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Slovensko

viac absolvujúcich
 v nepsychologických 

odboroch

7x
študijných odborov 
začleňuje psychol. kurzy

50%

Logopédia
poznanie iných, vývinové 
špecifiká klientely, empatia 
a vnímanie jedinečnosti, 
skvalitnenie diagn. procesu

Špeciálna pedagogika
vývinové špecifiká klientely, 
zvládanie práce s klientelou 
s ťažkosťami (napr. ADHD 
a pod.), porozumenie 
prejavov v správaní

Liečebná pedagogika
porozumenie 
psychologickým 
mechanizmom pri práci 
s individuálnym klientom
či skupinou

Učiteľstvo pre sekundárny 
stupeň vzdelávania
efektívne zvládanie 
náročných situácií a stresu, 
porozumenie emóciám
a správaniu

Predškolská a elementárna 
pedagogika
poznanie a porozumenie 
psychologických mechanizmov 
správania detí

Verejné zdravotníctvo
poznanie a porozumenie 
psychologických 
mechanizmov správania 
pacientov

Pôrodná asistencia
poznanie a porozumenie 
psychologických 
mechanizmov zvládania 
náročných životných situácií, 
efektívna komunikácia

Ošetrovateľstvo
komunikácia

Krízový manažment
sebapoznanie
a poznanie iných

Účtovníctvo
efektívnejšia spolupráca 
v tíme, komunikácia

TEÓRIA

S vyučovaním psychologických predmetov sa stretávame v terciárnom stupni vzdelávania nielen v študijnom 
odbore psychológia, ale v mnohých ďalších, na prvý pohľad možno prekvapivých študijných odboroch. Ako 
ukazujú naše doterajšie zistenia, psychológia prenikla do obsahu vzdelávania napríklad v študijnom odbore 
bezpečnostné vedy, obrana a  vojenstvo (napr. študijný program Bezpečnosť a  ochrana kritickej 
infraštruktúry), prírodné vedy, matematika a  informatika (napr. Robotika a  kybernetika), technické vedy 
(napr. Geoturizmus) či umenie (napr. Herectvo) (Lemešová, et al., 2022). Počty absolventiek a absolventov 
psychologických predmetov v nepsychologicky orientovaných študijných odboroch tak značne prevyšujú 
počet tých, ktorí absolvovali psychologické štúdium. Kurikulum predmetu psychológia pre nepsychologické 
študijné odbory má zriedkavo koncepčný rámec, je utvárané často na základe aktuálnej ponuky a dopytu 
daného pracoviska, bez interdisciplinárnej spolupráce, nezohľadňujúc potreby konkrétneho odboru a rôzne 
kontexty aplikácie psychologických poznatkov v praxi (Dutke & Epler, 2014).
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Príklady ponuky
psychologických predmetov
v troch študijných odboroch

Liečebná pedagogika: Základy 
psychológie, Vývinová psychológia, 

Psychológia osobnosti, Psychoterapia
a detská psychoterapia, Sociálno-

psychologický výcvik, Neuropsychológia, 
Psychodiagnostika a ďalšie

Pôrodná asistencia:  Psychológia
ženy a prenatálna psychológia

Krízový manažment:
Psychológia krízových

javov
 

O VÝSKUME

73 výpovedí študentiek a  študentov desiatich nepsychologicky zameraných študijných programov 
(logopédia, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, krízový manažment, ošetrovateľstvo, pôrodná 
asistencia, verejné zdravotníctvo, účtovníctvo, učiteľstvo pre sekundárny stupeň vzdelávania, predškolská 
a  elementárna pedagogika) bolo podrobených tematickej analýze pomocou programu Dedoose (verzia 
7.0.23). Študentky (n=68) a študenti (n=5) bakalárskeho i magisterského stupňa štúdia odpovedali v rámci 
širšej výskumnej batérie na dve otvorené otázky. Zaujímalo nás, ako definujú psychológiu a kde vidia jej 
význam pre svoju profesijnú prípravu. Z každého študijného programu boli zastúpené minimálne 3 osoby.

"Pomôže mi
lepšie pochopiť pacienta,
predvídať jeho reakciu/

správanie."
študentka, 1. roč.

"Psychologicky 
orientované kurzy 

napomáhajú lepšie 
čítať druhých,

a tým vedieť s nimi 
pracovať."

študent, 4. roč.

"Pomôžu
mi správať sa ku klientom 

ľudsky, individuálne a 
vedieť pochopiť pozadie 

za ich správaním a 
prejavmi, ktoré by sa mi 

mohli zdať nelogické."
študentka, 1. roč.

Čím pomáhajú psychologicky 
orientované kurzy?

Prevláda definovanie psychológie 
ako vedy skúmajúcej správanie
a prežívanie. Študentky a študenti
uvádzali ale aj ďalšie pojmy ako psychika,
motivácia, emócie, osobnosť, kognitívne procesy,
vnútorný svet človeka, skryté a nevedomé obsahy.
Jednotlivé definície sa líšili v komplexnosti a detailnosti 
oblastí, ktorým psychológia venuje svoju pozornosť. 
V siedmich z 10 študijných programov sa aspoň raz 
vyskytovala definícia psychológie ako „vedy o duši“.

V rámci charakterizovania psychológie zdôrazňovali 
študentky a študenti zameranie psychológie
na jednotlivca i skupinu. Jej význam vidia nielen
v tom, že opisuje jednotlivé psychické procesy a stavy,
ale aj v snahe porozumieť, vysvetliť a skvalitniť život 
jednotlivca a celej spoločnosti.

"Psychológia je podľa 
mňa veda, ktorá má 

skúmať
rôzne vzorce správania

a myslenia, individuálne 
hodnotiť ľudí a odporúčať

im rôzne techniky
a spôsoby, ktoré im
pomôžu v životných 

situáciách."
 

Študent, 1. ročník

"Psychológia pre mňa 
znamená bádanie

v ľudských pohnútkach, 
pocitoch, postojoch, 

schopnostiach a pokus
o pochopenie týchto 

poznatkov. Na základe 
toho na vyjadrenie 

bežných chýb
 v sociálnom kontakte 
s inými osobami a tiež 

pomoc 
so sebapoznávaním 

osôb."
Študentka, 4. ročník

"Psychológia je odbor 
zaoberajúci sa 

psychikou človeka, 
medziľudskými 
vzťahmi a javmi,

ktoré sa v spoločnosti 
vyskytujú."

 
Študentka, 4. ročník

 


