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Psychoterapia- definícia

• Klasická definícia psychoterapie (P.M. Janet, 1934): „...súhrn metód všetkého druhu, tak fyzických, ako 
aj psychických, ktoré možno použiť pri chorobách telesných i duševných...je použitím psychologickej 
vedy na liečenie choroby. Použitie tohto liečenia bude vyžadovať psychologické znalosti a metódy 
založené na psychologických zákonoch.“

• Súčasná definícia psychoterapie  (Kondáš a kol., 1985) – je cieľavedomé pôsobenie na duševné 
procesy, funkcie a stavy, na osobnosť, na poruchy prostredníctvom psychologických prostriedkov, ktoré 
sa používajú systematicky a vo forme určitého metodického postupu

• Nie každé použitie psychologického prostriedku je psychoterapiou

• Deliacou čiarou je zámerné, cielené a metodické použitie psychologických prostriedkov na obnovu 
zdravia

• Nezámerná psychoterapia – napr. matka pofúka „boľavé“ kolienko – pôsobí sugestívne, dá dieťaťu 
zážitok emočnej podpory. Netuší, že robí psychoterapiu.

• Zámerná psychoterapia – úkony sa robia premyslene, terapeut vie, že lieči – napr. hypnotická analgézia

Psychoterapia-princípy

Psychoterapia ovplyvňuje: 

1. Myšlienky

2. Emócie

3. Telesné reakcie

4. Správanie

Ak zmeníme myšlienky (presvedčenie) - zmena správania - zmena emócií -telesné reakcie

Psychoterapia si vyžaduje: 

• Ukončené vysokoškolské vzdelanie (medicínske, psychologické alebo sociálna práca)

• Výcvik trvá 4-5 rokov v danej škole (metodológia, zážitok na sebe, tréning a supervízia)

• Sústavná supervízia terapeuta



Reedukácia, Psychoprofylaxia, Psychokorekcia, 
Rehabilitácia

• Reedukácia- náprava určitých deficitov alebo defektov psychologickými prostriedkami vo forme intenzívneho 
didaktického prístupu. Využitie: pri poruchách reči, mentálnej retardácii a pod. 

Pozn. „re- educare“ znamená doslovne znovu vychovávať, resp. prevychovávať

• Psychoprofylaxia- je použitie psychologických prostriedkov na predídenie porúch alebo narušenia 
duševného stavu pri náročných situáciách (napr. pred pôrodom, operáciou a pod.)

• Psychokorekcia- je cielené použitie psychologických prostriedkov na zlepšenie psychických funkcií a prejavov 
správania- náprava nedostatkov, porúch  správania napr. v nápravno-výchovných zariadeniach

• Rehabilitácia- je proces znovuobnovenia funkcií a schopností pomocou opatrení, metód a techník, ktorými 
sa zdokonaľujú poškodené funkcie alebo sa nacvičujú pomocné funkcie namiesto defektných

Pozn. „re-habilis“- opäť zdatný

Ciele psychoterapie

Cieľom psychoterapie je: 

• obnovenie optimálneho fungovania psychických, sociálnych a somatických funkcií, pričom najčastejšie sa 
využíva na obnovu duševného zdravia

• odstránenie alebo zmiernenie prejavov (symptómov) súvisiacich s psychickým ochorením, prípadne jeho 
príčiny

• dosiahnutie zmien v prežívaní, správaní pacienta, prípadne zmien v štruktúre osobnosti

Podľa cieľov rozlišujeme: 

• Kauzálna psychoterapia - cieľom je odstránenie príčin poruchy

• Symptomatická psychoterapia - sústreďuje sa priamo na odstránenie ťažkostí, t.j. príznakov choroby

• Rekonštrukčná psychoterapia- cieľom je zásah do štruktúry osobnosti – prestavba osobnosti

• Krízová intervencia- cieľom je zlepšenie prispôsobivosti, výkonnosti a zvládnutie súčasnej krízy

• Podporná psychoterapia- cieľom je dosiahnutie úľavy bez ašpirácie na odstránenie všetkých ťažkostí

Indikácie  psychoterapie

Indikácie psychoterapie sa viažu na:

• tzv. funkčné, t.j. psychogénne podmienené poruchy, kde majú charakter primárnej liečby (úzkostné poruchy,  
psychosomatické poruchy a pod.)

