
 

 

Univerzita Karlova  

 Filozofická fakulta 

                                   Katedra psychológie  

 

 

 

                                           

 

                           Bakalárska práca 

                                      Paula Biedková 

               Zmeny v partnerských vzťahoch po poranení mozgu 

                The changes in relationships after brain injury 

 

 

 

 

 

 

Praha 2017                                            Vedúci práce: doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto mieste by som rada poďakovala vedúcemu mojej bakalárskej práce, doc. PhDr. 

Petrovi Kulišťákovi, Ph.D., za jeho odborné vedenie, cenné rady a pripomienky. Veľké vďaka 

mu patrí aj za jeho trpezlivosť, s ktorou mi odpovedal na všetky moje otázky. 

Ďalej by som chcela poďakovať Mgr. Ivane Fabianovej za jej ochotu a cenné pripomienky. 

V neposlednej rade by som chcela poďakovať svojej rodine za ich trpezlivosť a podporu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlasujem, že som svoju bakalársku prácu vypracovala samostatne, že som riadne citovala 

všetky použité pramene a literatúru a že práca nebola využitá v rámci iného vysokoškolského 

štúdia k získaniu iného alebo rovnakého titulu. 

V Prahe dňa 22.7.2017  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Paula Biedková 

 

 

 



 

 

Abstrakt    

    Po poranení mozgu sa vedľa fyzických následkov objavujú aj závažné psychické 

zmeny. Tieto zmeny zasahujú nie len samotného človeka po poranení mozgu ale aj jeho 

partnerov, rodinu. Cieľ tejto práce je preskúmať vplyv úrazu mozgu na partnerské vzťahy, zistiť 

aké zmeny v partnerskom vzťahu nastávajú a s akými problémami sa musia najčastejšie 

vysporiadať. 

Jadrom teoretickej časti mojej práce je zmapovanie najčastejších problémov 

v partnerských vzťahoch. Pozornosť venujem negatívnemu dopadu KCT na psychické aj 

fyzické zdravie partnerov osôb po úraze mozgu. Ďalej sa zaoberám stratégiám, ktoré si 

vytvárajú na udržanie ich vzťahu a najčastejšie zmieňovaným faktorom z prostredia, ktoré 

ovplyvňujú kvalitu ich vzťahu. Následne sa venujem aj problematike rozvodovosti po úraze 

mozgu.  

Práca obsahuje aj návrh výskumného šetrenia, ktorý tematicky nadväzuje na literárne 

prehľadovú časť. Jedná sa o kvantitatívny výskum, ktorého cieľom je zistiť vplyv 

komunikačného tréningu KCT Express na kvalitu partnerských vzťahov. 

 

Kľúčové slová: poranenie mozgu, manželstvo, zmeny v partnerských vzťahov            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

After a brain damage many various mental changes of grave importance may appear 

apart from the physical consequences. These consequences affect not only the person that 

suffered the brain damage but also his partner and family. The aim of my bachelor thesis is to 

explore the impact of brain injury in relationships. 

The core part of theoretical part of this thesis focuses on the most important problems 

in relationships after brain injury. The attention is drawn to the negative impact of KCT on 

physical and psychical health on spouse. The following section includes the strategies which 

help couples to overcome family troubles and factors which decrease the quality of relationship. 

Further the work focuses on the divorce rate after KCT. 

The thesis also contains the project of research, which is thematically linked to the 

literature review. The main aim is to determine the impact of communication training KCT 

Express on quality of relationships.  

 

Keywords: brain injury, marriage, changes in relationships  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK  
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ÚVOD  

Vážna udalosť, ako je poškodenie mozgu, zásadne ovplyvní život človeka a jeho rodiny. 

Veľa ľudí je na začiatku šťastných, že ich blízka osoba prežila traumatické poranenie mozgu. 

Až neskôr si uvedomia všetky problémy, ktoré táto udalosť spôsobuje. Kognitívne, emočné 

a hlavne behaviorálne zmeny sú hlavnými následkami poškodenia, ktoré môžu pacienta a jeho 

rodinu veľmi zaskočiť. Členovia rodiny sa musia zrazu vysporiadať s agresiou, podráždenosťou, 

apatiou, sociálne nevhodným správaním ich blízkeho po úraze mozgu. Je pre nich veľmi ťažké 

vžiť sa s úplne novým členom rodiny a akceptovať ho. Na druhú stranu je pre nich morálne 

neprípustné postihnutého člena opustiť. Rodina, obzvlášť manželia/manželky tak stoja pred 

veľkou dilemou.   

Väčšina výskumov týkajúcich sa problematiky úrazu mozgu je zameraných na dopad  

traumatu na jedinca. Málo pozornosti je zameranej na vplyv úrazu mozgu na partnerské vzťahy 

a proces, ktorým ich vzťah prechádza. Partneri sú preto ponechaní sami sebe aby sa 

vysporiadali s problémami, ktoré po úraze mozgu v ich vzťahu nastávajú (Godwin, Chappell & 

Kreutzer, 2014). 

Cieľom mojej práce je preskúmať vplyv úrazu mozgu na partnerské vzťahy, zistiť aké 

zmeny v partnerskom vzťahu nastávajú a s akými problémami sa musia najčastejšie 

vysporiadať. 

V teoretickej časti mojej práce sa najskôr krátko venujem úvodu do tejto problematiky. 

Neskôr sa zaoberám problémami vzniknutými po poškodení mozgu a to fyzickými, 

kognitívnymi a behaviorálnymi zmenami. V rámci behaviorálnych zmien sa zameriavam 

obzvlášť na problémové chovanie, ktoré tieto zmeny vyvolávajú a to agresivitu, podráždenosť, 

apatiu, sexuálne nevhodné správanie, sociálne nevhodné správanie a nebezpečné správanie.  

V ďalšej časti práce sa venujem špecifickému dopadu KCT na partnerské vzťahy. Zaoberám sa 

intimitou, problémom v komunikácií, sexuálnym problémom, pocitom straty, emočnej 

neistote, zmenám v identitách a emočnej reakcii na tieto zmeny.  Následne sa venujem 

faktorom ovplyvňujúcich kvalitu partnerského vzťahu. Pozornosť venujem aj samotným 

partnerom osôb po úraze mozgu, ich potrebám a starostiam. V ďalších kapitolách sa venujem 

teórií Relational Cycling a miere rozvodovosti po úraze mozgu. V praktickej časti mojej práce 

navrhujem kvantitatívny výskum, ktorého cieľom je zistiť vplyv komunikačných tréningov pre 

osoby po KCT a ich partnerov na kvalitu partnerských vzťahov. 
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1. PORANENIE MOZGU 

Podľa Janečkovej (2011) predstavuje poškodenie mozgu širokú kategóriu zahrňujúcu 

náhle vzniknuté poškodenia mozgu. V tejto práci sa zameriam na traumatické mozgové 

poranenie spôsobené úrazom hlavy či pooperačným poškodením (napr. resekcia nádoru).  

V českej terminológií nie je stanovený jeden termín, používajú sa viaceré napríklad: 

úraz hlavy (Kulišťák, 2006), kraniocerebrálne poranenie (Brichtová, 2001), poranenie mozgu 

(Smrčka, 2001). V tejto práci bude pre lepšiu prehľadnosť používaná skratka KCT-  

kraniocerebrálne trauma. 

Traumatický úraz mozgu je narušenie normálnych funkcii mozgu spôsobené vonkajšími 

vplyvmi. Najčastejšou príčinou KCT sú pády, často u mladších ľudí (menej ako 14 rokov) 

a v staršej populácií (nad 65 rokov). Na druhom mieste sú autonehody. Ďalšie možné príčiny 

predstavujú športové a priemyslové nehody (Rowed, 2013). 

1.1 Výskyt 

Počet ľudí s poškodením mozgu v posledných dvoch desaťročiach stále stúpa 

v dôsledku technického pokroku v medicíne, ktorý umožňuje zachrániť viac ľudí ako to bolo 

v minulosti (Powel, 2010).  

V Českej republike je každoročne hospitalizovaných približne 36 000 osôb s úrazom 

mozgu. Medzi najohrozenejšie vekové skupiny patria mladí muži medzi 15 a 29 rokom života 

(najčastejšie v dopravných nehodách, rizikových športoch) a osoby nad 65 rokov, u ktorých 

dochádza často k pádom (Cerebrum, 2013).  

Pre porovnanie, vo Francúzsku je ročne hospitalizovaných 120 000 osôb s poranením 

mozgu (Allodocteurs, 2016). V USA je hospitalizovaných 1,7 milióna ľudí ročne (Temple, 

Struchen & Pappadis, 2016). Traumatický úraz mozgu je teda rozsiahly zdravotný problém.  

1.2 Klasifikácia podľa stupňa závažnosti poranenia mozgu 

Bezvedomie je častým následkom poranenia hlavy. Dĺžka bezvedomia môže trvať 

niekoľko minút až hodín. Čím dlhšie trvá stav bezvedomia, tým vyššia je pravdepodobnosť 

pretrvávajúcich následkov (Lippert- Grüner, 2009).  

Na určenie miery bezvedomia sa vo väčšine európskych krajín používa Glasgow Coma 

Scale (GCS), ktorá bola vytvorená v roku 1976 Teasdalem a Jennetem. Posudzuje tri typy 

reakcií: otváranie očí, verbálnu a motorickú odpoveď (Smrčka, 2001). 
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Podľa Smrčky (2001) je stupeň traumatického poškodenia mozgu je klasifikovaný ako: 

• GCS 3-8 bodov: ťažké trauma mozgu 

• GCS 9-12 bodov: stredne ťažké trauma mozgu 

• GCS 13-15 bodov: ľahké trauma mozgu.  

Ľahké poranenie hlavy 

Asi 85% ľudí po poranení mozgu utrpí ľahké poranenie mozgu, kedy celková doba 

stratenia vedomia nie je dlhšia ako 15 minút. Väčšina osôb sa vráti z nemocnice domov len 

s niekoľkými odreninami a do troch až šiestich mesiacov dosiahnu úplného uzdravenia 

(Cerebrum, 2013).  

Počas ľahkého poranenia hlavy dochádza v niektorých prípadoch k mikroskopickému 

poškodeniu nervových buniek, ktoré môžu v rôznej miere ovplyvňovať niektoré kognitívne 

funkcie. Osoby po takomto poranení môžu pociťovať zhoršenie koncentrácie a pamäti, čo môže 

viesť k pocitom frustrácie a neschopnosti (Smrčka, 2001). 

Stredne ťažké poranenie hlavy 

Približne u 10% ľudí je diagnostikované stredne ťažké poranenie mozgu, kedy doba 

bezvedomia trvá minimálne 15 minút a maximálne 6 hodín (Cerebrum, 2013). Vonkajšie znaky 

zranenia nie sú väčšinou vidieť a očakáva sa, že tento stav bude sprevádzať niekoľko 

pretrvávajúcich príznakov ako únava, závrat, problémy s pozornosťou, plánovaním, 

organizovaním, podráždenosť (Smrčka, 2001). 

Ťažké poranenie hlavy 

Asi 5% osôb utrpí ťažké poranenie mozgu, kedy doba bezvedomia trvá viac ako 6 hodín. 

Tieto osoby sa musia vysporiadať s dlhodobými následkami poranenia, ktoré majú vplyv na ich 

osobnosť, vzťahy, pohyblivosť, komunikáciu, v dôsledku čoho môžu mať problémy viesť 

nezávislý život. S pomocou zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie sa títo ľudia a ich rodiny 

musia vyrovnávať so závažnými zmenami v ich osobnom a rodinnom živote (Cerebrum, 2013).  

V svojej práci sa zameriavam na stredne ťažké a ťažké poranenie hlavy. 
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2. PROBLÉMY PO TRAUMATICKOM POŠKODENÍ MOZGU 

Mozgové poškodenie vyvoláva okrem fyzických následkov často aj závažné psychické 

zmeny. Tieto zmeny zasahujú nie len samotného postihnutého, ale aj jeho rodinu, najbližších 

známych. V tejto časti práce uvádzam fyzické, kognitívne a psychické problémy po KCT. 

2.1 Fyzické problémy 

Powell (2010) uvádza, že až 90% ľudí po úraze mozgu sa do jedného roku fyzicky 

vylieči. Môžu sa však objaviť iné fyzické problémy, ktoré nie sú až tak nápadné ale 

znepríjemňujú život osôb po poranení mozgu. Fyzické následky môžu zahrňovať poruchy 

hybnosti, paralýza, epilepsia, ataxia, zmyslová nerovnováha, problémy s rečou, únava.  

Ochablosť alebo paralýza 

Ochablosť alebo paralýza sa často prejavujú na jednej strane tela viac ako na druhej. 

Tento jav ochrnutia tela na jednej strane sa nazýva hemiplégia alebo hemiparéza a nastáva 

zvyčajne po mŕtvici (Powell, 2010). Paralýza spôsobuje problémy pri vyzliekaní a obliekaní, 

takže pre pacientov je nevyhnutná osobná starostlivosť. Ochablosť svalov môže vyvolávať aj 

problémy s inkontinenciou (Headway, 2017). 

Poruchy hybnosti 

Po úraze mozgu môže byť pohyb veľmi pomalý a nekoordinovaný. V dôsledku 

poškodenia mozočku býva narušená aj rovnováha. Často je pre pacientov náročné chodiť rovno 

a udržať rovnováhu pri bežnom pohybe preto potrebujú invalidný vozík alebo iné zdravotné 

pomôcky (Headway, 2017). 

Ataxia 

Ataxia je nepravidelný, nekontrolovaný pohyb alebo trasenie tela, ktoré negatívne 

ovplyvňuje koordináciu pohybu. Osobám s ataxiou sa trasú ruky a sú nemotorný, čo sťažuje až 

znemožňuje písomný prejav (Headway, 2017). 

