
Informačný list predmetu 

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

Fakulta: Katedra psychológie 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Poradenský proces (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
3 hod. /týždeň, 3 hod. prednáška, forma prezenčná, predmet povinný 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Poradenská psychológia 

Podmienky absolvovania predmetu: Priebežne: aktívna účasť na výučbe v rozsahu najmenej 75 %  

Záverečné hodnotenie:  písomná skúška – otvorené i uzavreté otázky; vyhodnotenie prezenčne 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 90 % úspešných odpovedí, na B: 80-89 %; C: 70-79 

%; D: 60-69%. Minimálna požiadavka úspešnosti E: 50 %;  menej ako 50  % = FX 

Výsledky vzdelávania: 

Získanie teoretického základu k vymedzeniu predmetu Poradenský proces (ďalej len PP). Študenti 

preniknú k poznatkom týkajúcim sa systematického štandardného výkonu práce v poradenstve 

s klientom od začiatku PP: od navodenia prvého kontaktu s klientom vytvorenia poradenského kontraktu 

s klientom, cez orientáciu v probléme a jednotlivé fázy ďalších postupov. Osvoja si potrebné štandardy 

práce s dôvernými informáciami, naučia sa ako zvládnuť proces pomoci klientovi, ako sprevádzať  

klienta k navodeniu očakávaných  zmien až po získanie zručnosti zmysluplného ukončenia 

poradenského procesu. Študenti by mali vedieť použiť získané poznatky pri praktickej práci v 

poradenstve s klientmi, kde im tieto poznatky môžu poskytnúť využitie získaného teoretického základu, 

sprístupniť možnosti riešenia jednotlivých situácií a problémov klientov.                                   

Stručná osnova predmetu: 
- Vymedzenie predmetu Poradenský proces. 

- Základné prvky a črty poradenského procesu. Systém poradenských služieb a ich využitie. 

- Základné informácie o štandardoch v poradenstve (procesuálne, obsahové, výkonové a materiálno-

technické) 

- Metódy používané v rámci poradenského procesu 

- Osobnosť poradcu v kontexte jeho etických noriem, práca s morálnymi dilemami 

- Poradenská intervencia- individuálna, skupinová, sprostredkované intervencie (nové technológie) 

- Poradenský proces v rámci práce s klientami s multiproblematickou anamnézou 

- Možnosti riešenia a limity pomoci, poradenský psychológ v spektre pomáhajúcich profesií  

Odporúčaná literatúra:  
GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J. 1995. Poradenský proces. Praha: Sociologické nakladatelství.                                 

JARÁBEK,K. 2007. Poradenské postupy. Materiál na rokovanie pracovno-odborného seminára:“ 50 rokov 

výchovného a psychologického poradenstva na Slovensku“. Dostupné na :https://www.komposyt.sk/pre-

odbornikov/psychologicka-cinnost/preview-file/3_poradenske-postupy_jarabek-188.pdf  

MATĚJČEK,Z.2011.Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: Portál                                  

MERRY, T. 2004. Naučte sa byť poradcom. Bratislava: Ikar                                                   

ORAVCOVÁ, J. 2013.Poradenstvo pomáhajúcich profesií. Banská Bystrica: PF UMB         

PAVLUVČÍKOVÁ, E. Pojem poradenstva. In Empatia ročník č. 45, č. 3/2005, sept. 2005, Bratislava, s. 18-23.                                                                                

PEŠOVÁ, I., ŠAMALÍK, M. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha: Grada Publishing, 2006.   

TIMULÁK, L.: Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha. Portál 2006 

VYMĚTAL, J., REZKOVÁ, V. Rogersovský přístup k dospělým a dětem. 2. vyd. Praha : Portál, 2001. 236  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov: štandardne – podľa stupnice A až FX 

Celkový počet hodnotených študentov: nie je, ide o nový predmet         

Vyučujúci: PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 17. 06. 2021 

Schválil:  prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 
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