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Súhrn 

V odbornej literatúre prevláda konsenzus, že bezpečie je základňou terapeutických povolaní. Avšak význam 

bezpečia z pohľadu afektívnych, behaviorálnych a motivačných teórií a ich dopadov na psychoterapiu si dopo-

siaľ nevyslúžil systematickú pozornosť. Afektívne, behaviorálne a motivačné systémy (ďalej spoločne „moti-

vačné systémy“) zahŕňajú inštinkty, afekty, pudy, potreby, správania a motívy pomocou ktorých sa môžu ci-

cavce adaptovať na široké spektrum situácií, aby zabezpečili svoje prirodzené potreby. Táto práca integruje 

neurobiologické a psychologické poznatky súvisiace s bezpečím a motivačnými systémami. Ukazuje, že moti-

vačné systémy fungujú v službách homeostázy a zvyšujú šance na prežitie tým, že vyhľadávajú, načerpávajú 

a využívajú rôzne formy bezpečia spôsobmi, ktoré sú v tejto práci zosumarizované. Motivačné systémy majú 

svoje korene v najstarších častiach mozgu, ktoré sa vyvinuli na kontinuu medzi hrozbou a bezpečím. Aspekty 

hrozby a bezpečia preto prenikajú pervazívne do novších štruktúr mozgu ako aj do všetkých motivačných sys-

témov. Počas optimálnych podmienok fungujú vyvážene, pričom rôzne formy bezpečia vyhľadávajú, udržia-

vajú alebo využívajú prirodzenými spôsobmi buď autonómne, alebo spoločne s inými systémami. Počas urči-

tých opakovaných patogénnych okolností však môžu byť natoľko frustrované, že zosilnejú alebo zoslabnú a zá-

roveň povolajú do svojich činností funkcie iných motivačných systémov. Následne môžu fungovať ako alterna-

tívne defenzívne stratégie, prostredníctvom ktorých dosiahnu a udržia alternatívne (patogénne) formy bezpečia 

(v práci sú uvedené relevantné príklady pre klinickú prax). Hoci motivačné systémy majú zásadný vplyv na 

naše zdravie, spokojnosť, schopnosť prežiť a adaptovať sa na spektrum situácií, zdá sa, že ich fungovanie je 

neuvážené, pretože v službách homeostázy uprednostňujú akékoľvek podoby a stupne bezpečie i za cenu, že to 

pre nás nie je dlhodobo efektívne a prospešné. Z tohto dôvodu môžu ich enormné adaptačné vlastnosti vý-

znamne prispievať k tomu, aby sme rôzne podoby a stupne bezpečia vyhľadávali, identifikovali, prežívali, udr-

žiavali, alebo využívali aj neprirodzenými a nevedomými stratégiami, bez ohľadu na to, či sú také stratégie 

dlhodobo zdravé/patologické alebo funkčné/disfunkčné. 

Kľúčové slová: bezpečie, psychoterapia, nebezpečie, emocionálny systém, motivačný systém, behaviorálny sys-

tém, kooptácia. 

 

Summary 

There is a consensus in the literature that safety is the basis of therapeutic professions. However, the role and 

importance of safety in terms of affective, behavioral and motivational theories has not yet received systematic 

attention. Affective, behavioral, and motivational systems (collectively, "motivational systems") include in-

stincts, affections, drives, needs, behaviors, and motives that allow mammals to adapt to a wide variety of situ-

ations to meet their natural needs. This article integrates neurobiological and psychological knowledge on safety 

and motivational systems. It shows that motivational systems work in the service of homeostasis and increase 

the chances of survival, among other things, by seeking, maintaining and using various forms of safety in ways 

that are summarized in this article. Motivational systems have their roots in the oldest parts of the brain, which 

developed on a continuum between threat and safety. Aspects of threat and safety therefore penetrate perva-

sively into newer brain structures as well as into all motivational systems. During optimal conditions, they op-

erate in a balanced way, with various forms of safety sought, maintained or used in natural ways, either auton-

omously or together with other systems. However, during certain recurrent pathogenic circumstances, they 

may be so frustrated that they intensify or weaken while invoking the functions of other motivational systems. 

Subsequently, they can function as alternative defensive strategies, through which they achieve and maintain 

alternative (pathogenic) forms of safety (relevant examples and clinical implications are given in the work). 

Although motivational systems have a major impact on our health, satisfaction, ability to survive and adapt to 

a range of situations, it seems that their functioning is thoughtless because - in service of homeostasis - they 

prefer any forms and levels of safety, even at the cost of not being effective and beneficial for us in the long run. 
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For this reason, their enormous adaptive properties can make a significant contribution to seeking, identifying, 

surviving, maintaining, or using various forms and levels of safety through unnatural and unconscious strate-

gies, regardless of whether or not are such strategies healthy/pathological or functional/dysfunctional in the 

long run.  

Key words: safety, psychotherapy, danger, affective system, behavioral system, motivational system, co-optation.

ÚVOD 

Hlavným cieľom tejto práce je sumarizovať význam 

a funkcie bezpečia z pohľadu afektívnych, behaviorálnych 

a motivačných teórií a systémov (spoločne ako „motivačné 

systémy“ alebo „motivačné teórie“). Hoci bezpečie funguje 

ako bazálna a neodlučiteľná podmienka účinnej psychotera-

pie a podobných profesií, koncept bezpečia nebol zatiaľ vo 

vzťahu k týmto teóriám predmetom systematickejšieho vý-

skumu.  

Lingvistická a etymologická analýza konceptu bezpečia 

v kontexte odbornej literatúry ukázala, že bezpečie je perva-

zívny a heterogénny fenomén, ktorý môže nadobúdať mnohé 

podoby (napr. prežitie, homeostáza, ochrana, spása, zdravie, 

obranný mechanizmus, úľava, pokoj, spokojnosť, istota, 

láska, blízkosť, seba-účinnosť, seba-úcta), pričom môže pô-

sobiť pozitívne i negatívne (1, 2). Táto práca je pokračova-

ním tejto začatej systematickej, komparatívnej a integratívnej 

analýzy fenoménu bezpečia. Koncentruje sa na sumarizáciu 

poznatkov, ktoré sa priamo alebo nepriamo zaoberajú feno-

ménom bezpečia vo vzťahu s motivačnými teóriami.  

Keďže motivačné systémy a teórie vychádzajú z poznat-

kov o mentálnych procesoch, homeostáze a štruktúrach mozgu, 

prvá časť práce mapuje, či vôbec a akým spôsobom je bezpe-

čie s týmito bazálnymi aspektami psychiky a mozgu previa-

zané. Vo svojich zisteniach naznačuje, že bezpečie nie je iba 

psychologickým konštruktom, pretože má skutočné paralely 

v mentálnom, homeostatickom, aj nervovom systéme. Druhá 

časť práce poskytuje integratívny prehľad motivačných sys-

témov, pomocou ktorého identifikuje význam a funkcie bez-

pečie vo vzťahu k jednotlivým motivačným systémom. Pou-

kazuje najmä na evolučne vyvinuté - prirodzené - vzťahy me-

dzi bezpečím a motivačnými systémami (viď sumár v tab. 1). 

Z pohľadu klinickej praxe má azda najväčší význam záve-

rečná tretia časť tejto práce. Príkladom identifikuje niektoré 

stratégie, pomocou ktorých môžu motivačné systémy dosa-

hovať alebo udržiavať rôzne alternatívne formy bezpečia aj 

v neprirodzených a nepriaznivých prostrediach a to i za cenu, 

že také stratégie nie sú pre organizmus dlhodobo prospešné 

a užitočné. 
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1 PREVIAZANOSŤ BEZPEČIA  

S MENTÁLNYMI PROCESMI, 

HOMESTÁZOU A MOZGOM 

1.1 Previazanosť bezpečia s mentálnymi  

konceptmi a procesmi 

Freud upriamil pozornosť na dôležitosť a previazanosť 

bezpečia s ľudskou psychikou, keď ku koncu svojho života 

v roku 1938 postuloval, že „ego je riadené z ohľadu na bez-

pečie” („das Ich ist beherrscht von der Rücksicht auf Sicher-

heit“) (3, 4). Freud však koncept bezpečia detailnejšie neroz-

pracoval. Jospeh Sandler neskôr koncept bezpečia analyzoval 

hlbšie a dospel k obdobnému záveru: bezpečie je produktom 

ega, ktoré riadi všetky jeho obrany (5). Sullivan a Giddens vo 

svojich dielach dospeli dokonca k záveru, že bezpečie je ešte 

dôležitejšie než biologické potreby, akými sú napríklad hlad 

a smäd (6, 7). Maslow priradil bezpečiu taktiež prioritu, pre-

tože tvrdil že „celý organizmus môžeme pokojne popísať ako 

mechanizmus vyhľadávajúci bezpečie” (8).  

Prioritná previazanosť bezpečia s mentálnymi procesmi 

bola predmetom mnohých ďalších prác. Podľa Greenberga je 

„udržiavanie bezpečia najdôležitejším cieľom mentálnych 

procesov” (9). Popredný neuropsychológ Mark Solms, ktorý 

nadviazal na monumentálne dielo Jaaka Pankseppa o neuro-

evuločnom pôvode emócií, vo svojich dielach dospel k zá-

veru, že pudy a afekty sú v službách homeostázy, ktorej cie-

ľom je odolávať entrópii a zabezpečiť, aby ostal organizmus 

v bezpečnom a životaschopnom stave (10, 11). 

Aj iné odborné zdroje zaoberajúce sa motivačnými teó-

riami bezpečie neoddeliteľne prepojili s mentálnymi pro-

cesmi a psychologickými konceptmi, pričom bezpečie vní-

mali alebo definovali buď ako potrebu (8), motív (12), in-

štinkt (13, 14), alebo pudenie (15). Všetky tieto koncepty (po-

treba, pud, pudenie, inštinkt, afekt, motív) sa neskôr skúmali 

a analyzovali, pričom sa zistilo, že mnohé z nich fungujú spo-

ločne ako určité komplexy seba-regulujúcich systémov, ktoré 

hýbu ľudským prežívaním a správaním. Boli skúmané mini-

málne z troch odlišných hľadísk, podľa ktorých dostali aj 

svoje názvy: motivačné systémy (16, 17), behaviorálne sys-

témy (18), alebo afektívne (emocionálne) systémy (19), Afek-

tívne systémy a teórie sa zamerali prevažne na nervový sys-

tém, inštinkty a neuroevolučný pôvod emócií. Behaviorálne 

teórie a systémy sa zamerali prevažne na empirické pozoro-

vanie správaní a medziľudských interakcií. Motivačné teórie 

a systémy sa zamerali prevažne na pudové, mentálne a intra-

psychické aspekty nášho psychického prežívania.  

Hoci odborná literatúra nedefinuje jednotne ani moti-

vačné systémy ani koncept bezpečia (1, 2), zhoduje sa v tom, 

že cieľom týchto konceptov a systémov je zabezpečenie 

seba-regulácie, homeostázy a prežitia (1, 2, 15, 19, 20). Po-

prední výskumníci, ktorí hlbšie rozpracovali teórie týkajúce 

sa afektívnych, behaviorálnych, alebo motivačných systémov 

– napr. Bowlby, Lichtemberg, Panksepp, Porges, Gilbert, 
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Cortina a Liotti – sa zhodujú v tom, že schopnosť človeka 

vyhľadať, identifikovať, vnímať a prežívať bezpečie základ-

ným predpokladom pre prežitie a zdravý vývoj jedinca (19, 

21-27). 

 

1.2 Previazanosť bezpečia s princípom  

homeostázy  

Prepojenie motivačných systémov, bezpečia a homeos-

tázy má v literatúre tiež dostatočnú oporu. Sumarizačne 

možno konštatovať, že v kontexte motivačných systémov sa 

potreby a funkcie bezpečia podobajú na nasledovné potreby 

a funkcie homeostázy: 1) detekuje a identifikuje úrovne bez-

pečia a nebezpečia (napr. meria úroveň telesnej teploty, roz-

sah afektívneho nabudenia ako aj konzistencie a konštan-

tnosti procesov), 2) zisťuje a vyhodnocuje, akým spôsobom 

udržať organizmus v zóne homeostatoického bezpečia a me-

dziach životaschopnosti, 3) vracia organizmus späť do home-

ostatickej rovnováhy, zóny bezpečia a životaschopných medzí 

a (napr. pomocou motivačných systémov) v prípade ak sa táto 

rovnováha, zóna, alebo medze presiahnu (10, 19, 26).  

Z pohľadu prežitia a zabezpečenia a ochrany organizmu 

sa preto zdá, že bezpečie má podobné funkcie ako homeos-

táza, ktorá do svojich služieb povoláva motivačné systémy 

s cieľom zachovania rovnováhy a bezpečia organizmu (2, 

28). Literatúra zaoberajúca sa homeostázou a fyziologickou 

psychológiou v tomto kontexte napríklad poukázala na to, že 

„všetko správanie je pokusom o zachovanie organistickej in-

tegrity prostredníctvom homeostatických obnovovaní ekvi-

libria" (29, 30). Homeostáza (bezpečie) je podľa týchto zdro-

jov dynamická, pretože organizmus sa neustále modifikuje 

prostredníctvom unikátnych interakcií s okolím (okolie na-

rúša ekvilibrium), pomocou ktorých následne dospieva do 

nového ekvilibria. Toto ekvilibrium (homestáza, bezpečie) sú 

preto skôr premenlivé a dynamické (nie statické). Psychiater 

a psychooanalytik Ives Hendricks prirovnával bezpečie a ho-

meostázu k Freudovmu „princípu konštantnosti” a dospel 

k záveru, že psychologické aj organické procesy sú inicio-

vané potrebou obnovovať ekvilibrium, ktoré následne preží-

vame ako určitý emocionálny pôžitok, alebo fyziologické 

zdravie (31). Fenichel neskôr toto poznanie obohatil štú-

diami, v ktorých tvrdil, že cieľom homeostatických tendencií 

je udržať aj určitú úroveň napätia, ktoré sú pre žijúci organiz-

mus charakteristické (cieľom bezpečia a homeostázy nie je 

statika a totálne zrušenie napätia) (32). Homeostáza a bezpe-

čie znášajú preto aj tolerovateľnú mieru napätia, nestability 

alebo neistoty, aby tým zabezpečili homeorhézu – plynutie 

(flow), prúdivý vývoj, ako aj trvalo udržateľnú dynamickú 

rovnováhu medzi vnútorným svetom organizmu a externým 

prostredím (33-35). 

Homeostatické tendencie organizmov sa zdajú byť nielen 

bazálne, ale aj pervazívne. Za homeostatické možno považo-

vať napríklad správanie človeka, pretože prostredníctvom 

učenia dokáže vytvárať nové spojenia a udržiavať pritom dy-

namickú homeostázu (30). Aj percepcie a ich funkcie a úlohy 

majú za cieľ redukovať napätie a udržiavať bezpečie a ekvi-

libriuim medzi organizmom a vonkajšim prostredím (36-38). 

Inými slovami: všetky naše telesné, emocionálne, senzorické, 

imaginatívne alebo metakognitívne schopnosti podliehajú 

rôznym homeostatickým tendenciám (napríklad princíp kon-

štantnosti (39-42), princíp konzistencie (43, 44), alebo kon-

firmačné skreslenie (45, 46)), pretože ich spoločným cieľom 

je zabezpečiť prežitie a bezpečie a chrániť nás pred konfú-

ziou, chaosom, nestabilitou, nepredvídateľnosťou a nekon-

zistenciou pri prežívaní seba a sveta. 

Zdá sa teda, že všetky princípy bezpečia a homeostázy sú 

previazené princípom, že po narušení rovnováhy nasleduje 

obnova rovnováhy (fenotypová homesotatická sekvencia) 

a že obnova rovnováhy je cieľom alebo príčinou správania 

v súvislosti s narušením rovnováhy (rovnovažná dynamika) 

(41). Homeostáza a bezpečie teda vyžadujú systematické 

a dynamické perturbácie okolo svojho stavu rovnováhy.  

Ross Stagner vo svojom diele o homeostáze v tejto súvis-

losti tvrdil, že jedinec si zachováva bezpečie a biologickú ho-

mestázu tak, že ju „obaluje” resp, „navrstvuje” takými emo-

cionálnymi, psychologickými a sociálnymi aspektami, ktoré 

fungujú podľa princípov jeho biologickej homeostázy (47). 

Jedinec sa preto usiluje o zachovanie vnútornej homeostázy 

napríklad aj tým, že si okolo seba neustále buduje a udržiava 

také fyzické, psychologické a sociálne zdroje a prostredia, 

ktoré udržiavajú jeho dynamickú homeostázu a bezpečie.  

K vyhľadávaniu a udržiavaniu homeostázy a bezpečia do-

chádza nepretržite, vrátane situácií, kedy je homeostáza 

z rôznych dôvodov opakovane a dlhdobo narúšaná. V týchto 

prípadoch jedinec vyhľadáva a udržiava homeostázu a bez-

pečie pomocou akýchkoľvek stratégií, ktoré sú v danom čase 

dostupné a ktoré pri obnove homeostázy aspoň čiastočne 

uspejú. V tretej časti táto práca ukáže, že v dôsledku opako-

vaných narúšaní homeostázy sa môže jedinec naučiť aj tomu, 

aby naučené „úspešné” stratégie pre obnovu homeostázy 

a bezpečia používal aj potom, ako pominú okolnosti, ktoré 

dynamickú homeostázu narúšali. Akoby sa organizmus riadil 

princípom: „Ak som v ťažkostiach zažil niečo, čo fungovalo, 

mám pocit, že to bude fungovať aj inokedy.”  

 

1.3 Previazanosť bezpečia s mozgovými 

štruktúrami a funkciami 

Fenomén bezpečia je neodddeliteľne previazaný aj s naj-

staršími štruktúrami nášho mozgu. Emocionálne, behavio-

rálne a motivačné systémy sa vyvinuli z archaických subkor-

tikálnych mozgových štruktúr, aby mohol organizmus adap-

tívnejšie regulovať rozmanité homeostatické procesy a to 

nielen autonómne, ale aj vo vzťahoch si inými (20, 48). Tieto 

praveké časti mozgu (z ktorých sa vyvinuli motivačné sys-

témy) sa primárne vyvíjali na kontinuu interakcií organizmu 

medzi kontextom nebezpečia (zachovávanie života pomocou 

obrany a únikom pred hrozbami) a bezpečia (odpočívanie, 

zotavovanie, a vyhľadávanie potravy) (21, 49).  

Neuroveda v súčasnosti nasvedčuje tomu, že pri detekcii 

a vyhodnocovaní hrozieb, neistôt a bezpečia hrá kľúčovú 

rolu mozgový kmeň a jeho periakvaduktálna sivá hmota 

(PAG), ktoré ležia uprostred stredného mozgu patriaceho 

k najstarším mozgovým štruktúram (10, 50, 51). Hoci 

amygdala pomáha tiež integrovať a modulovať rôzne stavy 

strachu a bezpečia, nie je primármou studnicou strachu 

a emócií (19). Inštinktívne a nepodmienené reakcie strachu 

totiž podľa Pankseppa aktivuje PAG, čo následne vedie 

k otvoreniu amygdalovej brány, kde získavajú prístup k sys-
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tému strachu aj podmienené podnety (19). PAG je dnes po-

važovaný za centrálny kanál, v ktorom sa zbiehajú všetky 

afektívne dráhy, ako aj za hlavné východiskové stredisko, 

z ktorého pramenia emócie, ako aj všetky afektívne, behavi-

orálne a motivačné systémy a správania (10, 52). Podľa 

Pankseppa sa „PAG zúčastňuje na prejavoch každej emócie 

primárneho procesu a to úplne zásadným spôsobom“ (19). 

