
Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Longitudinálne výskumy procesu a 

výsledkov  psychoterapie (P)  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
4 hod./týždeň, prezenčná forma 

Počet kreditov: 6 kreditov 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň štúdia 

Podmieňujúce predmety: Klinická psychológia, Úvod do psychoterapie, Výučba a učenie sa 

psychoterapii z hľadiska psychoanalýzy 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Záverečný písomný test na konci semestra. 

Výsledky vzdelávania: Získanie základných  informácií o základných predpokladoch vykonávania 

psychoterapie z hľadiska psychoanalýzy aj ďalších smerov psychoterapie u rôznych diagnostických 

okruhov, so zvláštnym zreteľom na alkoholizmus. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Suma projektu Menningerovej nadácie: 30-ročné skúmanie liečby u rôznych škôl psychoterapie. 

2. Praktická organizácia projektu: Prostredie, výber pacientov, tri fázy projektu. 

3. Pacienti a ich charakteristiky: Symptómy a druhy ochorení; otázky priradenia diagnózy k liečbe. 

4. Druhy liečby:  Plány liečby, prostredie a kontext, faktory v liečbe u terapeuta a pacienta. 

5. Priebeh liečby I.: Analytická liečba, prenosová neuróza, narcizmus a ďalšie liečby u psychóz. 

6. Priebeh liečby II.: Expresívna vs. podporná liečba a „záchranné“ faktory mimo psychoterapie. 

7. Priebeh liečby III.:  Celkové výsledky, zmeny v škálach a v IQ, body obratu v liečbe, prerušenia 

liečby v dôsledku vonkajších tlakov, zlyhanie liečby, zmeny v rodine pacienta. 

8. Ďalšie sledovanie priebehu a výsledkov liečby: Celkové výsledky, rozsah sledovania, návraty do 

liečby so žiadosťou o pomoc aj po jej formálnom ukončení. 

9. Čo sme sa naučili štúdiom 42 prípadov I.: Celkové výsledky a ich kvantifikovateľná báza; čo 

znamená nesprávna diagnóza a v dôsledku toho aj chybná liečba. 

10. Čo sme sa naučili štúdiom 42 prípadov II.:  Prehodnotenie indikácií použitia psychoanalýzy, ako 

aj expresívnej vs. podpornej psychoterapie; úvahy o budúcnosti výskumu v psychoterapii. 

11. Rezistentné prípady alkoholizmu v projekte Menningerovej nadácie: akú úlohu hral prirodzený 

priebeh alkoholizmu vs.  špecifiká liečby a doliečovania alkoholizmu pri dlhodobom sledovaní vo 

Vaillantovom projekte počas 50 rokov vs. v projekte Menningerovej nadácie počas 30 rokov? 

12. Naše skúsenosti s longitudinálnym sledovaním liečby: úrovne závislosti a osobnostné črty ako 

možné prediktory dosiahnutia dlhodobej abstinencie verzus relapsu a recidívy pri alkoholizme. 

 Odporúčaná literatúra 
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Alkohol, drogy a osobnosť. Bratislava, Asklepios 2001, kap. 7, s. 226-250. 
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University Press, 1995, 446 s. 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: jazyk slovenský 

Poznámky 

Hodnotenie predmetov: štandardne – podľa stupnice A až FX 

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

Vyučujúci: prof. PhDr. Alojz Nociar,  CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 29. 06. 2021 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 


