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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Psychológia a procesy starnutia (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Týždenný počet hodín výučby 2P/1S. Metóda akou sa 

vzdelávacia činnosť uskutočňuje: prezenčná 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:   2. ročník – zimný semester (3. semester)  

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: klinická psychológia, vývinová psychológia, psychoterapia, sociálna psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežne 80% účasť na seminároch a absolvovanie vedomostného testu v priebehu semestra (nadpolovičný počet 

získaných bodov). Záverom: ústna skúška 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti získajú vedomosti v problematike starnutia a staroby, v rovine biologicko-fyziologickej, psychickej 

a sociálnej. Podstatné vedomosti o predmete medicínskej a sociálnej gerontológie, gerontopsychológie a 

geriatrickej psychiatrie, ich náčrt diagnostiky, liečby, rehabilitácie a možnej prevencie chorobných stavov a  ich 

sociálnych dôsledkov. Prínosom absolvovania predmetu  sú tiež poznatky o telesných a psychických aspektoch 

staroby, o determinácii individuálneho procesu starnutia z hľadiska vonkajších psychologických a sociálnych 

faktorov, o kvalite života, exogénnych záťažiach, životnom štýle;  gerontoedukácia,  jej formy a význam pre 

kvalitu života seniorov.  

Stručná osnova predmetu: 

1. Definície starnutia a staroby, základné charakteristiky procesu starnutia na úrovni biologicko-fyziologickej,  

    psychickej a sociálnej. Predmet a definície gerontopsychológie, medicínskej a sociálnej gerontológie,   

    geriatrickej psychiatrie. 

2. Ontogenéza vyššej dospelosti, príprava na starobu, ontogenéza staroby, charakteristika fyziologických  

    a psychických  procesov vo vyššom veku (funkcia NS, CNS, involúcia orgánov, pohybové zmeny). 

3. Zmeny kognitívnych funkcií vo vyššom veku (vnímanie, pozornosť, pamäť, reč, učenie, inteligencia).  

4. Osobnosť a špecifické zmeny osobnosti vo vyššom veku, fázy a krízové situácie vo vyššom veku, význam  

    sociálnej opory.  

5. Psychické poruchy v procese starnutia a v starobe (sociálne podmienené problémy - odchod do dôchodku,  

    zmeny sociálnych statusov, generačné problémy, psychosomatika). 

6. Psychopatológia vyššieho veku (organicky podmienené poruchy kognitívne, demencie – druhy), možnosť  

    psychologickej a sociálnej terapie. 

7. Afektívne poruchy - depresie, neurózy, psychózy, psychoterapeutické prístupy, ústavná a sociálna  

    starostlivosť, empatický význam prístupu. 

8. Psychodiagnostika a jej špecifiká v gerontopsychológii (neuropsychologický profil syndrómov demencií,  

    liečba, rehabilitácia a možná prevencia chorobných stavov). 

9. Sociálna a psychologická starostlivosť o ľudí vo vyššom veku (kvalita života, správanie seniorov,  

    komunikácia, domáca, ústavná starostlivosť), význam emocionálnej komunikácie so seniormi. 

10.Geragogika - edukácia seniorov, jej význam, ciele, špecifiká seniorov pre vzdelávanie, funkcia edukácie,  

     komunikácia orientovaná na seniora, rezidenciálna sociálno-edukačná starostlivosť o seniorov. 

11 Špecifiká vzdelávania seniorov, motivácia a jej význam pri vzdelávaní, podmienky a prostriedky  

     vzdelávania, univerzity a kurzy tretieho veku vo svete, u nás. 

12 Gerontodidaktika - základné kategórie didaktiky pre seniorov, fázy didaktického procesu, terapia  

     a prevencia niektorých psychických zmien vplyvom edukácie; lektor vo vzdelávaní seniorov. 

Odporúčaná literatúra:  
HAMILTON, I.S., Psychologie stárnutí. Vyd.: Portál, 1999, 318 s. ISBN 80-717-8274-2. 

HEGYI, L. Sociálna gerontológia. 1. vyd. Bratislava: Herba, 2012. 176 s. ISBN 978- 80-89171-99-6. 

HERETÍK, A., HERETÍK A.jr. a kol.: Klinická psychológia, Vyd. PSYCHOPROF, 2007, s.815. MÜHLPACHR, 

P., Základy gerontologie. VŠZSP, sv. Alžbety, Bratislava. Brno: MSD s.r.o.,2008. ŠPATENKOVÁ, N., 

SMÉKALOVÁ, L.: Edukace seniorů, Vyd. GRADA, 2015, s. 232, VÁGNEROVÁ, M., Vývojová psychologie.  

Vyd.: UK,Praha, 2014. ISBN 978-80-246-2153-1. 

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

Poznámky: -  

Hodnotenie predmetov: štandardne – podľa stupnice A až FX 

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

Vyučujúci: doc.PhDr.E.Šovčíková,PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 11.07.2021 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 