Za zmienku stojí ďalej to, že informácie vchádzajú do 

PAG prostredníctvom hlavných mozgových nervov, ktoré 

slúžia okrem iného ako programy na identifikáciu a vyhod-

nocovanie rôznych foriem hrozby a bezpečia. K nim patrí na-

príklad vagový nerv (neuro-receptívne mapovanie rizík v ex-

ternom prostredí (predátor, nebezpečná osoba/situácia) a in-

ternom prostredí (horúčka, bolesť, choroba)) alebo vestibu-

lárny nerv (neuro-receptívne mapovanie rizík z pohľadu 

nášho miesta a pohybu v priestore (stabilita, rovnováha)) 

(21). Ak PAG prijme informácie týkajúce sa hrozieb, tak jeho 

dorzolaterálena časť aktivuje sympatikový systém spolu s mo-

bilizačnými defenzívnymi reakciami útoku a úteku (51). Ak 

sú tieto hrozby veľmi nebezpečné až život-ohrozujúce, tak 

dorzolaterálene i ventrolaterálne časti PAG deaktivujú mobi-

lizačné reakcie útoku a úteku a namiesto nich aktivujú pa-

rasympatikový systém spolu s najprimitívnejšími immobili-

začnými defenzívnymi reakciami ustrnutia, zamrznutia a pa-

ralýzy (50), ktoré sú typické pri traume. Výskum však nazna-

čuje aj to, že ak neurocepcia a PAG identifikujú a vyhodnotia 

situáciu ako bezpečnú, tak ventrolaterálna časť PAG a ven-

trálny vagový komplex deaktivujú mobilizačné aj immobili-

začné defenzívne reakcie a následne spolu s parasymaptiko-

vým systémom navodzujú imobilizačné stavy zotavovania, 

odpočívania a základnej srdcovej frekvencii a tlaku krvi (49, 

53) ako aj pro-sociálne systémy (21). Takýto neorobiolo-

gický stav bezpečia je podľa mnohých zdrojov významný aj 

pre fungovanie psychoterapie.  

K ďalším mozgovým štruktúram, ktoré pomáhajú identi-

fikovať a udržiavať bezpečie, patria aj tie časti, ktoré sa spo-

ločne označujú ako „sociálny mozog“ a pozostávajú z neuro-

nálnej siete amygdaly, empatie, mentalizácie a zrkadlenia 

(54). Sieť amygdaly identifikuje a interpretuje rôzne sociálne 

signály (familiárna tvár, hrejivý očný pohľad, prozodický 

hlas) ako bezpečné (55, 56) a následne nás motivuje k pro-

sociálnemu a afiliatívnemu správaniu (spolupráca, altruizmus, 

modulácia averzie voči nespolupracujúcim a nedôveryhod-

ným jedincom) (57). S bezpečím je previazaná aj sieť empa-

tie, ktorá podporuje prosociálnu starostlivosť a komunikáciu 

(58, 59), sieť mentalizácie, ktorá podporuje myslenie o myš-

lienkach, emóciách, zámeroch a presvedčeniach seba samého 

ako aj iných ľudí (60), ako aj sieť zrkadlenia, ktorá umožňuje 

nielen simuláciu správania iných, ale najmä lepšie chápanie 

ich cieľov, emócií a správaní (61). Tieto siete nám teda po-

máhajú udržiavať bezpečie autonómne i vo vzťahoch s inými. 

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné v zjednodušenej 

forme konštatovať, že prežívanie cicavcov je v akomkoľvek 

okamihu prepojené s automatickým a nevedomým vnímaním 

určitej hrozby a bezpečia (21). Naše vnemy emócie pramenia 

z mozgového kmeňa a PAG, ktoré sú prioritne zamerané na 

to, či sme alebo nie sme v bezpečí a to bez ohľadu na to, čo 

si to uvedomujeme, alebo nie. Až pomocou neskorších štruk-

túr mozgu (limbický systém) môžeme preciťovať a uvedo-

movať si naše emócie. No a napokon pomocou najnovších 

mozgových štruktúr (neokortex) dokážeme nielen uvažovať, 

učiť sa a riešiť problémy, ale aj regulovať emócie.  

Afektívne (19), behaviorálne (18) a motivačné (16) sys-

témy strachu, zlosti, slasti, vyhľadávania, ktoré budú pred-

metom skúmania v druhej časti tejto práce, sa zrejme pô-

vodne rozvinuli z hlbokých subkortikálnych štruktúr mozgo-

vého kmeňa (62). Pomocou novších mozgových štruktúr 

(limbický systém) sa stávali komplexnejšími a vybudovali 

novšie a sociálnejšie systémy vrátane systému žiaľu, vzťaho-

vej väzby, párovej väzby, starostlivosti, moci, kooperácie (17, 

62). V súvislosti s touto prácou sa však zdá byť kľúčovým 

aspektom najmä to, že naše najstaršie časti mozgu (mozgový 

kmeň, PAG) primárne zodpovedajú za to, do akej miery 

a s akou intenzitou sa novšie časti a systémy našej centrálnej 

nervovej sústavy (limbický systém, neokortex, motivačné 

systémy) zaoberajú vitálnymi aspektmi prežitia, bezpečia 

a hrozby (10, 21, 63-65). Vyššie spomínané funkcie mozgu 

sú z pohľadu času a evolúcie v zjednodušenej podobe vyob-

razené na obrázku 1. 

 

Obrázok 1. Trojfarebný obrázok sa opiera o teóriu troj-

jedinného mozgu Paula McLeana (66). Zjednodušujúcim 

spôsobom ukazuje, že z pohľadu času a evolúcie je prio-

ritný mozgový kmeň, ktorý je previazaný najmä s vitál-

nymi životnými funkciami, prežitím a bezpečím. Neskoršie 

vyvinuté a menej prioritné časti mozgu sú viac previazané 

s emocionalitou (limbický systém), uvažovaním, regulova-

ním emócií, učením a riešením problémov (neokortex). 

 

 

 

Všetko naše prežívanie - intuície, inštinkty, pudy, pocity, 

emócie, myšlienky, imaginácie a metagoknície – sa z po-

hľadu prastarých štruktúr mozgu odohráva na kontinuu me-

dzi hrozbou a bezpečím (21, 49). Hoci neokortex a limbický 

systém majú nepochybne mnohé dôležité a komplexné funk-

cie, zdá sa, že mozgový kmeň si akoby ponechával právo 

„veta“ pre oblasť prežitia pri identifikovaní, vyhľadávaní 

a udržiavaní vitálnych životných funkcií, homeostázy a bez-

pečia. Z tohto dôvodu mozog neustále a automaticky identi-

fikuje a vyhodnocuje rôzne aspekty hrozby a bezpečia a v tej 

súvislosti organizuje aj fungovanie motivačných systémov, 

tak aby mohol jedinec prežívať aspoň relatívnu telesnú, sen-

zorickú a afektívnu homeostázu (21). Mozog za účelom šet-

renia energie transformuje akékoľvek nájdené vitálne rieše-

nia (kompromisy, ktoré pomohli organizmu prežiť a zvlád-

nuť neznesiteľné, ohrozujúce a stresové situácie a udržať ur-

čité bezpečie) do automatických predikcií, ktoré následne uk-
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ladá (vytesňuje) do nevedomia, t.j. do dlhodobých pamäťo-

vých systémov – do implicitnej a nedeklaratívnej pamäti (10, 

11). Tieto zautomatizované (vytesnené) predikcie následne 

pôsobia v implicitných pamäťových systémoch latentne a po-

máhajú vytvárať rôzne psychologické obrany a defenzívne 

stratégie, pomocou ktorých organizmus naďalej dosahuje 

a udržiava určitú formu bezpečia a homeostázy (10).  

Ako však naznačuje tretia časť tejto práce, takéto defen-

zívne stratégie obrany a predikcie uložené v nevedomí (ktoré 

majú za cieľ udržiavať homeostázu a bezpečie), nie vždy 

vedú k správnym záverom. Napríklad trauma môže spôsobiť, 

že bezpečie vyhodnocujeme ako riziko a hrozbu vyhodnocu-

jeme ako bezpečie. Niektoré osoby a správania môžeme pre-

žívať a vyhodnocovať ako ohrozujúce, hoci takými nie sú. 

Prípadne vyhľadávame bezpečie v takých osobách, správa-

niach, miestach, či situáciách, ktoré v skutočnosti dostatok 

bezpečia neposkytujú. 

 

1.4 Sumarizácia: previazanosť bezpečia 

s mentálnymi procesmi, homestázou  

a mozgom 

Vyššie uvedená časť tejto práce ukázala, že bezpečie je 

neoddeliteľné previazané s našimi mentálnymi procesmi, ho-

meostázou, mozgovými štruktúrami a konzekventne aj s mo-

tivačnými systémami. Joseph Lichtenberg, ktorý patrí 

s Pankseppom a Bolwbym k základným priekopníkom v ob-

lasti výskumu motivačných teórií, postuloval, že bezpečie je 

„črtou, ktorá má zásadný význam pre optimálne fungovanie 

motivačných systémov“ (67). Podľa neho bezpečie „ovplyv-

ňuje explicitné a implicitné úrovne spracúvania v každom 

motivačnom systéme” (26).  

Ďalším dôležitým zistením je, že bezpečie nie je iba lin-

gvistickým, alebo psychologickým konštruktom. Bezpečie 

má svoje skutočné paralely nielen v homeostáze, ale aj v ar-

chaických štruktúrach mozgu, v autonómnom nervovom sys-

téme, v komunikácii medzi mozgom a vnútornými orgánmi, 

alebo v pôsobení sympatikového a parasympatikového sys-

tému. 

V podstate dnes vieme, že ak je náš organizmus v stave 

pokoja a bezpečia, tak je sociálne naladený a psychoterapia 

psychických ťažkostí môže byť účinne implementovaná. Ak 

je však náš organizmus v stave ohrozenia a defenzívy, tak 

jeho antagonistické naladenie účinnosť terapie otupuje alebo 

znemožňuje. Aby sme však ešte lepšie porozumeli tomu, 

kedy a akým spôsobom sme v stave ohrozenia alebo bezpečia 

a ako to vplýva na našu emocionalitu, je potrebné identifiko-

vať funkcie a významy bezpečia z pohľadu jednotlivých mo-

tivačných systémov. 

 

2 FUNKCIE A VÝZNAMY BEZPEČIA 

Z POHĽADU JEDNOTLIVÝCH MOTI-

VAČNÝCH TEÓRIÍ  

Motivačné systémy môžu mať síce rôzne definície či ná-

zvy, ale všetky z nich vykonávaju funkcie homeostázy. Sú 

charakterizované potrebou identifikovať, vyhľadávať, ochra-

ňovať, načerpávať, udržiavať alebo obnovovať homeostázu 

a bezpečie organizmu. Toto bezpečie by sme mohli prirovnať 

nielen k homeostáze, ale aj k ubikvite, väzivu, centrálnemu 

stredisku, alebo k ambientnej hudbe, ktorá všetky motivačné 

systémy nejakým (zatiaľ málo prebádaným) spôsobom ne-

pretržite ovláda, ovplyvňuje alebo prepája. 

V nasledujúcich odsekoch tejto práce budú identifikované 

tri zistené súvislosti medzi bezpečím a funkciami jednotli-

vými motivačných systémov. Zdá sa, že funkciou prvej skú-

manej zostavy motivačných systémov (odsek 2.1) je bezpečie 

vyhľadať, ochrániť, a zachovať. Pre systémy v tejto prvej 

skupine je bezpečie ako cieľ, útočisko alebo prístav, ku kto-

rému smerujú, aby upokojili naše stresové hormóny a docie-

lili pocit úľavy pred stresom či hrozbou. Druhá analyzovaná 

skupina motivačných systémov (odsek 2.2) slúži na to, aby 

nášmu organizmu bezpečie poskytli - aby ho bezpečím nasý-

tili, upokojili a uzdravili. Systémy v tejto druhej skupine sú 

akoby prameňom bezpečia, ktorý v prenesenom význame 

slúži ako láskyplný domov, alebo oáza, kde oddychujeme, 

spíme, sníme a prežívame pocity lásky, bezstarostnosti a pri-

jatia. Tretia skupina motivačných systémov (odsek 2.3) bez-

pečie čerpá a používa ho skôr ako bázu či palivo, vďaka kto-

rému sa môžeme hrať, explorovať alebo rásť. Systémy v tejto 

stretej skupine využívajú bezpečie ako základňu, alebo plat-

formu, vďaka ktorej môžeme vyhľadávať zdroje, rásť, hrať 

sa a skúmať seba, iných i svet. 

V ďalších odsekoch bude venovaná pozornosť aj vý-

znamnej črte motivačných systémov: enormnej adaptačnej 

schopnosti, ktorej hlavným cieľom je dosahovať a udržiavať 

homeostázu a bezpečie. Motivačné systémy môžu medzi se-

bou interagovať rozličnými spôsobmi. Funkcie jedného sys-

tému môžu byť súčasťou iného systému. Jeden systém môže 

druhé systémy (alebo ich funckie) aktivovať, deaktivovať, 

nahradiť, alebo kooptovať. Hoci môžu medzi sebou spolup-

racovať, môžu sa dostať aj do konfliktov, ktoré sa následne 

snažia vyriešiť takým spôsobom, aby dosiahli aspoň relatívnu 

úroveň homestoázy a bezpečia. 

 

2.1 Vyhľadávanie a ochrana bezpečia 

(bezpečie ako cieľ, útočisko, alebo prístav) 

Pre niektoré motivačné systémy je prvoradé vyhľadanie 

a udržanie bezpečia. Ak sa nám niečo zlé prihodí, alebo sme 

v zlom bio-psycho-sociálnom rozpoložení, tieto motivačné 

systémy nám pomáhajú vrátiť sa do väčšieho pokoja a svojho 

(default) spôsobu fungovania. Keďže všetky organizmy sa od 

počiatku až do konca svojej existencie ocitajú v rôznych dru-

hoch a stupňoch nepohody, nebezpečia a ohrozenia, primár-

nym cieľom evolúcie bolo dosiahnuť prežitie adaptáciou na 

vonkajšie podmienky (68). Z týchto dôvodov sa v cicavcoch 

postupne vyvinuli predovšetkým také motivačné a regulačné 

mechanizmy, ktorých cieľom bolo identifikovať, prekonať 

a zvládnuť rôzne nebezpečia a ohrozenia, zabezpečiť ochranu 

pred predátormi, hladom, chorobami a inými hrozbami, ako 

aj vyhľadať a udržať rozmanité formy bezpečia (19, 69, 70). 

Evolučná literatúra zameraná na motivačné teórie nasved-

čuje tomu, že rôzne formy bezpečia vyhľadávame, udržia-

vame a chránime najmä prostredníctvom systému žiaľu (grief), 

paniky (panic), smútenia (sadness) (19), systému vzťahovej 

väzby (attachment) (71, 72), systému pre reguláciu fyziolo-

gických potrieb (fyziological regulation) (26), systému stra-
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chu (fear) (19), averzívneho (aversive) a agonistického (ago-

nistic), systému zlosti (rage) (17, 26, 73), systému moci (po-

wer) (74), dominancie (dominance), subordinácie (subordi-

nation) (70, 75, 76) a sociálnej hierarchie (social rank) (22, 

24, 74, 77-79), systému slasti (lust) (19), alebo sexuálneho 

(sexual) a senzuálneho (sensual) systému (26). Všetky spo-

menuté systémy sa v nás aktivujú v situáciách, keď sa ocit-

neme v určitom nebezpečenstve, keď nie sú zabezpečené 

naše základné potreby, keď čelíme hrozbe, traume, alebo keď 

prežívame bolesť, chorobu, odlúčenie, izoláciu, opustenie, 

stratu, napätie, vzrušenie alebo stres. 

Primárnym cieľom týchto systémov je vyhľadať a dosiah-

nuť určitú formu bezpečia a návrat do stavu telesnej, afektív-

nej a senzorickej homeostázy. Ich cieľom je prerušiť, odstrá-

niť alebo prekonať rôzne prekážky, ktoré spôsobujú netole-

rovateľnú úzkosť, smútok, hnev, bolesť, chorobu, iritáciu, 

frustráciu, napätie, alebo stres. V tejto súvislosti je nutné 

ujasniť, že počas aktivácie týchto motivačných systémov (t.j. 

v čase, kedy prežívame úzkosť, strach, smútok, hnev, napä-

tie, stres atď.) neprežívame dostatok bezpečia. Bezpečia zač-

neme prežívať v postačujúcej miere až potom, ako tieto mo-

tivačné systémy dosiahnu svoje primárne ciele – t.j. až po 

uspokojení potrieb týchto motivačných systémov (bezpečie 

v podobe úniku pred hrozbou, uvoľnenia od stresu, úľavy od 

bolesti, redukcii napätia atď.). V nasledovných častiach zo-

sumarizujem fungovanie konkrétnych motivačných systé-

mov a poukážem na to, akým spôsobom sú previazané s vy-

hľadávaním a dosahovaním bezpečia.  

2.1.1 Systém strachu 

Systém strachu má korene v našich najstarších štruktú-

rach mozgu, ktoré sú neoddeliteľne spojené s identifikáciou 

hrozby a vyhľadávaním bezpečia (19, 70). Jeho hlavným cie-

ľom je preto uniknúť nebezpečenstvu a vyhľadať bezpečie. 

Takže zakaždým, keď sa ocitneme vo veľkom nebezpečen-

stve alebo čelíme hrozbe fyzického poškodenia, tak pomocou 

systému strachu unikáme a izolujeme sa, aby sme sa zachrá-

nili, vyhľadali útočisko, ubránili naše hranice a mohli preží-

vať bezpečie.  

Epicentrom systému strachu je PAG a v určitom rozsahu 

aj amygdala (19). Z pohľadu neurobiológie k nemu patria aj 

známe inštinktívne obranné reakcie: znehybňujúca ochrana – 

stuhni v pohotovosti (freeze-alert), mobilizačná ochrana uteč 

(flight), ako aj imobilizačná ochrana zamrzni v hrôze (freeze-

fright) alebo skolabuj (colllapse) (80). Pod systém strachu by 

sa dal zaradiť aj menej známy bezpečnostný systém (security 

system) (81) alebo systém motivujúci k bezpečiu (security 

motivation system) (82), ktorý je aktivovaný keď máme 

obavy a starosti a keď sme ostražitý a obozretný. Cieľom 

bezpečnostného systému a systému motivujúceho k bezpečiu 

je udržanie bezpečia prostredníctvom prevencie a riadenia 

potenciálnych hrozieb (kontaminácie, predátory). 

Hoci schopnosť báť sa je vrodená (tá sa týka napríklad 

bolesti a hlasných a vysokofrekvenčných zvukov), cicavce sa 

počas života zároveň učia reagovať na mnohé podnety, ktoré 

predikujú ohrozujúce situácie (19). K naučeným alebo zapa-

mätaným podnetom môžu patriť napríklad rôzne šokové 

a úľakové reakcie na vizuálne, akustické, čuchové podnety, 

ktoré sa naučíme asociovať s bolesťou a nebezpečenstvom. 

K nim preto môžu patriť aj kontextuálne, nesúvisiace a von-

kajšie podnety, ktoré sa objavili iba zhodou okolností počas 

ohrozujúceho zážitku (19). Prípadne sem môžu spadať aj 

rôzne predvídateľné hrozby, anticipačné úzkosti (podmie-

nené strachy), ktoré sa objavujú v reakciách na desivé neso-

ciálne podnety. Pod systém strachu môžeme zaradiť aj rôzne 

bezpečnostné správania (safety behaviors) a vyhýbanie sa 

ľuďom, miestam a situáciám, pri ktorých došlo k stimulácii 

strachu alebo bolesti. V súvislosti s psychopatológiami kore-

luje systém strachu s generalizovanými úzkostnými poru-

chami, nesociálnym fóbiami a rôznymi variantmi posttrau-

matickej stresovej poruchy (83). 