• adjuvantná liečba, t.j.  ako súčasť liečebno- preventívnej starostlivosti

Medzi psychické poruchy, pre liečbu ktorých je možné použiť psychoterapiu patria: 

• úzkostné poruchy: akými sú obsedantno-kompulzívna porucha, fóbie, panická porucha alebo 
posttraumatická stresová porucha, akútna reakcia na stres, somatoformné poruchy a pod. 

• poruchy nálad: depresia a bipolárna afektívna porucha

• závislosti: alkoholizmus, závislosť od drog alebo patologické hráčstvo

• poruchy príjmu potravy: anorexia nervosa, bulimia mentalis

• poruchy osobnosti: hraničná porucha osobnosti, závislá porucha osobnosti a i.

• schizofrénia a ochorenia z okruhu schizofrénie



Ďalšie indikácie  psychoterapie

Pomáha zvládať aj iné životné udalosti,  ktoré môžu postihnúť aj psychicky a fyzicky zdravého človeka pri:

• riešení konfliktov s partnerom alebo inou osobou

• úľave od úzkosti alebo stresu v súvislosti s prácou alebo inou udalosťou

• vysporiadaní sa s veľkými životnými udalosťami, akými sú rozvod, smrť blízkej osoby, strata 
zamestnania

• zvládaní nezdravých reakcií: pasívna agresivita

• vyrovnaní sa s prebiehajúcim alebo ťažkým somatickým ochorením: rakovina, diabetes, chronická 
bolesť

• zotavení sa z fyzického alebo sexuálneho zneužitia a to aj ak bol pacient/klient len svedok takejto 
udalosti

• riešení sexuálnych problémov či už psychického alebo somatického pôvodu

• liečbe porúch spánku

Kontraindikácie psychoterapie

Pacient s psychickou poruchou v stave :

• Akútneho vzplanutia (relapsu) pri psychóze (schizofrénia, mánia)

• Akútne suicidálne myšlienky – zvýraznenie tendencií

• Nedostatočná spolupráca alebo odmietanie zo strany pacienta (schizofrénia, mánia)

• Pri demencii (ťažšie stupne), mentálnej retardácii (stredne ťažké a ťažké stupne)- nejde o psychoterapiu, ale 
o tzv. psychosociálnu intervenciu

• Využitie nevhodnej metódy vo vzťahu k diagnóze (napr. psychoanalýza vs schizofrénia)

Základné predpoklady psychoterapeutického 
procesu

Pre samotnú realizáciu psychoterapie patrí poznanie: 

1. Charakteru porúch

2. Činiteľov ich vzniku a pretrvávania

3. Individuality pacienta, základných charakteristík jeho osobnosti a správania (a to aj premorbídne, t.j. pred 
ochorením), jeho poruchovej a neporuchovej psychickej činnosti

4. Vhodných psychoterapeutických postupov a metód

5. Variabilných spôsobov riešenia problémov vzhľadom na individuálne odlišnosti 

Psychoterapia je terapia

• Liečba sa musí opierať o diagnózu 

• Psychoterapeut musí akceptovať a asimilovať poznatky z niekoľkých odborných disciplín: z psychopatológie, z 
klinickej psychiatrie, z teórií psychoterapie

• Nemožno akceptovať psychoterapiu ako produkt umenia, vrodenej schopnosti, intuície 



Plán psychoterapie

• Vypracovanie psychoterapeutického plánu sa opiera o  tzv. psychoterapeutickú diagnózu

• Jej stanovenie je podmienené diagnosticko-terapeutickým procesom, ktorý analyzuje: 

