
Informačný list predmetu 

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

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Psychológia práce v praxi (P) 

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

Počet kreditov: 5 kreditov 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: všeobecná psychológia 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Úlohy počas semestra (celkove 35%) 

1.      Práca s citáciami (0-10b.).   

2.      Prezentácia seminárnej práce na zvolenú tému (0-10 b.) 

3.      Písomné spracovanie seminárnej práce na zvolenú tému (0-25 b.) 

V skúškovom období: Vedomostný test (65%): 

Do záverečného hodnotenia sa zaráta hodnotenie zo všetkých úloh počas semestra (35%) a hodnotenie z 

vedomostného testu (65%). 

Hodnotiaca stupnica: A 100-93%       B 92-86%        C 85-79%        D78-72% E 71-65%        FX 64 a menej % 

Výsledky vzdelávania: 

Osvojenie si elementárnych poznatkov z oblasti psychológie práce a psychológie riadenia a vedenia. Osvojenie si 

základných spôsobilostí (zručností) z oblasti vedenia. Oboznámenie sa s aktuálnymi oblasťami aplikácií 

relevantných poznatkov. Absolvent štúdia môže využiť svoje poznatky vo svojich potenciálnych pracovných 

aktivitách v oblasti priemyslu, ekonomiky, služieb a spoločenskej praxe vôbec. Získa základný prehľad v témach 

týkajúcich sa psychológie práce a organizácie. Osvojí si základné vedomosti a zručnosti, ktoré mu pomôžu 

etablovať sa v oblasti personálnej a podnikovej psychológie. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Základné pojmy a história psychológie práce 

2. Profesiografia a analýza pracovného výkonu 

3. Pracovná motivácia a stimulácia 

4. Pracovné prostredie a štandardy práce 

5. Problematika manažmentu v psychologickej oblasti  

6. Nábor, výber a hodnotenie pracovníkov ako základ rozvoja 

7. Adaptačné mechanizmy u pracovníka 

8. Pracovná skupina ako sociálne prostredie 

9. Pracovná organizácia a štandardy práce  

10. Pracovná spokojnosť  

11. Pracovná výkonnosť a efektivita na pracovisku 

12. Diskriminácia na pracovisku a v zamestnaní 

Odporúčaná literatúra:  
Arnold, J. (2007): Psychologie práce pro manažery a personalisty. Praha: Computer Press. 

Berryová, L.M. (2009): Psychológia v práci. Bratislava, Pegas.  

Kollárik, T. (2011): Sociálna psychológia + psychológia práce = sociálna psychológia práce? Bratislava: 

Vydavateľstvo UK.  

Tomanová Čergeťová, I. (2020). Psychológia práce. Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie. 

Wagnerová I. (2011): Psychologie práce a organizace. Nové poznatky. Praha: Grada Publishing. 

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: PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M. 

Dátum poslednej zmeny: 30. 06. 2021 

Schválil:               prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 