Systém strachu je potrebné odlíšiť od systému žiaľu, ktorý 

sa týka skôr situácií, kedy vyhľadávame spoločnosť ľudí, 

ktorých máme radi, alebo situácií, kedy premýšľame o stra-

tách týchto ľudí (vyhľadávame bezpečie pomocou určitého 

kontaktu s blízkymi). V rámci systému žiaľu nás môžu spre-

vádzať pocity smútku, žiaľu, nutkanie k plaču, zovretého 

hrdla, zvierania na hrudi, slabosti, depresívnej letargie, alebo 

šetrenie energie, aby sme sa nevzdialili od zóny bezpečia. 

Systém strachu sa však stimuluje v situáciách, kedy očaká-

vame, že nám niekto lebo niečo ublíži, že zomrieme, alebo 

očakávame inú averznú udalosť, ktorá ktoré zvyšuje úzkosť 

a pred ktorou potrebujeme utiecť, alebo ju prekonať (t.j. vy-

hľadávame zónu bezpečia prostredníctvom úniku a ochrany 

pred hrozbou). Tieto úzkostné stavy sa prejavujú viac zrých-

leným tepom, potením, gastrointestinálnou nevoľnosťou 

alebo zvýšenou neuromuskulárnou tenziou - pociťujeme bo-

lesť, strach, nesociálnu paniku, obavy úzkosť, úzkostnosť, fy-

zickú rozochvenosť, ustrnutie, a obdobné úľakové a zúfalé 

reakcie (19). Ak sa nedokážeme ubrániť ani utiecť pred ne-

bezpečenstvom, tak začíname prežívať šok, zamrznutie, zne-

hybnenie, paralýzu a disociácie. No a v prípadoch, keď sys-

tém strachu akýmkoľvek spôsobom uspeje, tak napokon za-

číname prežívať pocity úľavy a bezpečia (81). 

2.1.2 Systém zlosti  

Systém zlosti je taktiež jeden z najstarších motivačných 

systémov. K Pankseppovmu motivačnému systému zlosti 

patrí aj Lichtenbergov systém averzie (16) ako aj neurobiolo-

gické obranné reakcie útoku a úteku (80), ktoré sú neoddeli-

teľne previazané so systémom strachu (19). Tento systém je 

aktivovaný v rôznych nebezpečných situáciách, vrátane 

ohrozenia nášho fyzického alebo sociálneho statusu, zmare-

nia našich ašpirácií, prerušenia prežívaných pôžitkov, alebo 

odňatia očakávaných odmien a potrieb (19). 

Emotívnymi spúšťačmi systému zlosti môžu byť pocity 

bolesti, ohrozenia, frustrácie, iritácie, podráždenosti, straty, 

pokory, hanby, viny, trápnosti alebo zneužitia (26). Pod vply-

vom systému zlosti môžeme mať tendenciu ruminovať o po-

mste a veľmi ľahkým spôsobom nachádzať rôzne racionálne 

ospravedlnenia pre naše agresívne správania a výbuchy hnevu 

(19). Naše správanie môže byť vtedy charakterizované so-

ciálnou a fyzickou agresivitou, útokom, antagonizmom, hne-

vom, zúrivosťou, napajedenosťou, naliehavou výbušnosťou, 

sarkazmom, pomstychtivosťou, alebo opovrhnutím. Počas 

jeho aktivácie môžeme iným pohrozovať, ubližovať im alebo 

spôsobovať inú ujmu. Niet preto divu, že práve vo vzťahoch 

aj v psychoterapii koreluje zvýšená aktivácia systému zlosti 

s horším pracovným spojenectvom a s protiprenosom hosti-

lity a zlého zaobchádzania (84). V súvislosti so psychopato-

lógiou koreluje systém zlosti najmä s agresivitou, iritabilitou, 

výbušnosťou, ako aj rôznymi poruchami osobnosti (83). 
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Cieľom systému strachu a systému zlosti je odstrániť prí-

činu nebezpečenstva (napr. získať nad ňou moc), zredukovať 

distres, odobrať inému životodarné zdroje (napr. naplniť naše 

potreby) alebo spôsobiť inému ujmu (napr. získať nad ním 

kontrolu). V spolupráci so systémom vzťahovej väzby, môže 

vyvolávať aj attachmentovú zúrivosť, ktorej cieľom je získať 

pozornosť, pomoc, alebo uistenie (73). 

V prípade, ak systém zlosti napokon uspeje v dosahovaní 

svojich cieľov, tak začneme prežívať bezpečie v podobe 

úľavy, redukcie bolesti a trápenia, upokojenia, uistenia, či 

uspokojenia (26). Vďaka zážitkom dominancie alebo zvláda-

nia ohrozujúcich a záťažových situácií môže tento systém 

prispievať aj k tomu, aby sme v sebe rozvíjali pocity seba-

účinnosti a asertívnosti (73), ktoré môžu naše vnútorné bez-

pečie ešte viac posilňovať. 

2.1.3 Systém žiaľu 

Systém žiaľu by sme mohli nazvať aj systémom paniky 

alebo smútenia. Celkom iste k nemu patrí aj známy systém 

vzťahovej väzby, ktorý je možno výstižnejší. Ďalej budem 

tieto systémy spoločne nazývať systémom žiaľu. Cieľom sys-

tému žiaľu je vyhľadať také bezpečie, ktoré je poskytované 

putom - vzťahovou väzbou. Tento azda najvýznamnejší so-

ciálny systém sa vyvinul z primitívnych sietí bolesti v moz-

govom kmeni, pričom jeho reakcie sú generované (podobne 

ako reakcie systému strachu a zlosti) dorzálnymi časťami 

PAG, ktoré generuje telesnú bolesť (19). Určitú bolesť preží-

vame už počas narodenia, kedy zároveň strácame pokoj 

a bezpečie a začína sa v nás aktivovať vrodený systém žiaľu. 

Ocitáme sa v stave ohrozenia, pretože sme nevyvinutí a bez 

ochrany a starostlivosti iných by sme zomreli. Máme preto 

prirodzenú potrebu ocitnúť sa v bezpečí prostredníctvom 

akejkoľvek vzťahovej väzby a akejkoľvek osoby, ktorá nám 

poskytne podporu a starostlivosť (19). Aj týrajúci jedinec 

bude lepší, ako žiaden. Urobíme všetko preto, aby sme sa pre 

iných stali žiadanými potrebnými, lebo potom máme lepšie 

vyhliadky na prežitie. 

Motivačné teórie sa zhodujú, že v našom mozgu existujú 

siete, ktoré generujú potrebu niekam alebo k niekomu patriť. 

Práve preto pociťujeme počas celého života bezpečie a spo-

kojnosť najmä vtedy, ak sa nám podarí obklopiť sa osobami 

alebo ľuďmi, pri ktorých sa cítime bezpečne a ideálne aj mi-

lovaní (18, 19, 85). Možno preto je systém žiaľu azda tou naj-

silnejšou afektívnou sieťou v ľudskom mozgu, pretože pri 

prepracovanom neurozobrazovacom výskume sa emócie žiaľu 

rozsvietia pôsobivejšie, než emócie prameniace z iných sys-

témov (86).  

Ako bolo naznačené vyššie, náš systém žiaľu je aktivo-

vaný, keď dôjde k separácii alebo k strate blízkej osoby, 

alebo k prejavu nezáujmu voči nám. Pod vplyvom tohto sys-

tému prežívame rôzne strachy a pocity smútku (spojené z ne-

fyzickou hrozbou), žiaľ, opustenosť, osamelosť, strádanie, 

separačnú úzkosť, distres, ako aj bodavé, ostré, pálivé bolesti 

zo sociálnej izolácie, alebo iné vnútorné pocity bolesti bez 

fyzickej príčiny. Následne vyhľadávame nesexuálnu väzbu 

spojenú s upokojujúcou blízkosťou starostlivého druhého. 

Máme naliehavú potrebu spojiť sa určitým spôsobom s blíz-

kym objektom, od ktorého sme boli odseparovaní. Vyhľadá-

vame jej alebo jeho blízku hrejivú tvár. Túžobne si prajeme 

stretnúť sa s touto osobou, aby sme zmiernili bolesť smútku 

a žiaľu (19). Za týmto účelom plačeme, úpenlivo nariekame 

a robíme všetko preto, aby sme upútali pozornosť: alarmu-

jeme a podnecujeme jemnocitnosť a empatickú oddanosť 

opatrujúcej osoby. Urobíme čokoľvek, aby sme zvýšili našu 

sociálnu žiaducnosť a potrebnosť a v dôsledku toho privolá-

vame blízkosť opatrujúcej osoby, čím redukujeme našu úz-

kosť a vnútornú bolesť. Ak pomocou tohto systém dosiah-

neme svoj cieľ a vytvoríme určitú vzťahovú väzbu, preží-

vame úľavu, komfort, radosť a najmä bezpečie (19, 81).  

Evolucionisti v tejto súvislosti tvrdia, že systém vzťahovej 

väzby je previazaný s afiliatívnym systémom (affiliative sys-

tem), ktorého cieľom je vytvorenie a udržanie vzťahov nielen 

s rodičmi, ale najmä s priateľmi a kolegami v skupine (26, 

81, 87). Ak teda svoje ciele dosiahne afiliatívny systém, tak 

okrem spomínaného pocitu bezpečia prežívame ešte aj pocity 

skupinovej identity, alebo spolupatričnosti (81). 

Systém žiaľu je previazaný aj so systémom pre reguláciu 

fyziologických potrieb, a systémom vyhľadávania pomocou 

ktorých vyhľadávame a zabezpečujeme naše základné po-

treby a obnovujeme našu destabilizovanú homeostázu v situ-

áciách, kedy prežívame pocity separácie, smädu, chladu, 

hladu, ospalosti (19). Napríklad po narodení sme týmito sys-

témami naprogramovaní k tomu, aby sme sa doplazili k prs-

níku matky, prisali s k nemu, nasýtili sa, skonsolidovali svoju 

teplotu s teplotou matky, pričom následne typicky zaspíme 

(88). V tomto kontexte by sa dalo povedať, že telesná a afek-

tívna rovnováha a bezpečie novorodenca pramení najmä zo 

vzťahu, ktorý generuje telesné teplo, dôverné známy pach 

blízkej osoby, nežnosť a prozódiu v hlase, chuť a cicanie ma-

terského mlieka ako aj kontakt koža-na-koža, z-očí-do-očí 

a tvárou-v-tvár (89). 

Systém žiaľu však nie je zameraný iba na privolanie blíz-

kosti láskyplnej osoby a zabezpečenie fyziologických po-

trieb, ale aj na to, aby sme mohli počas nášho vývoja prijímať 

realitu strát blízkosti, vyrovnávali sa s utrpením, zaceľovali 

naše straty, vypĺňali stratenú blízkosť/zmysel novou blízkos-

ťou/zmyslom, obnovovali celistvosť a mohli prežívať opäť 

bezpečie prostredníctvom autonómneho nadobudnutia vnú-

tornej homeostatickej rovnováhy (10, 19). Prijímanie reality 

v osamotení vrátane latentných pocitov smútku a s tým súvi-

siaca potreba byť v bezpečí sú preto zrejme v určitej intenzite 

prítomné po celý život, hoci sa môžu skrývať za fasádou kaž-

dodenného života. 

Systém žiaľu interaguje bežne aj so systémom strachu. Ak 

je napríklad dieťa ponechané samé na seba, môže prežívať 

nielen separačnú úzkosť či sociálny panický atak (tie gene-

ruje systém vzťahovej väzby), ale aj strach, že bude opustené 

(t.j. strach zo žiaľu, ktorý generuje systém strachu) (19). 

Takže prežívanie separačného distresu alebo sociálnych strát 

môže jedinca viesť k naučenej úzkosti (jedinec sa naučí báť 

toho, že prepadne pocitom smútenia alebo paniky)(19). Ale 

funguje to aj opačne: systému strachu môže podľa behavioris-

tov podobným spôsobom zvýšiť aktiváciu systému vzťahovej 

väzby a zintenzívniť tým rôzne attachmentové správania (72). 

V súvislosti s psychopatológiou je potrebné spomenúť, že 

opakované frustrovanie systému žiaľu (najmä strata alebo ab-

sencia bezpečia v podobe sociálnej podpory a vzťahov), je 

významne previazané s depresiami, patologickým smútkom, 

úzkosťami, emočnými dysreguláciami, sociálnymi fóbiami, 

agorafóbiou, autizmom, sociálnymi panickými atakmi, ktoré 
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prežívame počas pocitov sociálnej separácie, izolácie, trúch-

lenia, nešťastia, straty, neistoty, smútenia, alebo žiaľu (19, 

83). Inými slovami, pod „dáždnik“ patológie systému žiaľu 

by sa dalo zhrnúť azda to najširšie spektrum psychopatológií 

a porúch osobnosti (19, 72). Ak teda dieťa nevyrastá v „zóne 

bezpečia,“ ktoré zabezpečuje úspešne fungujúci systém žiaľu, 

tak riziko vzniku psychických ťažkostí stúpa najvýraznejším 

spôsobom. 

2.1.4 Systém slasti 

Pomocou systému slasti (lust) dosahujeme bezpečie v po-

dobe telesnej a afektívnej homeostázy (19). Pod tento systém 

by sme mohli zaradiť aj príbuzné systémy: sexuálny a senzu-

álny systém (26), systém párenia (mating system) (81), alebo 

systém párovej väzby (pair bonding system) (90). Systém 

slasti je primárne zodpovedný nielen za sexuálne zážitky 

a rozmnožovanie, ale aj za sexuálny vývoj tela, mozgu 

a mysle, pretože v kontexte bio-psycho-sociálneho pôsobe-

nia určuje naše biologické pohlavie, psychobiologický gen-

der a sexuálnu orientáciu (19). 

Pod vplyvom tohto systému dvoríme a prežívame vzruše-

nie, mierumilovnosť, náruživosť, nadržanie, baženie, žiarli-

vosť, senzuálne a erotické túžby, nabudenia či pôžitky, sexu-

álne túžby a receptívnosť a iné naliehavé túžby po milovaní, 

erotickom zbližovaní a párení (19). Naše myšlienky sa môžu 

pritom sústreďovať na rôzne slastné, sexuálne, erotické 

a senzuálne situácie (19). Zároveň môžeme túžiť po dlhodo-

bom sexuálnom vzťahu a zachovaní exkluzivity a vernosti 

v takomto vzťahu (81). 

Systém slasti je výrazne prepojený s inými systémami, 

najmä s homeostatickými a senzorickými ako aj so systémom 

pre reguláciu fyziologických potrieb. Najmä telesné afekty 

hladu či smädu, senzorické afekty čuchu a hmatu môžu tento 

systém výrazne modulovať. Prepojenie so systémom vyhľa-

dávania nám umožňuje vyhľadávať a selektovať partne-

rov/partnerky, ktoré nasýtia naše páriace, sexuálne, erotické 

a romantické potreby. Avšak v zložitých a stresujúcich situá-

ciách, alebo pri užívaní návykových látok môže systém slasti 

začať spolupracovať so systémom vyhľadávania takým spô-

sobom, že priveľmi zosilnie (senzitizuje), v dôsledku čoho 

môžeme začať bažiť po pôžitkoch a snažiť sa horlivejšie zís-

kavať akékoľvek druhy odmeny v podobe potravy, sexuál-

neho a senzuálneho ukojenia, alkoholu alebo drogy (19). 

V súvislosti s psychopatológiami preto systém slasti koreluje 

(v spolupráci so systémom vyhľadávania) s rôznymi typmi 

alkoholových, drogových či sexuálnych závislostí (19, 83). 

Ak sa nám darí uspokojovať naše sexuálne a senzuálne 

potreby a nasycovať sa telesnými, senzorickými, slastnými, 

i vzťahovými pôžitkami, tak môžeme prežívať širokú škálu 

pocitov od primárnej lásky, k pocitom erotickej vzájomnosti, 

krehkej romantickej lásky (19), až po pocity prepojenosti, ra-

dosti, pýchy, vernosti a bezpečia (81). Môžu sem patriť aj 

rôzne senzorické afekty akými sú napríklad chuťové zážitky, 

alebo skvelá masáž. Pre účely tejto práce stojí za zmienku, že 

po uspokojení týchto cieľov sa v organizme redukuje stres, 

napätie, alebo vzrušenie, v dôsledku čoho môžeme prežívať 

aj pocity úľavy, uspokojenia, celistvosti a bezpečia (26, 73, 

81, 91, 92). 

Hoci láska a sex sú so systémom slasti previazané viac než 

bezpečie, medzi systémom slasti a bezpečím existuje ešte 

jedna dôležitá väzba. Systém slasti vo významnej prispieva 

k tomu, aby sme bezpečnejšie vzťahy vytvárali nielen blíz-

kosťou (systémom vzťahovej väzby) a starostlivosťou (systé-

mom starostlivosti) (19), ale aj nehou, vernosťou a exkluzivi-

tou vo vzťahu (81). Nádherné túžby a pocity (napr. láska, 

neha, vernosť, harmónia, exkluzivita vo vzťahu, iné pozitívne 

nesexuálne väzbové afekty) môžu byť systémom slasti vytvá-

rané v synergii aj so systémom vzťahovej väzby, starostli-

vosti, žiaľu, hry, a vyhľadávania (19, 93, 94). Z vyššie uve-

dených dôvodov je preto možné zaradiť systém slasti nielen 

do motivačných systémov, ktorých cieľom je bezpečie vy-

hľadávať, ale aj do tých systémov, ktorých cieľom je bezpe-

čie poskytovať prostredníctvom posilňovania puta a vzťaho-

vej väzby (viď odsek 2.2).  

2.1.5 Systém hnusu 

Systému hnusu (disgust system) je jedným z najmenej pre-

bádaných systémov a okrem toho je otázne, či vôbec predsta-

vuje osobitný motivačný systém. Jeho blízkym príbuzným je 

behaviorálny imunitný systém (behavioral immune system) 

(95). Hnus nie je podľa Pankseppa emocionálnym afektom, ale 

skôr telesným afektom (hlad, smäd), alebo senzorickým afek-

tom (bolesť, sluch, chuť, čuch, hmat) (96). Napriek tomu  však 

existujú viaceré názory, ktoré považujú hnus a odpor za emó-

cie (97, 98) a pribúdajú aj štúdie, ktoré považujú systém hnusu 

za nezávislý emocionálny systém prameniaci najmä z anterior 

inzula a spodnej časti mozgového kmeňa (74, 99).  

Systém hnusu je aktivovaný, keď sa dostaneme do kon-

taktu s choroboplodnými zárodkami, alebo rôznymi patogén-

nymi a toxickými látkami, ktorým sa následne vyhýbame, 

alebo ich podľa potreby z tela vyvrátime alebo vylúčime (74, 

100). Tento systém je aktivovaný, ak prežívame čuchové, 

chuťové, taktilné, auditívne a vizuálne zážitky spojené s po-

citmi na zvracanie, nevoľnosti, odporu, odpudivosti, hnusu 

a nechuti. Prostredníctvom týchto pocitov sa následne vyhý-

bame rôznym patogénnym a toxickým látkam a prostrediam. 

Hoci systém hnusu nás môže chrániť pred chorobou, konta-

mináciou, nákazou, infekciou, parazitom, pandémiou, skaze-

ným jedlom alebo fajčením, za určitých nepriaznivých okol-

ností sa z neho môže stať zdroj úzkostí, fóbií, osedantno-

kompulzívnych porúch a posttraumatických stresových syn-

drómov (100, 101). 

Systém hnusu môže byť spustený nielen materiálnymi lát-

kami (výkaly, vnútornosti, plesne, skazené, špinavé, zapá-

chajúce potraviny, hnisavé rany, deformované organizmy, 

hnijúce mäso, alebo odpudzujúca príprava jedla), nakaze-

nými alebo parazitickými organizmami, ale aj rôznymi sexu-

álnymi, sociálnymi, morálnymi a ideovými aspektmi, (napr. 

týranie, vraždenie, znásilňovanie, podvádzanie) (74, 99). 