1. symptómy ochorenia

2. poruchovú a neporuchovú psychickú činnosť

3. psychogénne a perzistenčné činitele

4. spôsob doterajšieho riešenia konfliktov a frustrácií

• Plán sa opiera nielen o poznanie porúch,  osobnosti chorého, ako aj o znalosť prostriedkov a metód 
psychoterapie

Počas psychoterapeutického procesu je potrebné: 

• sledovanie efektu psychoterapie (tzv. kontrolné vyšetrenia)

• pri nedostatočnej efektivite je potrebná revízia cieľov a krokov diagnosticko-terapeutického procesu

Požiadavky kladené na pacienta a terapeuta v 
psychoterapeutickom procese

Pacient nie je pasívnym objektom, vyžaduje sa od neho: 

 Spolupráca a aktívny prístup

 Dôvera a ochota (napr. súdom nariadené psychologické poradenstvo nie je „pravou“ psychoterapiou, ale 
môže sa do nej vyvinúť)

 Priemerná úroveň intelektu (napr. pri racionálnej psychoterapii)

 schopnosť porozumenia (pokiaľ nie je – napr. pri organických poruchách, je to psychosociálna
intervencia, nie pravá psychoterapia)

 Ochota investovať do psychoterapie námahu, čas, odriekanie si, finančné náklady

 Ochota ohroziť pri psychoterapii svoj sebaobraz, akceptovať nepríjemné informácie o sebe- „pravda o 
chorobe“ 

 Ochota prijať psychoterapeutický proces ako druh partnerstva s podielom zodpovednosti, uzavrieť s 
terapeutom terapeutickú dohodu s vymedzenými ašpiráciami a úlohami

 Pacientove predpoklady pre psychoterapiu nie sú stacionárne. Budujú sa v terapeutickom procese 
(zvyšovanie motivácie, alebo naopak strácajú - nestrpí frustráciu danú pomalosťou procesu)  

 Sú pacienti, pre ktorých je psychoterapia veľkým sklamaním alebo záťažou

Zo strany terapeuta sa vyžaduje:

 Odborný a profesionálny prístup: pripravenosť, odbornosť (vedomosti z oblasti všeobecnej, vývinovej, 
klinickej a sociálnej psychológie, psychológie osobnosti, psychopatológie, teoretický a praktický výcvik)

 Osobnostné predpoklady terapeuta:  objektivita, úprimný záujem o pacienta, vrelosť, schopnosť empatie, 
trpezlivosť a nezaujatosť, schopnosť počúvať, prispôsobivosť, priateľskosť, optimizmus, akceptácia, 
porozumenie, rešpekt, skúsenosť, skromnosť a obozretnosť, schopnosť dištancovať sa

 Komunikácia ľudskej autenticity: do terapie sa vkladá terapeutova osobnosť, nielen jeho odborná  schopnosť 
a osobnostné predpoklady

 Zrieknutie sa morálnych a iných nezdravotných hodnotení. Pacient sa má v terapii hodnotiť sám. Adekvátne 
mravné a sociálne hodnotenie  je dôležitým produktom psychoterapie , je súčasťou náhľadu.

 Ochota investovať do terapie straty rôzneho druhu: „nudný, nepríjemný, neúprimný pacient“, zvládnutie 
pocitu, že stráca čas



Zásady psychoterapeutického prístupu zo strany 
terapeuta

1. Otvorenosť k pacientovi  
aktívne načúvanie
prejavovanie porozumenia 
záujem o pacientove pocity

2. Pomoc pri porozumení situácií v pacientovom živote 
podporovať  rôzne názory
otázkami pomáhať pacientovi jeho vlastnému sebaporozumeniu

3. Pomoc pri hľadaní vlastných riešení
vyhýbať sa priamym radám a riešeniam
pomáhať hľadať varianty a porovnávať ich
stimulovať premýšľanie o dôsledkoch

4. Pomoc pri formulácii vlastného rozhodnutia

Komunikácia v psychoterapii
Komunikácia sa člení na základe viacerých premenných na:

1. Podľa uvedomenia si:

• Vedomá – obsah rozhovoru je triviálny, napr. návšteva priateľov, rozhovor o počasí, deťoch... 