Zmyslová nerovnováha 

Po poškodení mozgu môžu nastať zmeny v zmysloch ako je hmat, čuch, chuť. Vnímanie 

dotyku na tele môže byť utlmené, prehnané alebo sa úplne stratiť. Osoby s poškodením mozgu 

môžu mať problémy s tým, že nedokážu vnímať polohu svojich končatín bez toho aby sa na 

nich pozerali. Zmyslové poškodenie spôsobuje aj zhoršenie zraku , ktoré sa nedá napraviť 
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dioptrickými okuliarmi.  Chuť a čuch môže byť tak isto zhoršené alebo sa úplne stratiť či už na 

krátku dobu alebo dlhodobo(Headway, 2017). 

Problémy s rečou 

Pomalá, nejasná reč alebo naopak rýchly rečový prejav je častý následok poškodenia 

mozgu. Je náročné porozumieť osobám po poškodení mozgu na prvý krát, ale poslucháč si na 

to dokáže časom „naladiť“. Niektorí ľudia môžu stratiť schopnosť rozprávať úplne (Headway, 

2017). 

Únava 

Únava je jeden z najčastejšie uvádzaných problémov po KCT. Týka sa všetkých druhov 

KCT, či už ľahkého alebo ťažkého poranenie hlavy (Headway, 2017 ). 

V bežnej populácii sa odhaduje, že únavou trpí 10-28% obyvateľstva, zatiaľ čo u osôb 

s KCT to je 50- 80%. Vyzerá to, že problémy s únavou sa časom nezmenšujú, vo výskume 

zameranom na osoby žijúce s KCT, 68% osôb uvádzalo únavu 2 roky po úraze. V nasledujúcom 

výskume, 73% z tých istých dokazovaných osôb uvádzalo aj 5 rokov po úraze problémy 

s únavou (Olver, Ponsford & Curran, 1996). 

Jeden z hlavných faktorov, ovplyvňujúcich závažnosť únavy po úraze sa teda javí byť 

čas. Čím dlhšia doba po úraze, tým väčšiu únavu pociťujú pacienti v ich každodennom živote. 

Môže to vyplývať z toho, že pacienti sú s časovým ústupom viac schopní uvedomiť si  následky 

po KCT. Ďalší z faktorov, ktoré sú spojené s vyššou únavou je vzdelanie. Čím vyššia úroveň 

vzdelania, tým väčšia únava. Vážnosť zranenia a vek sa nejavia byť faktormi ovplyvňujúce 

únavu po KCT (Ziino & Ponsford, 2005). 

Ukazuje sa, že únava má vážne emočné a behaviorálne následky v práci, sociálnych 

aktivitách, rehabilitácii pacientov a znižuje ich kvalitu života. Čím je únava viac perzistentná, 

tým je u pacientov viac prítomná depresia a úzkosť. Únava u ľudí po KCT môže byť niekedy 

mylne zamieňaná za lenivosť, čo môže vyvolať problémy v rodinných vzťahoch (Heitger, 

Leathem, Anderson, Jone & Ross Flett, 2010).  

2.2 Kognitívne problémy 

Kognitívne problémy zasahujú do spôsobov, akým človek rozmýšľa, ako sa učí 

a zapamätáva si. Neuronálne siete pre kognitívne schopnosti sú lokalizované v rozličných 

častiach mozgu, takže úraz mozgu môže zničiť niektoré ale nemusí všetky. Najčastejšie 
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kognitívne problémy sú uvádzané: poruchy pamäti (retrogádna amnézia, posttraumatická 

amnézia, poruchy krátkodobej alebo dlhodobej pamäti), problémy s rečou (receptívna afázia, 

expresívna afázia), problémy s pozornosťou, sústredením, priestorová orientácia a vizuálne 

vnímanie (Headway, 2017) . 

Medzi ďalšie problémy patria problémy v nadhľade a apatii. Nedostatky v empatii a 

náhľade spôsobujú problémy s vnímaním a interpretovaním vlastných aj druhých prežitkov. 

Osoby po KCT majú problémy v preciťovaní, rozoznávaní, vyjadrovaní a čítaní emócií. 

Ovplyvňuje to ich sociálne zručnosti a medziľudskú interakciu. Tieto nedostatky sú zvyčajne 

spôsobené poškodením frontálneho laloku (Headway, 2017). 

Tento problém je pre osoby po KCT aj pre ich partnerov veľmi stresujúci. Partneri osôb 

po KCT sa sťažujú, že ich manžel/ka nedokáže pochopiť ani podporiť v ťažkých situáciách. 

Osoby po KCT zvyčajne nechápu čo sa od nich očakáva a prečo sú ich partneri nešťastní 

(Hammond, Davis, Cook, Philbrick & Hirsch, 2012).     

Manželka osoby po KCT: „Musím ho požiadať o objatie alebo bozk. Nie je vôbec citlivý. 

V minulosti mi zvykol sám od seba prejavovať lásku a hovoriť mi, že ma miluje. Dnes ho o to 

musím žiadať. Nevie prejaviť žiadne emócie. Ak ma vidí plakať, neutíši ma, len sedí 

a pozerá“ (Hammond et al., 2012). 

V dôsledku neschopnosti osôb po KCT vyjadrovať alebo čítať emócie, ich partneri 

pociťujú neschopnosť vo vyjadrovaní ich vlastných emócií a snažia sa pred nimi svoje emócie 

potláčať. To spôsobuje emočnú vzdialenosť a zvyšuje napätie a podráždenosť (Hammond et al., 

2012). 

2.3 Behaviorálne zmeny 

Behaviorálne problémy nie sú tak ľahko pochopiteľné a tolerované rodinou ako fyzické 

či kognitívne následky. Je známe že, na rozdiel od fyzických problémov, ktoré sa postupom 

času stabilizujú alebo zmenšia, behaviorálne deficity spôsobené KCT pretrvávajú roky bez 

tendencie sa zlepšiť (Lipper-Grüner, Kuchta, Hellmich & Klug, 2006). 

Osoby po KCT opisujú, že pre okolie sú tieto zmeny „neviditeľné“, nedokážu ich 

pochopiť ani rozpoznať. To spôsobuje problémy v komunikácií s druhými ľuďmi, v získaní 

rehabilitácie (pokiaľ nemajú fyzické postihnutie je pre nich náročné domáhať sa rehabilitácie) 

a celkovo v dostupnosti služieb a pomoci (jednanie s úradníkmi, ktorí nerozumejú ich 

problémom) (;, 2009).  
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Zvyknúť si a vyrovnať sa so zmenami v osobnosti spôsobenými behaviorálnymi 

problémami je častejšie náročnejšie pre rodinných príslušníkov ako pre samotných ľudí po KCT 

(Janečková, 2009). Štúdie ukázali, že zmeny v osobnosti je jeden z najčastejších dôvodov 

nepohody v rodine (Ponsford & Schonberger, 2010). 

Problémové správanie (BoC- Behaviours of Concern) je pojem opisujúci 

najproblematickejšie a najviac zaťažujúce následky KCT z pohľadu rodiny, partnerov osôb po 

úraze mozgu. Zahrňuje agresívne správanie, podráždenosť, apatiu, sexuálne nevhodné 

správanie, sociálne nevhodné správanie a nebezpečné správanie. Najviac uvádzané problémy 

osobami po KCT je agresivita, podráždenosť a sociálne nevhodné správanie. BoC negatívne 

ovplyvňuje schopnosť jedinca žiť samostatne, vrátiť sa do práce alebo školy, nadväzovať 

interpersonálne kontakty. Je spájané s nižšou kvalitou života a rozpadom rodín (Hicks, Gould, 

Hopwood, Kenardy, Krivonos & Ponsford, 2017). 

BoC sa dokonca môže časom zhoršiť. Behaviorálne problémy zvyčajne narastajú v čase, 

keď sa jedineci s KTC snažia znovu integrovať do rodiny a spoločenského života. Obvykle si 

až vtedy uvedomia zmeny a obmedzenia v ich možnostiach vrátiť sa do normálneho života, čo 

u nich vyvoláva frustráciu a hnev (Hammond, Davis, Cook, Philbrick & Hirsch, 2016). 

Vo výskume Hicks et al., (2017) sa zistilo, že osobám po KCT chýba profesionálna 

podpora v ich behaviorálnych problémoch. Len 38.8% osôb uviedlo, že im je poskytovaná 

psychologická alebo neuropsychologická podpora, no profesionálnu pomoc by ocenili všetci 

z dokazovaných osôb.  

Podľa Hicks et al., (2017) sú BoC ovplyvňované prostredím, kontrolou a náladou.  

Prostredie 

Ukázalo sa, že BoC je ovplyvňované prostredím. Narušenie rutiny a zmena 

v stereotypoch ako napríklad zmena terapeuta dokáže negatívne vplývať na osoby po KCT. 

Naopak, dôraz na rutinu a konzistencia v prostredí jedincov po úraze mozgu môže prispieť 

k zníženiu BoC (Hicks et al., 2017). 

Kontrola 

Kontrola nad životom sa ukázala, že môže byť spúšťačom BoC aj spôsobom ako 

zredukovať problémové chovanie osôb po KCT. Osoby po úraze mozgu často pociťujú 

nedostatok kontroly nad ich životom. Ich partner, rodina, blízki, terapeuti robia rozhodnutia bez 
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nich, často aj bez vysvetlenia. Aj keď je pre osoby po KCT náročné robiť rozhodnutia, cítia sa 

byť frustrovaní a nahnevaní, keď sa rozhodnutia robia bez nich. 

Tento pocit je pre nich obzvlášť dôležitý, pretože sami pociťujú stratu kontroly nad ich 

emočnými a behaviorálnymi reakciami. Uvádzajú, že sa v mnohých situáciách nedokážu 

ovládať a reagujú podráždene, nahnevane a často aj agresívne.  

Pocit angažovanosti, zapojenia a možnosti zúčastňovať sa na rozhodnutiach prispieva 

k ich životnej spokojnosti, znižuje stres a nezhody s partnerom, rodinou (Hicks et al., 2017).    

Nálada 

Psychický stav jedinca ovplyvňuje vznik BoC. Silný vplyv psychického stavu je 

obzvlášť preukázaný na agresívnom chovaní. Osoby po KCT často uvádzajú stavy úzkosti, 

strachu a hnevu. Prítomný je aj post- traumatický syndróm. Všetky tieto problémy sa 

odzrkadľujú na správaní jedinca (Hicks et al., 2017): 

„Jeho nálada prispieva k jeho správaniu. Ak má dobrú náladu, jeho správanie je 

príjemné a bezproblémové. Ak je v zlej nálade, je nepríjemný, agresívny, zhoršuje sa aj jeho 

sociálna zručnosť, zhovorčivosť“ (manželka osoby po KCT). 

Ďalší z následkov po úraze mozgu, ktorý sa odráža v  nálade pacientov je depresia. 

Podľa výskumu Lópeza, Sahakiana, Manktelowa, Menona a Stamatakisa (2016) je depresia 

jeden z najčastejších problémov s ktorým tieto osoby musia stretávať. Môže byť vyvolaná 

poškodením mozgu alebo prísť s uvedomením si problémov a obmedzení, s ktorými sa pacient 

musí vyrovnať. Pacienti u ktorých je prítomná depresia uvádzajú zvýšenú hladinu úzkosti, 

kognitívne deficity a agresívne správanie (López et al., 2016).  

Depresia je do určitej miere ovplyvnená minulosťou jedinca pred úrazom. U osôb, ktoré 

trpeli poruchami nálad existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa u nich po úraze rozvinie depresia 

ako u osôb, ktoré žiadne problémy pred úrazom nemali. Depresia je spájaná aj s horším 

začlenením sa do spoločnosti a sociálnym fungovaním (Jorge, Robinson, Moser, Tateno, 

Crespo-Facorro & Arndt, 2004). 

Depresia je tak isto spájaná s nízkou sebaistotou a pociťovanou zmenou v identite. 

Zmeny v identite a pocit stratenia „starého Ja“ je problém, s ktorým sa často stretávajú osoby 

po úraze mozgu. Tieto zmeny vnímajú nie len samotné osoby po úraze mozgu ale aj ich partneri. 

Zistilo sa, že čím viac je pociťovaná zmena v identite, tým vyššia je aj úroveň depresie. To isté 

platí aj pre úroveň povedomia, vnímania vlastných problémov (Carroll & Coetzer, 2011). 
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Vzťah medzi náladou a BoC nie je úplne objasnený. Predpokladá sa, že na správanie 

jedinca pôsobí celý komplex faktorov a nálada je len jeden z aspektov (Hicks et al., 2017).  

2.3.1 Agresivita, hnev 

Agresivita je jedným z najčastejších behaviorálnych problémoch po úraze mozgu 

(Rochat, Manolov,  Aboulafia-Brakha, BernerBurkard & Linden, 2016). Nárast agresívneho 

správania je spájaný s poškodením frontálneho laloku, limbického systému (Headway, 2017) a 

stratou regulácie, kontroly (inhibície) seba samého (McDonald , Hun, Henry, Dimoska & 

Bornhofen, 2010).  

Môže viesť k domácemu násiliu, nezamestnanosti a kriminalite (Wood & Thomas, 

2013), znižovať šance k získaniu terapie a k znovu začleneniu sa do spoločnosti (Baguley, 

Cooper & Felmingham, 2006).  

Osoby s týmto problémom sú netrpezlivé, netolerantné k chybám druhým. Podráždi ich 

každé vyrušenie ich koncentrácie ako napríklad krik detí, hluk z ulice. Vytáča ich, ak niečo 

nefunguje tak, ako by chceli alebo keď ma niekto iný názor ako oni (Headway, 2017).  