K týmto situáciám sa môžu pridružiť dodatočne aj pocity od-

pudivosti, ošklivosti, alebo protivenia. Výskum poukazuje aj 

na to, že systém hnusu môže byť previazaný s inými motivač-

nými systémami najmä v situáciách, ktoré sa týkajú stigmati-

zovania, predsudkov, spolupráce alebo trestania (99).  

Záverom by za dalo povedať, že funkciou systému hnusu 

a odporu nie je bezpečie vyhľadať, ale udržať ho, alebo ho 

dosiahnuť či obnoviť tým, že sa vyhneme rôznym odpudzu-

júcim (materiálnym alebo nemateriálnym) aspektom života. 

Ak tento systém zlyhá v dosahovaní svojich cieľov, môžeme 

pociťovať nielen odporu či, nevoľnosť, ale aj nepohodu, 

hanbu či vinu. Ak naopak úspešne dosiahne svoj cieľ, tak po-

ciťujeme úľavu a bezpečie (81). 
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2.1.6 Systém moci 

Hoci nie je jasné, do akej miery je afektívny systém moci 

(74) vrodený a primárny, alebo len sekundárny a naučený 

(19, 102), pribúdajú štúdie, ktoré tvrdia, že existuje osobitný 

systém, ktorý sa týka moci, dominancie, subordinácie (70, 

75, 76) a sociálnej hierarchie (77-79). K systému moci mô-

žeme zaradiť aj príbuzný behaviorálny systém dominancie 

a sociálnej hierarchie (22, 70, 75, 76) ako aj agonistický sys-

tém (22, 24, 73), ktoré majú mnohé spoločné a podobné funk-

cie. Z ich samotných názvov je zrejmé, že sa týkajú moci, do-

minancie, kontroly, podrobenosti, submisívnosti, sociálneho 

statusu, konkurencie, hierarchie ako aj hodnotového rebríčka 

či súdenia podľa spoločenských systémov hodnôt. 

Systém moci je aktivovaný, keď je naše prežitie, postave-

nie alebo sociálny status v spoločnosti v určitom ohrození 

alebo neistote. Pomocou tohto systému sa môžeme v spoloč-

nosti alebo vo vzťahoch podriadiť (inhibovať agresiu a za-

bezpečiť tak svoje miesto v sociálnej skupine) alebo domino-

vať (využiť agresiu a získať miesto v skupine alebo kontrolu 

nad určitými zdrojmi) (74). Jeho spúšťačom môže byť naprí-

klad konkurenčné prostredie vyžadujúce zaujať submisívny, 

alebo dominantný postoj, strach z hodnotenia (vylúčenia 

alebo odmietnutia), hanba, potupenie, závisť, smútok, prí-

padne iné príbuzné emócie (73). Počas jeho aktivácie môže 

byť naše správanie nielen submisívne (môžeme mať pocity 

prehry, slabosti, poníženia, frustrácie, trápnosti, hnevu, zá-

visti), ale aj dominantné (môžeme mať pocity víťazstva, 

triumfu, sily, ambície, pýchy, superiority) (73). Pre účely 

tejto práce je však dôležité najmä to, že spoločným cieľom 

dominantného alebo submisívneho správania je dosiahnutie 

stability, predvídateľnosti a bezpečia v konkurenčných vzťa-

hoch alebo v skupinách (22, 24, 74). 

K systému moci by mohla patriť aj sexuálna rivalita, teri-

toriálna konkurencia, hromadenie majetku, zápasy a boje 

o nutričné, informačné alebo energetické zdroje, o prijatie 

alebo o vylúčenie z kolektívu, alebo o sociálnu prestíž či kon-

trolu (74). Tento systém môže pôsobiť aj v synergii s inými 

systémami, akým je systém zlosti a systém vyhľadávania. Do 

spoločného pôsobenia týchto troch systémov by sme mohli 

zaradiť napríklad predátorskú agresivitu, vraždený inštinkt, 

alebo záľubu loviť, pretože keď mocný jedinec (predátor) vy-

hľadáva, prenasleduje, ničí alebo zabíja svoju obeť, tak môže 

súčasne prežívať pocity moci, zlosti, vzrušujúceho dobro-

družstva, uspokojenia i potešenia (19). V súvislosti s psycho-

patológiou a systémom moci stojí za zmienku to, že jeho hy-

peraktivácia (dominancia kontrola) môže pozitívne korelo-

vať s agresívnymi, manickými, narcistickými, (76) a zhro-

mažďovacími (hoarding) poruchami, pričom jeho hypoakti-

vácia (podriadenosť, submisívnosť) môže korelovať skôr 

s úzkosťami a depresiami (74). 

2.1.7 Spoločné charakteristiky systémov vyhľadáva-

júcich rôzne formy bezpečia 

Všetky motivačné systémy v ods. 2.1 sú previazané so 

systémom vyhľadávania, ktorého súčasťou je aj dosahovanie  

cieľov uvedených systémov (napr. aby sme necítili strach, 

vyhľadávame útočisko, aby sme nesmútili, vyhľadávame 

osobu, ktorá nás utíši, aby sme zredukovali vzrušenie alebo 

stres, vyhľadávame objekty, ktoré nás sexuálne či senzuálne 

nasýtia). Akonáhle spomínané motivačné systémy dosiahnu 

svoje ciele, tak začneme prežívať aj rôzne formy bezpečia - 

najmä v podobe dostavujúcej sa úľavy pred nebezpečen-

stvami, hrozbami, ako aj v podobe zmiernenia bolesti, napä-

tia alebo iných negatívnych zážitkov. Ocitáme sa v relatívnej 

pohode a dostatočnom bezpečí, pretože sme prežili, nasýtili 

naše potreby, pretože negatívne zážitky ustúpili alebo pomi-

nuli, pretože napätie, vzrušenie, frustrácia boli zredukované, 

pretože najväčšie nebezpečenstvo bolo zažehnané.  

Prostredníctvom týchto systémov dosahujeme nutné mi-

nimum bezpečia – resp. defenzívne bezpečie, ktoré je v po-

dobe rôznych predikcií ukladané do implicitnej pamäti, kde 

je udržiavané prostredníctvom rôznych obranných mechaniz-

mov, ktoré nám toto nutné minimum bezpečia pôvodne po-

mohli dosiahnuť. Spoločným a diferencujúcim znakom tohto 

defenzívneho bezpečia by mohol byť predovšetkým pocit 

úľavy a zmiernenie bolesti a napätia, ktorú pociťujeme v oka-

mihoch, kedy tieto motivačné systémy dosiahnu svoje ciele. 

Práve týmito pocitmi úľavy môžeme toto defenzívne ladené 

bezpečie ľahšie odlíšiť od iných a láskyplnejších pocitov bez-

pečia, ktoré pramenia z iných motivačných systémov (bez-

pečných vzťahov). Cieľom týchto iných systémov nie je bez-

pečie vyhľadávať alebo dosahovať, ale najmä ho poskytovať, 

prežívať a udržiavať v podobe bezpečných vzťahov. K týmto 

motivačným systémom (viď nasledovný odsek 2.2) patrí 

najmä systém starostlivosti, alebo kooperatívny systém, ktoré 

sú charakterizované starostlivosťou, upokojovaním, utišova-

ním, relaxom, pohodou, oddychom, kooperáciou, zdieľaním 

zdrojov a vzájomnou interakciou. 

 

2.2 Poskytovanie, čerpanie a prežívanie 

bezpečia vo vzťahoch (bezpečie ako lásky-

plný domov alebo oáza zdravia a pokoja) 

2.2.1 Systém starostlivosti 

Naše centrálne a nedefenzívne stavy a pocity bezpečia sú 

navodzované a udržiavané najmä prostredníctvom systému 

starostlivosti (19), ku ktorému môžeme priradiť aj príbuzný 

systém opatrovania (16, 72), systém utišovania a seba-utišo-

vania (103-106). Tieto systémy sa v nás aktivujú najmä počas 

blízkosti a intimity s inými (16, 19, 72). Tento systém je ur-

čitým protipólom systému žiaľu (vzťahovej väzby), ktorého 

cieľom je bezpečie vyhľadať a zabezpečiť. Cieľom systému 

starostlivosti je bezpečie poskytnúť. 

Bez systému starostlivosti a novšieho cicavčieho mozgu, 

z ktorého sa vyvinul, by sme sa museli spoliehať na primitív-

nejšie systémy prameniace z archaického jašteričieho mozgu 

(systém strachu, zlosti, slasti a vyhľadávania). Pre jašterov 

a plazov je však známe, že sa o svoje mláďatá menej starajú 

a nezriedka ich nechajú napospas hrozbám a predátorom. 

Bez systému starostlivosti by sme preto boli zrejme chladno-

krvnejší, sociopatickejší, a antisociálnejší (19). 

Evolúcia to však v prípade primátov zariadila úžasne, pre-

tože po pôrode mláďat poistila a zabezpečila ich prežitie dl-

hodobo udržateľným (časovo optimálne dlhým) ochranným 

putom a vzťahovou väzbou, ktorá je charakterizovaná mate-

rinskou starostlivosťou, ochranou a oddanosťou. Takéto 

opatrujúce rodičovské správania sú v nás aktivované najmä 

v okamihoch, keď započujeme ako naše bezbranné a zrani-

teľné deti zúfalo plačú a volajú o pomoc, keď počas prežíva-

nia frustrácií a neistôt potrebujú naše upokojenie, uistenie, 
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utíšenie, alebo keď potrebujú našu podporu pre ich rast a vý-

voj (19). V týchto okamihoch môžeme prežívať naliehavé 

pocity úzkosti, viny, starosti, súcitu, empatie, úzkostlivých 

obáv alebo záujmu o naše deti (73, 81), ktoré zrejme prame-

nia z našej cicavčej potreby ochrániť bezbranné a zraniteľné 

mláďatá pred hrozbami a predátormi (19). 

Tieto naliehavé pocity v nás zmobilizujú systém starostli-

vosti, ktorý sa prejavuje potrebou starať sa chrániť niekoho, 

kto volá o pomoc a potrebuje našu ochranu. Keď uspejeme 

v ochránení, upokojení, alebo utíšení iného, tak sa v nás – 

ako opatrujúcich osobách - dostavujú pocity blaha, protektív-

nej nehy, uspokojenia, alebo pýchy (81, 107). A ak sme pri-

jímateľmi tejto starostlivosti, tak prežívame príjemné pocity 

spojenia a bezpečia vo vzťahu. V psychoterapii môže naprí-

klad aktivácia systému starostlivosti korelovať s dobrým pra-

covným spojenectvom a s pozitívnym protiprenosom - tera-

peut je zaangažovaný a považuje klienta za unikátneho (84). 

Hyper- alebo hypoaktivácia systému starostlivosti však môže 

korelovať so závislou poruchou osobnosti, neistou vzťaho-

vou väzbou a autistickým odlúčením (83). 

Hoci tento vzácny systém sa zrodil zrejme zo systému 

slasti (19, 108), ktorý generuje sexuálny pud a sexuálne puto, 

systém starostlivosti (opatrovania, utišovania) generuje skôr 

nesexuálnu nehu, afiliatívne puto a najmä bezpečie vo vzťahu, 

vďaka ktorému sa stávame v živote menej úzkostnými, odo-

lejšími, empatickejšími, altruistickejšími a učelivejšími (19). 

O tomto cieli starostlivosti sa krásne vyjadrila Anna Freudová: 

„Zdá sa mi to byť taký pekný cieľ: primäť dieťa k tomu, aby 

bolo nebojácne a udomácnené vo všetkom“ (109). 

Systém starostlivosti teda zabezpečuje, aby matky jemno-

citným, senzitívnym a empatickým utišovaním, uisťova-

ním, upokojovaním pohotovo reagovali na prejav stresu 

u svojich detí, chránili ich, inhibovali ich žiaľ, separačný dis-

tres, agresivitu a iritabilitu (19), a pomáhali im znášať neis-

toty, tolerovať frustrácie a regulovať emócie. Takéto staros-

tlivé, opatrujúce a utišujúce správanie vyvoláva v dieťati po-

city bezpečia najmä ak je charakterizované prozodickým hla-

som, láskyplným pohľadom, hrejivou tvárou, jemnou mazna-

vosťou, hladkaním, chlácholením, nežnosťou, nesexuálna 

láskou, prajnosťou, a zhovievavosťou. 

Tento systém sa v spolupráci so systémom vzťahovej 

väzby stará aj o to, aby sme takúto starostlivosť a utíšenie pri-

jímali od iných s pocitmi úľavy, vďačnosti a pokoja a uvlas-

tňovania sa vo svojom prežívaní (87). Tieto príjemné pocity 

môžeme prežívať aj prostredníctvom systému seba-utišova-

nia, kedy sa staráme a pomáhame sebe samým, pričom sme 

k sebe zhovievaví, súcitní a prajní (16, 19, 72). Z týchto dô-

vodov by sme mohli konštatovať, že vďaka systému staros-

tlivosti môžeme poskytovať pohodu, utišovanie a bezpečie 

nielen dojčatám, deťom, alebo dospelým, ale aj samým sebe 

(110, 111). 

Systém starostlivosti je previazaný najmä so systémom vy-

hľadávania ako aj so systémom pre reguláciu fyziologických 

potrieb. Pod ich vplyvom môže matka zabezpečovať nielen 

emocionálne potreby dieťaťa, ale zároveň aj jeho homeosta-

tické potreby a to tým, že zháňa potravu a buduje domov. 

Iným príkladom previazanosti týchto systémov môže byť al-

truizmus: ak niekto chce prežívať nežnosť a lásku v rámci 

systému starostlivosti musí vyhľadať niekoho, kto potrebuje 

pomoc (prípadne poskytne pomoc samému sebe). 

V tejto súvislosti stojí ešte za zmienku prínos Mary 

Ainsworthovej, ktorá dlhodobo skúmala atribúty takej staros-

tlivosti, ktorá zabezpečuje zdravý vývoj jedinca. Dospela 

k záveru, že dieťa bude psychicky zdravšie a rozvinie si bez-

pečnú vzťahovú väzbu, ak matka reaguje na signály dieťaťa 

adekvátnou pozornosťou (napr. vníma nielen verbálne, ale aj 

mimické a pohybové signály), správne interpretuje signály 

z perspektívy dieťaťa (napr. dešifruje význam plaču), na sig-

nály reaguje primerane a jemnocitne (napr. moduluje inten-

zitu a trvanie svojej reaktívnej reakcie podľa potreby dieťaťa) 

a reaguje promptne (napr. reaguje v rámci tolerovateľného tr-

vania frustrácie dieťaťa) (88, 112, 113). Neskôr sa ukázalo, 

že v priebehu prvého roka života má tento druh materskej sta-

rostlivosti zásadný vplyv aj na zdravý vývoj mozgu dieťaťa 

a jeho schopnosti mentalizácie – t. j. schopnosti chápať seba 

samého (vnútorný svet) ako aj iných (vonkajší svet), ku ktorej 

patrí schopnosť, porozumieť, interpretovať, „čítať“, „dešifro-

vať“ verbálne a neverbálne prejavy, gestá, výrazy ako aj 

schopnosť identifikovať emócie a mentálne stavy a predpo-

kladať myslenie a činy – svoje vlastné a iných ľudí (114, 

115). Mnohé neskoršie výskumy doplnili prínos Aiswortho-

vej poznatkom, že jeden z determinujúcich činiteľov pre roz-

voj bezpečnej vzťahovej väzby a spomínanej mentalizácie 

u dieťaťa je nielen matkina schopnosť poskytovať dieťaťu 

bezpečie, ale aj mentalizovať v rámci unikátnych interakcií 

medzi ňou a dieťaťom (116-122). Význam takejto starostli-

vosti dobre vystihuje Pankseppov výrok: „Bezpečný 

a vrúcny vzťah medzi matkou a dieťaťom je primárnym kľú-

čom k šťastnému životu“ (19). Kooperatívny a intersubjek-

tívny systém 

Krátko po dosiahnutí približne jedného roku života začí-

name dosahovať vyššie stupne vývoja. Exitujúce zdroje bez-

pečia plynule rozvíjame do všeobecnejšie uplatniteľného ko-

operatívneho systému (cooperative system), ku ktorému by 

sme mohli zaradiť ešte aj intersubjektívny systém (intersub-

jective system) (123, 124), a recipročný systému (reciprocity 

system), ktorých cieľom je dosiahnutie sociálneho porozu-

menia ako aj vyhľadanie a selekcia spolupracujúcich (zná-

mych alebo neznámych) partnerov, zdieľanie a obchodova-

nie so zdrojmi a udržiavanie férovosti (81).  

Medzi emócie, ktoré signalizujú potrebu spustenia týchto 

systémov, môžu patriť pocity empatie, súcitu, viny, výčitiek, 

hanby, pobúrenia, rozhorčenia, izolácie, nedôvery alebo ne-

návisti (73, 81). Pod vplyvom týchto systémov rozpozná-

vame správania a osoby, ktoré majú rovnaké zámery ako my 

(napr. ukazujeme prstom tým istým smerom, ako niekto iný), 

venujeme zdieľanú pozornosť na určitý objekt a spájame sily, 

aby sme dosiahli spoločné zámery (73). Ak systém spolu-

práce úspešne dosiahne svoje ciele, tak prežívame pocity ra-

dosti, vďačnosti, uspokojenia, vzájomnej lojality, dôvery 

a bezpečia (73, 81). 

Keďže sa všetky tieto systémy rozvíjajú neskôr ako sys-

tém vzťahovej väzby a následne môžu prenikať do všetkých 

ostatných motivačných systémov (125), je otázne či vôbec 

predstavujú osobitné motivačné systémy (123). Nepochybne 

však zvyšujú šance na prežitie a posilňujú intra- aj inter-sub-

jektívne pocity bezpečia najmä prostredníctvom spoločného 

kreovania zmyslov a významov, spoločného prežívania zá-

žitkov, ako i recipročného zdieľania zdrojov i cieľov (26, 

123). 
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2.2.2 Spoločné charakteristiky systémov posky-

tujúcich rôzne formy bezpečia 

Je zrejmé, že systém starostlivosti ako aj kooperatívny 

systém nám umožňujú prežívať krátkodobé alebo dlhodobé 

bezpečie najmä prostredníctvom spolupráce a interakcií 

s druhými. Medzi takéto interakcie a vzťahy, ktoré navodzujú 

bezpečie, môžu patriť nielen vzťahové väzby (napr. môžem 

byť v bezpečí, keď som v blízkosti opatrujúcej osoby) (16, 

19, 126), ale aj afiliatívne alebo iné intímne (ne-attachmen-

tové) vzťahy (70, 72, 127) (napr. môžem byť v bezpečí, keď 

sa oddám láske alebo Bohu, alebo keď som v manželskom, 

romantickom či priateľskom vzťahu), ako i kooperatívne 

vzťahy (napr. môžem byť v bezpečí, keď spolupracujem 

s inými) a rovnostárske (môžem byť v bezpečí, ak mám rov-

naké práva a povinnosti ako iní) (23, 124), a zároveň domi-

nantné vzťahy (môžem byť v bezpečí, keď mám moc nad 

inými), submisívne vzťahy (môžem byť v bezpečí, keď sa vo 

vzťahu podriadim voči niekomu mocnejšiemu, kto ma 

ochráni) či konkurenčné vzťahy (môžem byť v bezpečí, ak 

viem, ako premýšľa a koná konkurencia, alebo ak nad kon-

kurenciou víťazím, alebo ju používam ako inšpiráciu a vzor) 

(107, 123).  