• Nevedomá – nevedomý dôvod, nevedomé obsahy komunikácie sa často popierajú. K ich objasneniu bráni 
odpor

2. Podľa prostriedkov: 

• Verbálna – zameranie sa na obsahovú a formálnu stránku hovoreného (tempo, hlasitosť, modulácia hlasu)

• Neverbálna  (nonverbálna, vzťahová) – zameranie sa na neverbálne stránky prejavu: mimika, pantomimika, 
gestikulácia. Je komentárom k verbálnej, preto sa označuje ako metakomunikácia

Rozlišujeme metakomunikáciu: 

• Konvenčná a riadi sa zámerne - herecký výkon

• Nekonvenčná, t.j. uniká vedomej kontrole - individuálny výkon jedinca

Komunikačný proces je takmer vždy mnohovýznamný. Ľudské akcie majú nie jeden obsah, ale niekoľko

Terapeutický vzťah

• Terapeutický vzťah - tvorí až 70% podstaty účinnosti psychoterapie bez ohľadu na použitú metódu

• Je to príklad interpersonálneho vzťahu pacient/terapeut

• V psychoanalytickej PT sa „biologizuje“, t.j. ide o reprízu vzťahu rodič- dieťa

• V dynamickej PT- sa pokladá za prameň rekonšrukčného procesu

• V behaviorálnej PT-nepovažuje ho za podstatný, je recipročným procesom a činiteľom posilňovania 
primeraných prejavov  správania sa

• Terapeutický vzťah pri výcviku: dochádza k zdvojeniu, t.j. okrem vzťahu pacient-terapeut sa modelovým 
spôsobom využíva vzťah terapeut-supervízor

• Supervízor- rieši problémy, citové postoje (empatia, tzv. vyhorenie, protiprenos a pod.), ktoré sa vyskytnú vo 
vzťahu terapeut-pacient, ktoré by mohli rušivo pôsobiť na ich vzťah



Premenné v terapeutickom vzťahu (prenos, 
protiprenos, odpor)

• Použitie všeobecne v rámci psychoterapie – techniky vychádzajúce z psychoanalytickej terapie 

• Prenos – zvláštny, afektívne zafarbený vzťah pacienta k terapeutovi

• Protiprenos - ... = ....   terapeuta k pacientovi

Základné typy prenosu a protiprenosu: 

• POZITÍVNY – sa prejavuje myslením, prežívaním a správaním, v ktorom výrazne prevažujú sympatie, 
náklonnosť, podpora, ochota

• NEGATÍVNY – v myslení, prežívaní a správaní je prítomný hnev, nepriateľstvo, sklamanie, strach a 
podozrievanie

• AMBIVALENTNÝ – súčasne sa prejavujú pozitívne a negatívne prejavy

Prenos a jeho prejavy

MODUS PACIENTA               KOGNÍCIE                            SPRÁVANIE

Opustené, zranené dieťa     som obeť, bezmocný              pasivita, bezradnosť,

musia mi pomáhať                  závislosť

beznádej, izolácia

Nahnevané dieťa                   musí sa snažiť                          nátlak, manipulácia

naschvál ma trápi                   verb.agresia, vzdor

Trestajúci rodič                      musí sa viac snažiť,                   snaží sa zapáčiť

som divný, pohŕda mnou        obviňuje, obdivuje

Odťažitý   obranca                je mi to jedno                          skúpy na slovo

som nad vecou                        bagatelizuje, racionalz.

zahmluje, popiera

Superkompenzátor ukážem ti ako sa snažím         veľmi snaživý, 

a dokážem to aj sám                predvádzajúci sa

Protiprenos a jeho prejavy

MODUS PACIENTA           SPRÁVANIE TERAPEUTA                    VÝSLEDOK

Opustené, zranené dieťa     nadmerný súcit miesto empatie                 astenizácia pacienta

identifikácia s pacientom                              bezradnosť vo vedení

zlosť na pacienta                                            kritika a mentorovanie 

