
                                                           Informačný list predmetu 

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

Fakulta: Katedra psychológie 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Partnerské, manželské a rodinné 

poradenstvo (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:    4 hod. /týždeň, 4 hod. prednáška, forma prezenčná 

predmet povinný  (P)  

Počet kreditov: 6 kreditov 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2.stupeň 

Podmieňujúce predmety: všeobecná psychológia, poradenská psychológia 

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.) 

Hodnotenie zo všetkých úloh počas semestra (35%) a hodnotenie z vedomostného testu (65%). 

Priebežne: aktívna účasť na výučbe v rozsahu najmenej 75 % a viac 

Záverečné hodnotenie:  písomná skúška – otvorené i uzavreté otázky; vyhodnotenie prezenčne 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 90 % úspešných odpovedí, na B: 80-89 %; C: 70-79 %; D: 60-

69%. Minimálna požiadavka úspešnosti E: 50 %;  menej ako 50  % = FX 

Hodnotiaca stupnica 

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

Výsledky vzdelávania: 

Absolvovaním uvedeného predmetu získajú študenti teoretické základy rodinnej psychológie a rodinného 

poradenstva. Osvoja si základné pojmy a teoretické východiská vzťahového (partnerského, manželského 

a rodinného) poradenstva. (PMaRP) 

Študenti si ozrejmia základné princípy práce v rodinno- poradenskej praxi očami psychológa. Získajú náhľad do 

praktických metód uplatňovaných vo vzťahovom poradenstve, aplikované na prípadových štúdiách. Na základe 

získaných vedomostí a praktických cvičení dokážu študenti popisovať, identifikovať využívať a v budúcej 

poradenskej praxi zvládať základné poradenské procesy PMaRP.  

Stručná osnova predmetu:  
1. Úvod do problematiky vzťahového poradenstva (partnerstva, manželstva a rodičovstva), genéza jeho vzniku a 

vývoja 

2. Vymedzenie predmetu párové /manželské a rodinné poradenstvo (PMaRP) 

3. Základné východiská a podmienky vzťahového poradenstva (PMaRP) 

4.  Subjekt a objekt párového, manželského a rodinného poradenstva  

5. Funkčné a nefunkčné rodiny, rodinná štruktúra a jej poruchy 

6. Typy rodín a najčastejšie štýly rodičovskej výchovy 

7. Základné smery a prístupy v rodinnej psychoterapii (psychoanalytický, behaviorálny, fenomenologický, 

systémový, transgeneračný)  

8. Riešenie konfliktov a aktuálnych kríz vo vzťahoch ( plánovanie rodiny, problémy s výchovou detí, vzťahy 

  rodičia a deti a pod.) 

9. Rozvodové a porozvodové poradenstvo, s akcentom na porozvodové intervencie v záujme 

  maloletých detí  (striedavá osobná starostlivosť rodičov/partnerov po rozvode/rozchode 

10. Výchovno- vzdelávacia, publikačná činnosť pre rodiny,  pomoc rodinám, v krízových etapách života 



Odporúčaná literatúra:  

GJURIČOVÁ, Š.,  KUBIČKA, J. 2003.  Rodinná terapie. Praha: Grada Publishing                                           

KOPČANOVÁ, D. 2014. Vznik a rozvoj poradenstva a  poradenskej psychológie v bývalom Československu a na 

Slovensku až po súčasnosť.  In:  Smitková H.  (Ed.): Poradenská psychológia . Samostatná kapitola vo 

vysokoškolskej učebnici. Bratislava: FIFUK , ISBN:  978-80-223-3525-6, s. 13-38                                                   

KOPČANOVÁ, D. Význam multiprofesionálnej intervencie rodinám ohrozeným sociálnou patológiou,  In: Kubík, 

F. -Kutarňa, J. (Eds. ) : Rodina – výzva pre sociálnu politiku a pomáhajúce profesie. Vedecko-odborná 

konferencia Žilina,  21.3.2014, Ústav soc. práce  s deťmi a mládežou sv. Jána Bosca -Saleziánum  a VŠ Za SP sv. 

Alžbety, CD rom.                                                                                                                                                    

KOPČANOVÁ , D. 2016:  Mediácia ako dôležitá súčasť poradenstva pri  rozvode partnerov. Medzinárodná 

vedecká konferencia Profesionalizácia a inštitucionalizácia mediácie, 08.-09. 04. 2016 v Modre. Asociácia 

medirátov Slovenska  (AMS)    ISBN: s. 178-186                                                                                                                          

NOVÁK, T. 2006 Manželské a rodinné poradenství. Praha: Grada Publihing.  ISBN 80-247-1316-0                    

NOVÁK, J, DRINOCKÁ, H. 2006.  Partnerské a rodinné poradenství - práce s klienty. Praha: Grada Publishing         

NOVÁK,T. 2010. Manželství jako trvalý stres. Praha: Grada Publishing                                                    

PREVENDÁROVÁ , J. 2004 Rodinná terapia a poradenstvo. Základné pojmy a teoretícké východiská 

TIMUĽÁK, L. 2006. Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portal. 

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. Dagmar Kopčanová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 17.06.2021 

Schválil:               prof. PhDr. Alojz Nociar,  CSc. 

 
 

 