Manželka osoby po KCT opisuje túto zmenu takto: „Stal sa z neho veľmi agresívny 

človek. Je netolerantný a komunikovať s ním  je ťažšie ako akokoľvek predtým, pretože nechce 

byť vyrušovaný. Cítim sa preto veľmi osamelo“ (Hammond et al., 2012). 

Agresivita je prejavovaná najčastejšie verbálne, v niektorých prípadoch aj fyzicky. 

Verbálna agresivita je charakterizovaná krikom, nadávaním a vyhrážkami násilím. Fyzická 

agresivita môže byť obrátená voči sebe samému alebo druhým ľuďom (Rao et al., 2009).  

Agresivita u osôb po KCT koreluje s depresiou, mladším vekom v dobe úrazu a nižšou 

životnou spokojnosťou (Baguley, 2006). Je spájaná s horším sociálnym fungovaním a zníženou 

samostatnosťou v každodenných aktivitách. Súvislosť medzi agresivitou a zníženou 

samostatnosťou je vysvetľovaná tým, že osoby po KCT, ktoré sú odkázané na každodennú 

starostlivosť zo strany ich partnera to vnímajú ako zásah do ich osobného priestoru. Cítia sa 

byť menejcennými, čo u nich vyvoláva frustráciu a hnev (Rao et al., 2009). 

Existuje viacero názorov týkajúcich sa súvislosti medzi prechádzajúcim životným 

štýlom osoby po úraze mozgu a následnou vzniknutou agresivitou. Niektoré výskumy tvrdia, 

že agresivita je ovplyvnená pre-morbídnymi faktormi ako nadmerné konzumovanie alkoholu, 

problémy v detstve. Iné výskumy nenašli žiaden vzťah medzi pre-morbídnymi faktormi 

a vznikom agresivity po KCT (Rao et al., 2009). 
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Najúspešnejší spôsob ako zvládnuť problémy s agresivitou a hnevom pre osoby po KCT 

sa ukázala byť kognitívne- behaviorálna terapia (Aboulafia-Brakha, Buschbeck, Rochat & 

Annoni, 2013).  

2.3.2 Podráždenosť 

Autori Davis, Hirsch, Hammond a Cook (2010, podľa Hammond et al., 2012) navrhli, 

že existujú štyri dimenzie popudlivosti u osôb po KCT a to: afektívna/behaviorálna dimenzia 

podráždenosti (nálada, sebe regulácia), kognitívna dimenzia (spôsob videnia sveta), 

environmentálna dimenzia (stimuly z prostredia, organizácia času, kultúrne očakávania) 

a vzťahová dimenzia (interpersonálna a rodinná dynamika).  

Na ich teóriu naviazal Hammond et al., (2012), konkrétne na vzťahovú dimenziu 

popudlivosti u osôb po KCT. V svojej teórii uvádzajú, že problémy v správaní vzniknuté po 

KCT sú často vnímané ako problém týkajúci sa výhradne osôb po KCT a tým pádom vina 

a liečenie týchto nedostatkov (lieky, terapie) sú zacielené len na nich. V ich výskume však 

zistili že problém podráždenosti sa netýka len osôb po KCT ale celej rodiny. Zdôrazňujú vplyv 

interpersonálnych vzťahov na vznik podráždenosti u osôb po KCT.  

Ich teória obsahuje päť hlavných bodov a to: podráždenosť vyvoláva ďalšiu 

podráždenosť, reakcie partnerov môžu byť spúšťačom podráždenosti, problémy s vytváraním 

emočných spojení môžu vyvolať podráždenosť a negatívne reakcie partnerov, problémy 

v komunikácií môžu byť zdrojom podráždenosti rovnako ako aj očakávania druhých 

(Hammond et al., 2012).  

Podráždenosť plodí podráždenosť 

Odpovedať na podráždenosť podráždenosťou je typickým problémom v medziľudských 

interakciách. Podráždenosť alebo dokonca len hrozba podráždenosti môže negatívne ovplyvniť 

komunikáciu v partnerských vzťahoch.  

Manželka osoby po KCT: „Bola som vo sprche, v tom môj manžel prišiel a zakričal 

moje meno spôsobom ,ty naničhodnica, zase si spravila niečo nedobre.‘  Vedela som, že mám 

problém a odpovedala som s hnevom ,Čo?‘ Neurobila som to zámerne, len som očakávala, že 

bude odo mňa chcieť niečo nepríjemné.“  

Manžel/ka ako spúšťač podráždenosti  

Vyzerá to, že existuje vzťah medzi správaním manžela/manželky osoby po KCT 

a podráždenosťou osoby po úraze mozgu. Partneri môžu byť spúšťačom podráždenosti 
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spôsobom akým sa správajú, napríklad, že prerušujú ich partnera po KCT v činnosti, ktorú robí 

alebo že nedokážu anticipovať jeho potreby. Osoby po KCT sa cítia byť často neporozumení 

a vnímajú, že ich partneri nevnímajú a neakceptujú všetky dopady úrazu mozgu na ich osobnosť.  

Manžel po KCT: „Teraz sa nedokážem venovať viacerým činnostiam naraz. Ak ma moja 

manželka vyruší počas práci v garáži a chce odo mňa niečo, podráždi ma to, lebo nedokážem 

ihneď reagovať.  Ju to nahnevá ešte viacej a vyčíta mi, že už na mňa nemôže ani hovoriť.“  

Nedostatok emočnej prepojenosti 

Partneri osôb po KCT uvádzajú nedostatok emočnej prepojenosti v ich vzťahu ako zdroj 

stresu, osamelosti a popudlivosti. Správanie, ktoré prispieva k tomuto problému zahŕňa 

egocentrizmus, neschopnosť vnímať partnerove emócie a nedostatok zodpovednosti voči 

potrebám partnera.  

Problémy v komunikácií 

Obidvaja partneri zmieňujú, že často zle pochopia zámer toho, čo povedala ich 

polovička alebo spôsob akým to povedala, čo vedie komunikáciu do zlého smeru. Predpokladá 

sa, že problémy v komunikácií vyvolávajú podráždenosť. 

Manžel s KCT: „Cítim, že dnešok bude dobrý deň. V tom vstane moja manželka 

a povie ,Kvôli čomu si vstal tak skoro?‘ A predstava môjho pekného dňa je u konca.“ 

Očakávania druhých (vyslovené aj nevyslovené) 

Partneri osôb po KCT uvádzajú, že cítia sklamanie a frustráciu z toho, že ich partner 

nereaguje spôsobom, aký očakávali. Zistilo sa, že zdroj podráždenosti môže predstavovať aj 

nenaplnenie zodpovedností, očakávaní partnerov voči ich partnerovi po KCT (Hammond et al., 

2012).  

2.3.3 Sexuálne nevhodné správanie 

Pre toto problémové správanie nie je jednoznačná terminológia. Existuje viacero 

výrazov napríklad už zmienené nevhodné sexuálne správanie, desinhibované sexuálne 

správanie, hypersexualita, problémové sexuálne správanie a sexuálne dotieravé správanie 

(Simpson, Sabaz & Daher, 2013).   

Sexuálne nevhodné správanie predstavuje dotýkanie sa intímnych partií na verejnosti, 

obchytkávanie druhých ľudí, sexuálne narážky, sexuálne vtipy.  Najviac používané sú sexuálne 
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narážky (Simpson et al., 2013). V niektorých prípadoch sa jedná aj o exhibicionizmus, 

frotérizmus a toucherizmus (Bezeau, Bogod & Mateer, 2004). 

Toto správanie vplýva negatívne nie len na samotnú osobu po KCT ale aj na jeho rodinu, 

blízkych a nemocničný personál, s ktorým je v kontakte. Pre osoby po KCT následky tohto 

správania môžu predstavovať problémy s políciou, súdne žaloby rovnako ako zníženú kvalitu 

sociálnych vzťahov, odpor zo strany druhých. Pre rodinu toto nevhodné správanie predstavuje 

ďalší z problémov s ktorým si musia poradiť, pociťujú zahanbenie a častokrát aj hnev. 

Nemocničnému personálu toto správanie sťažuje robotu a zvyčajne s takýmto pacientom 

nechcú pracovať (Simpson et al., 2013). 

Sexuálne nevhodné správanie vo väčšine prípadov časom vymizne. V niektorých 

prípadoch je však tak závažné a nebezpečné, že je nutné ho liečiť terapeuticky. Osoby, ktoré sú 

obeťou sexuálneho obťažovania sú najčastejšie terapeutky, neznámi ľudia, členovia rodiny, 

v niektorých prípadoch aj vlastné deti (Bezeau et al., 2004).  

Výskyt sexuálne nevhodného správanie je najčastejší u veľmi závažných až extrémnych 

poraneniach mozgu. Častejšie sa vyskytuje aj u osôb, ktoré utrpeli poranenie mozgu v mladšom 

veku (Simpson et al., 2013).   

Problémy v sexuálnom správaní nie sú spojené len so zvýšeným sexuálnym pudom 

a desinhibovaným správaním ale aj so zníženým nadhľadom, schopnosťou porozumieť 

nevhodnosti tohto správania a s neschopnosťou ovládať svoje sexuálne pocity. Sú spájané 

s poškodením frontálnej oblasti mozgu, diencefalom a limbickým systémom (Bezeau et al., 

2004).  

Napriek závažným problémom, ktoré toto správanie vytvára existuje veľmi málo 

výskumov, ktoré sa nevhodným sexuálnym správaním zaoberajú (Simpson et al., 2013).   

2.3.4 Apatia 

Apatia je ďalším behaviorálnym problémom. Niektoré osoby po úraze mozgu môžu byť 

viac pasívne, nezodpovedné a chýba im iniciatíva. Ďalší môžu prejavovať záujem v realizovaní 

aktivít, no sú neschopní zorganizovať sami seba a začať nejakú činnosť (Headway, 2017). 

Rozsah apatie medzi jedincami po úraze mozgu sa odhaduje na 47.3%. Nedostatok 

iniciatívy znižuje schopnosť znovu integrácie do spoločnosti, znižuje snahu pri rehabilitáciách 

a možnosť vyliečenia a negatívne vplýva aj na rodinu osoby po KCT. Apatia je spájaná so 

zníženou schopnosťou dodržiavať svoje ciele a plány, s neschopnosťou preukázať záujem 
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o aktivity aj o prítomnosť druhých ľudí. Apatickí ľudia celkovo menej vyjadrujú negatívne aj 

pozitívne emócie. Takéto apatické správanie obzvlášť negatívne vplýva na partnera osoby po 

KCT. Je preukázané, že nedostatok záujmu a iniciatívy zvyšuje pociťovaný stres a záťaž 

partnerov. Dokonca sa zistilo, že z pomedzi ostatných BoC najviac negatívne ovplyvňuje ich 

fyzické aj psychické zdravie. V niektorých prípadoch sú jedinci tak apatickí, že nie sú schopní 

ani vykonať základnú hygienu ako umývanie sa, dokým ich k tomu ich partner neprinúti 

(Arnould, Rochat, Azouvi & Van der Linden, 2015).  

2.3.5 Sociálne nevhodné správanie 

Sociálne nevhodné správanie sa prejavuje v zhoršených sociálnym schopnostiach 

a vytvára problémy v sociálnych interakciách. Osoby s týmto správaním majú problém zotrvať 

v konverzácií pri jednej téme, často odbočujú od témy a hovoria nesúvislo alebo hovoria celý 

čas len o sebe. Takéto správania na verejnosti často zahanbuje ich partnerov (Hicks et al., 2017): 

„Po úraze mozgu mám problémy s odbočovaním od témy. Často začnem hovoriť o niečom úplne 

inom a ľudia to nechápu“ (osoba po KCT). 

„Jeho sociálne schopnosti vymysli...Nedokáže viesť rozhovor bez toho aby nezačal hovoriť 

o svojom úraze. Ľudia, ktorí stretnú môjho manžela po prvý krát nevedia ako reagovať a cítia 

sa trápne“ (manželka osoby po KCT).  

Sociálne nevhodné správanie môže v niektorých prípadoch zahrňovať aj časté 

a nevhodné telefonáty členom rodiny, kamarátom alebo terapeutom. Ďalej môžu pacienti 

odmietať terapiu a zúčastňovať sa rôznych prospešných aktivít (Hicks et al., 2017):  

„Niektoré dni sa rozhodne nerobiť nič...odmieta lieky, terapiu. Ak sa rozhodne, že sa mu 

niečo nechce spraviť, tak to proste neurobí a druhí s tým nič nespravia“ (sestrička osoby po 

KCT). 

Sociálne nevhodné správanie sa prejavuje aj v netrpezlivosti, egocentrickosti 

a v neustálom hľadaní pozornosti (Hicks et al., 2017). 

 

2.3.6 Nebezpečné správanie 

V niektorých prípadoch je problémové správanie vyhrotené do takej miery, že osoba môže 

ohrozovať seba alebo druhých ľudí. Osoby po KCT majú tendencie riskovať a nepozerajú na 

dôsledky. Príkladom takého správania je púšťanie sa dole schodmi s invalidným vozíkom 

namiesto použitia výťahu, útek od rodiny (Hicks et al., 2017):  
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„Ak bol nahnevaný, jednoducho ušiel. Z ničoho nič sa rozbehol cez cestu bez toho aby pozeral 

na autá. Strávila som hodiny hľadaním ho, jeho správanie začalo byť životu 

ohrozujúce“ (matka osoby po KCT). 