Nahnevané dieťa                  protiagresia strata pt.

bezmocnosť – vyhýbanie sa                            terapia nepokračuje

Trestajúci rodič                     trestajúce zadostiučinenie depresia pacienta

overprotektivita, uisťovanie                            závislosť pacienta

Odťažitý   obranca              nútenie sa k emóciám, nátlak                          zvýšenie odťažitosti

strata záujmu o pacienta                                 terapia nepokračuej

Superkompenzátor sebaobdiv závislosť pacienta 

nútenie k podrobeniu sa                                 zvýšenie bojovnosti



Odpor

• Technika pôvodne z psychoanalytickej terapie

• Predstavuje všetko čo ruší postup terapie

Vyskytuje sa na začiatku liečby, v jej priebehu, pred ukončením:

• Na začiatku liečby - nevhodnosť indikácie, nedostatok motivácie, odlišný koncept liečby a iné očakávania, 
problém formulovať problémy a ciele, odlišné ciele terapeuta a pacienta, iné skryté problémy

• V priebehu terapie - strata nádeje, motivácie, silné prenosové a protiprenosové reakcie, negatívne dôsledky 
liečby alebo zmeny, nový, neoznačený problém

• Pred ukončením terapie - obavy z ukončenia liečby, obavy z nových problémov v budúcnosti, sklamanie z 
nedostatočného pokroku

Prejavy odporu

• Námietky klienta (pacienta)

spochybňovanie a menenie faktov, spochybňovanie terapeutovej kompetencie

• Prerušovanie terapeuta

skákanie do reči, umlčovanie terapeuta

• Popieranie

obviňovanie druhých, nesúhlas s návrhom,  bez návrhu vlastnej alternatívy, výhovorky, ospravedlňovanie 
vlastného správania, popieranie ohrozenia, zľahčovanie problému, pesimizmus, pochybnosti, váhanie, 
neochota uvažovať o zmene

• Nezáujem

nepozornosť, neodpovedanie, nereagovanie, mlčanie, zmena témy

Význam motivácie v terapeutickom vzťahu
• Je stav odhodlania dosiahnuť určitú zmenu. Tento stav nie je trvalý a mení sa časom i v závislosti od 

situácie

• Mieru motivácie je možné hodnotiť na základe správania – t.j. koľko úsilia a času venuje pacient na  
dosiahnutie cieľa a udržanie zmeny 

Základné princípy motivácie v rámci motivačného rozhovoru: 

1. Vyjadrenie empatie/pochopenia

2. Vyhýbanie sa sporom 

3. Využitie odporu 

4. Podpora dôvery vo vlastné schopnosti u klienta (pacienta)

5. Otvorené otázky

6. Reflektujúce počúvanie 

7. Povzbudenie a ocenenie

8. Sumarizácia

9. Podnecovanie sebamotivujúcich výrokov 



Prostriedky a činitele (mechanizmy) psychoterapie

• Terapeutický vzťah- príklad interpersonálneho vzťahu pacient/terapeut

• Verbálne pôsobenie- ovplyvnenie myšlienkových a úsudkových procesov  pacienta (otázka, povzbudenie, vyjadrenie 
súhlasu a pod.)

• Abreakcia- búrlivá emočná reakcia spojená zvyčajne so znovuprežitím traumatických situácií z minulosti (napr. 
znovuprežitie spomienok na týranie, ktoré boli predtým potlačované)

• Katarzia - predstavuje uvoľnenie potlačených emócií spojené so znížením emočného napätia. Je spojená s  porozumením, 
kognitívnym spracovaním, napr. náhle pochopenie negatívneho vzťahu medzi rodičmi a zbavenie sa pocitov viny za to, že 
sa o nich dostatočne nestarám (vhľad / náhľad, „aha“ zážitok), postupné pochopenie súvislosti, ktoré sa vzťahujú k 
terajšiemu problému (napr. obávam sa zodpovednosti, pretože som nikdy nevyhovel otcovi v jeho nárokoch a tak mám 
predstavu, že opakovane zlyhám)

