
PSYCHOTERAPIA  ‐ povinne voliteľný predmet pre poslucháčov 4. a 5. roč. 

Psychiatrická klinika LFUK 

 

1. Psychoterapia, reedukácia, psychoprofylaxia, psychokorekcia, rehabilitácia (definícia pojmov) 

2. Ciele, indikácie a kontraindikácie psychoterapie 

3. Prostriedky a činitele (mechanizmy) psychoterapie  

4. Psychoterapeutický vzťah a jeho úskalia  

5. Základné predpoklady pre psychoterapiu zo strany lekára  

6. Základné predpoklady pre psychoterapiu zo strany pacienta  

7. Komunikácia, verbálne, nonverbálne a paraverbálne zložky komunikácie  

8. Premenné v psychoterapeutickom vzťahu (prenos, protiprenos, odpor) 

9. Mechanizmy osobnosti, obranné mechanizmy v psychoterapii 

10. Výskum v psychoterapii  

11. Etické zásady a riziká psychoterapie  

12. Druhy psychoterapie  

13. Metódy psychoterapie, prehľad  

14. Racionálna psychoterapia, zásady, princípy 

15. Empatická psychoterapia, zásady, princípy 

16. Náhľadová (abreaktívna) psychoterapia, zásady, princípy  

17. Sugestívna psychoterapia (hypnóza), zásady, princípy  

18. Relaxačné techniky a možnosti ich využitia v medicíne  

19. Imaginačné metódy - katatýmne imaginatívna psychoterapia 

20. Schultzov autogénny tréning 

21. Behaviorálna  psychoterapia, zásady, princípy 

22. Averzívne metódy, indikácie, možnosti využitia 

23. Reedukačné a tréningové metódy, indikácie, možnosti využitia 

24. Desenzitizačné metódy (systematická desenzitizácia), indikácie, možnosti využitia 

25. Psychosociálne postupy v behaviorálnej psychoterapii 

26. Kognitívno-behaviorálna psychoterapia, zásady a princípy 

27. Zásady individuálnej psychoterapie, indikácie  



28. Skupinová psychoterapia – ciele, činitele, priebeh, faktory a zásady, pacienti a vedúci, témy,  

premenné v skupine  

29. Východiská skupinovej psychoterapie 

30. Skupinová psychoterapia psychóz, zásady, postupy 

31. Behaviorálna psychoterapia  a psychosociálne metódy behaviorálnej psychoterapie v liečbe 

psychóz 

32. Kognitívno-behaviorálna terapia v liečbe psychóz (Tréning sociálnych zručností, Integrovaný 

psychoterapeutický program pre chorých so schizofréniou, Metakognitívny tréning) 

33. Podporná (suportívna) psychoterapia, ciele, indikácie  

34. Terapeutická komunita, zásady a princípy 

35. Rodinná psychoterapia, zásady a princípy 

36. Psychodráma a psychogymnastika 

37. Využitie psychoterapeutických postupov pri liečbe úzkosti 

38. Krízová intervencia, zásady, ciele, využitie 

39. Využitie psychoterapeutických postupov pri liečbe depresie 

40. KBT depresií a úzkostných porúch 

41. Využitie psychoterapeutických postupov pri liečbe porúch osobnosti 

42. Využitie psychoterapeutických postupov pri liečbe závislosti od psychoaktívnych látok, prehľad 

43. Psychoterapeutické metódy a rehabilitačné postupy pri liečbe závislostí (motivačný rozhovor, 

využitie metód) 

44. Zostavenie terapeutického plánu pri liečbe závislostí (fázy) 

45. Sociálne postupy pri liečbe závislostí  (ciele, témy, formy) 

46. Bálintovské supervízne skupiny, význam a využitie 

47. Rehabilitácia v psychiatrii, umelecko-kreatívne postupy, prehľad 

48. Muzikoterapia, biblioterapia, ergoterapia, Tréning samoobslužních činností, princípy a využitie 

49. Arteterapia, definícia, ciele, využitie,  vedenie arteterapeutickej hodiny, témy, materiál a techniky 

50. Využitie arteterapie (diagnostika, liečba, hodnotenie efektu, výskum)  

51. Psychoedukácia v liečbe psychóz  

52. Komunitná starostlivosť, zásady, ciele, využitie 

53. Formy poskytovania sociálnej starostlivosti,  prehľad 

54. Ambulantná forma komunitnej starostlivosti – význam denných stacionárov 

55. Pobytová forma komunitnej starostlivosti 



56. Terénna forma komunitnej starostlivosti 

57. Liga za duševné zdravie, občianske združenia, ich význam v liečbe a doliečovaní psychicky chorých 

58. Psychoterapeutické školy a smery, delenie, prehľad 

59. Psychoanalýza, základné koncepty, prenosová neuróza, prínos a kritické výhrady psychoanalýzy 

60. Individuálna psychológia, analytická psychológia, neoanalýza, teoretické východiská, princípy 

61. Dynamická psychoterapia, interpersonálna terapia, transakčná analýza, teoretické východiská, 

princípy 

62. Humanistická Rogersovká psychoterapia, Gestalt terapia, teoretické východiská, princípy 

63. Existenciálna psychoterapia: daseinanalýza, logoterapia, teoretické východiská, princípy 

64. Behaviorálna a kognitívno- behaviorálna psychoterapia, teoretické východiská, princípy 
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