
Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Psychológia športu a výkonu (PV) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hod. / týždeň, prezenčná forma, predmet povinne 

voliteľný  

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. prvý semester 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: vývinová psychológia 1, 2., psychológia osobnosti 1. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Úlohy počas semestra (celkove 35%) 

1.      Práca s citáciami (0-10b.).   

2.      Prezentácia seminárnej práce na zvolenú tému (0-10 b.) 

3.      Písomné spracovanie seminárnej práce na zvolenú tému (0-25 b.) 

V skúškovom období: Vedomostný test (65%): 

Do záverečného hodnotenia sa zaráta hodnotenie zo všetkých úloh počas semestra (35%) a hodnotenie z 

vedomostného testu (65%). 

Hodnotiaca stupnica: A 100-93%       B 92-86%        C 85-79%        D78-72% E 71-65%        FX 64 a menej % 

Výsledky vzdelávania: 

Študent má vedomosti o vplyve pohybovej aktivity na ľudský organizmus v jednotlivých etapách 

života jedinca. Osvojiť si a dosiahnuť vedomosti o telesnej zdatnosti a výkonnosti v rámci jednotlivých 

športov. Posilniť vzťah študenta k vybranej športovej činnosti a k jej postupnému zdokonaľovaniu 

z pohľadu psychológie športu. Získať základné zručnosti týkajúce sa riadenia športového výkonu 

a výkonnosti.  

Stručná osnova predmetu:  
1. Pohyb, šport a výkon 

2. História, predmet, ciele a metódy psychológie športu 

3. Psychické procesy v športe a biologické zdroje psychickej aktivity 

4. Psychológia osobnosti a typológia športovcov 

5. Športový tím a dynamika v športe 

6. Stres, zaťaženie, únava a bolesť 

7. Biorytmy, špecifické stavy športovcov 

8. Psychodiagnostika v športe 

9. Stanovovanie cieľov, motivácia 

10. Modelový tréning, hra a športová aktivita 

11. Psychické zlyhanie a zdravie v športe 

12. Psychopatologické prejavy v športe  

Odporúčaná literatúra:  
DOBRÝ, L. (2008). Krátka histórie pohybové aktívnosti a zdravotních benefitú. In: TVSM. Roč.74. č. 1. 

GREGOR, T. (2013). Psychológia športu. Bratislava: MAURO Slovakia. 

HOGENOVÁ, A. (2000). Pohyb a tělo. Praha: Karolinum. 

KŘIVOHLAVÝ, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Vyd. Portál. 

TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ I. (2020). Vzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín. Terezín: Vysoká 

škola aplikované psychologie. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  



Hodnotenie predmetov: štandardne – podľa stupnice A až FX 

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

Vyučujúci: PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M. 

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2021 

Schválil:               prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 


