
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
  FILOZOFICKÁ FAKULTA 

Katedra psychológie 
Gondova 2, 814 99  Bratislava 16 

Telefón: 02/59339418 E-mail: kpsych@fphil.uniba.sk 
 

1 
 

Usmernenie k spracovaniu kazuistík a nálezov 
 

Na skúške musí študent obhájiť 3 nálezy a jednu kazuistiku 

Rozsah nálezu: max 2 strany 

Rozsah kazuistiky: 3 strany 

 

Štruktúra nálezu (odporúčané) 

Základné informácie o pacientovi 

Problém (popis, charakteristika, okolnosti vzniku) 

Klinický obraz a dojem z pacienta 

Anamnéza pacienta 

Testové vyšetrenie 

Diferenciálno - diagnostický rozbor 

Záver 

 

Štruktúra kazuistiky (odporúčané) 

Základné informácie o pacientovi 

Problém (popis, charakteristika, okolnosti vzniku) 

Klinický obraz a dojem z pacienta 

Anamnéza pacienta 

Pracovná diagnóza 

Návrh riešenia (použité metódy a zdôvodnenie) 

Cieľ a očakávania pacienta 

Cieľ a očakávania psychológa 

Popis úvodného stretnutia 

Popis priebehu terapie/poradenstva 

Popis procesu  a dynamiky terapie/poradenstva 

Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov 

Záver 

 

Komisia hodnotí pri kazuistikách a nálezoch nasledujúce ukazovatele: rozsah, prínos, 

formálne charakteristiky a obsahové charakteristiky a odbornú stránku 

Kazuistika a nálezy sa odovzdávajú ako jedna práca (nemusí byť tvrdá väzba)   
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Usmernenie k špecializačnej práci 
 

Podrobné informácie o obsahových a formálnych náležitostiach záverečných prác, vrátane 

ukážky toho, ako má vyzerať obal práce, titulný list či spôsoby uvádzania použitých zdrojov, 

nájdete vo Vnútornom predpise č. 12/2013 dostupnom na: 

http://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_12.pdf 
 

Špecializačná práca sa oproti ostatným prácam líši v tom, že nie je študentom nahrávaná do 

systému AIS a nemá zadanie záverečnej práce. 

 

Aký má mať práca rozsah 

Rozsah špecializačnej práce je minimálne 25 strán. Do rozsahu práce sa počíta len hlavný 

text, čiže úvod, kapitoly (v nich obrázky aj tabuľky), záver a zoznam bibliografických 

odkazov. 

 

Témy špecializačnej práce 

Samotná špecializačná práca musí spracovávať tému relevantnú k špecializácii, t.j. z oblasti 

klinickej psychológie.  

 

a. Forma práce môže byť výskumná (osobitný výskum, alebo analýza výsledkov 

vyšetrení, ktoré študent vykonal počas špecializačného štúdia (archív protokolov, ROR, 

WAIS, MMPI a pod.)). Práca musí obsahovať teoretické východiská, použité metódy 

a postupy, výsledky a diskusiu pozorovaných zistení. Napríklad je možné spracovať 

témy ako: Výskyt zvláštnych fenoménov v ROR protokole u pacientov so schizofréniu. 

Kognitívne funkcie u pacientov s demenciou  a pod. 

 

b. Práca môže byť kazuistická, zložená zo súboru kazuistík, min. počet je 3 (nemôže sa 

jednať len o kazuistiky, ktoré sú obhajované v rámci špecializačnej skúšky). Kazuistiky 

by mali byť zo študentovej praxe a mali by byť podobného zamerania (pacienti 

s podobnými ťažkosťami). V takomto prípade je potrebné vypracovať všeobecný 

teoretický úvod do problematiky, odprezentovať zvolené kazuistiky, a následne ich 

porovnať s aktuálnymi empirickými poznatkami a teoretickými predpokladmi. 

 

Práca nemôže byť len čisto „teoretická“. 

 

Ako písať záverečné práce 

Informácie ako postupovať pri písaní záverečných prác môžete nájsť napríklad na: 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksoc/Zaverecne_prace/Kimlicka_2006.

pdf 

 

Ako citovať 

Pri citovaní literatúry je možné využiť citačné normy ako ISO 690 a APA (6 verzia) 

Príklady citovania nájdete na nasledujúcich odkazoch 

ISO690 - http://stella.uniba.sk/texty/690-2010_priklady.pdf 

APA (6th edition) - http://www.phil.muni.cz/wups/home/publikace/annales-

psychologici/Manual%20pro%20psani%20rukopisu_12.5.pdf 

 

http://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_12.pdf
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksoc/Zaverecne_prace/Kimlicka_2006.pdf
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksoc/Zaverecne_prace/Kimlicka_2006.pdf
http://stella.uniba.sk/texty/690-2010_priklady.pdf
http://www.phil.muni.cz/wups/home/publikace/annales-psychologici/Manual%20pro%20psani%20rukopisu_12.5.pdf
http://www.phil.muni.cz/wups/home/publikace/annales-psychologici/Manual%20pro%20psani%20rukopisu_12.5.pdf


UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
  FILOZOFICKÁ FAKULTA 

Katedra psychológie 
Gondova 2, 814 99  Bratislava 16 

Telefón: 02/59339418 E-mail: kpsych@fphil.uniba.sk 
 

3 
 

Požitá literatúra by mala byť čo najaktuálnejšie, študenti by mali používať aktuálne časopisecké 

a knižné pramene. Ideálne z domácich aj zahraničných zdrojov 

 

 

Termín odovzdania práce 

Práca sa odovzdáva spolu s prihláškou na špecializačnú skúšku. Odovzdávajú sa dva 

exempláre, z toho jeden z nich v tvrdej väzbe. Študent taktiež musí prácu odovzdať 

v elektronickej forme v pdf súbore. Tlačená a elektronická verzia práce musia byť 

identické! 

 

Hodnotenie práce 

Pracovník poverený garantom špecializačného štúdia vypracuje posudok k záverečnej práci, 

ktorý bude zaslaný uchádzačovi minimálne týždeň pred konaním špecializačnej skúšky. 

Oponent sa v posudku vyjadrí, či práca splnila stanovené podmienky. KP FiF UK 

nezabezpečuje školiteľa práce. Ako školiteľa je možné uviesť supervízora študenta, alebo len 

uviesť meno v poďakovaní. KP FiF UK nezabezpečuje honorár pre školiteľov 

špecializačných prác. 

 

Ukážka prednej strany práce a titulného listu 
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NÁZOV PRÁCE 
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Študijný program: Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická 

psychológia 

Školiace pracovisko: Katedra psychológie 

 

 

Bratislava rok    titul, meno 


