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Obsah 
predmetu

• Pozrite si v ILP liste

• Kde nájsť ILP list???

• AIS - preklik

https://ais2.uniba.sk/ais/portal2/ucitel/


Hodnotenie

V priebehu semestra budú študenti a študentky:

realizovať seminárnu prácu (35 bodov), samostatné štúdium 
literatúry, spracovanie na 5 A4 s reflexiou

prezentovať seminárnu prácu v študijnej skupine (20 bodov), 
(výber témy z oblasti histórie psychológie a z povinnej 
literatúry a následne prezentácia pred skupinou do 7 minút)

preukazovať svoju aktivitu v študijnej skupine (10 bodov) -
priebežne

a úspešne absolvujú priebežný test (35 bodov) posledná 
hodina.



Literatúra
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• Odporúčaná literatúra: 

• Jursová Zacharová, Z., Sokolová, L. & Lemešová, M. (2015). Interactive Teaching of Psychology: Using
design-based research in developing an interactive psychology course. In eLSE 2015. Bucharest : "Carol I" 
National Defence University.

• Šramová B. et al. (2019). Násilie v intímnych vzťahoch dospievajúcich: Metodika pre prácu v oblasti 
prevencie. Univerzita Komenského v Bratislave.

• Webové stránky organizácií: 

• www.saup.sk

• www.vudpap.sk

• http://www.komorapsychologov.sk/

• https://psycnet.apa.org/search

http://www.saup.sk
http://www.vudpap.sk
http://www.komorapsychologov.sk/
https://psycnet.apa.org/search


Čo musím vedieť

• Kto je kto na katedre :D

• Vedúca katedry

• Tútorka

• doktorandi

• Odborné asistenky

• Docenti a docentky

• profesori



• Čo je to asi psychológia?

• Čo je to patopsychológia?

• Čo je to psychopatológia?

• Čo to znamená učiteľstvo psychológie pre 
mňa?

• Čo študujem?

Katedra psychológie 
a patopsychológie



Čo musím počas štúdia dodržiavať, 
alebo disciplinárny poriadok...
• Je jedno, či viete alebo nie, že niečo nemáte robiť. Neznalosť neospravedlňuje.

• Ak porušíte povinnosť, ktorá vyplýva z rozhodnutia orgánov akademickej samosprávy (vnútorné predpisy)

• Znevážeie dobrej povesti/mena UK

• Zneužitie dôstojnosti člena akademickej obce UK (zamestnanca)

• Úmyslený násilný čin voči študentovi/zamestnancovi/návštevníkovi

• Úmyselné odcudzenie, prisvojenie (aj dočasné), alebo závažné poškodenie majetku UK, majetku študentov, 
zamestnancov

• Používanie alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok, alebo účasť pod vplyvom

• Verejné podporovanie násilia, neávavisti, obmedzovania práv iných (rasa, nárdosnosť, farba pleti, sexuálna 
orientácia...)

• Verejné hanobenie...

• Verejné popieranie alebo spochbňovanie holokaustu, zločinov fašistického režimu/ideologii, komunistickej ideológii, 
genocídy a pod...

• Založenie a podpora hnutia, ktoré smerujú k potlačovaniu základných prav a slobôd iných osôb



Dispilinárny poriadok

• vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej práci bez 
príslušného odkazu na pôvodné dielo alebo doslovné použitie časti cudzej práce bez citovania 
pôvodného autora (bod 
l) https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Referat_socialnych_veci/disciplinarne_konan
ie/2018_disciplinarny___rokovaci/Vp_2018_13.pdf)

• Opakovanie odovzdáte rovnakú prácu na viacerých predmetoch (alebo ju mierne pozmeníte)

• Odpisovanie, nedovolená spolupráca, napovedanie v priebehu písomného a ústneho hodnotenia 
štúdijných výsledkov, použitie technologických prostriedkov: kamera, telefón, sms, chat... 
komunikujete s inou osobou počas skúšky, alebo máte ťahák - akýkoľvek nosič (aj vlastnú ruku s 
poznámkami)

• Falšovanie dokladov

• Porušenie pravidiel

• Obchodovanie správami - študium za odplatu

• Výtržnosť a neslušnosť, správanie v rozpore s dobrými mravmi

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Referat_socialnych_veci/disciplinarne_konanie/2018_disciplinarny___rokovaci/Vp_2018_13.pdf


História psychológie...

• Kedy asi začala psychológia?

• Čo ľudí zaujímalo?

• Čo zaujíma Vás?


