
Profil absolventa magisterského štúdia 
 študijného programu  

„Fyzioterapia“ 
 
          Absolvent študijného odboru Fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky 
pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy 
vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti 
vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť 
v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, 
preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Môže vykonávať 
pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Má predpoklady pre 
samostatnú vedecko-výskumnú činnosť a metodicko-organizačnú prácu v odbore. Tvorivo sa 
podieľa na rozvoji odboru. Vie tvorivo pracovať v tíme a má príslušné riadiace schopnosti. 
Absolvent sa uplatní v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných 
zariadeniach, odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch a iných zariadeniach, ktoré 
poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia. 
Charakteristickým znakom absolventa je hlboký, morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, 
najmä chorým, telesne, mentálne postihnutým a hendikepovaným, vychádzajúci 
z pochopenia, vcítenia sa, z lásky k človeku a snahy pomôcť, vedieť ho akceptovať 
v najnáročnejších životných situáciách a akceptovať jeho právo na individualizovanú 
starostlivosť, účasť na nej, vrátane rozhodovania, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný 
pochopiť pacienta a pomôcť mu riešiť jeho zdravotné problémy, prejaviť mu úctu, empatiu, 
útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť, jeho spôsob vnímania zdravia, 
choroby, hendikepu, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, 
získať ho a motivovať pre spoluprácu. Absolvent má predpoklady pre ďalšie špecializačné 
a kontinuálne vzdelávanie. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent musí 
mať široký odborný profil s nevyhnutným predchádzajúcim všeobecným vzdelaním, byť 
dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať 
nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov, schopný pracovať samostatne aj 
v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej 
literatúry, ovládať dôležité manuálne zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať 
v súlade s právnymi a etickými normami. 
          Absolvent študijného odboru Fyzioterapia pozná morfológiu a fyziológiu jednotlivých 
systémov ľudského tela s dôrazom na pohybový a podporný aparát, má základné 
patomorfologické a patofyziologické prejavy chorobných procesov a stavov v ľudskom 
organizme a základné poznatky z epidemiológie, hygieny, prevencie a zdravotníckej 
štatistiky. Chápe prostredníctvom získaných poznatkov jednotu organizmu a prostredia 
v zdraví a chorobe, význam preventívnych opatrení v zmysle ochrany a podpory zdravia, má 
základné poznatky zo všeobecnej a špeciálnej farmakológie, má základné poznatky o faktoch, 
pojmoch, vzťahoch, súvislostiach a princípoch pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, 
psychológie a sociológie, má teoretické základy zo všeobecnej kineziologickej propedeutiky, 
špeciálnej kineziológie a patokineziológie, ovláda široký systém poznatkov, údajov a metód 
z funkčnej diagnostiky najmä lokomočného systému, ktoré sú predpokladom pre prevenciu, 
správnu diagnostiku, účelnú terapiu a vyhodnotenie v procese liečebnej rehabilitácie. 
 