Osobitný význam týchto vzťahov spočíva v tom, že nám 

poskytujú dôležité zážitky bezpečia, počas ktorých sa v nás 

uvoľňuje hormón lásky, dôvery a bezpečia - oxytocín (128-

130). V dôsledku zvýšenej hladiny oxytocínu sa znižuje 

krvný tlak, úzkosť (44, 131), a uvoľňovanie stresových a po-

hotovostných hormónov, akým je kortizol, adrenalín a no-

radrenalín. Náš sociálny mozog a ventrolaterálna časť PAG 

deaktivujú defenzívne reakcie (útok, únik, paralýza). Obno-

vuje sa základné srdcová frekvencia a zvyšuje sa ukladanie 

a transfer živín (130, 132). Dostavuje sa pocit bezpečia v po-

dobe pripútania vo vzťahu, upokojenia, uvoľnenia, utíšenia, 

pokoja, kontroly, či komfortu, v dôsledku čoho dochádza 

k zotaveniu, odpočinutiu, liečbe, obnove a rastu organizmu 

(21, 87, 133) Počas stavu tejto príjemnej telesnej a afektívnej 

homeostázy sa zároveň vytvárajú optimálne podmienky pre 

rozvoj multiúrovňových neuronálnych regulácií nevyhnut-

ných pre náš zdravý psychický vývin (114).  

Spoločným a diferencujúcim znakom tohto druhu bezpe-

čia je, že ho prežívame v kontakte a v interakcii s inými, 

a preto by sme ho mohli nazvať „vzťahové“ (Mitchell), „in-

tersubjektívne“ (Stolorow) alebo „interpersonálne“ (Sullivan) 

bezpečie. Ak sa takéto druhy bezpečia stali súčasťou nášho 

self, môžeme ho nazvať „intrapsychickým“ bezpečím, ktoré 

pozostáva zo zvnútornených „objektných vzťahov“ (Kern-

berg), „self-objektov“ (Kohut), „pracovných modelov“ (Bow-

lby), alebo „seba-utišovania“ (Gilbert). 

 

2.3 Opieranie sa o načerpané bezpečie 

(bezpečie ako základňa alebo platforma 

pre rast) 

Vďaka bezpečiu, ktoré sme načerpali predovšetkým v lás-

kyplných a bezpečných vzťahoch, sa v nás postupne začínajú 

aktivovať dva kľúčové sociálne a rastové systémy: systém 

hry (play system) a systém vyhľadávania (explorácie) (see-

king (exploratory) system), (18, 19, 26) a iné - s nimi súvi-

siace - sociálne ladené motivačné funkcie (21, 87). Aktivo-

vanie týchto dvoch systémov je podmienené tým, že nie sme 

v stave ohrozenia, naše nedostatkové potreby (napr. potreby 

stability, prístrešia, prijatia, lásky, dôvery, komfortu, istoty) 

boli natoľko naplnené, že sa cítime dostatočne bezpečne (8, 

21, 134, 135). V nasledovných odsekoch sa budem zaoberať 

detailnejšie koreláciami medzi bezpečím a týmto dvoma sys-

témami. 

2.3.1 Systém hry 

Systém hry je spojený s recipročným správaním, radosťou 

a veselými interakciami v rámci zábavných a divokých hier, 

ako aj s ľahkou búrlivosťou, eufóriu, roztopašnosťou, štekle-

ním, šantením a nespútanosťou. Zároveň prepája detský svet 

pohody a bezstarostnosti s dospelým svetom, ktorý je plný 

neistôt a hrozieb. Hra preto vytvára „bezpečný priestor“ pre 

reguláciu našich úzkostí ako aj potrieb, pretože prebieha 

v moduse „akoby“ (ak by to bolo reálne, už by to nebola hra). 

Systém hry sa azda zasluhuje aj o to, že na športových a olym-

pijských hrách sa spoločne zúčastňujú a hrajú aj znepriatelení 

jedinci, alebo štáty.  

So systémom hry súvisí aj humor. Keď sme pod vplyvom 

systému hry, tak môžeme vtipkovať, aby sme pobavili tých, 

ktorí majú radi humor (19). Môžu sem patriť aj hrubšie žarty, 

škodoradosť, irónia, sarkazmus, ale aj radostné sociálne vý-

meny s vtipným či súťaživým podtónom.  

Dôležitou funkciou systém hry je, že pomocou hry mô-

žeme bezpečne nachádzať a zisťovať limity v tom, čo je zne-

siteľné a sociálne tolerovateľné a čo nie. Hra prináša totiž 

nielen konflikty, ale i uzmierenia. V tomto zmysle nás hra 

pripravuje na dospelé a sociálne činnosti: počas sociálnej hry 

sa učíme regulovať naše potreby a emócie vo vzťahu k potre-

bám a emóciám iných, pretože ak to neurobíme, iní sa s nami 

nebudú hrať. Reguláciou rôznych agresívnych, úzkostných, 

či sexuálnych impulzov sa pri hre učíme približovať sa 

k ľuďom zaujímavým, priateľským, empatickým a neohro-

zujúcom spôsobom. Kvalita vzťahov pri takýchto sociálnych 

hrách môže v dospelosti napríklad do značnej miery vplývať 

na kvalitu sociálneho či sexuálneho správania. 

Systém hry sa podobá na behavioristický systém sociali-

zácie (sociable system), ktorý sa aktivuje najmä počas prí-

tomnosti priateľských rovesníkov, s ktorými sa hráme a so-

cializujeme (72, 136). V tomto zmysle je systém hry je spo-

jený nielen s vyhľadávaním rodičov, ale najmä kamarátov 

a sociálnych činností, ktoré nám umožnia užiť si zábavu 

a hru. Ak sa dominancia v hre pohybuje v pásme do 40 % do 

60 %, tak systém hry funguje optimálne (10). Ak je však sys-

tém hry frustrovaný, pretože dieťa nemá dostatok príležitostí 

pre kvalitné a zábavné sociálne hry s kamarátmi, tak to môže 

v dospelosti viesť k nedostatočne kontrolovaným hyperaktív-

nym nutkaniam, nevhodnému sociálnemu správaniu, poru-

chám pozornosti, ADHD, ako aj k iritabilite a agresivite 

v dospelom veku (19). 

Systém hry bežne interaguje so systémom sociálnej hie-

rarchie (87, 137). Počas zamieňania si dominantných a sub-

misívnych rolí sa učíme nielen spolupráci, reciprocite, efek-

tívnej komunikácii a empatii, ale aj prijímaniu sociálneho 

statusu či postavenia. Nesociálne funkcie hry podporujú roz-

voj kreativity a pomáhajú nám osvojovať si techniky lovu ko-

risti či úniku pred nebezpečenstvom. V spolupráci so systé-

mami slasti, starostlivosti a žiaľu môže byť systém hry aj in-

špiráciou pre literárnu alebo umeleckú tvorbu.  
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Okrem toho nám hra pomáha zvládať a regulovať rôzne 

ťažkosti a distres tým, že nám dodáva pocity kontroly (napr. 

ak sa hrám na straty, tak mám viac pod kontrolou aj skutočné 

straty) a hodnoty (napr. ak počas hry niečo zvládnem, tak mi 

to potvrdzuje, že mám hodnotu) (10, 19, 26). Pre účely tejto 

práce je podstatné to, že hra nám poskytuje bezpečný priestor 

alebo bezpečnú platformu, na ktorej môžeme posilňovať so-

ciálne putá, budovať sociálne kompetencie a oslobodzovať sa 

od emocionálnej závislosti od kmeňovej rodiny. V dôsledku 

toho sa v nás môže prehlbovať aj pocit bezpečia v podobe 

seba-dôvery, sebe-úcty, seba-hodnoty, seba-účinnosti. 

2.3.2 Systém vyhľadávania a explorácie  

Systém vyhľadávania je akýmsi „praotcom“ všetkých mo-

tivačných systémov a zároveň je naším predvoleným (de-

fault) systémom (10, 18, 19). V tejto súvislosti je však dôležté 

ujasniť, že afektívny systém vyhľadávania (Panksepp) je 

širší, než motivačný a behavioristický systém explorácie 

(Lichtemberg, Bowlby), pretože afektívny systém vyhľadá-

vania môže byť aktivovaný aj počas narúšania homeostatic-

kej rovnováhy alebo počas prežívania zlosti, strachu, frustrá-

cie či ohrozenia. Pankseppov systém vyhľadávania spolupra-

cuje so všetkými ostatnými systémami a pomáha nám vyhľa-

dávať čokoľvek v tomto svete, bez ohľadu na to, či sme 

v práve v bezpečí alebo nie (19). Môže preto zahŕňať aj de-

fenzívne vyhľadávanie rôznych útočísk a ochrán počas napä-

tých a nebezpečných situácií, keď pred niečím unikáme, nie-

čoho sa bojíme alebo keď s niečím bojujeme. Medzi zdroje, 

ktoré tento systém vyhľadáva vo svojim defenzívnom nala-

dení, môže patriť aj bezpečie. 

Nedefenzívny systém explorácie je teda zrejme užší než 

systém vyhľadávania. Obvykle nezahŕňa defenzívne vyhľa-

dávania útočísk. K nedefenzívnej explorácii dochádza vtedy, 

keď je všetko v poriadku a nie sme odkázaní na naše obrany 

a defenzívne stratégie. Takáto explorácia je podmienená pre-

žívaním dostatočného bezpečia a je preto slobodná a zvedavá 

- zameraná na skúmanie, učenie a vyhľadávanie novôt. Pod 

tento nedefenzívny systém by mohol spadať aj menej známy 

systém zvedavosti (curiosity system) (81), ktorý sa aktivuje 

tiež počas prežívania bezpečia – najmä pri pocitoch zveda-

vého vzrušenia a prekvapenia a ktorého podobným cieľom je 

prieskum okolia, nadobúdanie vedomostí, a získavanie zna-

lostí. Kľúčové je najmä to, že náš exploračný a zvedavý záu-

jem o seba a o svet je zrejme zakódovaný v našich génoch, 

pretože podľa viacerých zdrojov je nepodmiene iniciovaných 

v čase, keď sú ostatné systémy v latencii a prežívame home-

ostatickú rovnováhu a bezpečie (19, 26, 27).  

Dalo by sa povedať, že pocity a stavy bezpečia generujú 

také zvedavé, prieskumné a exploračné správania, ktoré sú 

spojené s pozitívnymi a vedomými afektívnymi stavmi. 

K nim patrí očakávanie, dychtivé pátranie, vzrušujúce dobro-

družstvo, anticipačná a entuziastická horlivosť, baženie, eu-

fória, záujem, zvedochtivosť, elán a optimizmus. Ide aj o si-

tuácie, kedy nás niečo láka, vábi, alebo kedy prežívame rôzne 

nabudenia tesne pred získaním odmeny, dosiahnutím vytúže-

ného cieľa, alebo objavením dobrých zdrojov a podnetov (10, 

19). Ak systém vyhľadávania napokon dosiahne svoje ciele, 

tak môžeme prežívať pocity radosti, uspokojenia, vhľadu 

pýchy, a sebadôvery, a bezpečia, ale ak je neúspešný, tak mô-

žeme mať pocity frustrácie, nudy, úzkosti alebo konfúzie 

(81).  

V súvislosti s psychopatológiami môže hypo-aktivácia 

systému vyhľadávania (napr. v súvislosti s frustrovanou alebo 

nefunkčnou vzťahovou väzbou) vyvolávať depresiu s po-

citmi únavy a prázdnoty (19, 138). Naopak, jeho nadmerná 

aktivácia môže viesť nielen k excesívnemu zaoberaniu sa 

samým sebou, ale aj k závislostiam, mániám, obsesiám, kom-

pulziám, paranoji či schizofrénii (19). 

Záverom je potrebné dodať, že pomocou vyhľadávania 

a explorovania predovšetkým zisťujeme ako nájsť zdroje, 

ktoré nevyhnutne potrebujeme a ako naplniť naše potreby. Za 

týmto účelom sme ochotní aj riskovať, čeliť neistotám a pre-

konávať zvládnuteľné a tolerovateľné hrozby či frustrácie 

(10). Hoci explorácia môže byť vystavená určitej nepohode, 

môže stále prebiehať v dostatočnom bezpečí až dovtedy, do-

kým naše sociálne systémy a parasympatikový systém domi-

nujú nad defenzívnymi systémami a sympatikovým systé-

mom (21). Takéto exploračné správanie, ktoré toleruje určité 

riziká, neistoty a frustrácie, podporuje, rozširuje a posilňuje 

náš kontakt so svetom, inými a svetom. Pomáha nám vyhľa-

dávať novoty, učiť sa, byť kreatívnymi, prehlbovať alebo zís-

kavať poznanie, pracovné kompetencie, a zároveň si tak 

zvnútorňovať pocity seba-hodnoty, sebe-účinnosti, prehľadu, 

kontroly i bezpečia (10, 19, 26, 139, 140). 

2.3.3 Spoločné charakteristiky systémov, ktoré sa  

opierajú o bezpečie 

Systém hry aj systém explorácie sa zdajú byť prirodzene 

aktivované, ak sme dostatočne nasýtení bezpečím, a ak v nás 

nie sú aktivované, alebo nedominujú iné motivačné systémy, 

ktoré slúžia na vyhľadávanie, ochraňovanie, dosahovanie, 

alebo získavanie bezpečia (napr. motivačný systém strachu, 

paniky, vzťahovej väzby, zlosti) (19, 21, 72, 102). Z neuro-

biologického hľadiska je počas hravých, exploračných 

a iných pro-sociálnych činností aktivovaný náš myelinový 

vagový nervový komplex a nedefenzívny parasympatikový 

nervový systém, ktoré vtedy dominujú nad naším nemyelini-

zovaným vagovým nervovým komplexom a sympatikovým 

nervovým systémom (55, 56). Zároveň sa v nás počas týchto 

situácií vyplavujú viaceré peptidy - oxytocín, dopamín, neu-

rotenzín a orexín (10). 

Oba systémy môžu byť simultánne aktivované a vzá-

jomne interagovať, čo sa prejavuje nielen počas rôznych so-

ciálnych aktivít, ale aj počas riešenia problémov ako aj počas 

snenia (10). Ostatné sociálne motivačné systémy, pomocou 

ktorých sme bezpečie načerpali (napr. systém starostlivosti, 

systém kooperácie), môžu počas vyhľadávania a hry pôsobiť 

simultánne alebo latentne, a týmto spôsobom podporovať 

naše stavy a pocity bezpečia pri explorácii alebo hre.  

Oba systémy sú kľúčové aj pre efektívne fungovanie psy-

choterapie. Afekty spojené s výhľadávaním, exploráciou a hrou 

majú pre psychoterapiu zásadný význam, pretože bezpečným 

spôsobom „vťahujú” asociované informačné javy do svojich 

„obežných dráh” a prispievajú tak k vzniku ešte štrukturova-

nejších a efektívnejších emočno-akčných systémov (19). 

Vzbudujú zvedavosť a poslilňujú proces učenia ako aj rozvoj 

vedomostných štruktúr (19).  

Viaceré zdroje sa zhodujú, že čím menej defenzívne 

a bezpečnejšie sa pacient cíti v psychoterapii, tým širšia je 

jeho zóna bezpečia, v ktorej môže zvedavo explorovať vnú-

torný a vonkajší svet, hrať sa, vyhľadávať novoty, nadobúdať 

nové kompetencie, čeliť neistotám, zvládať riziká, tolerovať 



M. PODOLAN: AFEKTÍVNE, BEHAVIORÁLNE A MOTIVAČNÉ SYSTÉMY - VÝZNAM BEZPEČIA: II ČASŤ 

18 

a regulovať svoje afekty, meniť sa a rásť (21, 141-148). 

V tejto súvislosti možno súhlasiť s tými autormi, ktorí tvrdia, 

že cieľom psychoterapie je kultivovanie a rozširovanie klien-

tovej zóny bezpečia (149-151) – fenomén, ktorý pomenovali 

iní autori v iných kontextoch rôzne: rozpätie afektívnej tole-

rencie (window of affect tolerance), regulovateľná kapacita 

(regulatory capacity), adaptatívna seba-regulácia (adaptive 

self-regulation), zóna proximálneho rozvoja (zone of proxi-

mal development), hranice zlomu (fault lines), bezpečné in-

terpersonálne hranice (secure interpersonal boundaries), prí-

padne bezpečné hranice self (21, 142-147, 152-160). 

 

2.4 Sumarizácia: význam bezpečia z pohľadu 

motivačných systémov 

Význam bezpečia z pohľadu jednotlivých motivačných 

systémov je stručne opísaný v tabuľke 1.

 

Tabuľka 1. Význam bezpečia z pohľadu motivačných systémov: stručný prehľad. 

DRUH SYSTÉMU HLANÉ CIELE PREŽÍVANÉ FORMY BEZPEČIA 

PO DOSIAHNUTÍ CIEĽOV 

VYHĽADÁVANIE BEZPEČIA (Bezpečie ako útočisko a prístav) 

Systém strachu  

Príbuzné systémy:  

bezpečnostný systém, 

systém motivujúci  

k bezpečiu 

Vyhnúť sa a uniknúť nebezpečiu 

Prevenčne riadiť predvídateľné 

hrozby  

Redukovať rozsah hrozby a zra-

nenia 

Úľava od pocitov ohrozenia 

Únik pred nebezpečenstvom (upokojenie, uistenie) 

„Ak uniknem pred hrozbou (nájdem útočisko), tak mô-

žem byť v bezpečí.” 

Systém zlosti  

Príbuzné systémy:  

systém agresie,  

systém averzie 

Prekonať okamžité hrozby pohro-

zením/ublížením 

Redukovať obmedzenosť pohybu 

Ochrániť, alebo získať zdroje 

Eliminovať, alebo kontrolovať 

hrozby 

Úľava od bolesti, zmiernenie trápenia,  

Prekonanie nebezpečenstva (moc, seba-účinnosť, aser-

tivita, uspokojenie) 

„Ak eliminujem hrozby, tak môžem udržať bezpečie.” 

Systém slasti  

Príbuzné systémy:  

sexuálny systém,  

systém párenia,  

systému párovej väzby 

Vyhľadať a selektovať sexuálny 

objekt 

Udržať dlhodobý sexuálny vzťah 

Zabezpečiť rozmnoženie  

Posilniť sexuálne puto, vyhnúť sa 

nevere 

Úľava od napätia, zmiernenie stresu 

Posilnenie puta, exkluzivita vo vzťahu 

(upokojenie, uspokojenie) 

„Ak budeme v exluzívnom vzťahu, tak môžeme byť vo 

väčšom bezpečí.” 

Systém žiaľu  

Príbuzné systémy:  

systém vzťahovej väzby,  

afiliatívny systém 

Zachovať blízkosť opatrujúcej 

osoby/rovesníkov 

Vytvoriť vzťahovú väzbu pro-

stredníctvom potrebnosti/žiadúc-

nosti pre opatrujúcu osobu/roves-

níkov 

Zvýšiť jemnocitnosť a ochranu 

opatrujúcej osoby/rovesníkov 

Bezpečie, dôvera a ochrana vo vzťahu ako aj spolupta-

ričnosť v skupine (utíšenie, upokojenie, uspokojenie, 

pohoda, pokoj, komfort, seba-úcta) 

„Ak budem v blízkosti opatrujúcej osoby, tak môžem 

ostať v bezpečí.“ 

Systém moci  

Príbuzné systémy:  

systém sociálnej hierarchie, 

systém sociálnej  

dominancie, 

agonistický systém 

Dosiahnuť dominanciu a udržať 

moc 

Poddať sa a podrobiť sa mocnej-

ším  

Inhibovať agresiu v sociálnych 

vzťahoch a skupinách 

Zlepšiť sociálny status, kontrolo-

vať hrozby, zaistiť prístup k zdro-

jom 

Stabilita a predvídateľnosť vo vzťahu, skupine, a spoloč-

nosti (moc, kontrola, predvídateľnosť, seba-účinnosť) 

„Ak získam moc (alebo sa podriadim mocnejšiemu), 

tak môžem udržať bezpečie.” 

