
                                                                    Informačný list predmetu 

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

Fakulta: Katedra psychológie 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Terapeutický potenciál mýtov a rozprávok (V) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hod. /týždeň, prednáška, forma prezenčná, predmet 

voliteľný 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: nie sú 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Záverečné hodnotenie:  písomná skúška  

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 prehľadu o symbolike a latentných obsahoch s možným presahom do terapie v klasických i v niektorých 

autorských rozprávkach, príbehoch a v mýtoch.  

Stručná osnova predmetu: 
- Typy tradičných rozprávok a ich pôsobenie v rôznom veku. 

- Skrytá symbolika v tradičných rozprávkach z hľadiska psychoanalýzy. 

- Magické myslenie, mýty, symboly. 

- Skrytá symbolika v autorských rozprávkach a ich využitie v psychoterapii.   

- Príklad paralelných obsahov a cieľov v príbehu o čarodejovi z krajiny OZ. 

- Niektoré mytologické paralely s jungovskými archetypmi. 

- Magické myslenie a výskyt jeho prvkov pri narušení psychiky.  

Odporúčaná literatúra:  
Bettelheim, B.: Za tajemstvím pohádek. – Proč a jak je číst v dnešní době. Praha, Portál 2017. 

Fishman, B., Fishman, R.: Empowering people in therapy - as modelled by The Wonderful Wizard of Oz. 

Journal of Group Psychotherapy and Sociometry, 36, 1984, s. 148-161. 

Frazer, J., G.: Zlatá ratolest. Praha, Odeon 1977.   

Frazer, J., G.: Zlatá ratolest – druhá žeň: magie, rituály, mýty. Praha, Garamond 2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kessidi, F., Ch.: Od mýtu k logu. Bratislava, Pravda 1976. 

Magder, D.: The wizard of Oz. A parable of brief psychotherapy. Canad. J. Psychiatry, 25, 1980, s. 564-568. 

Rúfus, M.: Epištoly staré a nové. Martin, NLC-edícia Prameň, 1996. 

Starý, R.: Potíže s hlubinnou psychologií: Esejistická studie o analytické psychologii C. G. Junga. Praha, 

Prostor 1990. 

Vygotskij, L.S.: Myšlení a řeč. Praha, SPN 1971. 

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: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

Dátum poslednej zmeny: 30. 06. 2021 

Schválil:  prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 

 


