkčné
zložky psychiky:

• Neuropsychická konštitúcia – zaťažiteľnosť CNS, ka-
pacita psychických funkcií, procesov, schopnosť, domi-
nancia vplyvu koordinačných zložiek osobnosti na psy-
chickú aktivitu.

• Racionálnosť pri hodnotení zaťaženia a kritické postoje
v záťaži (rozvážnosť, predvídavosť, operatívnosť mysle-
nia i rozhodovania, kritický úsudok, rozumné riskova-
nie).

• Vôľová regulácia správania i konania (sila vôle, sebao-
vládanie, rozhodnosť, energičnosť, dôslednosť).

• Sebavedomie (sebapoznanie, sebadôvera, sebaistota, se-
bakritičnosť, disciplinovanosť, ambicióznosť).

• Emocionálna stabilita (odolnosť voči citovým vzru-
chom, prevaha rozumového hodnotenia nad citovými
impulzmi, vôľové ovládanie emociogénnych podnetov,
náladových stavov, odolnosť voči panike).

• Neuropsychická stabilita – odolnosť voči vonkajším
vplyvom faktorov, ktoré môžu byť frustrujúce, neuro-
tizujúce, demotivujúce, odpudzujú, deprimujú, vedú
k rezignácii, oslabujú ambície a blokujú ašpirácie.

Emócie sú bezprostredne spojené s mechanizmom vôle,
čo má špecifický význam pre reguláciu činnosti v záťaži.
Adaptačná funkcia emocionálnej regulácie správania je často
v protikladnom vzťahu s kognitívnou reguláciou a raci-
onálnym správaním subjektu, zabezpečuje korekciu činnosti
v nebezpečných podmienkach a mobilizuje vnútornú energiu
v situácii záťaže s biologickou účinnosťou.
Psychický stres predstavuje krajnú formu psychickej zá-

ťaže, pri ktorej dochádza k myšlienkovému a emocionálnemu
preťaženiu, vysokej tenzii a nadmernej mobilizácii vnútor-
ných síl, čo vedie k dezorganizácii správania. Stres postihuje
tieto sféry psychiky: emocionálnu, kognitívnu, motorickú,
vôľovú, osobnostnú a fyziologickú, podmieňuje vysokú akti-
vizáciu a mobilizáciu štruktúr fyziologického systému a vy-
tvára predpoklady pre vyrovnanie sa s ohrozujúcim streso-
rom.
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Zaťaženie pôsobí vo funkčných zložkách psychiky a v ko-
ordinačných zložkách osobnosti:

• senzorickej (pri vnímaní postrehu a orientácií),

• mentálnej (pri zapamätaní a spomínaní, predstavivosti,
predvídaní, riešení problémov),

• voluntárno-koordinačnej (ovládaní pozornosti, reago-
vaní, sebaovládaní, vôľou koordinovanom správaní),

• emocionálnej (pri reakciách, afektoch, pri prežívaní
frustrujúcich situácií),

• konscienciálnej (vo svedomí, prežívaní vzťahov ku sku-
točnosti, pri kritike vlastného zmýšľania, správania).

Regulačná činnosť emócií nadobúda dynamický charak-
ter, ovplyvňuje priebeh kognitívnych procesov v prekvapi-
vých a nebezpečných situáciách, prejavuje sa v zodpoved-
nosti a v prežívaní v pozitívnom i v negatívnom zmysle.
Pri nadmernej aktivizácii dochádza k narušeniu priebehu
jednotlivých funkcií, spôsobuje neschopnosť cieľavedomého,
adekvátneho správania. Potreba sebazáchovy sa stáva do-
minujúcim motívom správania a vyvoláva často patologický
stav∗.

∗Prednesené 14.3.2001 na vedeckej pracovnej schôdzi Sek-
cie detskej a dorastovej psychiatrie PS SLS v Pezinku:

”
Posttraumatická stresová porucha v detskom a adolescent-
nom veku“.
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