
Psychoterapia 
 
Psychoterapeutický proces je zameraný 

K etickým zásadám v psychoterapii patria: 

Pacient od psychoterapeuta očakáva 

Empatia je 

Abreakcia je predovšetkým 

Korektívna skúsenosť 

Asertivita je 

Základnými relevantnými premennými v psychoterapeutickom vzťahu sú: 

Predpokladom pre správne určenú  psychoterapeutickú diagnózu sú 

Medzi riziká psychoterapie patria 

K zásadám psychoterapeutického prístupu lekára k pacientovi patrí 

K predpokladom pre psychoterapiu zo strany lekára patria 

K predpokladom pre psychoterapiu zo strany pacienta patria 

K základným mechanizmom psychoterapie patria 

Psychoterapiu terapeut prevádza na základe 

Pod autenticitou psychoterapeuta sa rozumie 

Techniku voľných asociácií po prvýkrát do psychoterapeutickej praxe zaviedol 

Prenos podľa S. Freuda je termín na označenie 

Ktorý z uvedených autorov považoval u človeka za určujúce pudy deštrukčný 

a sexuálny 

Veková regresia v psychoterapii je 

Rozdelenie psychoterapie na direktívnu a indirektívnu je podľa 

Zakladateľom nedirektívnej psychoterapie je 

Systematickú desenzitizáciu možno realizovať v rámci  

Pri systematickej desenzitizácii podľa Wolpeho sa spájajú 

Expozičná terapia sa využíva pri liečbe: 

Averzívna terapia je založená na 

Medzi účinné faktory skupinovej psychoterapie patria 

Zásady autogénneho tréningu vypracoval 

Počas autogénneho tréningu dochádza  

Rodinná terapia je 

Účinné mechanizmy krízovej intervencie sú 



Krízová intervencia je zameraná: 

Psychoterapeutická intervencia v akútnom krízovom stave (napr. po akútnej 

psychotraume) je 

Psychoterapia je liečebná metóda, ktorá sa intenzívne využíva 

Terapeutická komunita je zameraná 

Terapeutická komunita 

Cieľom supervízie je predovšetkým 

Pri bálintovskej supervíznej skupine sa u účastníkov napr. lekárov, psychológov 

Bálintovské supervízne stretnutie má za úlohu 

Cieľom psychoanalytickej psychoterapie je 

Prejavom prenosového vzťahu v psychoterapii podľa S.Freuda je 

Oidipovský komplex podľa S. Freuda je predovšetkým 

Odpor v psychoanalytickej psychoterapii sa chápe ako 

Výklad snov hrá dôležitú úlohu 

Prenosová neuróza podľa S. Freuda je 

Psychoanalytická psychoterapia kladie dôraz 

Dynamická psychoterapia má za cieľ 

Medzi sugestívne psychoterapeutické metódy patrí  

Posthypnotický príkaz je sugescia 

Hlboký stupeň hypnózy je 

Posthypnotická amnézia na celú psychotraumatickú udalosť je vyvolaná predovšetkým 

Hypnóza je 

Schopnosť terapeuta hypnotizovať je daná predovšetkým jeho 

Dynamická psychoterapia je založená na 

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia sa na prvom mieste zameriava 

Kognitívno -behaviorálna psychoterapia je indikovaná pri liečbe 

Medzi metódy kognitívno-behaviorálnej psychoterapie patrí 

Nácvik adekvátneho správania sa v konkrétnych situáciách sa realizuje pomocou 

Racionálna psychoterapia je zameraná na 

Racionálna psychoterapia sa zameriava na 

Účinnými mechanizmami racionálnej psychoterapie sú  

Skupinová racionálna psychoterapia  sa používa na 

Charakteristiky skupinovej psychoterapie 

K metódam skupinovej psychoterapie patria 



Autogénny tréning patrí 

Základy katatýmne- imaginatívnej psychoterapie (KIP) vypracoval 

Katatýmne –imaginatívna psychoterapia (KIP) pracuje: 

Cieľom katatýmne- imaginatívnej psychoterapie je 

Psychodráma je 

Psychogymnastika je 

Pri transpersonálnej psychoterapii ide o 

Pri narkoanalýze ide o 

Z psychoterapeutických metód pri liečbe látkových a nelátkových závislostí má vedecky 

potvrdené najlepšie výsledky  

Skupinová psychoterapia pri liečbe závislosti od psychoaktívnych látok spravidla je 

zameraná  

Pri liečbe schizofrénie sú vedecky potvrdené ako najúčinnejšie 

Z nefarmakologických metód používaným pri liečbe schizofrénie a porúch 

schizofrenického spektra sú vedecky potvrdené ako  najúčinnejšie: 

V psychoterapii psychóz z okruhu schizofrénie sa využíva psychoterapia:  

Medzi techniky používané pri liečbe depresívnych porúch patria 

Medzi metódy používané pri liečbe posttraumatickej stresovej poruchy patria 

K metódam používaným pri liečbe depresívnych porúch patria  

K zásadám Ellisovej racionálno-emočnej terapie patria 

Spontánna verbálna aktívna účasť pacienta na psychoterapeutickom „sedení“ sa 

predpokladá pri 

Použitie systematických a časovo náročných psychoterapeutických metód je indikované  

Empatická psychoterapia 

K psychoterapeutickým metódam prehlbujúcim a rozširujúcim vedomie a náhľad na 

poruchu sa zaraďujú 

K imaginatívnym a k abreaktívnym metódam patria 

Pri liečbe fóbií sa používajú psychoterapeutické metódy 

K metódam reedukačnej a tréningovej psychoterapie patria 

Pri liečbe porúch osobnosti sa pomocou psychoterapeutických metód zameriavame na 

K metódam sebekontroly patria 

 Logoterapia je spojená s menom 

Logoterapia patrí k psychoterapeutickým metódam:  

Pri liečbe demencií  sú indikované 



Pri liečbe porúch osobnosti sú indikované 


