
Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Porovnávacia psychológia (PV) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností 

2 hod./týždeň, prednáška, diskusia,  prezenčná metóda  

predmet povinne voliteľný (PV) 

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: Odporúča sa v 2 semestri štúdia psychológie  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: biológia človeka, všeobecná psychológia 1, vývinová psychológia 1  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Seminárna práca počas semestra 

Písomná skúška na konci semestra , aspoň 15 bodov z 30 

Výsledky vzdelávania:  

Študent získa obraz o vývine porovnávacej psychológie od 19. stor. a jej fúzie s modernými odnožami 

psychológie v súčasnosti. Dokáže využiť poznatky získané výskumom správania živočíchov na človeku 

a porozumie rovine uvažovania v behaviorálnych vedách. Bude schopný aplikácie a syntézy moderných 

poznatkov z oblasti neurovedy, antropológie, evolučnej psychológie a ekológie na moderný výskum správania 

človeka, ktorý sa podobným spôsobom aplikuje aj na iné živočíšne druhy.   

Stručná osnova predmetu:  

1. Charles Darwin a jeho vplyv na evolučný prístup v psychológii a v etológii. Evolučný prístup k správaniu 

živočíchov a človeka.  

2. Prirodzený výber a psychologické adaptácie u človeka.  

3. Teória pohlavného výberu 

4. Pohlavný výber u človeka: dlhodobé a krátkodobé reprodukčné stratégie mužov a žien. Porovnanie 

sexuálnych stratégií človeka s primátmi.  

5. Teória sexuálneho konfliktu 

6. Parazity a správanie živočíchov a človeka. Od inter-individuálnych rozdielov po medzikulturálne rozdiely.  

7. Triversova teória rodičovských investícií a jej aplikácia na živočíchy a moderného človeka.  

8. Hormóny a správanie živočíchov a človeka.  

9. Evolúcia altruizmu u sociálne žijúcich živočíchov a človeka.  

10. Učenie a kognitívne procesy živočíchov 

Odporúčaná literatúra:  

Davis, S. F. 2003. Handbook of Research Methods in Experimental Psychology. Blackwell Publishing Ltd.   

Alcock, J. 2009. Animal Behavior, 9th edition. Massachusets, USA. 

Buss, D. 2011. Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind (4th Edition). Prentice Hall, USA. 



Vonk, J., & Shackelford, T. K. (Eds.). (2012). The Oxford handbook of comparative evolutionary psychology. 

OUP USA. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

35% 23% 5% 16% 21% 0% 

 

Vyučujúci: prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc. 

Dátum poslednej zmeny: 14.6. 2021 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 


