
                                                                    Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  v Bratislave 

Fakulta: Katedra psychológie 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Kognitívne behaviorálna terapia (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
3 hod. /týždeň, 2 hod. prednáška, 1 hod. cvičenie, forma prezenčná, predmet povinný 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Úvod do psychoterapie 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežne:  aktívna účasť na výučbe v rozsahu najmenej 75 % 

Záverečné hodnotenie:  písomná skúška – otvorené i uzavreté otázky; vyhodnotenie prezenčne 
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 90 % úspešných odpovedí, na B: 80-89 %; C: 70-79 %; D: 60-69%. 

Minimálna požiadavka úspešnosti E: 50 %;  menej ako 50  % = FX 

Výsledky vzdelávania: 
Absolvovaním kurzu študent získa náhľad do historického kontextu v ktorom vznikla Kognitívne behaviorálna terapia, a 

poznatky o základných princípoch a metódach jej aplikácie v praxi, s hlavným zameraním na liečbu depresívnych a 

úzkostných porúch. Cieľom je poskytnúť študentovi ucelený prehľad teórie a terapeutických techník tohoto prístupu, a taktiež 

možnosť vyskúšať si niektoré základné techniky na sebe v rámci dobrovoľnej účasti na praktických interaktívnych aktivitách 

ako napr. hraní rolí, behaviorálnych experimentoch, a iných.  

Stručná osnova predmetu: 
- Úvod do histórie Kognitívne behaviorálnej terapie. 

- Základné princípy Kognitívne behaviorálnej terapie. 

- Metódy Kognitívne behaviorálnej terapie. 

- Assessment a formulácia v Kognitívne behaviorálnej terapii. 

- Kognitívne behaviorálna terapia depresívnej poruchy. 

- Kognitívne behaviorálna terapia úzkostných porúch. 

- Kognitívne techniky. 

- Behaviorálne techniky. 

- Kompetencie KBT terapeuta. 

- Tretia vlna Kognitívne behaviorálnej terapie. 

Odporúčaná literatúra: 
Beck, J. S., & Beck, A. T. (1995). Cognitive therapy: Basics and beyond (No. i9780898628470). New York: Guilford press. 

Beck, A.T. (1989) Cognitive Therapy and the Emotional Disorders, Penguin, London. 

Beck, A.T. and Emery, G. (1985).  Anxiety Disorders and Phobias: a Cognitive Perspective.  Basic Books: New  York. 

Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B. and Emery, G. (1979) Cognitive Therapy for Depression. Guilford Press, New  York.  

Clark, D. & Fairburn, C.G. (Eds.) (1997).  The Science and Practice of Cognitive Behaviour Therapy. Oxford  

     Medical Publications: Oxford. 

Praško, J., Možný, P., & Šlepecký, M. (2007). Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch. Triton. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov: štandardne – podľa stupnice A až FX 

Celkový počet hodnotených študentov: nie je, ide o nový predmet         

Vyučujúci: Mgr. Stanislava Šaffová, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 30. 06. 2021 

Schválil:  prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 