• Emočné dištancovanie sa- vytvorenie emocionálneho odstupu od problému  (dezaktualizácia), napr.  možno sa opäť 
budem v spoločnosti červenať, ale väčšina ľudí si to ani nevšimne, a aj keď si to všimnú, rozhodujúce sú iné kvality, ktoré 
mám

• Emočná korektívna skúsenosť – terapeut akceptuje a bezprostredne prijíma pacienta, reaguje neaverzívne, dochádza k 
reexpozícii- t.j. k znovuprežitiu situácií, ktoré v minulosti nevedel zvládať na základe negatívnej citovej odozvy zo strany 
terapeuta

• Interpretácia a klarifikácia – s cieľom získania náhľadu na ochorenie na základe objasňovania vzťahov medzi patogénnymi 
činiteľmi a poruchami 

• Sugescia - presvedčivé tvrdenia, ktoré majú dosiahnuť priamy účinok na pocity, postoje, správanie a príznaky bez 
spoluúčasti pacienta a jeho kritického úsudku, sprostredkujúcim činiteľom je predstavivosť

Metódy psychoterapie

• Sú konkrétne postupy (techniky), ktoré sa pri psychoterapii používajú

• Psychoterapeutických  metód je veľa, nemôžeme sa naučiť všetky

• Metódy, ktoré si terapeut osvojí a bude ich používať v praxi sú vecou osobného školenia a školiaceho programu

Metódy psychoterapie: 

1. Prehlbujúce a rozširujúce vedomie- psychoanalýza (S. Freud), individuálna psychológia A.Adlera, analytická psychológia 
C.Junga, dynamická PT, katatýmne-imaginatívna psychoterapia – KIP (Leuner)

2. Využívajúce  sebaexploráciu pacienta - empatická PT

3. Využívajúce sugestívny mechanizmus na zmenu vedomia- sugestívna psychoterapia (hypnóza)

4. Využívajúce svalové uvoľnenie, riadené imaginácie a PT zamerané na vnímanie tela- relaxačná psychoterapia (autogénny 
tréning, Jacobsonova progresívna relaxácia, riadená imaginácia, KIP) 

5. Podporujúce emočné prežívanie a expresiu- humanistická PT - terapia zameraná na klienta (rogersovská, gestalt terapia), 
psychodráma, psychogymnastika

6. Meniace kognície a racionálne postoje- racionálna terapia, kognitívna terapia, existenciálna PT- logoterapia, daseinanalýza

7. Zamerané na nácvik zmien správania- behaviorálna terapia, kognitívno-behaviorálna psychoterapia-KBT

8. Eklektický psychoterapeutický prístup- t.j. kombinované využitie viacerých metód bez ohľadu na teoretické východisko

Druhy psychoterapie

1. Podľa prístupu terapeuta: 

• Direktívna psychoterapia-terapeut pôsobí na pacienta priamym usmerňovaním myslenia, postojov a správania, dáva 
príkazy a rady, využíva napr. hypnotickú sugesciu, KBT, KIP

• Nedirektívna psychoterapia-je terapeut katalyzátorom, využíva permisívny-neutrálny postoj, vytvára atmosféru na 
sebaexploráciu (napr. rogersovská psychoterapia)

2. Podľa vplyvu na osobnosť: 

• Podporná (suportívna) psychoterapia- nie je snaha o zmenu osobnosti, poskytnutie podpory, porozumenia, dôraz na 
pozitívne rysy a pozitívne myslenie

• Rekonštrukčná psychoterapia-usiluje sa o „prestavbu“ osobnosti hlbšou analýzou a zásahmi do postojov

3. Podľa psychoanalytického prístupu: 

• Odkrývacia psychoterapia (tzv. hlbinná)- zaoberá sa vytesnenými myšlienkami z nevedomia, zameriava sa na jeho 
uvedomenie

• Zakrývacia psychoterapia- všetky ostatné formy psychoterapie



4. Podľa počtu členov: 

• Individuálna psychoterapia- prítomný pacient-terapeut, význam terapeutického vzťahu

