
Poradenská psychológia 

1. Úrovne poradenskej činnosti 

2. Definície poradenskej psychológie a psychologického poradenstva (z pohľadu poradcu) 

3. Definície poradenskej psychológie a psychologického poradenstva (z pohľadu klienta) 

4. Podstata poradenskej psychológie (základné faktory rozvoja) 

5. Priateľské radenie vs. profesionálne psychologické poradenstvo (špecifiká). Laické 

očakávania a predstavy  o poradenskom procese. 

6. Štruktúra poradenských pracovísk na Slovensku (ich stručná charakteristika a zameranie) 

7. Charakteristika vybraných poradenských pracovísk I. (CPPPaP, RPPS) 

8. Charakteristika vybraných poradenských pracovísk II. (poradne pri občianskych 

združeniach, vysokoškolské poradenstvo, VÚDPAP). 

9. Etický kódex psychologickej činnosti na Slovensku. 

10. Americký etický kódex psychologickej činnosti. 

11. Identita poradenského psychológa 

12. Účel psychologického poradenstva 

13. Vzťah medzi psychologickým poradenstvom a psychoterapiou (vymedzenie a rozlíšenie).  

Psychoterapia v psychologickom poradenstve.  

14. Kultúrny a sociálny pôvod psychologického poradenstva (zrod psychoterapie, rozmach  

psychologického poradenstva v 1. polovici dvadsiateho storočia, sociálny význam 

psychologického poradenstva) 

15. Základné pravidlá skutočného oceňovania 

16. Sloboda, moc, zodpovednosť v poradenskom procese a psychoterapii 

17. Logoterapeutický prístup v psychologickom poradenstve 

18. Etika v psychologickej praxi: Etika vo vzťahu k psychoterapii a psychologickému 

poradenstvu  

19. Morálka vo vzťahu k praktickému pôsobeniu psychológa 

20. Eticko-morálne uvažovanie v profesii psychológa 

21. Zdroje potenciálnych etických dilem 

22. Problémy aplikovanej normatívnej etiky v psychologickej praxi (základné princípy, 

viacnásobné vzťahy) 

23. Problémy aplikovanej normatívnej etiky v psychologickej praxi (postporadenské vzťahy) 

24. Telefonická krízová intervencia, základné postupy a techniky  

25. Spoločné faktory poradenských prístupov 

26. Eklekticizmus, integrácia v psychologickom poradenstve 

27. Kognitívno-behaviorálny prístup v psychologickom poradenstve 

28. Prvé poradenské stretnutie (charakteristika, zameranie, fázy)    
29. Štruktúra poradenského sedenia 

30. Poradenský vzťah – základné charakteristiky vzťahu, podporné prvky, vývin vzťahu. 

31. Vzťah medzi poradenským psychológom a klientom.  

32. Poradenský proces – vymedzenie, fázy, druhy PP 

33. Poradenské ciele – rozdelenie, definovanie, stratégie, plán 

34. Miesto a úloha psychodiagnostiky v poradenskom procese 

35. Základné metódy a techniky v psychologickom poradenstve 

36. Druhy úloh, miesto a ich význam v poradenskom procese 

37. Základné pravidlá pri zadávaní úloh 

38. Význam a využitie empatie a neverbálnej komunikácie v poradenstve  

39. Krízová intervencia u kríz zo zármutku (fáza smútenia, problémy v priebehu fázy 

smútenia)  

 



40. Genéza zármutku, typy životných strát. Symptómy a charakteristika smútenia. Smútkové  

       poradenstvo a terapia. (Definovať, vysvetliť, rozdeliť a charakterizovať) 

41. Princípy smútkového poradenstva. (Rozdelenie a charakteristika) 

42. Metódy smútkového poradenstva. Skupinové smútkové poradenstvo. (Rozdelenie a  

        charakteristika) 

43. Definovanie hodnôt ako psychologického javu 

44. Noetický rozmer osobnosti ako nová iniciatíva k analýze hodnôt 

45. Hodnoty v psychologickom poradenstve (história psychológie – etiky; definovanie hodnôt  

z pohľadu existenciálno-kognitívnej psychologickej školy; axiologická neutralita 

v psychologickej praxi) 

46. Hodnoty v psychologickom poradenstve (zmeny v názoroch na úlohu a miesto hodnôt  

v psychologickej praxi; modifikácia implicitných hodnôt klienta na explicitné – 4 

situácie) 

47. Hodnoty v psychologickom poradenstve (modifikácia implicitných hodnôt poradcu na 

explicitné) 

48. Hodnoty v psychologickom poradenstve (evaluácia hodnôt a techník intervencie) 

49. Hovorenie nepriaznivých správ klientom a ich rodinám  

50. Poradenská psychológia a psychologické poradenstvo ako interdisciplinárna oblasť štúdia 
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