
Informačný list predmetu 

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

Fakulta:   

Kód predmetu:  Názov predmetu: Úvod do analýzy obsahu snov (V) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Prednášky a praktické cvičenia, 2x 90 min.. Voliteľný predmet.  

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Základy psychopatológie 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Výsledky vzdelávania: Schopnosť orientovať sa v teórii a metodike využitia práce so snom pre 

rozvoj ľudského potenciálu a psychoterapiu podľa psychodynamicky orientovaných 

psychoterapeutických smerov. 

Stručná osnova predmetu: Teoretické východiská pri chápaní snov a praktického využitia práce 

s nimi v rámci psychoterapie podľa psychodynamicky orientovaných smerov. Výskumné zistenia 

a metodiky osvedčené v praxi. V praktickej časti zážitok zo skupinovej práce na analýze konkrétnych 

snov. Predpokladá sa aktivita všetkých účastníkov a dodržanie diskrétnosti.   

Odporúčaná literatúra: 

-Aeppli, E.: Psychologie snů. Sagittarius, 2001 

-Boss, M.:  Včera v noci se mi zdálo. Triton Praha, 2002 

-Freud, S.: Výklad snu. Nová tiskárna Pelhřimov, 2000  

-Hartman, E.: Sny. Podstata funkcie snívania. Vydavateľstvo F, Pro mente sana, s.r.o., 2013 

-Hartman E. Hranice v nás a vo svete. Nový pohľad na svet. Vydavateľstvo F, Bratislava, 2015  

-Hašto, J.: Interpretácia symbolov s prihliadnutím k archetypovým významom.  ( www.vydavatelstvo-

f.sk ) 

-Hašto,J.,Tavel,P.:Mentalizovanie ako výzva pre klinickú medicínu a špeciálne pre psychiatriu 

a psychoterapiu.Psychiatrie,19,2015,2,98-103 

-Hill, C.E.: Práca so snami v psychoterapii. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2009 

-Leuner, H.: Imaginácia ako zrkadlo nevedomého duševného života (www.vydavatelstvo-f.sk) 

-Ružička,J.,Čálek,O.:Výklad snu daseinsanalytickou metodou.Triton,Praha,2016 

-Schlegel, L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu. 

Diel  I.-III -v jednom zväzku, Vydavateľstvo F, Trenčín, 2005 (obzvlášť strany 48 – 50, 69-72, 117-

130, 149-152, 253-256, 283-284, 306-309, 474-480, 489)  

-Ullman,M.:Úcta k snom. Skupinový prístup k výkladu snov (www.vydavatelstvo-f.sk) 

-Wiesenhutter,E.: Seminár o snoch. Úvod do diagnostického a terapeutického využitia snov 

(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. 
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