
Sylabus ku kurzu 

 

Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-

19 môže realizovať kombinovanou metódou. 

Kód: PdF.KPEP/M-

UPVde131/16 

 

Názov: Aplikované digitálne médiá v primárnom vzdelávaní 

Študijný program:  
Učiteľstvo výtvarného umenia (jednopredmetové štúdium) 

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii 

Študijný odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov  

Garant odboru (jednoodbor Bc): prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, PhD., akad. soch.; spolugarant: prof. 

PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Garant odboru (kombinované Bc): prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

 

Kontakt: 

Mgr. Miloš Kmeť, PhD. 

Katedra výtvarnej výchovy, Šoltésovej ul., m. č. 134 

Konzultačné  hodiny:  Štvrtok 9.30 - 11.00 hod 
                                     Piatok  9.30 -11.00 hod 

mail: kmet@fedu.uniba.sk 

Gestor kurzu: 

 
Zabezpečuje: 

Mgr. Miloš Kmeť, PhD. 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

 

3. semester. 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 

Seminár   

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný: 3 

Predmet ukončený hodnotením        

Počet kreditov: 

 

      3 

Podmieňujúce predmety: M-VVJd-008/2014 výtvarná pedagogika 1 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: priebežné 40 %, záverečné 60 % 

Priebežné hodnotenie: Predmet je priebežne hodnotený za samostatnú (prípadne skupinovú) prácu na 

zadanú tému. Priebežné hodnotenie bude za vypracovanie, prezentáciu scenára s metodickým 

prepojením na vybratú oblasť z prierezových tém. 

Záverečné hodnotenie: Prezentácia a obhajoba semestrálnej práce na zadanú tému. 

 

Študent nesmie chýbať na výučbe (zahŕňa aj možnú dištančnú formu) viac ako 3 krát. Inak je 

automaticky hodnotený FX v záverečnom hodnotení. 

 

Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 

bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie E 

najmenej 51 bodov.  

Cieľ predmetu:Študent  po absolvovaní predmetu:  

- získa prehľad o možnostiach využitia digitálnych médií v primárnom vzdelávaní.  

- získa zručnosti pri práci so softvérom na spracovanie stop motion animácie. 

- bude oboznámený so základnými spôsobmi  kyberšikany ako spôsobu prevencie a ochrany 

žiakov 

- bude schopný uplatniť získané vedomosti a zručnosti v neskoršej učiteľskej praxi. 

 

Témy týždenných vyučovacích jednotiek: 

Kurz je zameraný na získanie základných teoretických vedomosti a praktických skúseností o aplikácii 

digitálnych technológii do vyučovacieho procesu. 

1. Práca s digitálnym fotoaparátom, mobilnou aplikáciou 

2. Využitie digitálneho fotoaparátu/mobilu vo vyučovacom procese. 



3. Kyberšikana a jej prevencia. 

4. Scenár – obsah, prepojenie na obsah vzdelávania  

5. Práca s digitálnou animáciou – možnosti realizácie projektov 

6. Video Aplikácia – animácia, práca s témou. 

7. Video Aplikácia – animácia, práca s témou. 

8. Obraz, zvuk, titulky. 

9. Konečným cieľom predmetu je technické zvládnutie práce, získanie rutinných zručností a 

vedomostí pre prácu s digitálnymi technológiami. 

10. Prezentácia a hodnotenie 

       

Hodnotenie a hodnotiace kritériá 

Hodnotenie prebehne v hodnotiacom týždni v dohodnutý dátum a čas. Študent prinesie a odprezentuje 

svoju semestrálnu prácu vo forme digitálnej prezentácie a digitálnej animácie.  

Kritériá (percentuálna váha kritéria):  

1. digitálna prezentácia obsahuje popis témy a prepojenie prierezovú tému (20%) 

2. digitálna prezentácia obsahuje scenár a niekoľko porovnaní s finálnym výtvorom (30%) 

3. digitálna prezentácia obsahuje hodnotenie silných a slabých stránok animácie a jej spracovania 

(10%) 

4. kvalita animácie – vypracovanie detailov (30%) 

5. technická forma – obraz, zvuk, titulky (10%) 

 

 

Odporúčané študijné materiály: 

BHASKARANOVÁ, LAKSHMI. Design publikací. Praha: Slovart, 2008. 

BAZIN, A. Co je film? Praha, 1979. 

BOLTER, D. J., GRUSIN, R. Remediation. Understanding New Media. Cambridge London: The 

MIT Press, 1999. 

BOLTER, D.J., GRUSIN, R. „Imediace, hypermediace, remediace“ Teorie vědy. 2005. 

HENNINGES, H. Nový základný kurz fotografie. Augutus Verlang, 2000. 

HLAVÁČ, Ľ. O fotografickom obraze. Martin: Osveta, 1982. 

Manuál: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. 

POLSTER, B. a kol. Lexikon moderního designu. Praha: Slovart, 2008. 
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TAUSK, P. Čiernobiela fotografia. Martin: Osveta, 1984. 

TIMOTHY, S. Grafický design. Praha: Slovart, 2008. 

 

 


