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

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Psychológia zdravia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 8 hodín semináru  prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium odbornej literatúry (16 hod), možnosť konzultácie s pedagógom 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník,  zimný semester (externé štúdium) 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Úspešné absolvovanie písomného testu. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať vedomosti na 

minimálne 91 %, na získanie hodnotenia B preukázať vedomosti 81-90 %, na získanie hodnotenia C 73-80 %, na 

získanie hodnotenia D 66-72%, na získanie hodnotenia E preukázať vedomosti 65-60 %. Kredity nebudú udelené 

študentovi, ktorý pri skúške nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.  

Výsledky vzdelávania:  
Poskytnúť študentom informácie z oblasti psychológie zdravia; význam psychologických faktorov pri udržiavaní 

dobrého zdravotného stavu, pri prevencii ochorení, zvládaní negatívnych stavov, poskytovaní psychologickej 

pomoci pacientom v priebehu zotavovania a uzdravovania; pri vyrovnávaní sa s chronickým ochorením. 

Naučiť študentov pracovať s odbornou literatúrou, vytvárať poznatkovú základňu; spoznať vlastné riziká 

v správaní, zhoršujúce zdravotný stav; získať vlastný názor na celospoločenské problémy súvisiace s 

problematikou zdravia. 

Stručná osnova predmetu:  

 História,  súčasnosť  a perspektívy psychológie zdravia;  

 Psychosociálne determinanty zdravia; psychosociálne rizikové a protektívne faktory; sociálna opora 

a zdravie. 

 Salutogenetický  model zdravia; resilience, hardiness,  koncepcie stresu,  jeho  dopad na zdravie, 

možnosti zvládania. 

 Civilizačné ochorenia a PZ s dôrazom na význam týchto faktorov  pri kardiovaskulárnych a nádorových 

ochoreniach; medzipohlavné rozdiely a zdravie.  Socioekonomické nerovnosti v zdraví. 

 Teórie učenia a zdravie, motivácia k zmene správania; monitorovanie rizikových faktorov; 

jedinec/komunita v riziku  a ako predchádzať chorobám.  

 Protektívne faktory; farmakologická a nefarmakologická liečba ochorení; pohyb a cvičenie v prevencii  

ochorení a udržiavaní zdravia. Program podpory zdravia, zdravá škola. 

 Syndróm vyhorenia, základy prevencie, duševná hygiena. 

 Kvalita života. 
Odporúčaná literatúra:  
KEBZA, V. 2005. Psychosociální determinanty  zdraví. Praha : Academia, 2005. 

KŘIVOHLAVÝ, J. 2004. Pozitívní psychologie. Praha : Portál, 2004.  

KŘIVOHLAVÝ, J. 2002. Psychologie nemoci. Praha : Grada, 2002. 

KŘIVOHLAVÝ, J. 2001. Psychologie zdraví. Praha : Portál, 2001. 

KAPLAN, R. M. a kol. 1996. Zdravie a správanie človeka. Bratislava : SPN, 1996. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o povinno-voliteľný predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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Vyučujúci:  
doc. PhDr. Alojz Nociar, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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