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5 
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Aims 
 

Cieľ jednosemestrového štúdia predmetu psychopatológia spočíva 
predovšetkým v dvoch aspektoch: 
a/ oboznámiť sa s teoretickými vymedzeniami duševných chorôb a porúch 
osobnosti v súčasnom ponímaní Medzinárodnej klasifikácie duševných 
chorôb (MKDCH X.), charakteristikami ich prejavov v správaní a prežívaní, 
rozdelenia podľa súčasnej klasifikácie. 
b/ oboznámiť sa s praktickými otázkami využitia poznatkov o duševných 
chorobách a poruchách osobnosti v praxi samotného sociálneho pracovníka. 
Poukázať predovšetkým na možnosť uplatnenia uvedených poznatkov v práci 
s ľuďmi a to predovšetkým so sociálne rizikovými skupinami osôb, s 
marginalizovanými skupinami ako aj so samotnými duševne chorými. 
Poukázať na právomoci v intervencii a v terapii zo strany sociálnych 
pracovníkov a pracovníčok. 

Contents   
1. Vymedzenie základných pojmov psychopatológie a vzťah tejto vedy k 
príbuzných vedným disciplínam. 
2. Duševné zdravie, duševná choroba, kritéria duševného zdravia a choroby. 
3. Exogénne a endogénne príčiny vzniku duševných porúch. Bio-psycho-
socio-spirituálny model vzniku duševných a somatických porúch. 
4. Medzinárodná klasifikácia duševných chorôb (MKDCH X.) 
5. Mentálna retardácia. 
6. Klinické prejavy afektívnych porúch - depresívny syndróm a manický 
syndróm. 
7. Neurotické a úzkostné poruchy – ich delenie a charakteristika. 
8. Schizofrénia, jej charakteristika a prejavy. Možnosti intervencie k 
schizofrenickému klientovi. 
9. Poruchy osobnosti, ich rozdelenie a charakteristika. 
10. Afektívne poruchy. 
11. Sociálna práca s ľuďmi s mentálnym postihnutím. 
12. Sociálna práca s týranými deťmi. 
13. Prevencia obchodovania s ľuďmi. 
 

Evaluation   
Aktívna účasť na seminároch, prezentovanie seminárnej práce, úspešné 
zvládnutie písomnej skúšky v priebežnom hodnotení. 
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