
Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Psychosomatika (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Týždenný počet hodín výučby 2P/1S. Metóda akou sa 

vzdelávacia činnosť uskutočňuje: prezenčná 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: nie sú 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežne 80% účasť na seminároch a absolvovanie vedomostného 

testu v priebehu semestra (nadpolovičný počet získaných bodov). 

Záverom: ústna skúška 

Výsledky vzdelávania: Študent by mal prehľad o najčastejšie sa vyskytujúcich psychosomatických syndrómoch 

a o psychosociálnych faktoroch, ktoré ovplyvňujú zdravie a odolnosť pacientov, vedieť o zvláštnostiach vedenia 

rozhovoru s psychosomatickým pacientom, aj s ohľadom na jeho štýl vzťahovej väzby. 

Stručná osnova predmetu:  
Integratívny prehľad poznatkov hlbinnej psychológie o genéze psychosomatických symptómov a syndrómov. 

Prihliada sa na aj na význam genetických dispozícií. 

Prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich psychosomatických syndrómov podľa diagnostického rozdelenia (MKCH-

10 a DSM-5).   

Zvláštnosti vedenia diagnostického rozhovoru u psychosomatických prípadne pacientov/klientov s alexitýmiou. 

Psychosociálne faktory ovplyvňujúce zdravie a odolnosť pacientov/klientov psychologických služieb 

(traumatizácia v detstve a neskoršom živote, neisté vzťahové väzby ako rizikový faktor) 

Správanie pacienta/klienta v chorobe a súvislosť so štýlom vzťahovej väzby a možnosti intervencií prispievajúcich 

k lepšej spolupráci pri liečbe.  

Odporúčaná literatúra:  
RUDOLF, G. & HENINGSEN, P. Psychoterapeutická medicína a psychosomatika. Úvodná učebnica na 

psychodynamickom základe. Bratislava: Vydavateľstvo F, 2018.  

WETZIG-WŰRTH, H., & MŰLLER, P. Psychoterapeutický rozhovor. Trenčín: Vydavateľtsvo F, 2004 

HAŠTO, J. Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti. Trenčín: Vydavateľstvo F,  

HONZÁK, R. Psychosomatická prvouka. Praha: Vyšehrad, 2017 

PONĚŠICKÝ, J. Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. Praha: Triton, 1999. 

RŮŽIČKA, J. Psychosomatický přístup k člověku: Triton, 2006. 

TRESS, W., KRUSE, J., & OTT, J. Základní psychosomatická péče. Praha: Portál, 2008 

APA, Príručka k diagnostickým kritériám DSM-5.Bratislava:Vydavateľstvo F, 2018 

MATÉ, G. Když tělo řekne NE. Jak stress souvisí s nemocemi, Nakladatelství Peoplecomm, Praha 2019 

BALINT, M. Lékař, jeho pacient a nemoc. Grada Publishing, 1999. 

FROELICH, R. E., BISHOP, F. M. : Lekársky rozhovor v praxi. (elektronicky na www.vydavatelstvo-f.sk) 

QUINT, H. : Psychosomatické syndrómy, konspekt, elektronicky dostupný na www.vydavatelstvo-f.sk) 

ALEXANDER, F. :Psychosomatická medicína, (podrobný konspekt monografie zakladateľského významu, 

dostupná elektronicky na www.vydavatelstvo-f.sk) 

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: MUDr. Natália Kaščáková, PhD. 
Dátum poslednej zmeny: 30.06.2021 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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