Systém hnusu 

Príbuzné systémy:  

behaviorálny imunitný  

systém 

Vyhnúť patogénnym látkam a 

prostrediam 

Vylúčiť z tela toxické látky 

Úľava z vyhnutia sa patogénnym látkam a prostrediam 

Úľava z vyhnutia sa morálnym, sexuálnym a sociálnym 

odpudivostiam  

„Ak sa vyhnem nákaze, tak môžem ostať v bezpečí.” 
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Vyhnúť sa neželanému sexuál-

nemu kontaktu 

Vyhnúť sa morálnej a sociálnej 

zvrhlosti a zvrátenosti 

POSKYTOVANIE BEZPEČIA (Bezpečie ako domov a zdroj) 

Systém starostlivosti  

Príbuzné systémy:  

systém utišovania,  

systém seba-utišovania 

Postarať sa ochrániť zraniteľných 

iných/seba 

Poskytnúť pomoc a podporu slab-

ším iným/sebe 

Uistiť zneistených iných/seba 

Upokojiť a utíšiť znepokojench 

iných/seba  

Spoluvytvárať zmysel, význam 

a realitu vo vzťahu 

Regulovať a utriediť emócie, to-

lerovať znesiteľné frustrácie, zná-

šať tolerovateľné riziká a neistoty 

Bezpečie, dôvera a chránenosť vo vzťahu s iným/so se-

bou (pokoj, upokojenie, seba-utíšenie, spokojnosť, po-

hoda, komfort, seba-úcta, sebadôvera, seba-účinnosť, 

odolnosť) 

„Ak sa starám o seba (napr. emócie regulujem  auto-

nómne a/alebo prostredníctvom vzťahu), tak môžem byť 

v bezpečí." 

 

Systém kooperácie  

Príbuzné systémy:  

afiliatívny systém,  

intersubjektívny systému,  

systému recipročného  

zdieľania zdrojov 

Vyhľadať partnerov pre spolu-

prácu  

Zdieľať zdroje a ochranu 

Uspokojiť potreby zúčastnených 

Udržiavať férovosť 

Spoluvytvárať a nasledovať 

plány, ciele a zámery 

Bezpečie, dôvera, lojálnosť, chránenosť a prijatie vo 

vzťahu s inými alebo so skupinou (spolupatričnosť, 

seba-úcta, sebadôvera) 

„Ak dokážem spolupracovať s inými, tak môžem zacho-

vávať bezpečie.” 

VYUŽÍVANIE BEZPEČIA (Bezpečie ako základňa a platforma) 

Systém vyhľadávania 

Príbuzné systémy: 

systém explorácie, 

systém zvedavosti 

 

Vyhľadať potravu a čohokoľvek, 

čo je potrebné  

Získať zdroje, vedomosti, pre-

hľad a poznatky  

Preskúmavať seba, iných a svet 

Redukovať neistotu, riziko, nudu, 

frustráciu a riešiť problémy pro-

stredníctvom zvedavej explorácie 

Kompetentnosť a výbava (zdroje, poznanie, vedomosti, 

prehľad, kontrola) 

Posilnenie kontaktu so svetom a sebou 

(uistenie, seba-utíšenie, seba-účinnosť, seba-úcta) 

„Ak zvedavo preskúmavam svet, tak môžem rozširovať 

svoju zónu bezpečia.”  

Systém hry 

Príbuzné systémy: 

systém socializácie,  

afiliatívny systém 

Ukázať, získať a zlepšiť sociálne 

zručnosti a dospelé kompetencie 

Budovať odolnosť a flexibilitu  

Nachádzať limity a hranice 

Udržať alebo posilniť sociálne in-

terakcie  

Sociálna kompetentnosť (odolnosť, flexibilné osobné 

hranice) 

Posilnenie sociálnych interakcií (seba-účinnosť, seba-

úcta, sebadôvera) 

„Ak je to len,akoby‘, tak môžem byť v bezpečí“; „Ak sa 

moje prehry dostatočne striedajú s výhrami, tak môžem 

byť v bezpečí.” 

3 ALTERNATÍVNE SPÔSOBY 

VYHĽADÁVANIA, ČERPANIA  

A OPIERANIA SA O BEZPEČIE 

Zdá sa, že evolúcia zariadila veci tak, že motivačné sys-

témy sa v nás postupne utvárali a navrstvovali takým spôso-

bom, aby mohli pôsobiť nezávisle od seba, alebo spolu koe-

xistovať (161), pričom za optimálnych podmienok fungujú 

vyvážene (26, 162). Podľa Pankseppa sa však „každý 

z emočných systémov môže stať silnejším (senzitizovať) 

alebo slabším (desenzitizovať) opakovaným používaním 

alebo dlhším nevyužívaním.“ (19). Najmä ak nemôžeme vy-

hľadať, čerpať alebo udržiavať bezpečie prirodzenými spô-

sobmi (napr., ak nie je možné dosiahnuť bezpečnú vzťahovú 

väzbu, pretože absentuje senzitívny opatrovateľ), naše moti-

vačné systémy sú frustrované. V týchto situáciách v podstate 

nemajú frustrované systémy na výber a musia začať fungo-

vať menej prirodzene a alternatívne, aby bolo možné dosiah-

nuť aspoň nejaký druh a formu bezpečia a homeostázy (24, 

71, 163). 

Za účelom dosiahnutia a udržania alternatívnej formy 

bezpečia môžu naše motivačné systémy oslabnúť, zosilnieť, 

splynúť alebo kooptovať (povolať do služby/činnosti) iné 

systémy, pričom jeden systém môže začať dominovať dru-
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hému, alebo sa mu môže podriadiť (19, 26, 162). V tejto sú-

vislosti stojí za zmienku, že akýkoľvek motivačný systém 

môže pre svoje účely a ciele kooptovať a povolať do svojich 

činností akýkoľvek iný systém, alebo jeho funkcie (162). To 

znamená, že ktorýkoľvek systém môže fungovať defenzívne 

a neprirodzene – môže skryte nahrádzať iný frustrovaný mo-

tivačný systém, alebo jeho funkcie bez toho, aby sme si to 

vedome uvedomovali. V opakovaných alebo ťažkých pod-

mienkach vedú takéto alternatívne adaptácie k rôznym psy-

chopatologickým symptómom, ktoré môžu pretrvávať aj po-

tom, ako sa pôvodné podmienky zmenia. V odsekoch 3.1 až 

3.4 k tomu uvádzam niekoľko príkladov, ktoré zoraďujem 

náhodne a nevyčerpávajúco (bez prihliadania na ich dôleži-

tosť, úplnosť alebo typickosť). 

 

3.1 Frustrovaný systém vzťahovej väzby pov-

oláva do služieb iné systémy 

V prostredí, ktoré je charakterizované traumatizovaním, 

zlým zaobchádzaním alebo výrazne frustrovanou vzťahovou 

väzbou, sa môžu naše motivačné systémy dostať do abnor-

málneho napätia a konfliktu (164-166). Napríklad systém 

vzťahovej väzby (uteš ma, upokoj ma) môže pôsobiť v proti-

klade s rôznymi inými systémami (napr. v protiklade s defen-

zívnym systémom „utečiem pred tebou“ alebo „zaútočím na 

teba“). Tento konflikt môže byť niekedy neriešiteľný a viesť 

k rôznym dezorganizáciám a konfliktom medzi motivačnými 

systémami: jeden systém môže viesť dieťa inštinktívne 

k tomu, aby o pomoc požiadalo rodiča, ale druhý systém ho 

môže inštinktívne viesť k tomu, aby sa pred rodičom bránilo 

(166). Zo zdroja bezpečia (rodič ako záchranca) sa môže stať 

zdroj nebezpečia (rodič ako perzekútor), pričom dieťa sa 

stáva obeťou. 

Motivačné systémy sa však môžu aj na takéto prostredia 

a situácie adaptovať tak, aby mohol jedinec nejakým spôso-

bom dosiahnuť určitú formu bezpečia a homeostázy (19, 164, 

165). Hoci systém vzťahovej väzby vtedy na dosiahnutie bez-

pečia nemôže poslúžiť prirodzeným spôsobom, iné systémy 

sa môžu adaptovať takým spôsobom, aby mohli jedincovi po-

môcť dosiahnuť aspoň relatívnu homeostázu a bezpečie. Niž-

šie v odsekoch 3.1.1 až 3.1.7 k tomu uvádzam niekoľko prí-

kladov.  

3.1.1 Defenzívne fungovanie systému explorácie a 

hry 

Ak má dieťa opakovanú a dlhodobú skúsenosť, že počas 

distresu je odmietané alebo ignorované, tak jeho frustrovaný 

systém vzťahovej väzby môže privolať na pomoc systém hry 

alebo systém explorácie. Takáto stratégia môže dieťaťu po-

môcť zregulovať svoje emócie a dosiahnuť aspoň relatívny 

stav bezpečia, pretože aktivácia exploračného systému môže 

redukovať aktiváciu systému vzťahovej väzby (72). Hra alebo 

explorácia v týchto situáciách v podstate nahradí systém 

vzťahovej väzby - prestane byť dôsledkom Bowlbyho bezpeč-

nej základne a zmení sa na Steinerove psychické útočisko (167-

169). Dieťa alebo dospelý sa týmto spôsobom chráni pred zra-

niteľnosťou v sociálnych interakciách a izoluje sa do bez-vzťa-

hovej a bezkontaktnej hry a explorácie (170-172). 

Príkladom môžeme uvažovať o tom, že takýto druh koop-

tácie sa mohol v určitej miere dotknúť aj mladého Sigmunda 

Freuda. Jeho systém vzťahovej väzby mohol byť dlhodobo 

frustrovaný, pretože jeho matka nebola v jeho rannom det-

stve emočne dostupná a svoju pestúnku tiež stratil (173). Je 

možné, že jeho neuspokojený systém vzťahovej väzby povolal 

do služieb funkcie exploračného systému, pretože namiesto 

nachádzania bezpečia vo vzťahu s jeho výbušnou a domi-

nantnou matkou ho začal mladý Freud nachádzať viac vo 

svete kníh a písania (173).  

Podľa Pankseppa môžu takéto zážitky z raného detstva 

viesť k hyperaktivácii systému vyhľadávania, pomocou kto-

rého sa môžu následne kompenzovať narušené pocity seba-

hodnoty (19). Je možné, že nadmerná aktivácia exploračného 

systému sa stala dominantnou trajektóriou aj v živote Freuda. 

Zdá sa, že aj jeho manželstvo s Marthou muselo zrejme „za-

padnúť“ do jeho zvýšenej potreby explorovať. Aby Freud 

mohol pracovať a explorovať, Martha sa starala o jeho deti, 

prevádzku domácnosti, ako aj o jeho vzhľad (napr. každý deň 

mu vykladala veci na oblečenie, vyberala mu vreckovku a dá-

vala mu aj zubnú pastu na zubnú kefku (173, 174). Hoci je 

možné, že Freud nachádzal viac bezpečia a útechy v explorá-

cii psyché, než v blízkych a attachmentových vzťahoch, vďaka 

jeho výnimočne aktivovanému systému explorácie napísal 

viac ako 20 kníh a 20 000 listov a skoncipoval mnoho vý-

znamných teórií (175). 

Jedinci, ktorých systém vzťahovej väzby bol v detstve 

frustrovaný a následne nahradený systémom explorácie, alebo 

systémom hry môžu byť v neattachmentovom kontakte so 

svetom, pretože exploráciu a hru považujú za bezpečnú 

vtedy, pokiaľ v nej ostávajú separovaní a nezávislí od iných 

(169, 176). Takéto správanie býva typické pre jedincov s vy-

hýbavou vzťahovou väzbou, ktorý používajú exploráciu 

alebo hru ako obranu voči bližším interakciám a odmietnu-

tiam (72). Ich defenzívna explorácia alebo hra môže byť 

vtedy z pohľadu inej osoby (terapeuta) prežívaná ako mŕtva, 

bezkontaktná a bez-vzťahová, t. j. zameraná jedincom na sa-

mého seba, bez ko-kreovania významov a bez ko-regulova-

nia afektov vo vzťahu (169, 177). V tejto súvislosti je dôle-

žité podotknúť, že dlhodobá hyperaktivácia systému vyhľa-

dávania môže spôsobovať aj závislé a návykové správania, 

alebo viesť k mánii, obsesiám, kompulziám, bludnému mys-

leniu, paranoidným tendenciám, schizofrénii, pričom po vy-

čerpaní zdrojov tohto systému by sa mohla dostaviť anhedó-

nia a depresia (19).  

Ďalší príklad sa týka defenzívneho fungovania systému 

hry v spojení s humorom. Ak je napríklad systému vzťahovej 

väzby ako aj systému zlosti dlhodobo frustrovaný, tak tieto 

dva frustrované systémy môže niekedy čiastočne nahradiť 

systém hry (169). Ak napríklad rodič reaguje na smútok, plač, 

alebo hnev dieťaťa tak, že zavedie tichú domácnosť, odíde, 

alebo prejavy dieťaťa bagatelizuje, alebo zahanbuje, tak skú-

senosť dieťaťa by sa dala možno skoncipovať takto: „Ak sa 

rozplačem alebo nahnevám, môj rodič ma opustí alebo za-

hanbí, preto sa nebudem hnevať ani plakať“. Následne môže 

dieťa napríklad prežívať strach zo smútku alebo nahnevania, 

ktorý mu signalizuje, že by mohlo byť opustené, alebo zahan-

bené.  

Aby mohli frustrované systémy vzťahovej väzby a zlosti 

tohto dieťaťa dosiahnuť aspoň určitú formu bezpečia alterna-

tívnym spôsobom, môžu povolať do svojich služieb naprí-

klad systém hry. V takom prípade dosiahne dieťa relatívne 

bezpečie a stabilitu napríklad tak, že vysiela blízkym signály, 

že sa so svojimi smútkami a hnevmi akoby hrá – o svojom 
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potláčanom strachu, smútku, či hneve vtipkuje a smeje sa na 

nich sebaponižujúcim alebo sebaznevažujúcim spôsobom 

(176). Taktiež môže iných zabávať smiešnymi vecami na 

vlastný úkor, alebo sa môže s ostatnými smiať počas svojho 

výsmechu, alebo ponižovania. Keďže takáto hra prebieha 

v moduse „akoby,“ zvyšuje v ňom pocity stability a bezpečia: 

ak bude maskovať a bagatelizovať svoje skutočné smútky 

a hnevy prostredníctvom sebaznevažujúcej hry a humoru, tak 

nebude opustené ani zahanbené. Hoci takéto správanie zápo-

rne koreluje so seba-úctou (176), dieťa sa týmto spôsobom 

môže naučiť dosahovať aspoň nejakú formu bezpečia i za 

cenu, že sa v zraniteľných situáciách nebude môcť účinne brá-

niť, alebo že sa bude vyhýbať blízkosti vo vzťahoch (systém 

vzťahovej väzby a systém zlosti ostanú oslabnuté, či frustrované 

a systém hry ostane posilnený/hyperaktivovaný). Takýto mala-

daptívny štýl hry a humoru sa preto zrejme neopiera o bez-

pečnú základňu, ale skôr slúži ako psychické útočisko. 

3.1.2 Defenzívne fungovanie systémov zlosti a moci 

Ak je systém vzťahovej väzby v traumatickom prostredí 

silne a dlhodobo frustrovaný, tak niektoré funkcie systému 

zlosti a systému moci môžu byť kooptované takým spôso-

bom, že zneužívané alebo zanedbávané dieťa začne trauma-

tizujúcich rodičov kontrolovať a riadiť ponižujúcim, trestajú-

cim, zahanbujúcim, panovačným, alebo tyranizujúcim spô-

sobom (22, 108, 178). Ak rodičia takéto deti vnímajú ako vý-

bušné, mocné a zlé a voči ich dominantným, agresívnym 

a averzívnym prejavom majú tendenciu zaujať submisívny 

postoj, tak u takých detí môžu vedome či nevedome podporiť 

rozvoj kontrolujúco-trestajúcich stratégií (166). V tejto sú-

vislosti stojí za zmienku, že dlhodobá aktivácia systému zlosti 

môže viesť napríklad k chronickej iritabilite, explozívnym, 

manickým alebo narcistickými poruchám (19, 76).  

U takýchto jedincov sa ich self môže identifikovať s úlo-

hou dozorcu alebo perzekútora, ktorý je vo vzťahoch domi-

nantný a agresívny, pričom trestá alebo explicitne kritizuje 

akékoľvek odchýlky od organizácie, poriadku, či poslušnosti 

(166, 179). Pre hyperaktivovaný systém moci môže byť ty-

pické aj to, že jedinec sa o iných menej stará, pričom svoje 

mocenské a exploitatívne správanie legitimizuje (78). Tento 

jedinec sa vo svojej traumatizujúcej rodine mohol totiž nau-

čiť tomu, že bezpečie mu neposkytne prijímanie a utišovanie 

vo vzťahu (systém vzťahovej väzby mu nepomohol), ale moc 

a dôsledné kontrolovanie stabilného systému určitých hodnôt 

(systém moci mu pomohol). Niektorí jedinci, u ktorých sa 

v detstve rozvinulo takéto dominantné správanie, môžu 

v spoločnosti neskôr udržiavať alebo dosahovať svoju stabi-

litu, status a bezpečie sofistikovanejším spôsobmi, pomocou 

ktorých svoje skutočné mocenské a kontrolujúce stratégie 

a nespracované traumy zakrývajú pod dôsledne vypracovanú 

masku morálky, altruizmu, disciplíny alebo zdravého rozumu 

(180, 181). 

3.1.3 Defenzívne fungovanie systému starostlivosti 

Alternatívnou stratégiou prežitia v traumatizujúcich pro-

strediach charakterizovaných dezorganizovanou vzťahovou 

väzbou, alkoholizmom, alebo disfunkčnou domácnosťou, 

môže byť aktivácia systému starostlivosti ako i submisívnych 

funkcií systému sociálnej hierarchie: dieťa prevezme nad do-

mácnosťou kontrolu prostredníctvom podriadenosti, zvýše-

nej opatery a starostlivosti o bezmocných a neefektívnych ro-

dičov (108, 182). Ak rodičia dlhodobo tolerujú alebo podpo-

rujú dieťa v tom, aby invertovalo (obrátilo naopak) normálnu 

interaktívnu starostlivosť rodič-dieťa, môžu u týchto detí pod-

poriť rozvoj kontrolujúco-opatrovateľských stratégií (166, 179). 

U takýchto jedincov sa môže ich self identifikovať s úlo-

hou záchrancu (166), ktorého správanie je charakterizované 

prehnanou zodpovednosťou a starosťou o zdravie a blaho 

blízkych osôb, inhibovanou agresivitou, kompulzívnym 

alebo vnucujúcim pomáhaním, patologickým altruizmom, 

nadmernou spoluprácou alebo poslušnosťou (166, 183, 184). 

Z týchto dôvodov ich môže priťahovať charita, cirkev, alebo 

iné pomáhajúce profesie. Niektorí z nich sa môžu chcieť stať 

liečiteľmi, psychológmi alebo psychoterapeutmi, aby mohli 

vedome či nevedome unikať pred vlastnou neistotou a zrani-

teľnosťou v attachmentových vzťahoch (24, 71, 185). Na 

účely tejto stratégie môže byť kooptovaný aj systém vyhľadá-

vania, ktorý týmto „pomáhačom“ pomáha vyhľadávať (alebo 

manipulatívne kreovať) situácie a osoby, ktoré prijmú ich po-

moc a starostlivosť. V rámci tejto stratégie sa však ich pocit 

seba-hodnoty a seba-účinnosti môže stať závislým od posky-

tovania účinnej pomoci, čo môže viesť k vyčerpaniu, depresii 

a iným psychopatológiám (183).  