Zistilo sa, že toto správanie sa zvyšuje ak je jedinec v neznámom prostredí a narušia sa jeho 

rituály a je vytrhnutý z komfortnej zóny (Hicks et al., 2017). 
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    3. ŠPECIFICKÝ DOPAD KCT NA PARTNERSKÉ VZŤAHY 

Približne 17% ľudí s KCT trpí stredným až vážnym hendikepom, ktorý narúša ich 

každodenné fungovanie. Následný proces zotavenia po KCT obsahuje veľké zmeny zahrňujúce 

jak poranenú osobu, tak ich partnerov. Nedostatky v bežnom fungovaní často vedú k zmenám 

v rodinnom systéme, členovia rodiny (najčastejšie manžel/manželka) musia prijať rolu 

opatrovateľa a pomáhať osobe s KCT vo fyzických, kognitívnych, finančných a voľno 

časových aktivitách (Verhaeghe, Defloor & Grypdonck, 2005). 

Obidvaja partneri musia zmeniť svoje zvyky a naučiť sa novým spôsobom správania, 

vyriešiť špecifické problémy, ktoré nastanú v ich novej životnej situácií a prerokovať ich 

zabehnuté role vo vzťahu. Tieto početné zmeny vyvolávajú stres, ktorý môže trvať až niekoľko 

rokov (Blais & Boisvert, 2007). Pochopiť hĺbku zranenia a všetky jeho následky trvá pre 

rodinných príslušníkov dlhú dobu. Obzvlášť ťažké to je pre partnerov, ktorí nepoznali svojho 

partnera pred KCT (Knox, Douglas & Bigby, 2015). 

V takmer väčšine prípadov má KCT negatívny dopad na partnerské vzťahy. Napriek 

faktu, že v súčasnej spoločnosti neexistujú len heterosexuálne manželstvá, väčšina výskumov 

sa primárne zaoberá heterosexuálnymi pármi, o homosexuálnych pároch sa toho vie málo 

(Knox et al., 2015). 

Medzi hlavné zmeny, ktoré partneri zažívajú patria komunikačné problémy, zmeny 

v intimite, sexuálnom fungovaní, nejednoznačný pocit straty, zmeny v identitách a emočná 

neistota.  

3.1 Komunikačné problémy  

V tejto časti práce sa najprv zameriam na všeobecné problémy v komunikácií, ktoré 

nastávajú po KCT a neskôr na ich konkrétny dopad na partnerský vzťah. 

Základom spoločenského styku ľudí je komunikácia. Komunikácia je komplexný proces, 

zahrňujúci viacero kognitívnych aspektov a sociálnych zručností (Headway, 2017). Akýkoľvek 

patologický proces, ktorý prebehne v mozgu človeka, môže vyvolať poruchu reči (dokonca aj 

v prípade, že nie sú priamo zasiahnuté centra reči). V tomto prípade je človek naozaj postihnutý 

„ako človek“ – je postihnutá špecificky ľudská schopnosť, ktorou sa človek odlišuje od 

ostatných živočíchov. Človek s postihnutím fatických funkcií sa odrazu cíti pri svojich 

najbližších ako cudzinec. Málokto mu rozumie a často ľudia nechápu, čo chcel vyjadriť. Preto 

pociťuje emócie od hnevu až po apatiu a ťažko trpia. Zvyčajne trpia spoločenskou 
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izolovanosťou, ktorá je vyvolaná komunikačnými deficitmi ešte viac, než samotnými nezdarmi 

v komunikácií (Cerebrum, 2013).  

Podľa Britskej asociácií úrazu mozgu Headway (2017) typ komunikačného deficitu 

závisí od druhu kognitívnych funkcií, ktoré sú zasiahnuté. 

Problémy s pozornosťou spôsobujú problémy koncentrovať sa v rozhovore. V dôsledku 

toho osobe s KCT môžu chýbať dôležité informácie, čo môže spôsobiť, že povedia niečo 

nevhodné a trápne. Napríklad nezachytia informáciu, že priateľov známy zomrel a pýtajú sa, 

ako sa dotyčnému darí. Problém im robí aj rozdelenie pozornosti medzi dve alebo viac aktivít. 

Počas vykonávania viacerých aktivít naraz sa môže stať že si nevšimnú, čo im druhá osoba 

hovorí, a môže to vyvolať dojem, že ju ignorujú (Headway, 2017). 

Poškodenie pravej strany mozgu v niektorých prípadoch vedie k tomu, že osoby, 

ktorých sa tento problém týka, majú tendencie interpretovať informácie doslovne a nechápu ich 

„skrytý“ význam. V dôsledku toho majú zníženú možnosť chápať humor alebo sarkazmus 

(Headway, 2017).  

Poškodenie frontálneho laloku mozgu ovplyvňuje sociálne zručnosti v komunikácií. 

Osoby s KCT majú problém rozoznať verbálne aj neverbálne „sociálne nápovede“ ako výrazy 

tváre a reč tela. Napríklad si nevšimnú, že druhá osoba sa počas konverzácie cíti nepríjemne 

alebo že sa ponáhľa a konverzuje len zo slušnosti. Niekedy sa môže stať, že rozprávajú celý čas 

len o sebe alebo prerušujú druhé osoby, pretože sa boja, že zabudnú, čo chceli povedať 

(Headway, 2017).  

Problémy s pamäťou spôsobujú, že osoby po KCT majú ťažší prístup k informáciám, 

ktoré „vedia“. Napríklad majú problém spomenúť si na mená známych ľudí, na názov miesta, 

ktoré navštívili či knihu, ktorú čítajú (Headway, 2017). Nevedia vyjadriť presne ich myšlienky 

a nájsť správne slová. V dôsledku týchto nezdarov, sa cítia v spoločnosti nepríjemne a snažia 

sa vyhýbať kontaktu s druhými ľuďmi (Sim et al., 2013).   

Ako dôsledok kognitívne- komunikačných problémov, konverzácia s ľuďmi po KCT je 

hodnotená ako menej zaujímavá, menej osožná a viac vyžadujúca námahu ako konverzácia 

s ľuďmi bez KCT. V porovnaní s ľuďmi bez KCT, osoby po KCT uvádzajú v rozhovore menej 

užitočných informácii a viac nemiestnych, nevhodných informácií, čo znižuje kvalitu 

rozhovoru. Často majú problémy všímať si, čo druhí hovoria, spracovať informácie, 
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zorganizovať ich myšlienky a monitorovať ich vlastný rečový prejav (Sim, Power & Togher, 

2013).  

Pri rozhovore sú viacej pasívni a prejavujú menší záujem o osoby s ktorými komunikujú 

(Blais & Boisvert, 2007).   

Existujú dve druhy osôb po KCT- osoby s desinhibovaným správaním a osoby 

s inhibovaným správaním. Osoby, ktoré preukazujú behaviorálne excesy, zápasia 

s desinhibovaným správaním a nadmernou zhovorčivosťou, častým odbočovaním od témy 

a s riadením rozhovoru. Môžu mať tak isto problémy dodržiavať pravidlá jazyka, správať sa 

necitlivo a mať nevhodné, hrubé maniery v sociálnych interakciách (Godfrey & Shum, 2000). 

Naopak, osoby, ktoré majú inhibované správanie, preukazujú ochudobnený prejav, 

charakterizovaný pomalým tempom reči, redukovaným obsahom a lipnutí na zaužívaných 

slovných výrazov (Sim et al., 2013). 

Tieto komunikačné deficity vytvárajú problémy pri snahe začleniť sa do spoločnosti, 

vytvoriť a udržať si vzťahy, znižujú možnosti vrátiť sa do práce a celkovo negatívne vplývajú 

na pocit spokojnosti v živote (Sim et al., 2013). 

Správanie partnera pri komunikácií je tak tiež dôležité pretože môže konverzáciu 

zjednodušiť alebo naopak sťažiť. Ukázalo sa, že osoby po KCT sú často pri konverzácií 

znevýhodnení kvôli spôsobu, akým s nimi komunikuje ich partner. Pri rozhovore komunikačný 

partner používa povýšenecké komentáre, má jednotvárny tón hlasu a celkovo hovorí spomalene. 

Terapeuti a matky im nikdy nedávajú otázky, na ktoré by dopredu nevedeli odpoveď (Togher, 

Power, Tate, McDonald & RachelRietdijk , 2010).  

Dôležitá úloha komunikácie v intímnom živote partnerov bola preukázaná viacerými 

výskumami (Yeates, 2013). Ukázalo sa, že komunikačné problémy, ktoré nastávajú u osôb po 

ťažkom úraze hlavy sú hlavnou príčinou problémov v ich vzťahu (Wedcliffe a Ross, 2001).  

Členovia rodiny často odmietajú diskutovať o bolestivých témach čo narúša rodinnú 

dynamiku, zvyšuje stres a napätie (Landau & Hissett, 2008). Partnerskej komunikácií chýba 

emočná a intelektuálna hĺbka, osoby po KCT sa úplne vyhýbajú diskutovaniu a riešeniu 

problémov, čo negatívne vplýva na ich vzťah. Jeden z problémoch, ktorý uvádzajú osoby po 

KCT je to, že nie sú schopní fyzicky či verbálne vyjadriť ich intímne pocity voči partnerovi tak, 

ako mohli pred úrazom.  Obidvaja partneri pociťujú neistotu, čo si ich partner skutočne myslí 

a ako sa cíti v ich vzťahu. Opatrovatelia sa obávajú , či ich partner ešte stále miluje a cenní si 
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ich aj po úraze. Tvrdia že, ak mu vyjadria svoje pocity smútku a strachu ich partner ich nevie 

nikdy povzbudiť ani podporiť. Nereaguje na ich frustrácie ani na radosť. Nie sú si istí 

pravdivosťou a hĺbkou jeho citov, pretože sa boja, že ich partner k nim cíti náklonnosť len preto, 

že sa oňho starajú a bojí sa, že ho opustia. Osoby po KCT sa obávajú či ich partner je s nimi vo 

vzťahu skutočne preto, že ich miluje a nie len z povinnosti (Gill, Sander, Robins, Mazzei & 

Struchen, 2011). 

Komunikácia s partnermi po KCT je nesmierne náročná, niektorí participanti vo 

výskume Knox et al., (2015) uviedli, že naučiť sa komunikovať s ich partnermi bolo ako naučiť 

úplne nový jazyk, odlišný spôsob komunikácie. Trvalo im dlhú dobu, dokým si uvedomili, že 

spôsob akým ich partner komunikuje je následok KCT. Partneri osôb po KCT opísali, že vo 

všeobecnosti mali obmedzené informácie týkajúce sa zhoršených komunikačných schopností 

svojho partnera, dokonca aj v prípade, keď sa ich partner zúčastnil rehabilitácii. Uvítali by 

znalosť stratégií, ktoré by podporili ich partnera v komunikácií (Knox et al., 2015). 

3.2 Intimita 

Emočné a behaviorálne zmeny po úraze mozgu negatívne ovplyvňujú intimitu 

v partnerskom vzťahu. Manželky mužov po KCT uvádzajú problémy vyrovnať sa s detských 

správaním ich partnera, ich závislosťou, samoľúbosťou, emočnou nepredvídateľnosťou a svoje 

postavenie vo vzťahu vnímajú skôr ako rolu rodiča než partnera (Kratz,  Sander, Brickell, Lange 

& Carlozzi, 2017).. Ženám často vo vzťahu chýbajú prejavy lásky. Pre partnerov je zvyčajne 

ťažké, keď milujú svojho partnera, ale cítia, že sa ich láska zmenila. Už to nie je partnerská 

láska, ktorá zahrňuje intimitu a príťažlivosť, ale podobá sa viac láske súrodeneckej, rodičovskej 

(Powel, 2010, s. 135): 

„Napríklad prišiel a pohladil ma...teraz ho to nenapadne (Pani H., 730).“ 

„Musíte si povedať o to, aby vás objal, jeho to jednoducho nenapadne...musíte ho 

poprosiť, aby vás pohladil, proste o všetko (Pani G., 543-544).“ 

Čo sa týka fyzickej intimity, postihnuté boli spontánne prejavy lásky aj flirtovanie. 

Niektorí z osôb po KCT uvádzajú, že už nepociťujú radosť z objímania a maznania sa s jeho 

partnerkou pretože sa necítia byť obratní, pohybujú sa pomaly a používajú barle, ktoré sťažujú 

všetky pohyby. Kognitívne problémy im zabraňujú vo verbálnom zdieľaní intimity. Osoby 

s KCT tvrdia, že v ich vzťahu nemôžu byť žiadne neplánované intímne zdieľania pretože musia 

dopredu vedieť, čo sa bude diať a mentálne sa na to pripraviť (Gill et al., 2011).  
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3.3 Sexuálne problémy 

Sexuálne problémy predstavujú ďalší z problémov, ktorý sa dotýka osoby po KCT a ich 

partnerov. Obidvaja uvádzajú zníženú sexuálnu aktivitu v porovnaní s tou pred úrazom, 

znížený sexuálny drive, problémy s dosiahnutím orgazmu, problémy s erekciou u mužov 

a vaginálnou lubrigáciou u žien  a celkovú sexuálnu spokojnosť. Zistilo sa, že osoby po KCT 

sú tak isto menej vnímaví voči sexuálnym potrebám ich partnera. Partneri sa cítia byť 

frustrovaní a smutní z nenaplnenia ich sexuálnych potrieb (Hibbard, Gordon, Flanagan, Haddad 

& Labinsky, 2000). 

Ďalší problém predstavuje neschopnosť predpovedať kedy bude sexuálny styk úspešný 

a kedy nie. Aj keď po sexuálnom styku túžia, nevedia či toho budú schopní. Jedna osoba 

z participantov to vo výskume (Godwin, Chappell & Kreutzer, 2014) opísala takto: 

„Môj mozog nemusí byť vždy pripravený mať sex.“ 

Partneri osôb po KCT opisujú, že to čo im chýba najviac nie je sexuálny styk, pretože 

ten občas majú ale sú to intímne momenty pred, počas a po ňom (Godwin et al., 2014). 

