
Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Psychoterapia - od teórie 

k praktickým ukážkam 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prednášky a analýzy videozáznamov práce 

kompetentných psychoterapeutov, 2 x 90 min. Povinný predmet.  

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: vývinová psychológia  

Podmienky na absolvovanie predmetu: Osobná účasť 

Výsledky vzdelávania: Študenti získajú poznatky o súčasnom chápaní a vymedzení psychoterapie, 

prehľad o jednotlivých smeroch, metódach, „technikách“, spôsoboch výskumu ich efektivity 

v príslušných indikáciách, konkrétnu predstavu o typických interakciách na základe analýz 

videozáznamov práce predstaviteľov rôznych psychoterapeutických smerov.  

Stručná osnova predmetu: Definícia psychoterapie, porovnanie so sociálnou podporou. 

Psychoterapeutické školy a metódy, „techniky“, súvislosť s teoretickými konštruktami, historický vývoj. 

Výskumy efektivity psychoterapie v rôznych indikáciách. Ukážky práce kompetentných 

psychoterapeutov rôznych zameraní pomocou videozáznamov, analýza ich interakcií 

s klientami/pacientami. 

Odporúčaná literatúra: 

  -Blaser, A. et al.: Na problém orientovaná psychoterapia.Koncept integrovanej krátkodobej 

psychoterapie. Trenčín: Vydavateľstvo F, 1994 

-Breger, L.: Súčasná dlhodobá analytická psychoterapia. Križujúce sa životy. Katamnézy  

po desaťročiach  od ukončenia dlhodobých terapií. Bratislava: Vydavateľstvo F, 2016 

-Dewan, M.J. et al (ed): Krátkodobé psychoterapie – umenie a veda. Bratislava: Vydavateľstvo F, 2021 

(konspekt na www.vydvatelstvo-f.sk) 

-Eidelberg, L.: Tvár pod maskou. Pracovný deň psychoanalytika. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2012 

-Hofmann, A.: EMDR. Terapia psychotraumatických stresových syndrómov. Trenčín: Vydavateľstvo 

F, 2011 

-Schlegel, L.: Psychoterapia. Prehľad historicky a aktuálne významných psychoterapeutických smerov 

a metód. Bratislava: Vydavateľstvo F, 2015 

-Schwartz, B., Flowers, J.V.: Myšlienky pre psychiatrov a psychoterapeutov. Reflexie o terapeutickom 

umení. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2009 

-Winston, A. et al.: Úvod do podpornej psychoterapie. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2006  

(už len ako e-kniha: 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: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.   

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2021 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 

http://www.vydavatelstvo-f.sk/