3.1.4 Defenzívne fungovanie systému kooperácie 

Ak je dieťa traumatizované a nemôže dosiahnuť bezpečie 

prostredníctvom systému vzťahovej väzby, alternatívnym 

zdrojom bezpečia sa pre neho môže stať aj systém kooperácie 

(166). Ak však takáto kooperácia vedie vo vzťahu s rodičom 

k strate autonómie, závislosti a nemožnosti improvizovať, 

tak sa môže stať patologickou (184, 186). Kooperácia, ktorá 

funguje dlhodobo viac ako defenzívne útočisko a nie ako slo-

bodná základňa, môže v jedincovi rozvíjať depresívne, obse-

sívne a manické symptómy a poruchy, ktoré môžu byť cha-

rakterizované nadmernou spoluprácou, patologickou formou 

empatie a altruizmu (184, 187), automatickou poslušnosťou, 

alebo patologickými pocitmi viny (184, 188, 189). Nadmerné 

dôverovanie a spolupracovanie s dobrým úmyslom pomáhať 

síce môže jedincovo poskytovať vo vzťahoch relatívne pocity 

hodnoty a bezpečia, avšak v skutočnosti sa môže takýto jedi-

nec stávať zraniteľnejším, využiteľnejším a zneužiteľnejším 

(187) z dôvodu, že má inhibované iné dôležité systémy (napr. 

systém zlosti, alebo systém moci). 

3.1.5 Defenzívne fungovanie systému sociálnej  

hierarchie 

V niektorých situáciách môže frustrovaný systém vzťaho-

vej väzby privolať na pomoc funkcie systému hierarchie (22), 

ktorý má mnohé spoločné funkcie so systémom moci alebo so 

averzívneho systému. Ak systém vzťahovej väzby nefunguje 

dlhodobo optimálne, jedinec sa môže naučiť tomu, že ak sa 

bude chronicky správať chorľavo, bezmocne alebo menej-

cenne, tak u starostlivého druhého vyvolá empatiu a opatro-

vateľské správanie za účelom regulovania vlastného distresu 

a dosiahnutia svojich potrieb. Takéto sekundárne zisky môžu 

viesť nielen k závislosti od vzťahov, ale zároveň sa môžu stať 

aj nástrojom na ich manipuláciu a vykorisťovanie (87, 190). 

3.1.6 Defenzívne fungovanie sexuálneho systému 

Trauma alebo dezorganizácia vzťahovej väzby môže spô-

sobiť disfunkčnú aktiváciu iných motivačných systémov. 

Frustrovaný systém vzťahovej väzby môže za účelom znižo-

vania distresu a dosahovania bezpečia kooptovať napríklad 
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sexuálny systém. Ak sa chce jedinec napríklad vyhnúť rôz-

nym nebezpečenstvám (napr. zahanbeniu) v blízkych a intím-

nych (attachmentových) vzťahoch, môže preferovať po-

vrchné sexuálne vzťahy s viacerými partnerkami (166, 179). 

Z promiskuitného, rýchleho a povrchného sexu sa môže stať 

únik pred hlbšou intimitou vo vzťahoch (191, 192); z nad-

mernej masturbácie sa môže stať regulácia pocitov nízkej 

seba-hodnoty, samoty, hanby či úzkosti (193-195).  

Ak je systém vzťahovej väzby frustrovaný, tak nielenže 

môže povolať do služieb sexuálny systém, ale ešte aj systém 

vyhľadávania, ktorý môže sexuálny systém, vo svojom pôso-

bení ešte viac posilniť. To môže viesť k disregulácii sexuál-

neho systému, čo sa môže prejaviť antisociálnym správaním, 

nevhodnými sexuálnymi návrhmi, alebo mocensko-predátor-

ským stalkingom, alebo prenasledovaním vytúžených sexu-

álnych objektov (19). Spolupráca sexuálneho systému, sys-

tému slasti systému a vyhľadávania môže natoľko zosilnieť, 

že začneme bažiť a horlivým a závislým spôsobom získavať 

pôžitky nielen sexuálnym ukájaním, ale aj prejedaním, fajče-

ním či užívaním návykových látok (19). 

3.1.7 Využitie kooperatívneho systému pri  

traumatizovaných jedincoch s frustrovanou  

a dezorganizovanou vzťahovou väzbou 

V súvislosti s pacientmi, ktorých vzťahová väzba je cha-

rakterizovaná rôznymi dezorganizáciami (napr. disfunkciami 

systému vzťahovej väzby, systému starostlivosti, sexuálneho 

systému, systému zlosti alebo systému sociálnej hierarchie) 

majú adaptačné vlastnosti motivačných systémov pre psy-

choterapiu osobitný význam. Attachmentový vzťah by to-

tiž u takýchto traumatizovaných pacientov mohol oživiť a ak-

tivovať ohrozujúce vzťahové zážitky. Ak však s takýmito pa-

cientmi nemôžeme na počiatku terapie vybudovať Bowlbyho 

bezpečný prístav a základňu, ako inak môžeme dosiahnuť 

efektívnu spoluprácu a bezpečie?  

Podľa Liottiho môžeme vďaka adaptačným vlastnostiam 

motivačných systémov povolať do služieb iné pro-sociálne 

motivačné systémy, ktoré neoživia dezorganizované stratégie 

alebo traumatické zážitky (166). Využiť môžeme predovšet-

kým kooperatívny systém, pretože klientova potreba spolup-

racovať sa líši od attachmentovej potreby: je zameraná na 

spoluprácu a stanovenie si spoločných cieľov. V tejto súvis-

losti si môže terapeut s klientom odsúhlasovať dôverné úlohy 

a dohadovať jasné, flexibilné a konzistentné terapeutické hra-

nice (123). Alternatívne alebo paralelne môžeme využiť in-

tersubjektívny systém a zamerať sa na potreby zrkadlenia 

a mentalizovania (predstavovanie si iných ako bytostí s túž-

bami, zámermi a mentálnymi stavmi, ktoré sa podobajú na 

moje vlastné) (196). Využitím kooperatívneho a intersubjek-

tívneho systému môžeme preto dosiahnuť určité formy bez-

pečia bez toho, aby sme predčasne aktivovali systém vzťaho-

vej väzby (123). V tejto súvislosti je dôležité konštatovanie, 

že nielen attachmentové, ale aj kooperatívne a intersubjek-

tívne mechanizmy môžu vytvoriť alebo zvýšiť pocity bezpe-

čia (141, 197), nádeje a dôvery (25, 123). 

 

 

 

3.2 Kontaminovanie systému explorácie  

a starostlivosti 

Výchova rodiča alebo práca psychoterapeuta je za opti-

málnych podmienok v značnej miere produktom systému ex-

plorácie, ktorý však môže byť niekedy kooptovaný akýmkoľ-

vek iným systémom (162). Ak je napríklad exploračný sys-

tém nebadane povolaný do služieb systému zlosti, tak môže 

byť pre rodiča/terapeuta ťažké zotrvávať v empatickom nala-

dení na svet dieťaťa/klienta. Explorácia vtedy prestáva byť 

primárnou motiváciou rodiča/terapeuta a svet dieťaťa/klienta 

prestáva byť skúmaný z perspektívy dieťaťa/klienta (neve-

domý averzívny protiprenos). Ak si v tomto prípade rodič/te-

rapeut neuvedomí, že jeho exploračný systém bol kooptovaný 

systémom zlosti, môže napríklad explicitne alebo implicitne 

nevhodným spôsobom konfrontovať dieťa/pacienta alebo ho 

obviňovať z rezistencie, či nedostatku spolupráce. Bez toho, 

aby si to uvedomoval, môže v službách svojho systému zlosti 

interpretovať „rezistentné“ alebo „nekooperatívne“ správanie 

dieťaťa/klienta a v dôsledku toho ho môže nevedome odsta-

viť na „druhú koľaj“ (162). 

Ďalším príkladom môžu byť nedostatočne spracované 

traumatické zážitky rodičov/terapeutov, ktoré môžu neve-

dome aktivovať rôzne defenzívne motivačné systémy, ktoré 

ovládnu alebo kontaminujú systém starostlivosti. V týchto prí-

padoch sa môžu rodičia/terapeuti napríklad nadmerne zaobe-

rať vzťahovými rizikami (napr. agresiou, separáciou, sexuali-

záciou, opustením, pomocou) alebo tým, že o ich deti/klientov 

nie je dostatočne dobre postarané, alebo že ich snahy 

deti/klienti nedostatočne chápu (ich deťmi/klientmi) (198). 

Systém starostlivosti môže byť v takýchto prípadoch charak-

terizovaný vnucovaním pomoci, zámenou rolí, sexualizáciou 

interakcií, alebo agresiou (166, 183). 

 

3.3 Frustrovaný systém zlosti a defenzívne 

fungovanie systému sociálnej hierarchie 

Ak je systém zlosti frustrovaný, môže byť za určitých 

okolností nahradený niektorými funkciami systému sociálnej 

hierarchie. Ak napríklad dieťa prežíva v konkurenčnom pro-

stredí opakovane prehry, výsmech alebo potupujúce porážky, 

jeho systém zlosti môže byť natoľko neuspokojený, že povolá 

do služieb systém sociálnej hierarchie (87, 137). Pomocou 

tohto systému môže dieťa nachádzať psychické útočisko na-

príklad v tom, že sa u neho rozvinie nedobrovoľné poraze-

necké správanie a akceptácia nižšieho sociálneho postavenia 

(199). Takáto sociálna stratégia sa stane „bezpečnou,“ pre-

tože v konkurenčných vzťahoch zabezpečuje dieťaťu aspoň 

určitý spoločenský status a prijatie. Frustrované agonistické, 

zlostné, averzívne a konkurenčné potreby však môžu po-

stupne prerásť do submisívneho (depresívno-úzkostného) 

správania alebo sociálnej izolácie (75, 87, 199, 200). 

 

3.4 Frustrovaný systém strachu a defenzívne 

fungovanie iných systémov 

V niektorých prípadoch môže byť systém strachu frustro-

vaný takým spôsobom, že povolá do svojich služieb nielen 

systém sociálnej hierarchie, ale aj rôzne sociálne, emocio-

nálne či sexuálne funkcie iných systémov. Ak napríklad žene, 
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ktorú prepadne zlodej, neposlúžia funkcie systému strachu 

(napr. stuhnutie, útek, zamrznutie), žena môže násilníkovi 

ukázať svoju ochotu ponúknuť sa ako sexuálny objekt, aby 

tým násilníka spacifikovala a ocitla sa aspoň v relatívnom 

bezpečí (201). Pri opakovanej frustrácii systému strachu však 

môžu funkcie strachu prerásť do submisívneho správania, 

ktoré vysiela signál, že ten druhý je mocný a dominantný. Ak 

systém strachu nemôže fungovať optimálne, môže podnietiť 

aj rozvoj rôznych fóbií a generalizovaných úzkostných po-

rúch (19). 

Ak ide o traumatické udalosti, bezmocný jedinec môže 

natoľko stratiť kontrolu, že v záujme zachovania relatívneho 

bezpečia traumatické zážitky a emócie vytesní alebo diso-

ciuje (202). Trauma môže následne doslovne zmeniť fungo-

vanie mozgu a iných motivačných systémov (19). V dô-

sledku traumy môže byť napríklad senzitizovaný alebo de-

senzitizovaný nielen systém strachu, ale aj systém žiaľu, sys-

tém zlosti, prípadne iné systémy (19).  

Traumatizovanie môže napríklad zmeniť sexuálny systém 

tak, že z pôžitku sa stane bolesť a z bolesti pôžitok (203). To 

môže niekedy doviesť traumatizovaného jedinca k maso-

chizmu („ak ma iní trestajú, môžem mať hodnotu, čo ma 

môže aj vzrušovať“) alebo k prostitúcii („ako prostitútka sa 

môžem cítiť viac nažive a užitočná“)(204). 

Trauma môže zmeniť aj fungovanie systému vyhľadáva-

nia. Traumatizovaný jedinec sa môže napríklad naučiť vy-

hľadávať neisté vzťahové väzby, pretože práve tie mu priná-

šajú subjektívne pocity „pôžitku“ alebo „bezpečia.“ Môže 

mať napríklad pocit, že jeho self je akoby „nažive“ práve po-

čas prežívania určitého ohrozenia, nepohody, či bolesti (205). 

Z tohto dôvodu môže vyhľadávať rizikové a nebezpečné ak-

tivity alebo traumatizujúce situácie (vojenské misie, ex-

trémne športy, kradnutie, prostitúciu), pretože počas týchto 

aktivít získava nad svojimi vystesnenými a disociovanými 

emóciami viac kontroly, ako keď prežíval vytesnenú traumu 

(206-208). Niektorí traumatizovaní jedinci môžu preto preží-

vať relatívne „bezpečie“ práve vtedy, keď sú ich defenzívne 

stratégie aktivované a prežívajú určitú formu nepohody 

a ohrozenia. 

 

Vyššie-uvedené príklady ilustrujú, že mnohoraké formy 

a podoby bezpečia možno v rôznych podmienkach dosaho-

vať rozmanitými interakciami a adaptáciami motivačných 

systémov. Zdá sa, že ľudský organizmus uprednostňuje za 

všetkých okolností akúkoľvek formu bezpečia a homeostázy, 

bez ohľadu na to, či je výsledná psychosociálna stratégia pre 

jedinca z dlhodobého hľadiska prospešná alebo nie.  

 

ZÁVER 

Zdá sa, že bezpečie funguje podobne ako väzivo alebo 

centrálne stredisko homeostázy, ktoré podľa potreby povo-

láva do svojich služieb všetky motivačné systémy s cieľom 

zabezpečenia prežitia, regenerácie a rastu organizmu. S feno-

ménom bezpečia je previazaná nielen homeostáza, ale aj mo-

zog, nervový systém, obranné mechanizmy ako aj funkcie 

všetkých motivačných systémov. 

Keď sa ocitneme v nebezpečí, izolácii, neistote, utrpení, 

vzrušení, strese alebo napätí, tak tento nepriaznivý stav oka-

mžite povoláva motivačné systémy k tomu, aby vyhľadávali, 

ochraňovali a zabezpečovali bezpečie. V tejto súvislosti by 

sa dalo usúdiť, že spoločným cieľom systému smútenia žiaľu, 

systému vzťahovej väzby, systému zlosti, averzívneho sys-

tému. agonistického systému, systému strachu, systému moci, 

systému sociálnej hierarchie, systému slasti, alebo sexuál-

neho či senzuálneho systému je dosiahnuť alebo ochrániť ur-

čitú formu a hladinu bezpečia prostredníctvom telesnej, afek-

tívnej a senzorickej homeostázy, a to akýmkoľvek spôso-

bom, ktorý si vyžiada príslušná situácia. V týchto situáciách 

je pre nás bezpečie ako cieľ, spása, obrana, útočisko a zá-

chrana, ktorú vyhľadávame a zachovávame. Prípadne ho mô-

žeme vnímať ako bezpečný prístav, vďaka ktorému vieme, že 

sa máme v prípade núdze kam vrátiť. V tomto význame je 

toto ochranne ladené bezpečie prežívané ako akýkoľvek druh 

úľavy či sekundárneho zisku, ktorý vyhľadávame, aby sme 

mohli prežiť, nasýtiť sa alebo redukovať napätie a distres. 

Keď sme v bezpečných vzťahoch a skupinách, v ktorých 

sa utišujeme, regenerujeme a zotavujeme, tak bezpečie mô-

žeme prirodzeným spôsobom načerpávať a udržiavať. Tý-

mito úlohami je poverený predovšetkým systém starostli-

vosti, systém opatrovania, systém seba-utišovania, koopera-

tívny systém, recipročný systém, afiliatívny systém a intersub-

jektívny systém, ktoré môžeme spolu so systémom vzťahovej 

väzby považovať za hlavné pramene bezpečia. V týchto situ-

áciách je pre nás toto bezpečie (prípadne zvnútornené inter-

personálne zážitky vo forme intrapsychického bezpečia) ako 

zdroj lásky, hrejivý vnútorný hlas, vrúcny domov, alebo oáza, 

v ktorej sa upokojujeme, utišujeme a uvlastňujeme, alebo 

ako sanatórium, zotavovňa alebo liečebňa, v ktorej sa uzdra-

vujeme a odpočívame. V tomto zmysle je toto interperso-

nálne alebo intrapsychické bezpečie ako zdravá výživa, ktorá 

je zdrojom životodarných a liečivých vitamínov a minerálov. 

Keď sme načerpali dostatok bezpečia, tak sa v nás akti-

vuje systém vyhľadávania, systém explorácie, systém hry, 

ako aj rôzne sociálne funkcie Začíname sa sociálne angažo-

vať, hráme sa, zvedavo explorujeme okolie, a za účelom zís-

kania nových zdrojov a poznatkov ochotne vstupujeme aj do 

neistých a neznámych oblastí. V týchto situáciách nám toto 

bezpečie slúži ako sprievodné svetlo, pomocou ktorého viac 

vidíme, ako kompas, pomocou ktorého sa orientujeme, ako 

Ariadnina niť, ktorá nás chráni pred stratením, ako maják, 

pomocou ktorého zisťujeme, kde sme my a kde je nebezpe-

čie, alebo ako bezpečná základňa, z ktorej môžeme vyrážať 

na dobrodružné výpravy, počas ktorých môžeme skúmať 

seba, iných a svet. Prípadne môže byť platformou, na ktorej 

sa hráme, trénujeme, rastieme a budujeme odolnejšie a so-

ciálnejšie verzie samých seba. V tomto zmysle je toto hravé 

či exploratívne ladené bezpečie ako palivo alebo pohonná 

látka, ktorá nám dodáva dôveru a energiu do rôznych činností 

a podporuje náš rast. 

Ak však nie je možné, aby sme dostatok bezpečia vyhľa-

dávali, načerpávali alebo udržiavali prirodzenými spôsobmi, 

naše motivačné systémy sa adaptujú na okolnosti a vytvoria 

medzi sebou nové interakcie, ktoré im pomôžu docieliť aspoň 

relatívne stavy a pocity „alternatívneho“ alebo „defenzív-

neho“ bezpečia. V týchto ťažkých situáciách hľadáme a za-

chovávame akýkoľvek druh bezpečia, bez ohľadu na to, ako 
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zdravé, alebo nezdravé to pre nás môže byť. Dalo by sa usú-

diť, že naše frustrované motivačné systémy nemajú vtedy 

vzhľadom na nepriaznivé okolnosti na výber: organizmus 

vtedy môže docieliť určitú telesnú, afektívnu a senzorickú 

homeostázu iba tak, že frustrované systémy zmenia za po-

moci rôznych obranných mechanizmov svoje prirodzené fun-

govanie, alebo kooptujú do svojich činností iné systémy.  

Výsledné fungovanie motivačných systémov môže byť 

sprevádzané rôznymi obranami, pomocou ktorých je možné 

dosiahnuť relatívne formy bezpečia v rôznych disfunkčných 

rodinných a sociálnych prostrediach. Izolovaná hra a explo-

rácia môže pacientovi slúžiť ako útočisko, ktoré ho chráni 

pred nepredvídateľnosťou, zraniteľnosťou alebo intrúziou vo 

vzťahoch. Promiskuitný vzťah a povrchný sex môžu byť úni-

kom pred zahanbujúcimi skúsenosťami s intimitou. Poraze-

necké správanie s nízkym sociálnym statusom môžu byť spô-

sobom, ako sociálne prežiť v neadekvátne konkurenčných 

prostrediach. Podriadenosť a vyhýbanie sa konfrontáciám 

môžu byť ochranou pred vzťahmi, ktoré sú charakterizované 

výbušnosťou, obviňovaním, zahanbovaním, a trestaním. Vy-

korisťovanie a riadenie iných pomocou moci, kontroly či za-

strašovania môže byť cestou, ako zaviesť stabilný systém do 

chaotického a dezorganizovaného prostredia. Patologický al-

truizmus a empatia, ktoré môžu maskovať skrytý narcizmus, 

môžu mať za cieľ prevziať kontrolu nad slabými, neempatic-

kými, alebo bezmocnými rodičmi a získať tak aspoň relatívne 

pocity uznania a hodnoty. Nadmerná starostlivosť o iných 

môže byť únikom pred intimitou a zraniteľnosťou v blízkych 

vzťahoch, ktoré by mohli reaktivovať neúnosné a neznesi-

teľné zážitky z minulosti (napr. neriešiteľné hrozby, zúfalosť, 

alebo bezmocnosť) (108, 179). Zdá sa, že spoločným cieľom 

všetkých týchto alternatívnych motivačných stratégií je vy-

sporiadať sa s rôznymi napätiami, frustráciami, hrozbami 

a neistotami. 

