
                                                                    Informačný list predmetu 

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

Fakulta: Katedra psychológie 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Úvod do schématerapie (P) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
3 hod. /týždeň, 2hod. prednáška, 1 hod. cvičenie, forma prezenčná, predmet povinný 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Úvod do psychoterapie 

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

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

Výsledky vzdelávania: 

Získanie prehľadu o základných princípoch a konceptoch schématerapie, ako integratívneho 

psychoterapeutického prístupu, ktorý vznikol ako odozva na klinické limitácie Kognitívne-behaviorálnej terapie. 

Cieľom predmetu je získať ucelenú predstavu o teórii schématerapie, a akými spôsobmi sa táto teória aplikuje v 

praxi pri rôznych psychologických problémoch.  

Stručná osnova predmetu: 
- Teoretické základy schématerapie. 

- Základné koncepty a princípy v schématerapii. 

- Rané maladaptívne schémy. 

- Schéma módy. 

- Terapeutické ciele schématerapie.  

- Podobnosti a rozdielnosti Kognitívne-behaviorálnej terapie a schématerapie. 

- Konceptualizácia psychických porúch s využitím konceptu schéma módov. 

- Terapeutické techniky schématerapie. 

- Štruktúra a časový rámec schématerapeutických intervencií.  

Odporúčaná literatúra: 

Arntz, A., & Jacob, G. (2017). Schema therapy in practice: An introductory guide to the schema mode 

approach.  John Wiley & Sons. 

Flanagan, C., Atkinson, T., & Young, J. (2020). An introduction to Schema Therapy. Creative Methods in 

Schema   Therapy: Advances and Innovation in Clinical Practice. 

Rafaeli, E., Bernstein, D. P., & Young, J. (2010). Schema therapy: Distinctive features. Routledge. 

Young, J. E. (1999). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Professional  

     Resource Press/Professional Resource Exchange. 

Young, J. E., & Klosko, J. (2003). Reinventing your life: How to break free from negative life patterns and feel  

     good again (a new client’s guide to schema therapy.  

Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy. New York: Guilford, 254. 

Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2006). Schema therapy: A practitioner's guide. Guilford press. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Hodnotenie predmetov: štandardne – podľa stupnice A až FX 

Celkový počet hodnotených študentov: nie je, ide o nový predmet       
Vyučujúci: Mgr. Stanislava Šaffová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 30. 06. 2021 

Schválil: prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc.   

 