Väčšina partnerov sa zhodne, že sexuálne schopnosti a sexuálny štýl ich polovičky sa 

v porovnaní s tými pred úrazom výrazne zmenili a zhoršili. Sťažnosti sa týkajú frekvencii 

sexuálneho styku, ktorá je znížená. Niektorí partneri uviedli, že sa snažili nájsť spôsob ako 

sexuálne povzbudiť ich partnera, časť z nich uspela a časť sa stretla s odmietnutím. Iní uviedli, 

že pociťujú malý záujem o sexuálny styk v dôsledku stresu a každodenných povinností, kvôli 

ktorým im na sexuálnu aktivitu ani neostane čas (Gill et al., 2011). 

3.4 Nejednoznačný pocit straty 

Väčšina partnerov osôb po KCT opisuje, že zažíva „nejednoznačné pocity straty“ v ich 

vzťahu. Pojem nejednoznačná strata je teória vytvorená Pauline Boss, rodinou terapeutkou. 

Nejednoznačný pocit straty opisuje zážitok kedy je osoba „fyzicky prítomna ale psychicky 

niekde inde“ . Podľa autorky sa jedná o najviac stresujúcu státu zo všetkých strát (Kean, 2010). 

Zistilo sa, že existujú štyri typy nejednoznačnej straty v partnerských vzťahoch po úraze 

mozgu a to : a) strata mňa, teba, nás; b) strata dôvery; c) strata prepojenosti; d) strata budúcnosti 

(Godwin et al., 2014).  
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Strata mňa, teba, nás 

Vyrovnanie sa so smrťou partnera je traumatická a stresujúca záležitosť ale v určitom 

bode, je to súčasť ľudského života. Nejednoznačný pocit straty na rozdiel od smrti, zanecháva 

rodiny zaseknuté v čase a mieste. Nie sú prítomné žiadne rituály lúčenia sa a partneri nemôžu 

začať ich život od začiatku (Kean, 2010). Nemajú možnosť stratu „starého“ partnera oplakať 

(Godwin et al., 2014): 

„Moja manželka takmer zomrela. Ak by sa to stalo, môj život by bol ľahší. Oplakal by 

som stratu a vrátil sa k tomu, čo som robil, časom by som si možno našiel novú ženu. Ale ona 

nezomrela a osoba, ktorá prežila je niekto iný, nepoznávam ju a každý deň mi pripomína stratu 

manželky, ktorú som mal.“ 

Nejednoznačný pocit straty má negatívny vplyv na rodinnú dynamiku a postavenie jej 

členov (Kean, 2010). Narúša jasnosť rodinných hraníc a pravidiel, čo zvyšuje rodinné napätie, 

stres, vytvára konflikty a zvyšuje možnosť rozpadu rodiny. Rodina cíti, že „žije na okraji 

spoločnosti“ pretože pre ostatných je veľmi náročné pochopiť, čo sa deje v rodine, ktorá 

niekoho stratila takýmto nejednoznačným spôsobom (Kean, 2010). 

Pocit straty spojený so zmenou vo vnímaní seba samého pociťujú aj samotné osoby po 

KCT. Pociťujú zvýšené pochybnosti o sebe samom a zníženú sebadôveru. Ich strata sa 

prejavuje v troch kategóriách: strata seba samého v porovnaní s bývalým „Ja“, strata seba 

samého v očiach druhých, strata znalosti o sebe (Landau & Hissett, 2008). 

Partneri osôb po KCT tak isto pociťujú stratu a smútia za tým, kým v minulosti boli 

(Godwin et al., 2014). 

„Som fyzicky aj psychicky vyčerpaná. Každodenná únava predstavuje moje nové Ja 

(opatrovateľ).“ 

Partneri pociťujú aj stratu ich samotných ako páru, ktorým boli v minulosti. Cítia, že 

hoci sú naďalej pár, ich vzťah je úplne iný, stratený ale nemajú rozsudok o rozvode, ani súcit 

zo strany druhých, ktorí zvyčajne prichádza v čase smútku (Godwin et al., 2014).   

Strata dôvery  

Pocit dôvery a stability je jedným z benefitov partnerského vzťahu. Avšak 

u partnerských vzťahoch po KCT tento pocit často chýba. Naopak, najčastejšie prítomný je 

pocit neistoty a pocit byť „uväznený“. Dôvera je narušená vo viacerých aspektoch ich vzťahu. 
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Partneri- opatrovatelia opisujú, že im chýba pocit istoty, že sa v čase problémov môžu vždy na 

svojho partnera obrátiť. Narušená je emočná stabilita, finančná istota a partneri žijú s pocitom 

neistoty, čo ich život môže narušiť nabudúce (Godwin et al., 2014).   

Strata prepojenosti   

Osoby po KCT uvádzajú, že sa nevedia emočne prepojiť s ich partnermi (Godwin et al., 

2014):  

„Najhoršia zmena po úraze v našom vzťahu je strata emočného prepojenia s mojou 

manželkou, s ktorou som už 12 rokov. Nezdieľam s ňou žiadne emócie, lásku. Som v situácií 

kedy ani neviem, či som schopný sa s niekým emočne spojiť alebo byť vo vzťahu.“  

Tak isto partneri- opatrovatelia cítia, že ich partner, ktorého poznali, milovali a s ktorým 

mali pocit spojenia, súdržnosti nie je viacej schopný emočného zdieľania. To spôsobuje, že 

partneri pociťujú, že nemajú „skutočného“ partnera a sú na všetko sami. Pre mnohé páry je 

strata prepojenosti jeden z najviac bolestivých pocitov straty (Godwin et al., 2014).   

Osoby po KCT pociťujú nesúlad medzi osobou, ktorú predstavujú svetu a osobou, 

ktorou sa cítia skutočne byť. Veľa z nich sa „emočne utlmilo“ v dôsledku fyzickej aj psychickej 

bolesti, ktorú pociťujú. Toto utlmenie spôsobuje, že členovia rodiny nie sú schopní správne 

interpretovať ich emócie a činy (Landau & Hissett, 2008).   

Strata budúcnosti 

Nejednoznačný pocit straty sa nachádza aj v predstavách rodiny o budúcnosti. 

Budúcnosť pre nich predstavuje prchavý pojem (Landau & Hissett, 2008). 

Páry uvádzajú stratu plánov, cieľov, nádejí a snov, ktoré mali pre svoju spoločnú 

budúcnosť. Po úraze mozgu nič z týchto ich plánov zrazu nie je realizovateľné, čo narúša 

kvalitu ich vzťahu. Partneri osôb po KCT pociťujú strach a neistotu pri rozmýšľaní o ich 

budúcnosti a snažia sa tomu vyhýbať.  Majú pocit, že „stoja na horúcom piesku“ s jedinou 

istotou, že ich budúcnosť nebude taká, akú si ju predstavovali a že ju pravdepodobne zasvätia 

opatrovaniu svojho partnera po KCT (Godwin et al., 2014). 

Pocit straty budúcnosti sa prejavuje aj v štýle vyjadrovanie členov rodiny: „bol dobrý 

hráč golfu“, „celý život mal pred sebou“, „mal rád New York“ (Kean, 2010). 

Vplyv úrazu mozgu na rodinu a budúcnosť jej členov sa líši od pozícií, ktoré členovia 

rodiny zastávajú. Najväčší dopad ma úraz mozgu na manželku zranenej osoby. Deti, súrodenci 
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a príbuzní osoby po KCT sa zvyčajne vrátia k ich „normálnemu životu“ a ich budúcnosť to 

nenarúša (Landau & Hissett, 2008). 

3.5 Zmeny v identitách 

Najväčšie problémy pre páry predstavuje skúsenosť naučiť sa zahodiť to, kým boli 

a zmieriť sa s tým, kým sú teraz. Tento proces obsahuje tri zmeny a to: a) individuálne zmeny 

identity; b) partnerské zmeny identity; c) zmeny v rolách a zodpovednostiach v partnerskom 

vzťahu (Godwin et al., 2014). 

Individuálne zmeny identity 

Osoby po KCT opisujú túto transformáciu ich identity ako kompletnú a úplnú, 

prirovnávajú ju k smrti starého Ja a k narodeniu nového Ja. Partneri osôb po KCT to popisujú 

napríklad takto (Godwin et al., 2014): 

„Mám to šťastie byť ženatý s dvomi úžasnými ženami. S mojou ženou číslo jedna (pred 

úrazom) a ženou číslo dva (po úraze).“ 

Aj keď sa partneri osôb po KCT zmenili menej ako ich partneri, tak isto zápasia 

s pocitom, že majú nové Ja (Godwin et al., 2014): 

„Zmenila som sa a dokonca do tohto dňa, nie som spokojná s tým, kým som sa stala. 

Snažím sa racionalizovať čo robím, ako to robím, aby som sa s mojím novým Ja zmierila ale 

nepomáha to. Považujem sa taktiež za zraneného človeka ako je aj môj manžel.“ 

Partnerské zmeny identity 

Zmena identita partnerov ako páru je ďalšia z pociťovaných zmien po úraze. Partneri 

uvádzajú, že krátko po úraze sa snažili znovu vytvoriť ich staré „my“ ale neúspešne. Nikdy viac 

neboli pár, akým boli v minulosti. Časom väčšina párov pochopila, že ak chcú po úraze zostať 

spolu, musia objaviť ich novú spoločnú identitu. Tento proces bol niekedy vedení cez oslavné 

rituály (Godwin et al., 2014): 

„Vytvorila som rituál na pripomenutie a oslávenie môjho prvého manželstva, jeho 

zániku a zániku manžela, ktorého som poznala. Zároveň som vytvorila rituál na posvätenie 

môjho druhého manželstva a našej novej identity.“ 

Tento proces zmeny nebol jednoduchý. Obidvaja partneri pociťovali rozpor medzi 

vnútornou túžbou byť tým, kým boli pred úrazom a vedomím, že prijatie ich nového vzťahu je 
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jediný spôsob ako fungovať ďalej. Občas pociťujú hnev a frustráciu nad tým, akým párom sa 

stali (Godwin et al., 2014). 

Zmeny rolí  

Ako dôsledok zmien po úraze, osoby po KCT a ich partneri museli zmeniť svoje staré 

role a prispôsobiť sa novým rolám a povinnostiam.  Tento proces zmien narúša rovnováhu 

v rodine a povinnosti sú často nerovnomerne rozdelené (Godwin, et al., 2014).  

Štúdie ukázali, že nezranení partneri sú všeobecne hlavným „rozhodcami“ v ich vzťahu, 

či už sa to týka dôležitých rozhodnutí alebo každodenných, malých rozhodnutí, pretože osoby 

po KCT potrebujú výrazne dlhšiu dobu na rozhodovanie, nie sú schopní robiť rýchle 

rozhodnutia a poväčšine sú apatickí (Knox et al., 2015). Niekedy sa jedná o veľmi výraznú 

zmenu – z dominantného živiteľa rodina sa stáva zdravotne postihnutý človek, ktorý príma 

rozhodnutia svojej partnerky (Powell,2010).   

 Rola „rozhodcu“ je vyčerpávajúca a partneri majú pocit, že „ žijú život za dvoch ľudí“. 

Cítia sa preťažení povinnosťami, nestíhajú sa starať o domácnosť (Knox et al., 2015). Zároveň 

pociťujú vinu za to, že o všetkom rozhodujú sami a vynechávajú ich pri riešení problémov 

(Kratz et al., 2017). 

Ukázalo sa, že čím hlbší je vzťah k ich partnerovi, tým silnejší stres pociťujú partneri 

v ich roli „rozhodcu“, keďže sú vedení snahou urobiť čo najlepšie, najsprávnejšie rozhodnutie. 

Aby minimalizovali nutnosť robenia rozhodnutí, väčšina sa snaží opakovať naučené vzorce 

správania a z ich života sa stáva rutina. Byť zodpovedný za každé rozhodnutie znamená, že 

partneri si museli osvojiť nové znalosti z rozličných domén, a sú nútení robiť rozhodnutia aj 

mimo tradičných genderových rolí. Manželky, ktoré zastávajú aj rolu manžela musia 

rozhodovať o riadení financií, zaoberať sa problémami ako kúpa/predaj automobilu, práce na 

dome (Knox et al., 2015). 

Partneri osôb po KCT zastávajú aj novú rolu opatrovateľa. Často pociťujú, že táto ich 

nová pozícia opatrovateľa prevyšuje ich pozíciu partnera: 

„Všetko čo robím, robím na rozkaz môjho partnera. Sú medzi nami občas aj chvíle, keď 

si prejavujeme lásku ale vo väčšine času som jeho opatrovateľka, nie partnerka.“ 

Manželky majú pocit, že sú viacej vo vzťahu rodič-dieťa ako manžel-manželka, čo 

u nich vyvoláva stres a emočné napätie (Gosling a Oddy, 1999).  
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Osoby po KCT taktiež reagujú negatívne na zmeny v partnerských pozíciách, cítia 

ľútosť z ich neschopnosti a  negatívne vnímajú to,  že ich partner s nimi zaobchádza ako 

s dieťaťom. Sú frustrovaní, že nemôžu fungovať ako rovnocenný partner (Gill et al., 2011). 

Čo sa týka partnerských vzťahoch vzniknutých po KCT, zistilo sa, že partneri osôb po 

KCT majú väčší problém pochopiť dopad KCT na ich partnera a nevedia, kde nastaviť hranice 

medzi ich opatrovateľskou rolou a rolou partnera (Gill et al., 2011).   