Motivačné systémy v prvom rade zabezpečujú, aby sme 

prirodzenými spôsobmi vyhľadávali, načerpávali a udržia-

vali homeostázu a bezpečie. Ak však nemôžeme dosahovať, 

načerpávať alebo udržiavať bezpečie prirodzenými spô-

sobmi, tak enormné adaptačné vlastnosti motivačných systé-

mov docielia, aby sme v sprievode rôznych psychologických 

obrán mohli vyhľadávať, načerpávať a udržiavať iné formy, 

podoby a stupne bezpečia - alternatívnym (neprirodzeným) 

využitím motivačných systémov - bez ohľadu na to, či je to 

pre nás dlhodobo zdravé/nezdravé, funkčné/disfunkčné alebo 

adaptatívne/maladaptívne. 
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AC 75, 150
trazodóniumchlorid

•  Silné antidepresívum1, antidepresívna účinnosť 
 potvrdená viacerými klinickými štúdiami2, 3, 5

•  Anxiolytický účinok1, 3, 4, 5 bez vzniku závislosti1

•  Obnova fyziologického spánku1, 4

•  Úprava sexuálnych dysfunkcií1, 2, 4

•  Priaznivé účinky na nervové štruktúry 
 zodpovedné za bolesť1

•  Dobrá znášanlivosť3, 4, 5

•  Bez nárastu hmotnosti2, 3, 4

•  Bez anticholínergických  
 a extrapyramídových účinkov1

•  Na rozdiel od SSRI neindukuje  
 syndróm apatie3

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
TRITTICO AC 75, TRITTICO AC 150, tablety s riadeným uvoľňovaním
Zloženie: Jedna tableta TRITTICO AC 75 obsahuje 75 mg trazodóniumchloridu. Jedna tableta TRITTICO AC 150 obsahuje 150 mg trazodóniumchloridu. Indikácie: Liečba depresií rôznej etiológie, vrátane typov sprevádzaných anxietou, poruchami spánku a sexuálnymi 
dysfunkciami neorganického pôvodu. Dávkovanie a spôsob podávania: Liek je indikovaný len dospelým pacientom. Dávkovanie: Dospelí: 75 – 150 mg/deň (ľahšie a stredné formy depresie) sa má podávať v jednej dávke večer pred spaním. Dávka sa môže zvýšiť až na 
300 mg/deň (stredne závažné formy depresie) s tým, že sa rozdelí na dve podania, najlepšie popoludní a večer. V ambulantnej praxi je maximálna denná dávka 400 mg, u hospitalizovaných pacientov 600 mg Pri liečbe sexuálnej dysfunkcie zapríčinenej depresívnym ochorením 
sa odporúča dávka 150 – 200 mg denne. Starší a oslabení pacienti: U pacientov vo veľmi vysokom veku alebo u oslabených pacientov je odporúčaná začiatočná dávka znížená na 100 mg denne. Pediatrická populácia: Neodporúča sa používať u detí a dospievajúcich vo veku do 
18 rokov z dôvodu nedostatku údajov o bezpečnosti. Porucha funkcie pečene: Opatrnosť je potrebná pri predpisovaní lieku pacientom s poruchou funkcie pečene, zvlášť v prípade ťažkej poruchy funkcie pečene. Porucha funkcie obličiek: Pri predpisovaní lieku pacientom s ťažkou 
poruchou funkcie obličiek je potrebná opatrnosť. Spôsob podávania: Tablety majú deliace ryhy, čo umožňuje upraviť dávkovanie podľa individuálnej potreby pacienta. TRITTICO AC sa môže užívať na prázdny alebo plný žalúdok a v terapeutických cykloch s dĺžkou trvania najmenej 
1 mesiac. Pri vysadzovaní liečby sa má denná dávka znižovať postupne, aby sa minimalizoval výskyt abstinenčných príznakov. Kontraindikácie: Precitlivenosť na trazodón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku, intoxikácia alkoholom a hypnotikami, akútny infarkt 
myokardu. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Použitie u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov: Trazodón sa nemá používať u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov. Samovražedné správanie a hostilita sa pozorovali v klinickej štúdii u detí a dospievajúcich 
liečených antidepresívami častejšie ako u tých, ktorí dostávali placebo. Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie: Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy, a preto majú byť pacienti 
starostlivo sledovaní počas liečby. Na minimalizáciu potenciálneho rizika pokusov o samovraždu, predovšetkým na začiatku liečby, sa má v každej situácii predpisovať len najmenšie množstvo trazodónu. Starostlivé dávkovanie a pravidelné sledovanie sa odporúča u pacientov 
s epilepsiou, poruchou funkcie pečene alebo obličiek, poruchou srdca a srdcovej činnosti, hypertyreoidizmom, poruchami močenia ako je hypertrofia prostaty, akútnym glaukómom so zatvoreným uhlom a zvýšeným vnútroočným tlakom. Ak sa u pacienta vyskytne žltačka, liečba 
sa musí ukončiť. Pri podávaní antidepresív pacientom so schizofréniou alebo inými psychotickými poruchami môže dôjsť k zhoršeniu psychotických príznakov. Paranoidné myšlienky sa môžu zintenzívniť. Počas liečby trazodónom sa depresívna fáza môže zmeniť z manicko-
depresívnej psychózy na manickú fázu. V takom prípade sa podávanie trazodónu musí ukončiť. Interakcie ako sérotonínový syndróm/malígny neuroleptický syndróm boli popísané v prípade súbežného užívania iných sérotonergicky pôsobiacich látok. Pretože agranulocytóza sa 
môže klinicky prejavovať príznakmi podobnými chrípke, bolesťou hrdla a horúčkou, v takých prípadoch sa odporúča kontrolovať hematologické parametre. Starší pacienti: U starších pacientov sa môžu častejšie vyskytnúť ortostatická hypotenzia, ospalosť a iné anticholínergické 
účinky trazodónu. Starostlivo sa majú zvážiť možné aditívne účinky súbežne užívaných liekov, ako sú iné psychotropné lieky alebo antihypertenzíva. Neexistuje žiadny dôkaz, že trazodóniumchlorid je návykový. Tak ako pri iných antidepresívach sa veľmi zriedkavo hlásili prípady 
predĺženia QT intervalu. Tak ako iné liečivá s alfa-adrenolytickým účinkom, aj trazodón bol veľmi zriedkavo spájaný s priapizmom. Pacienti, u ktorých sa vyvíja suspektná nežiaduca reakcia, majú trazodón ihneď vysadiť. Interferencia s laboratórnym vyšetrením moču Pri použití 
imunologických skríningových testov na drogy v moči môže skrížená reaktivita medzi metabolitom trazodónu m-CPP a štrukturálne podobným MDMA spôsobiť falošne pozitívny výsledok na amfetamín. Gravidita: Opatrnosť je potrebná pri predpisovaní lieku tehotným ženám. 
Keď sa trazodón užíva až do pôrodu, treba sledovať novorodencov, či sa u nich nevyskytnú abstinenčné príznaky. Vedenie vozidiel: Pacientov treba upozorniť aby neviedli vozidlá a neobsluhovali stroje, kým si nebudú istí, že sa u nich neprejavuje ospalosť, sedácia, závrat, stavy 
zmätenosti alebo rozmazané videnie. Interakcie: Môžu sa zosilniť sedatívne účinky antipsychotík, hypnotík, sedatív, anxiolytík a antihistaminík; v takých prípadoch sa odporúča zníženie dávkovania. Metabolizmus antidepresív sa zrýchľuje v dôsledku hepatálnych účinkov 
perorálnych kontraceptív, fenytoínu, karbamezapínu a barbiturátov. Cimetidín a niektoré iné antipsychotiká inhibujú metabolizmus antidepresív. Inhibítory CYP3A4 - môžu spôsobiť podstatné zvýšenie plazmatickej koncentrácie trazodónu, ak je to možné, má sa zabrániť 
súbežnému podávaniu. Karbamazepín - súbežné podávanie vedie k zníženým plazmatickým koncentráciám trazodónu. Tricyklické antidepresíva - súbežnému podávaniu sa má zabrániť. IMAO - použitie trazodónu s IMAO alebo v priebehu 2 týždňov po ukončení ich užívania sa 
neodporúča, ako ani podávanie IMAO v priebehu 1 týždňa po ukončení liečby trazodónom. Fenotiazíny - pri súbežnom použití sa pozorovala závažná ortostatická hypotenzia. Anestetiká/myorelaxanciá - je potrebná opatrnosť. Alkohol - počas liečby trazodónom sa má vyhnúť 
konzumácii alkoholu. Levodopa - antidepresíva môžu zrýchľovať metabolizmus levodopy. Iné lieky: Súbežné užívanie trazodónu s liekmi, o ktorých je známe že predlžujú QT interval, môže zvyšovať riziko ventrikulárnych arytmií, vrátane torsade de pointes. Nežiaduce účinky: 
Počas liečby trazodónom alebo v krátkom čase po ukončení liečby sa hlásili prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania. Ostatné nežiaduce účinky, z ktorých niektoré sa bežne hlásia aj v prípadoch neliečenej depresie, sa hlásili s neznámou frekvenciou výskytu.
Obsah balenia: TRITTICO AC 75: 30 tabliet, TRITTICO AC 150: 60 tabliet. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Palachovo náměstí 5, 625 00 Brno, 
Česká republika. Dátum revízie textu: november 2020.

Prosím, preštudujte si úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
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ÚČINNOSŤ V LIEČBE SCHIZOFRÉNIE S MINIMÁLNOU ZÁŤAŽOU METABOLIZMU  1 

(lurazidón) tablety
18,5 mg | 37 mg | 74 mg

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety, Latuda 37 mg filmom obalené tablety, Latuda 74 mg filmom obalené tablety 
Zloženie: Každá filmom obalená tableta obsahuje 18,6 mg, 37 mg alebo 74 mg lurazidónu (vo forme lurazidóniumchloridu). Indikácie: Latuda je indikovaná dospelým a dospievajúcim vo veku 13 rokov 
a starším. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná úvodná dávka je 37 mg lurazidónu raz denne. Zvýšenie dávky má byť založené na úsudku lekára a pozorovanej klinickej reakcii. Dospelí: Liek 
je účinný v dávkovom rozsahu 37 až 148 mg raz denne. Maximálna denná dávka nemá prekročiť 148 mg. Pediatrická populácia: Liek je účinný v dávkovom rozsahu 37 až 74 mg jedenkrát denne. Maximál-
na denná dávka nemá prekročiť 74 mg. U dospievajúcich má lurazidón predpisovať odborník na pediatrickú psychiatriu. Úprava dávky vzhľadom na interakcie: Odporúčaná úvodná dávka je 18,5 mg a ma-
ximálna dávka lurazidónu nemá prekročiť 74 mg jedenkrát denne v kombinácii so stredne silnými inhibítormi CYP3A4. Pri prechode na iný, vhodnejší antipsychotický liek, je potrebný dohľad klinického leká-
ra vzhľadom na odlišné farmakodynamické a farmakokinetické profily antipsychotických liekov. Keďže starší pacienti môžu mať zníženú funkciu obličiek, môže byť potrebná úprava dávky podľa stavu 
funkcie obličiek. Opatrnosť je potrebná pri liečbe pacientov vo veku 65 rokov a viac s vyššími dávkami lurazidónu. Poškodenie obličiek: U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek, so zá-
važnou poruchou funkcie obličiek a s ochorením obličiek v poslednom štádiu sa odporúča úvodná dávka 18,5 mg a maximálna dávka nemá prekročiť 74 mg raz denne. Lurazidón sa nemá používať 
u pacientov s ESRD, ak potenciálne prínosy neprevyšujú potenciálne riziká. Poškodenie pečene: Úprava dávky sa odporúča v prípade pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene a so zá-
važnou poruchou funkcie pečene. Odporúčaná úvodná dávka je 18,5 mg. Maximálna denná dávka u pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene nemá prekročiť 74 mg a u pacientov so 
závažnou poruchou funkcie pečene nemá prekročiť 37 mg jedenkrát denne. Spôsob podávania: Tablety sa užívajú sa raz denne spolu s jedlom každý deň v rovnakom čase. Kontraindikácie: Precitli-
venosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Súbežné podávanie silných inhibítorov CYP3A4 a silných induktorov CYP3A4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Zlepšenie 
klinického stavu pacienta počas antipsychotickej liečby môže trvať niekoľko dní až niekoľko týždňov. Pacienti musia byť počas tohto obdobia pozorne sledovaní. Samovražedné správanie: Pri antipsycho-
tickej liečbe je potrebný pozorný dohľad nad vysokorizikovými pacientmi. Lekári musia pri predpisovaní lurazidónu pacientom s Parkinsonovou chorobou zvážiť riziká v porovnaní s prínosmi. V klinických 
štúdiách u dospelých so schizofréniou, bol pozorovaný zvýšený výskyt EPS po liečbe lurazidónom v porovnaní s placebom. Ak sa objavia prejavy a symptómy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť vysa-
denie všetkých. Je potrebná opatrnosť pri predpisovaní lieku pacientom so známym kardiovaskulárnym ochorením alebo s rodinnou anamnézou predĺženia intervalu QT, hypokaliémiou a pri súbežnom použi-
tí s inými liekmi, o ktorých sa predpokladá, že predlžujú interval QT. Používajte s opatrnosťou u pacientov s anamnézou záchvatov alebo s inými stavmi, ktoré potenciálne znižujú prah záchvatov. Bol 
hlásený výskyt neuroleptického malígneho syndrómu pri používaní lurazidónu charakterizovaný hypertermiou, svalovou rigiditou, autonómnou nestabilitou, zmenou vedomia a zvýšenou sérovou hladinou 
kreatínfosfokinázy. K ďalším príznakom môže patriť myoglobinúria (rabdomyolýza) a akútne zlyhanie obličiek. V tomto prípade sa má lurazidón vysadiť. V metaanalýze klinických skúšaní mali starší 
pacienti s demenciou liečení inými atypickými antipsychotikami zvýšené riziko mortality v porovnaní s placebom. Používajte s opatrnosťou u starších pacientov s demenciou, u ktorých môže nastať 
zvýšené riziko mŕtvice. Všetky možné rizikové faktory pre vznik VTE musia byť identifikované pred liečbou a počas liečby a je potrebné zaviesť preventívne opatrenia. Lurazidón zvyšuje hladinu prolaktínu 
antagonizmom dopamínových receptorov D2. Pacienti majú byť poučení o prejavoch a príznakoch zvýšenej hladiny prolaktínu. U diabetických pacientov a pacientov s rizikom vzniku ochorenia diabe-
tes mellitus sa odporúča príslušné klinické monitorovanie. Lurazidón môže zapríčiniť ortostatickú hypotenziu pravdepodobne v dôsledku antagonizmu adrenergických receptorov α1. U pacientov so zvý-
šeným rizikom hypotenzie je potrebné zvážiť monitorovanie ortostatických vitálnych funkcií. Sérotonínový syndróm: Ak je klinicky opodstatnená súbežná liečba inými sérotonínergickými látkami, odporú-
ča sa starostlivé sledovanie pacienta, najmä na začiatku liečby a počas zvyšovania dávky. Gravidita a laktácia: Lurazidón sa nemá používať počas gravidity, ak to nie je nevyhnutné. Dojčenie u žien 
užívajúcich lurazidón sa má zvážiť iba v prípade, že potenciálny prínos liečby prevyšuje potenciálne riziko pre dieťa. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá: Lurazidón má mierny vplyv na schopnosť viesť 
vozidlá, obsluhovať stroje a jazdiť na bicykli. Liekové a iné interakcie: Vzhľadom na primárny účinok lurazidónu na CNS sa má lurazidón používať opatrne v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi 
liekmi a alkoholom. Opatrnosť sa odporúča, keď sa lurazidón používa spolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú interval QT. Latuda sa má používať s opatrnosťou pri súbežnom podávaní s inými 
sérotonínergickými látkami, ako sú buprenorfín/opioidy, inhibítory MAO, SSRI, SNRI alebo tricyklické antidepresíva, keďže existuje zvýšené riziko sérotonínového syndrómu, potenciálne život ohrozujú-
ceho stavu. Grapefruitový džús inhibuje enzýmy CYP3A4 a môže zvýšiť sérovú koncentráciu lurazidónu. Lurazidón a jeho aktívny metabolit ID14283 vzhľadom na svoje farmakodynamické účinky 
ovplyvňujú dopamínové a serotonínové receptory. Lurazidón a jeho aktívny metabolit ID14283 sú primárne metabolizované prostredníctvom CYP3A4. Lurazidón je kontraindikovaný so silnými inhibítor-
mi CYP3A4. Súčasné podávanie lurazidónu s liekmi, ktoré stredne inhibujú enzýmy CYP3A4 môže zvýšiť expozíciu lurazidónu. Použitie diltiazemu v liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním môže mať 
za následok zvýšenie expozície lurazidónu. Lurazidón je kontraindikovaný so silnými induktormi CYP3A4. Pri súčasnom podávaní lurazidónu a miernych alebo stredne silných induktorov CYP3A4 je po-
trebné účinok lurazidónu starostlivo monitorovať a môže byť potrebná aj úprava dávkovania. Transportéry: Lurazidón je substrátom Pgp a BCRP in vitro a in vivo je význam tohto javu nejasný. Súčasné 
podávanie lurazidónu s Pgp a BCRP inhibítormi môže zvýšiť expozíciu lurazidónu. Monitorovanie sa odporúča, keď sa lurazidón podáva súčasne so substrátmi CYP3A4, o ktorých je známe, že majú 
úzky terapeutický index. Lurazidón je inhibítor in vitro efluxného transportéra Pgp a jeho klinický význam na inhibíciu črevného proteínu P-gp nemožno vylúčiť. Súčasné podávanie P-gp substrátu da-
bigatranetexilátu môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií dabigatranu. Lurazidón je inhibítor in vitro efluxného transportéra BCRP a jeho klinický význam na inhibíciu črevného BCRP nemož-
no vylúčiť. Súčasné podávanie BCRP substrátu môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií týchto substrátov. Nežiaduce účinky: K najčastejším nežiaducim reakciám v klinických štúdiách 
a v postmarketingovom sledovaní (≥ 10 %) patrila akatízia a somnolencia, ktoré boli závislé od dávky až do 111 mg denne. Po uvedení lieku na trh sa hlásili klinicky závažné prípady kožných reakcií a iných 
reakcií z precitlivenosti spojené s liečbou lurazidónom, vrátane niekoľkých hlásení Stevensovho-Johnsonovho syndrómu. Extrapyramídové symptómy (EPS): Výskyt hlásených udalostí súvisiacich s EPS 
z klinických štúdií, pozri v úplnom znení súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dystónia: U citlivých jedincov sa môžu v prvých dňoch liečby vyskytnúť symptómy dystónie a predĺžené abnormálne 
kontrakcie svalových skupín. Zatiaľ čo tieto symptómy sa môžu vyskytnúť pri nízkych dávkach, vyskytujú sa častejšie a s väčšou závažnosťou a silou pri vyšších dávkach antipsychotických liekov prvej 
generácie. Zvýšené riziko akútnej dystónie sa pozoruje u mužov a v mladších vekových skupinách. Venózny tromboembolizmus: Pri použití antipsychotických liekov boli hlásené prípady venózneho trom-
boembolizmu vrátane prípadov pľúcnej embólie a prípadov trombózy hlbokých žíl neznámej frekvencie.
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Prosím, preštudujte si úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

* LATUDA je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.
Všetky práva vyhradené. Licencované obrázky slúžia len na ilustračné účely. Každá zobrazená osoba je model. 
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