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"Výučba denných študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2018/19 sa 

bude realizovať kombinovanou metódou. 

Kombinovaná metóda výučby znamená striedanie prezenčnej a dištančnej metódy výučby. 

Prezenčná metóda výučby bude realizovaná priamou účasťou študentov na výučbe podľa 

rozvrhu. Dištančná metóda výučby bude realizovaná najmä na základe komunikácie 

vyučujúcich so študentmi elektronickou formou (napr. prostredníctvom univerzitného 

e-learningového prostredia moodle na moodle.uniba.sk, e-mailovou komunikáciou) 

a konzultáciami s vyučujúcimi v priestoroch, ktoré sú pridelené katedrám.  

Absencia študentov počas prezenčnej výučby sa bude tolerovať len z vážnych zdravotných 
dôvodov, ktoré študent musí dokladovať lekárskym potvrdením." 

 
Všetky potrebné zdroje pre tento semester sú prístupné on-line na 

https://www.havava.eu/1003?t=Prednasky-pre-studentov-PdF-UK a počas prvého stretnutia 
dostanú študenti/študentky informácie ako k nim pristúpiť. 

 
Konzultačné hodiny:  Moskovská č.3, miestnosť 408 
Čas počas ZS 2018/2019: Pondelok od 12,00-14,00 
       Utorok od 12,30-14,30 

 

Ciele:  
Cieľom kurzu je poskytnúť študentom základné poznatky z poradenskej psychológie, prehľad o 
jestvujúcich systémoch psychologického poradenstva u nás ako aj najdôležitejšie informácie o 
možnostiach riešenia problematiky školy v rámci poradenskej psychológie. Oboznamuje 
účastníkov s termínom poradenská psychológia, poradenská psychológia v škole, 
problematikou poradenského vzťahu a procesu, zdôrazňuje etické, filozofické otázky 
poradenskej práce, či prehľad najdôležitejších poradenských východísk a koncepcií. 
Témy výučbových jednotiek: 

1. Úvod do poradenskej psychológie, predstavenie, vymedzenie základnej terminológie. 
Predmet a ciele poradenskej psychológie. Úrovne poradenskej činnosti.  

2. Oblasti pôsobenia poradenských služieb. Poradenstvo a iné pomáhajúce profesie. 
Prvotné teórie a modely poradenstva, ich filozofické východiská.  

3. Úloha a význam teórií v psychologickom poradenstve.  
4. Morálka, hodnoty a etika v poradenskej praxi.  
5. Proces psychologického poradenstva.  

https://www.havava.eu/1003?t=Prednasky-pre-studentov-PdF-UK


                                

  

6. Komunikácia v psychologickom poradenstve (verbálna a neverbálna komunikácia, 
efektívna komunikácia, bariéry a mýty v komunikácii a i.) 

7. Ukončenie poradenského procesu.  
8. Poradenská psychológia v škole (Možnosti poradenskej psychológie pri práci s deťmi v 

školskom veku; Ako by mal učiteľ spolupracovať s poradňou; problematika 
hyperaktivity, šikany, porúch správania a učenia v triede, deti so 

zdravotným znevýhodnením a pod.). 
 
Úlohy  ( VÝSTUPY)  študentov  a  ich  hodnotenie 
 S pracovanie podkladov zadaných na prvej hodine .......................    25 bodov 
 Esej zadaná na druhej hodine ......................................................    25 bodov 
 Záverečná skúška .........................................................................    50 bodov 
  
 
KLASIFIKÁCIA 
 
A (100-91%, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (90-81%, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (80-73%, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (72-66%, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (65-60%, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
Fx (59-0%, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše). 
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50 
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