3.6 Emočná neistota 

Partneri- opatrovatelia uvádzajú, že je nesmierne náročné znovu vytvoriť spojenie s ich 

partnerom, ktorý dokáže byť jednu chvíľu milujúci a láskavý a inokedy emočne nestály, 

výbušný a agresívny. Veľa osôb po KCT si priznáva vinu v nezhodách v ich vzťahu. Ak sa 

zamyslia nad hádkou s ich partnermi, cítia hanbu a sú zmetení z ich vlastného správania. Vedia, 

že starať sa o nich musí byť pre ich blízkych veľmi náročné (Godwin et al., 2014): 

„Nie je to ľahké byť manželom/manželkou osoby po KCT, nezávisle na tom, ako veľmi 

sa snažíte. Nie je sme dobrými partneri. Sme tvrdohlaví, vyžadujeme toho veľa a často sme 

nevďační.“ 

Osoby po KCT často zmieňujú problémy porozumieť správaniu a emóciám ich 

partnerov. Nevedia predvídať, aká bude ich emočná reakcia a preto sa cítia neisto 

pri komunikácií s ich partnerom. Partneri osôb po úraze taktiež uvádzajú, že ich manžel/ka 

nedokáže interpretovať správanie a emócie ich detí aj ich samotných (Godwin et al., 2014):   

„Môj partner sa cíti byť nepochopený a nevidí, prečo sme nešťastní, keď nás emočne 

alebo fyzicky zneužíva.“    

Neporozumení sa cítia byť aj osoby po KCT. Veľa z nich sa „emočne 

utlmilo“ v dôsledku fyzickej aj psychickej bolesti, ktorú pociťujú. Toto utlmenie spôsobuje, že 

členovia rodiny nie su schopní správne interpretovať ich emócie a činy (Landau & Hissett, 

2008).   

Emočná neistota sa týka všetkých aspektov ich vzťahu. Partneri pociťujú emočnú 

neistotu, neistotu v oddanosti ich vzťahu, prepojenosti, v budúcnosť ich vzťahu. Boja sa, že to 

buď oni alebo ich partner vzdá a ich manželstvo sa rozpadne (Godwin et al., 2014): 
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„Neviem ako pokračovať ďalej v tomto vzťahu. Čo je veľa, to je veľa a to nie je tá úžasná, 

láskavá manželka, ktorú som si vzal. Zároveň cítim výčitky svedomia, že ju chcem opustiť 

pretože nič z toho, čo sa stalo nie je jej chyba.“  

Partneri sa nedokážu „prepojiť“ po emočnej ani sexuálnej stránke. Niektorí partneri 

pociťujú neistotu z toho, či svojho manžela/manželku ešte stále milujú. Celkovo nie je známe, 

prečo niektoré manželstva po úraze vydržia a iné nie. Partneri, ktorí sú spolu už dlhšiu dobu po 

úraze uvádzajú, že namiesto vytvorenia stability v ich vzťahu sa naučili žiť s pocitom neistoty 

(Godwin et al., 2014). 

3.7 Emočné reakcie na zmeny 

Čo sa týka emočných reakcií na zmeny v partnerskom vzťahu vzniknutých v dôsledku 

KCT, muži, ktorí utrpeli poranenie mozgu, porovnávajú svoj aktuálny sexuálny život s tým, 

aký bol pred úrazom čo vedie k pocitom smútku a sklamania. Nedostatky v sexuálnom vzrušení 

a výkonnosti v niektorých prípadoch vedú k zníženiu sebavedomia a pocitu zlyhania ako 

partnera. Muži po KCT pociťujú v manželstve pocit menejcennosti, neschopnosti. Niektoré 

emočné reakcie na zmeny sú ovplyvnené genderovými rolami. Osoby po KCT pochybujú o tom, 

či sú ešte stále „skutočnými“ mužmi a ženami. Niektoré ženy opisujú ich fyzické obmedzenia 

ako hlavný problém k vyjadreniu lásky svojmu partnerovi, napríklad neschopnosť dať svojmu 

mužovi bozk. Iné ženy pociťujú, že ich handicap ich robí menej atraktívnymi a zaujímavými 

pre ich mužov a preto sa obávajú, že budú hľadať ženskú spoločnosť niekde inde. Muži po KCT 

zvyčajne ťažšie znášajú zmenu rolí, a sledovanie ako ich partnerka zastáva ich pozíciu leadra, 

ktorú zastávali pred úrazom. Nevedia sa zmieriť s tým, že nemajú kontrolu v svojich rukách. 

Muži partneriek po KCT pociťujú bezmocnosť a neschopnosť kompenzovať manželkine 

nedostatky spôsobené úrazom. Obávajú sa, že manželkina neschopnosť bude odrážať ich 

vlastnú slabosť a zraniteľnosť (Gill et al., 2011). 

Ďalší uvádzaný problém je, partneri osôb po KCT pociťujú, že ich manžel/manželka je 

zrazu úplne iná osoba. Väčšina zmien v osobnosti ich partnerov je negatívnych. Niektorí sa cítia 

byť zahanbení partnerovým správaním. Iní sú nahnevaní z množstva práce, ktorú musia 

vykonávať aj za ich partnera a cítia sa byť pod tlakom. Niektoré osoby, ktoré utrpeli KCT  majú 

pocit odlúčenia od ich partnerov. Partneri síce žijú pod jednou strechou ale žijú odlišné životy, 

obzvlášť ak zdravý partner má prácu a druhý nie. Obzvlášť nešťastne prežívajú ak ich partner 

má vlastný sociálny život a zúčastňuje sa nejakých sociálnych aktivít aj bez neho. Pocit 
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izolovanosti od okolitého sveta sa zvyšuje ak mu následky zranenia nedovolia venovať sa jeho 

koníčkom, čo vedie k unudenosti (Gill et al., 2011). 

Pozitívna zmena  

Výskumy sa väčšinou zameriavajú na negatívne dopady poranenie mozgu na partnerské 

vzťahy, no môže sa kvalita manželského vzťahu po poranení mozgu aj zlepšiť? V niektorých 

prípadoch nastala aj pozitívna zmena. Vo výskume Gill, (2011) jeden z participantov uviedol, 

že jeho partner po úraze už nemá problémy s alkoholom, venuje sa viac deťom, chce byť 

informovaný o všetkých dianiach v rodine, má záujem sa s ňou porozprávať a vypočuť ju. Ako 

pozitívne veci v ich vzťahu uvádzajú niektorí partneri nesebeckú, bezvýhradnú lásku, ktorú 

prežívajú, pocit, že ich partner je s nimi napriek všetkému, čo musí vytrpieť a že chce pracovať 

na ich vzťahu (Gill et al., 2011). 
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4. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE KVALITU MANŽELSKÉHO 

VZŤAHU U OSÔB PO KCT 

4.1 Rodinný vplyv 

Niektoré páry zmieňujú vplyv rodiny ako bariéru v ich vzťahu. Konkrétne uviedli tri 

hlavné problémy. Prvý predstavuje nedostatok podpory a angažovanosti členov rodiny 

(súrodenci, rodičia, starí rodičia) v období po úraze. Niektorí partneri- opatrovatelia pociťujú, 

že nedostatok zapojenia rodiny zvyšuje izoláciu ich partnera a oni pociťujú výhradnú 

zodpovednosť za partnera. Druhý problém tvoria neadekvátne reakcie členov rodiny, ktoré 

vznikajú z nedostatku informácií o úraze. Nevhodné reakcie zahrňujú nad optimistické alebo 

naopak neprimerane pesimistické názory na osobu po KCT ako osočovanie za neprimerané 

správanie, za ktoré nemôže alebo za vznik úrazu. Tretí problém predstavujú ich deti.  Deti často 

zápasia s pocitom stratenia rodiča a pocitom zahanbenia z jeho neprimeraného chovania 

v rôznych situáciách. Niektoré deti si nevedia zvyknúť na to, že ich rodič je celý deň doma 

kvôli neschopnosti pracovať. Ďalší problém týkajúci sa detí predstavuje disciplína. Deti 

využívajú nedostatok pozornosti ich rodiča a využívajú to vo vlastný prospech. Partneri 

pociťujú, že sú jediným rodičom, ktorý sa zaujíma o výchovu detí a dodržiavanie pravidiel 

pretože ich manžel/manželka po KCT sa už nepodieľa na výchove ich detí. To vyúsťuje 

v negatívne rodinné prostredie, v nezhody nad danými pravidlami a povinnosťami ich detí (Gill 

et al., 2011). 

4.2 Prostredie 

Prostredie je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu manželského vzťahu. Zistilo 

sa, že negatívne postoje  druhých voči osobe po KCT tak isto ako nedostatok informácií 

o traumatickom úraze mozgu a jeho následkoch môžu prispievať k sociálnej izolácií osoby 

s KCT a jeho partnera. Nedostatočná prítomnosť druhých ľudí a ich podpora (kvôli finančným, 

geografickým alebo iným dôvodom) negatívne vplýva na zdravotný stav manželského páru 

(Wallace, Bogner, Corrigan, Clinchot, Mysiw &  Fugate, 1998). 

4.3 Financie 

Obidvaja partneri uvádzajú ako jeden z problémov a stresorov v ich vzťahu finančné 

problémy. Finančné problémy nastávajú ak osoba po KCT nie je schopná návratu do práce a len 

jeden z páru je zárobkovo činný. Výdaje sa zvyšujú kvôli liekom a  zdravotným službám, ktoré 

musia platiť (Gill et al., 2011). 
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5. KVALITA ŽIVOTA PARTNEROV PO KCT 

Každodenná zodpovednosť v roli opatrovateľa, tak isto ako zmeny v osobnosti osôb po 

KCT predstavujú množstvo výziev a zdrojov stresu pre partnerov (Kratz et al., 2017). 

Najčastejšie sa jedná o ženy- manželky (Perlesz, Kinsella & Crowe, 1999).  

Manželky osôb po KCT sú hlavným zdrojom podpory a fungujú ako „nástroj“ cez ktorý 

sú osoby po KCT schopné fungovať v spoločnosti (Sady, Sander, Clark, Sherer, Nakase-

Richardson &  Malec, 2010). 

Jeden z prvých autorov, ktorý upozornil na špecifickú záťaž manželov osôb po poranení 

mozgu bola M. Lezaková. Upozornila na to, že manželia prežívajú pocit stratenia svojho 

partnera, ktorý sa stal po KCT iným človekom, ale nemôžu nad stratou smútiť, pretože ich 

partner stále žije ((Perlesz et al., 1999, s. 19). 

Je dôležité porozumieť úlohe opatrovateľa, keďže je preukázané, že zlepšenie 

zdravotného stavu po KCT je spojené s psychickým stavom opatrovateľa, jeho naladením 

a celkovým fungovaním rodiny (Rotondi, Sinkule, Balzer, Harris & Moldovan, 2007). Zdravé 

rodinné fungovanie u ľudí s KCT je spojené so skorším uzdravením a väčšou úspešnosťou 

v zamestnaní (Sander, Caroselli, High, Becker, Neese &  Scheibel, 2002). 

Väčšina opatrovateľov uvádza problémy v rodinnom fungovaní . Stres a neustála 

starostlivosť spojená s rolou opatrovateľa vplýva na mentálnu, sociálnu a fyzickú stránku 

zdravia (Hanks, Rapport &  Vangel 2007). 

Opatrovatelia uvádzajú, že sú preťažení povinnosťami, majú nedostatok osobného času, 

pociťujú, že ich osobný život je narušený alebo stratený, smútia za „starým“ partnerom 

a potláčajú hnev, vinu, strach a smútok. Cítia, že sú na všetko samy, nemajú žiadnu podporu 

a obviňujú sa za pociťovaný hnev a smútok. Ako ich ďalšie problémy uvádzajú nekonečný 

zoznam povinností, ktorí musia splniť, cítia sa byť za všetko zodpovedný a následkom toho 

pociťujú existenčnú krízu. Cítia, že stratili svoju identitu a život v prospech ich partnera a 

pociťujú nedostatočnú profesionálnu pomoc (Kratz et al., 2017). 

Staranie sa dlhodobo o osobu po KCT negatívne vplýva na ich psychické zdravie. 

Opatrovatelia preukazujú zhoršené kognitívne schopnosti, znížený psychosociálny well-being, 

horšiu pracovnú výkonnosť. Stres opatrovateľov a ich vyčerpanie ma negatívny dopad na ich 

partnerov/partnerky s KCT, ktorí sú menej pracovne výkonní, ťažšie sa sociálne integrujú 
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a pociťujú menej psychosociálnej pohody (Sander, Maestas, Sherer, Malec &  Nakase-

Richardson, 2012). 

Opatrovatelia pociťujú strach z ich budúcnosti aj budúcnosti ich partnera. Čo sa týka ich 

sociálneho zdravia, medzi hlavné problémy patria stratenie nezávislosti, podpory zo strany 

partnera, sociálna izolácia, finančné problémy. Medzi emočné problémy patrí pocit úzkosti, 

pocity sklamania seba samého, preťaženie. Partneri osôb po KCT pociťujú, že sú v ich vzťahu 

„uväznení“, keďže z morálneho hľadiska nemôžu opustiť osobu, o ktorú sa starajú (Carlozzi et 

al., 2015).  

Zmeny rolí boli tak isto uvádzané ako zdroj emočného stresu. Manželky majú pocit, že 

sú viacej vo vzťahu rodič-dieťa ako manžel-manželka (Gosling a Oddy, 1999). Zmeny rolí sú 

často spúšťačom podráždenosti. Manželky uvádzajú,  sú viac podráždené a nahnevané 

v porovnaní s ich správaním pred úrazom (Hammond et al., 2012).   

Manželka osoby po KCT: „Človek sa ocitá v roli, v ktorej predtým nemusel byť 

a pociťuje smútok za stratou partnera, ktorého poznal pred úrazom, smútok v dôsledku 

nedostatku podpory- osoba, na ktorú si sa vždy mohol obrátiť pre pomoc, ktorá ti vedela dať, 

čo si poteboval, objať ťa a povedať, že všetko dopadne dobre tu už viac nie je. Takže vniká pocit 

podrádenosti, ktorý sa odráža vo všetkom čo robím. Často reagujem podráždene pretože musím 

žiť s pocitom, že nesiem zodpovednosť za rolu na ktorú som nebola stavaná  a v ktorej som 

nikdy predtým nemusela byť“ (Hammond et al., 2012). 

