
 

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

Fakulta: -  

Kód predmetu:  
 

Názov predmetu: Psychológia osobnosti a sociálna psychológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium (28 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom. 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky) 

Podmieňujúce predmety: Všeobecná psychológia; Vývinová psychológia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma štúdia: Vypracovanie semestrálnej práce. Úspešné absolvovanie ústnej skúšky (minimálna 

požiadavka úspešnosti 61 % celkového hodnotenia).  

Výsledky vzdelávania: 

Študenti si osvoja teoretické vedomosti poznatkov psychológie osobnosti a sociálnej psychológie a ich aplikáciu 

v terénnej praxi. Taktiež si študenti osvoja dôležitosť interakcie človeka s prostredím a jeho vplyv na rozvoj 

osobnosti.  

Stručná osnova predmetu:  

 Predmet, hlavné školy a výskum psychológie osobnosti a sociálnej psychológie. 

 Determinanty osobnosti, štruktúra a dynamika osobnosti. 

 Poruchy osobnosti a ich odraz v sociálnom prostredí. 

 Skupiny a sociálne javy. 

 Základné procesy v sociálnej psychológii. 

 Sociálna patológia jedinca a patologické javy spoločnosti. 

 Využitie psychológie osobnosti a sociálnej psychológie v praxi sociálneho pracovníka. 

Odporúčaná literatúra:  
BIZNÁROVÁ, M. 2006. Psychológia osobnosti a sociálna psychológia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2006.  

PRUŽINSKÁ, J. 2006. Psychológia osobnosti. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2006. 

STEMPELOVÁ, J. 2007. Stručný slovník zo sociálnej psychológie. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2007.  

HEYSOVÁ, N. 2005. Základy sociální psychologie. Praha : Grada, 2005. 

RUISEL, I. 2007. Osobnosť a poznávanie. Braislava : Ikar, 2007. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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Vyučujúci:  
doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

doc. PhDr. Juraj Štencl, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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