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Obdobie štúdia 
predmetu: 
Semester LS 
Šk.r. 2018/2019 

Forma výučby: 1 hodina prednáška, 2 hodiny seminár 
Odporúčaný rozsah výučby: 39 hodín, prezenčne  
Týždenný:  3 hodiny 
Miesto Š - 114     Čas: utorok 15:00 - 17:15  

Počet 
kreditov: 
4 VJ 
3 VU 

Podmieňujúce predmety: B-VVJd-003/2014 Základy kresby 
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: skúškou 
Priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie kresieb s konzultáciami. 
Záverečné hodnotenie: Predmet je ukončený skúškou, ktorá pozostáva z praktickej 
práce/obhajoby na zadanú tému a  prezentácie realizovaných školských i domácich prác. 
Stručná osnova predmetu: Predmet sa zameriava na zdokonalenie študentových kresebných 
zručností. Daný zámer sa realizuje pomocou tém zameraných na kresebné uchopenie priestoru 
a mimetické vnímanie tvaru/objektu/subjektu. Pomocou výtvarných elementov média kresby, 
bude študent vedený k porozumeniu zobrazenie tvaru a priestoru v dvoch dimenziách. 
Cieľ predmetu:  
Ponúknuť študentovi základné zručnosti a znalosti pri práci s médiom kresby a jej výtvarnými 
elementmi ako sú línia, plocha, kompozícia, svetlo, tvar... 
Získať technickú zdatnosť a pochopenie vlastností a štruktúry štúdiom reálnych predmetov.  
Osvojenie si základov kompozície a perspektívy pri zobrazovaní predmetov v priestore. 
Témy jednotlivých stretnutí:  
1. (1 - 3) Štúdia vybraných predmetov, či ľudského tela zameraná na prácu s líniou  
Technika: prírodný uhlík 
Formát: od 30 x 40 cm do 70 x 100 cm 
2. (4 - 6) Štúdia vybraných predmetov, či ľudského tela zameraná na prácu s plochou 
Technika: akrylové, temperové alebo akvarelové farby, ceruza, uhol, rudka, tuš a iné 
Formát: od 30 x 40 cm do 70 x 100 cm  
3. (7 - 13) Štúdia vybraných predmetov, či ľudského tela zameraná na prácu s líniou  
a plochou a ich vzájomné vzťahy  
Technika: akrylové, temperové alebo akvarelové farby, ceruza, uhol, rudka, tuš a iné 
Formát: od 30 x 40 cm do 70 x 100 cm  
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