K ďalším emočným problémom môžeme uviesť depresiu, strach, úzkosť, hnev (Katz, 

Kravetz &  Grynbaum, 2005). Medzi kognitívne problémy patria problémy s pamäťou 

a pozornosťou. K fyzickým problémom opatrovatelia uvádzajú problémy so spaním a únavou, 

sexuálnym fungovaním, príbytkom/ úbytkom váhy, žalúdočno-črevné problémy (Carlozzi et 

al., 2015). 

Celkovo opatrovatelia vykazujú zníženú kvalitu života a zhoršený spoločenský život 

(Ponsford & Schonberger, 2010). Často sa musia vzdať svojich koníčkov a záľub: 

„Skončila som so svojim plaveckým klubom, povedala som im, že ma už viac neuvidia 

pretože nemôžem mať žiadne záväzky“ (Kean, 2010). 

Problémy, ktorým čelia opatrovatelia sa môžu líšiť od ich vzťahu k osobe s KCT. 

Najnovšie štúdie ukazujú, že manžel/manželka v roli pečovateľa zažíva viac stresu a psychickej 

vyčerpanosti ako rodič opatrovateľ  (Knox at al., 2015).  
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Obidve skupiny- rodičia aj partneri síce pociťujú napätie a nevôľu zo starania sa o osobu 

s KCT ako o dieťa, ale pre partnerov to je to niečo úplne nové, zatiaľ čo pre rodičov je to návrat 

k predchádzajúcemu obdobiu ich rodičovského života. V porovnaní s rodičmi- opatrovateľmi 

pociťujú väčšiu frustráciu a smútok z pocitu, že sú na všetko samy (Verhaeghe et al., 2005). 

Rodičia osôb po KCT pociťujú väčší smútok zo straty osoby, ktorou bolo ich dieťa pred 

KCT a z budúcnosti, ktorú si pre ňu predstavovali. Pripisujú si vinu za úraz ich dieťaťa 

pravdepodobne kvôli protektivnému postaveniu, ktoré rodič zastáva. Obávajú sa, kto sa o ich 

dieťa postará, ak tu už oni pre neho nebudú. Partneri sa zdajú byť náchylnejší k vnímaniu agresii 

zo strany ich partnera v porovnaní s rodičmi. Rodičia trpia agresiou zo strany ich dieťaťa tak 

isto, ale nevnímajú to ako hlavnú príčinu zhoršenia ich vzťahu a narušenia dôvery (Kratz et al., 

2017). 
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6. TEÓRIA RELATIONAL RECYCLING 

Väčšina výskumov sa zameriava na vplyv KCT na partnerské vzťahy, no existujú aj 

také, ktoré sa venujú aj tomu, čo partnerom na ich spoločnej ceste po úraze pomáha. Konkrétne 

sa jedná o najnovšiu teóriu Relational recycling zameranú na dôvody, prečo partneri ostali spolu  

a stratégie, ktoré používajú (Godwin et al., 2014). Obsahuje tri časti a to: a) duša nás b) sľuby 

a záväzok c) tým, kým sme boli. 

Duša nás 

Najčastejšie zmieňovaní dôvod je že partneri stále pociťujú prepojenie s ich 

manželom/manželkou. Slová ktorými to najčastejšie opisujú sú „bude to vždy moja láska“, 

„sme to stále my.“ V niektorých prípadoch napriek všetkým problémom, ktoré zažívajú, ich 

láska narastá a je hlbšia každým dňom: 

„Keď sa náš život zhoršil, nastal čas aby sa naša láska zosilnila. A skutočne, naša láska 

sa každým dňom zosilňovala. Milujem svojho muža viac ako kedykoľvek predtým.“  

Sľuby a záväzok 

Ďalší dôvod, ktorý motivuje partnerov zotrvať v ich vzťahu je manželský sľub, ktorý 

hovorí, že so svojim partnerom musia vydržať v šťastí aj nešťastí, zdraví aj chorobe. Obidvaja 

partneri sa cítia byť zaviazaní voči tomu druhému. Majú pocit, že jeden druhému navzájom 

„patria“, ktorý nemôže zničiť ani úraz mozgu:  

„Vždy som vedela, že tu pre mňa bude ak by sa niečo stalo. Môj manžel vedel, že ja som 

tu preňho tak isto. Je to niečo, čo nezmizne len kvôli úraze mozgu.“ 

Tým, kým sme boli 

Jedna z vecí, ktoré partnerom pomáha zostať spolu je viera, že „staré Ja“ ich partnera 

po KCT je stále v ňom: 

„Stále verím, že môj manžel-láskavý človek, ktorého som si vzala, stále existuje v tele 

tohto cudzinca s ktorým žijem. V niektorých chvíľach sa nakrátko zjaví. Napríklad, keď ma 

objíme a povie, že ma stále ľúbi“. 

Stratégie pre vytvorenie ich nového „Ja“  

Zmierenie sa s nejednoznačnosťou ich rolí, snaha o znovu vytvorenie spojenia s ich 

partnerom, posilnenie ich záväzku cez ceremónie k oslave ich „nového Ja“ predstavujú niektoré 
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stratégie používané k posilneniu ich vzťahu. Medzi ďalšie stratégie patrí napríklad obnova 

manželských sľubov, záväzok, že si každý deň prejavia trochu lásky a vďaky, snaha o nájdenie 

nových spoločných záujmov. Niektoré páry sa snažia dodržiavať staré rituály a zvyky aby si 

pripomínali ich starý vzťah.  

 Jedna z participantov opísala proces zmierenia sa s ich vzťahom a dosiahnutie 

kvalitného partnerského života takto: 

„Prestal som dúfať, že môj manžel znovu bude osobou, akou bol pred úrazom. Namiesto 

toho sa snažím nájsť niečo, čo by som na ňom mohla milovať teraz. Vďaka tomu som sa doňho 

zamilovala aj druhý krát“ (Godwin et al., 2014). 
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7. MANŽELSTVO A ROZVODOVOSŤ U OSÔB PO KCT 

Z psychologického hľadiska je možné na manželstvo pozerať ako na vývojovú úlohu 

(Erikson, 2002). Ak je táto vývojová úloha úspešne splnená, prispieva to k pocitu celkovej 

spokojnosti, osobného šťastia, zmysluplnosti  v každom veku (Langmeier a Krejčířová, 2006, 

s. 177). 

Ako sme mohli vidieť vyššie, manželstvo osôb po poranení mozgu je podrobené 

množstvom problémov a zmien. Obidvaja partneri čelia rade náročných situácií, ich vzťah je 

pod obrovských tlakom (Powell, 2010, s. 123). 

Niekedy sa páru nepodarí zvládnuť dlhodobé zmeny osobnosti a behaviorálne problémy, 

napríklad agresivitu, a manželstvu hrozí rozvod alebo rozchod (Lasprilla et al., 2008, s. 556). 

Predpokladá sa, že osoby po KCT, ktoré sú staršie alebo páry, ktoré boli spolu pred 

úrazom dlhšiu dobu zotrvajú v manželstve dlhšie ako mladšie osoby po KCT, novo vzniknuté 

páry po úraze. Medzi ďalšie faktory ovplyvňujúce manželstvo patrí napríklad príčina úrazu, 

vážnosť zranenia, pohlavie osoby, ktorá utrpela KCT. Zistilo sa, že u osôb, ktoré utrpeli úraz 

mozgu v dôsledku násilia je väčšia pravdepodobnosť rozvodu. Rovnako to je aj s vážnosťou 

zranenia, čím vážnejšie zranenia, tým väčšia pravdepodobnosť rozvodu. V priemere, osoby, 

ktoré boli rozvedené, boli v bezvedomí tri krát dlhšie ako osoby, ktoré sú stále v platnom 

manželskom vzťahu (Kreutzer, Marwitz, Hsu, Williams & Riddick, 2007).  

Zvyčajne sa v odbornej literatúre stretávame s tvrdením, že riziko rozvodov je 

v manželstvách, kde jeden z partnerov utrpel poranenie mozgu vyššie ako u bežnej populácie 

(Gosling a Oddy, 1999). Najväčšie problémy zvyčajne nastávajú 5 až 6 rokov po úraze (Wood 

a Yurdakul, 1997). 

Podľa novších, väčších výskumov, konkrétne výskumom vedeným Lasprillom, ktorého 

sa zúčastnilo 927 osôb po KCT z rozličného etnického a kultúrneho prostredia, len 15% osôb 

po KCT bolo rozvedených v rozmedzí minimálne dvoch rokoch po úraze (Lasprilla et al., 2008, 

s. 556). 

Podľa výskumu J. Kreutzera 3/4 (90/120) respondentov zostávajú v manželskom 

vzťahu aj napriek rodinným problémom. Podľa nových výskumov je teda miera rozvodov 

u osôb po KCT menšia ako u bežnej populácie (Kreutzer et al., 2007). 
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8. NÁVRH VÝSKUMU 

Návrh výskumného šetrenia je koncipovaný ako kvantitatívny výskum, ktorý nadväzuje 

na literárne prehľadovú časť tejto práce.  

8.1 Teoretické východiská 

Ako už bolo zmienené v teoretickej časti práce, ukázalo sa, že komunikačné problémy, 

ktoré nastávajú u osôb po ťažkom úraze hlavy sú hlavnou príčinou problémov v ich vzťahu 

(Wedcliffe a Ross, 2001). 

Partneri často uvádzajú, že im chýbajú prejavy nehy alebo by chceli od svojho 

manžela/manželky počuť ocenenie a zároveň tvrdia, že ich partner si túto zmenu ani 

neuvedomuje. Obávajú sa, či ich partner ešte stále miluje a cenní si ich aj po úraze. Tvrdia že, 

ak mu vyjadria svoje pocity smútku a strachu ich partner ich nevie nikdy povzbudiť 

ani podporiť (Gill et al., 2011).  

Zároveň uvádzajú, že vo všeobecnosti majú obmedzené informácie týkajúce sa 

zhoršených komunikačných schopností svojho partnera. Uvítali by znalosť stratégií, ktoré by 

podporili ich partnera v komunikácií (Knox et al., 2015). 

Jedným zo spôsobov ako zlepšiť komunikačné schopnosti je aplikácia tréningu 

komunikačných schopností u osôb po KCT (Sim et al., 2013).  

Viacero rehabilitačných programov ponúka tento tréning, no obvykle sa jedná 

o individuálny tréning ale skupinový tréning, kde je prítomných viacero osôb po KCT. Ukázalo 

sa však, že kľúčom k zlepšeniu sociálnych komunikačných schopností je začlenenie rodinných 

členov do pomocných programov. Partner, ktorému môže daný pacient veriť, mu môže 

poskytnúť oparu, spätnú väzbu a umožniť mu precvičovať dané zručnosti aj v rodinnom 

prostredí (Tbicommunity, 2014).  

Na University of Sydney preto Togher, McDonald, Tate, Power, Ylvisaker a Rietdijk 

vymysleli komunikačný tréning TBI Express pre osoby po úraze mozgu a ich partnerov (Togher 

et al., 2014). Tento tréning je zacielený na pomoc nájsť členom rodiny najlepší spôsob ako 

jednať s osobou po KCT v každodenných konverzáciách. Vytvorili zoznam chýb, ktorých sa 

v konverzácií dopúšťajú manželia alebo rodičia osôb po KCT. Tak isto vytvorili návod ako sa 

týmto chybám vyhnúť (Struchen, 2014).   

V rámci tréningu si každý z partnerov musí napísať zoznam dôležitých komunikačných 

situácií s ktorými sa môžu nasledujúci mesiac stretnúť a ako sa s nimi plánuje vysporiadať. Na 
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začiatku každého týždňa tréningového programu dostanú zoznam úloh, ktoré doma musia 

splniť. Každú nacvičovanú konverzáciu prevádzanú v domácom prostredí by si mali nahrať 

a následne sa rozoberú jej nedostatky a pozitíva s terapeutom (Togher, McDonald, Tate, Power,  

& Rietdijk, 2013). 

Napriek faktu, že tento tréning je veľmi úspešný, v Českej republike ešte nebol 

vyskúšaný. Obvykle poskytované tréningy sú zamerané na zlepšenie kognitívnych funkcií 

celkovo a v rámci nich je zlepšovaná aj komunikácia. Ďalej v týchto tréningoch nie je zahrnutý 

aj partner osoby po úraze mozgu (Cerebrum, 2013). Použitie tohto tréningu by mohlo pre osoby 

po KCB priniesť niečo nové a prospešné.  

Na základe prevedenej rešerši v dostupných databázach neexistuje výskum (v Českej 

republike, ani celkovo), ktorý by skúmal vplyv TBI Express na kvalitu manželského vzťahu. 

Mojim predpokladom je, že zlepšenie komunikačných stratégií partnerov môže prispieť aj 

k zlepšeniu kvality vzťahu. V rámci nacvičovania ako vyriešiť problémové komunikácie, by sa 

partneri mohli naučiť aj ako lepšie porozumieť jeden druhému, naslúchať mu a podporiť ho, čo 

by celkovo prispelo ku kvalite ich vzťahu. Preto som sa rozhodla v mojom výskume zamerať 

na túto problematiku. 

8.2 Metódy  

8.2.1 Design výskumu 

Hlavná časť výskumu je experimentálna, nezávislou premenou je tréning 

komunikačných schopností, závislou premenou je zlepšenie kvality partnerského vzťahu. 