• Skupinová psychoterapia- prítomnosť viac ako 2 pacientov a 1-2 terapeutov, do 15 členov, v rámci nej odlišujeme párovú, 
rodinnú psychoterapiu

• Terapeutická komunita

5. Podľa použitých metód: 

• Racionálna psychoterapia

• Empatická  psychoterapia

• Náhľadová psychoterapia

• Sugestívna psychoterapia 

• Relaxačná  a imaginatívna psychoterapia

• Behaviorálna  a Kognitívno-behaviorálna psychoterapia

Pozn.: Skupinová psychoterapia, zásady, metódy, možnosti využitia v praxi 

6. Podľa smerov v psychiatrii: 

• Analytická (hlbinná) psychoterapia- psychoanalýza (S. Freud),  individuálna psychológia A.Adlera, analytická psychológia 
C.G.Junga, neoanalýza

• Dynamická a interpersonálna psychoterapia (F. Alexander)

• Komunikačná psychoterapia

• Humanistická psychoterapia (C. Rogers)

• Gestalt terapia (F. Pearls)

• Existenciálna psychoterapia – daseinanalýza (L. Biswanger),  logoterapia (V. Frankl)

• Behaviorálna (I.P.Pavlov, Skinner, Wolpe),  Kognitívno-behaviorálna terapia (Eysenk, Ellis, Beck)

Pozn.: Prehľad základných psychoterapeutických  škôl a smerov

Výskum v psychoterapii
• Výskum psychoterapeutického procesu zameraný na rozhovor (aké výroky/aktivity používajú  terapeuti rôznych škôl, aká 

je reakcia na prejavy nespokojnosti zo strany pacienta, ako je ovplyvnený obsah pacientových výrokov a pod.)

• Obsahová analýza: výskumná technika, ktorá v konkrétnom sedení zisťuje s akou frekvenciou sa jednotlivé kategórie 
(súhlas, nesúhlas, mlčanie, kritika) vyskytuje

• Výskum psychoterapeutického procesu zameraný na aplikáciu metód (napr. vplyv desenzitizačnej terapie na živosť 
predstáv a pod. ). Podstatná časť výskumu v psychoterapii sa zaoberá testovaním účinnosti (metód) techník.

• Významnou oblasťou výskumu predstavuje skupinová psychoterapia (skúma sa vplyv veľkosti skupiny, jej heterogenity, 
zloženia a pod.)

• Výskum fáz psychoterapie v skupinovej PT 

• Modelový výskum- skúma procesy v jednoduchších podmienkach, napr. na skupine študentov 

V psychoterapii je možné sledovať: 

• Efekt psychoterapie, napr. efekt arteterapie pomocou : Dynamický test kresby ľudskej postavyc(Hárdi, 1983) 

• Využitie arteterapie na výskumné účely:

Kresba grafických symbolov - cvičenie vo vizuálnej gramotnosti (podľa Šickovej-Fabrici)

Interakčné hry v arteterapii

Pozn.: Arteterapia – teoretické východiská, možnosti diagnostického a terapeutického využitia v praxi 



Etické zásady a riziká psychoterapie

Etické zásady- ich cieľom je :

• Chrániť pacienta 

• Zvážiť výber metód, pričom celý postup má  zodpovedať záujmom pacienta 

• Povinnosť odkázať pacienta na iného terapeuta- zariadenia

• Dôvernosť vedenia záznamov a mlčanlivosť

Riziká psychoterapie

• Nesprávna diagnóza

• Nadhodnotenie psychoterapeutovej kompetencie

• Využitie mechanizmov psychoterapie pre manipuláciu pacienta

• Závislosť pacienta od psychoterapie

• Podliehanie móde pri výbere metód (smerov) psychoterapie

• Syndróm vyhorenia zo strany terapeuta

• Časová a finančná náročnosť

Predchádzanie rizík: možnosť kontroly a vyhodnocovania procesu

Ďakujem za pozornosť