Tréning komunikačných schopností bude prebiehať po dobu desiatich týždňov. 

Zostavený bude podľa predlohy autorov (Togher et al., 2013). Respondenti budú náhodným 

výberom rozdelení do dvoch skupín- experimentálnej, u ktorej tréning prebehne a kontrolnej, 

u ktorej tréning neprebehne. Podmienkou účasti na výskume bude informovaný súhlas pre 

všetkých účastníkov výskumu. 

Testovanie prebehne dva krát prostredníctvom Škály kvality partnerského vzťahu. Prvý 

krát pred začiatkom tréningu, druhý krát po 6 mesiacoch od ukončenia tréningu. V rovnakom 

čase bude testovaná aj kontrolná skupina.  
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8.2.2 Cieľ výskumu 

Hlavným cieľom výskumu je zistiť či komunikačný tréning TBI Express zlepšuje 

kvalitu partnerských vzťahoch u osôb po TBI. Zaujíma nás teda, či sa výsledky porovnávacej 

skupiny budú líšiť od výsledkoch skupiny experimentálnej a či existuje signifikantný rozdiel 

medzi meraniami testu pred a po absolvovaní tréningu.  

Hypotézy 

H01: Medzi výsledkami testu Škála kvality partnerského vzťahu pred a po absolvovaní 

komunikačného tréningu TBI Express nebude signifikantne významný rozdiel. 

HA1: Medzi výsledkami testu Škála kvality partnerského vzťahu pred a po absolvovaní 

komunikačného tréningu TBI Express bude signifikantne významný rozdiel. 

H02: Výsledky dotazníku Škála kvality partnerského vzťahu po absolvovaní tréningu 

TBI Express sa nebudú signifikantne líšiť od výsledkov porovnávacej skupiny, ktorá tento 

tréning neabsolvovala. 

HA2: Výsledky dotazníku Škála kvality partnerského vzťahu po absolvovaní tréningu 

TBI Express sa nebudú signifikantne líšiť od výsledkov porovnávacej skupiny, ktorá tento 

tréning neabsolvovala. 

8.2.3 Výskumný súbor 

Čo sa týka výberu osôb, jedná sa o nenáhodný, kriteriálny výber. Zisk respondentov 

bude prebiehať prostredníctvom kontaktovania CEREBRA- Sdružení osob po poranění mozku 

a jejich rodin. 

Do výskumu budú zapojení len pacienti s KCT, skupina osôb po poranení mozgu bude 

tvoriť experimentálnu aj kontrolnú skupinu.  

Kritéria pre výber pacientov s KCT budú postavené takto: 

a) Na základe Glasgow Coma Scale (GCS) jedinci musia mať klasifikovaný ťažký úraz 

mozgu (8 a menej bodov) alebo stredne ťažký úraz mozgu (9-12 bodov) 

b) U jedincov po KCT musia byť prítomné signifikantné a chronické sociálne deficity ako 

nešikovnosť v sociálnych komunikáciách, neprimerané reakcie, ktoré zasahujú do 

každodenných konverzácií a sú negatívne vnímané samotným jedincom po KCT alebo 

osobou s ktorou pravidelne komunikujú (partner)   
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c) Jedinci musia byť aspoň priemerne inteligentní 

d) Jedinci musia mať stáleho komunikačného partnera. 

 

8.2.4 Použité metódy 

K zberu dát bude použitá Škála kvality partnerského vzťahu, ktorá vznikla modifikáciou 

25 položkového dotazníka vzťahu (Relationship Questionnaire; Braiker, Kelley, 1979). Tento 

dotazník je zvolený kvôli jeho dostupnosti aj kvôli faktu, že obsahuje Subškálu týkajúcu sa 

komunikácie medzi partnermi. 

Škálu kvality partnerského vzťahu vytvorili Lehotská a Dobeš (2013). Doteraz 

neexistuje štandardizovaný preklad tejto metódy do českého jazyka, preto som pre účely tohto 

výskumu použila preklad autorky bakalárskej práce Souvislost mezi emoční inteligencí a 

partnerskou spokojeností Zuzany Vendlovej (Vendlová, 2015). Autorka pre účely svojej práce 

vytvorila preklad do českého jazyka, pričom kontrola prekladu prebehla prostredníctvom 

konzultácie s osobou, ktorá pochádza z bilingválnej rodiny (slovenský a český jazyk). 

Čo sa týka psychometrii dotazníka, Lehotská a Dobeš (2013) v svojej práci uvádzajú, 

že pre každú subškálu bola vypočítané Cronbachovo alfa a odstránená položka, ktorá nízko 

korelovala s ostatnými položkami v subškále. Následne bolo vypočítané pre každú subškálu 

hrubé skóre ako priemer jednotlivých odpovedí a Pearsonov korelačný koeficient pre 

kombináciu jednotlivých subškál. V subškále láska bolo vypočítané Cronbachovo alfa 0,82. 

V subškále konflikt bola po položkovej analýze vyradená položka „Problémy, o ktorých sa 

s partnerom hádame sú vážne.“ Zo zostávajúcich položiek vyšlo Cronbachovo alfa 0,80. 

V subšále ambivalencia vyšlo Cronbachovo alfa 0,77 s v subškále komunikácia 0,77.  

Tento dotazník zisťuje celkovú manželskú respektíve partnerskú spokojnosť. Meria 

štyri dimenzie vzťahu: láska, konflikt, ambivalencia a komunikácia. Subškála Lásky vyjadruje 

pocity blízkosti a oddanosti voči partnerovi, vnímanie toho, že partneri k sebe patria. Subškála 

Konfliktu vyjadruje konflikt a negatívne pocity medzi partnermi. Subškála Ambivalencia 

obsahuje položky týkajúce sa pochybností v postoji k vzťahu, k jeho budúcnosti a položky 

týkajúce sa strachu zo straty nezávislosti. Dimenzia Komunikácia zisťuje kvalitu komunikácie, 

ktorá má za následok zvyšovanie spokojnosti so vzťahom ( Lehotská & Dobeš, 2013). 

Úlohou respondenta v tomto dotazníku je vyjadriť svoj postoj k jednotlivým položkám 

na škále 1 až 5. Ku každému číslu škály je priradená slovná kotva: 1 - úplne súhlasím, 2 – 

súhlasím, 3 – niečo medzi, 4 – nesúhlasím, 5 – vôbec nesúhlasím.  
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8.3 Analýza dát  

Po prevedení reverzných položiek sa vypočíta hodnota 4 subškál a následne celkové 

skóre spokojnosti, ktoré je vypočítane ako suma všetkých číselných hodnôt tohto dotazníku. 

Celkové skóre spokojnosti teda bude mať hodnoty medzi 16 až 80, pričom čím nižšia hodnota, 

tým vyššia spokojnosť. 

Po prevedení reverzných položiek sa vypočíta hodnota 4 subškál a následne celkové 

skóre spokojnosti, ktoré je vypočítane ako suma všetkých číselných hodnôt tohto dotazníku. 

Celkové skóre spokojnosti teda bude mať hodnoty medzi 16 až 80, pričom čím nižšia hodnota, 

tým vyššia spokojnosť. 

Pre zistenie výsledkov mojej prvej hypotézy, ktorá sa zaoberá tým, či existuje 

signifikantný rozdiel, medzi výsledkami testu Škála kvality partnerského vzťahu pred a po 

absolvovaní komunikačného tréningu TBI Express, Wilcoxonov znamienkový test, keďže 

porovnávam tie isté osoby v dvoch meraniach.  

Pre zistenie výsledkov druhej hypotézy, ktorá sa zaoberá tým, či existuje signifikantne 

významný rozdiel medzi výsledkami experimentálnej a porovnávacej skupiny, bude použitý 

dvojvýberový t-test, pomocou ktorého sa zistí, či sú výsledky hodnôt experimentálnej 

a súbežnej skupiny rovné alebo sa signifikantne líšia na hladine významnosti α= 0,05.  

V prípade, že bude na danej hladine významnosti α =0,05 zistený signifikantný rozdiel 

medzi skupinami, nulová hypotéza bude zamietnutá a prijatá bude hypotéza alternatívna - 

výsledky dotazníku Škála kvality partnerského vzťahu po absolvovaní tréningu TBI Express sa  

signifikantne líšia od výsledkov porovnávacej skupiny, ktorá tento tréning neabsolvovala. 
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9. DISKUSIA 

Existuje niekoľko limít tohto výskumu. Intervenujúcou premenou môže byť 

heterogenita celého vzorku osôb po TBI. Jedná sa o rôzne osoby, s rôznymi vekovými rozdielmi. 

U pacientov s TBI nie je možné vytvoriť dve úplne rovnaké a vzájomne porovnateľné skupiny. 

Za ďalšiu možnú limitáciu by sa dal považovať fakt, že testovacia metóda Škála kvality 

partnerského vzťahu nebola štandardizovaná. Pozitívne však je, že aspoň boli zistené 

psychometrické parametre tohto dotazníka. Skreslenia mohli nastať aj pri preklade slovenskej 

verzie dotazníka do českej verzie. I keď je slovenský jazyk veľmi podobný českému pri 

preklade do českého jazyka by mohlo dôjsť k nechcenému pozmeneniu pôvodných položiek.  

Výsledky dotazníku by mohlo ovplyvniť momentálne psychické rozpoloženie 

respondentov. Ďalším vplyvmi môže byť rada ďalších premenných ako dĺžka partnerského 

vzťahu, dĺžka spoločného súžitia, počet detí, kvalita manželského vzťahu pred úrazom.   

Vplyvy sociálneho prostredia môžu tak isto ovplyvniť vnímanie vzťahu. Reakcie, 

názory a postoje okolia sa môžu podieľať na tom, ako človek sám hodnotí kvalitu svojho vzťahu. 

 Z etického dôvodu je nutné zmieniť, že po skončení výskumu by mala byť daná 

možnosť absolvovať komunikačný tréning TBI Express aj kontrolnej skupine, ktorá sa tréningu 

nezúčastnila.  

K návrhu výskumného šetrenia by som podotkla aj to, že daný program TBI Express nie 

je primárne založený na zlepšenie kvality partnerských vzťahov. Ak by sa môj predpoklad, že 

zlepšenie komunikačných stratégií partnerov zlepšuje aj samotnú kvalitu vzťahu neoveril, 

navrhovala by som vytvoriť špeciálny edukačne-preventívny program, v ktorom by si  partneri 

nacvičovali ako reagovať v konfliktných situáciách, porozumieť neverbálnym prejavom 

partnera, naslúchať jeden druhému a  vyjadriť nehu a lásku. Napriek faktu, že existuje viacero 

zahraničných aj tuzemských literárnych zdrojov, kde je opisovaný negatívny vplyv úrazu 

mozgu na partnerské vzťahy a na kvalitu života partnerov osôb po úraze, existuje veľmi málo 

terapií, pomoci a intervencií, ktoré by sa venovali tejto problematike a boli zacielené na 

obidvoch partnerov.  

V teoretickej časti svojej práce som sa stretla s viacerými nejasnými problematikami, 

ktorým by sa bolo vhodné v budúcnosti venovať. Aj keď existujú niektoré teórie zamerané na 

stratégie, ktoré partneri používajú na zachovanie ich vzťahu ako spomínaná Relational 

Recycling, stále nie je objasnené, prečo niektoré páry spolu napriek problémom zostanú a prečo 
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niektoré nie. Ďalej som v svojej práci som poukázala na závažné problémy, ktoré spôsobuje 

sexuálne nevhodné správanie vzniknuté po úraze mozgu. Napriek jeho závažnosti existuje 

veľmi málo výskumov, ktoré by sa tejto problematike venovali. Ako ďalší problém s ktorým 

som sa stretla je nedostatok profesionálnej pomoci v rámci behaviorálnych problémov u osôb 

po KCT. Bolo by prospešné sa v rámci tréningov zamerať aj na tieto problémy.   
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ZÁVER  

 

Cieľom tejto práce bolo preskúmať vplyv úrazu mozgu na partnerské vzťahy, zistiť aké 

zmeny v partnerskom vzťahu nastávajú a s akými problémami sa musia partneri najčastejšie 

vysporiadať. 

Prvá kapitola predstavuje krátky úvod do problematiky úrazu mozgu, venovala som sa 

výskytu a klasifikácie závažnosti poranenia mozgu. V druhej kapitole som poukázala na 

negatívny vplyv zmien osobnosti po úraze mozgu na partnerské vzťahy. Venovala som sa 

fyzickým, kognitívnym a hlavne behaviorálnym zmenám, ktoré sú hlavným zdrojom 

problémom v partnerských vzťahoch. Následne som sa zaoberala špecifickým dopadom KCT 

na partnerské vzťahy. Zistila som, že vo väčšine prípadov sa kvalita vzťahu zhoršila. Medzi 

najčastejšie problémy vo vzťahu patria problémy v komunikácií, sexuálne problémy, problémy 

v intimite, zmeny v identitách a pocit straty, emočnej neistoty. V ďalšej časti práce som sa 

venovala najčastejšie zmieňovaným faktorom, ktoré ovplyvňujú kvalitu partnerského vzťahu 

a to reakciám rodiny, prostredia a finančným problémom. Svoju pozornosť som následne 

venovala partnerom osôb po KCT a zmapovala som problémy, s ktorými sa oni samotný musia 

vysporiadať. V ďalších kapitolách som sa venovala teórií Relational Cycling, ktorá popisuje 

stratégie vytvorené partnermi na udržanie vzťahu. Následne som uviedla problematiku 

rozvodovosti po úraze mozgu. 

V rámci výskumného šetrenia mojej práce som navrhla kvantitatívny výskum, ktorého 

cieľom je zistiť vplyv komunikačného tréningu pre osoby po KCT a ich partnerov na kvalitu 

partnerských vzťahov.  
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