
Kód:  B-VU-de007 Názov: Fotografické techniky 

Študijný program: Učiteľstvo  umelecko-výchovných a výchovných predmetov, (bakalársky 

študijný program) 

Študijný odbor: Výtvarná edukácia 

Garant odboru: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad.soch, PhD. , alebo prof. PaedDr. 

Daniela Valachová,PhD. 

Kontakt a konzultačné hodiny: 

Katedra výtvarnej výchovy, kl.  9216.   Streda  13:00 – 14:30,  štvrtok 15:30 – 17:00  hod.  

Číslo miestnosti  Š - 118 

 

Gestor kurzu: Zabezpečuje: Mgr. Pavol Breier ArtD. 

 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester ZS 

Šk. r. 2020/2021 

Forma výučby : seminár 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 

Týždenný:  3  hodiny  

Max. počet absencií - 3 

 

 Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom 

semestri AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-19 môže realizovať 

kombinovanou metódou. 

Počet 

kreditov: 

 

4 

Podmieňujúce predmety:  

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie  

 

Priebežné hodnotenie : priebežné cvičenia – 4., 8., 10. týždeň 

 

 

Záverečné hodnotenie : prezentácia a obhajoba semestrálnej práce v printovej podobe  30 b 

                                         písomný test – 12. týždeň 

Aktivita a kreatívnosť na vyučovaní 10 b 

Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie na priebežné 

hodnotenie : cvičenia 3x20 b 

Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov za kurz       100 b max 

 

Klasifikácia: 

A 91-100 b 

 B  81 -90 b 

C  81 - 90 b 

D  61 - 70 b 

 E  51 - 60 b 

 FX 0 - 50 b             

Ukončenie kurzu je hodnotením v prvých dvoch týždňoch po ukončení semestra s jedným 

termínom 

Cieľ predmetu: Získanie základných vedomostí o postupoch fotografickej tvorby, spoznanie 

a využitie výtvarných výrazových prostriedkov vo fotografii: práca so svetlom, neostrosť, 

hĺbka ostrosti, perspektíva. Získanie prehľadu o možnostiach vyjadrovania sa prostredníctvom 



média fotografie. Osvojenie si zručností pri práci s fototechnikou a  ich následná aplikácia 

v praxi, základy digitálneho spracovania obrazu.  Poslucháč nadobudne teoretické vedomosti 

o vzniku a základnom historickom vývoji fotografického média. 

Semináre budú zamerané na tvorbu fotografických prác, so zreteľom na zužitkovanie 

nadobudnutých technických poznatkov a ich kreatívne využitie v pedagogickej praxi. 

 

Témy jednotlivých stretnutí:  
 

1. – 3. týždeň 

Zadanie tém praktických prác, prezentácia ukážok z histórie aj súčasnej fotografickej tvorby,  

fotografická  technika, jej stavba, funkcie, ovládanie 

Porozumenie princípom analógovej a digitálnej fotografie, špecifiká  digitálneho obrazu, 

farebný priestor, formáty, základné úpravy 

4. – 6. týždeň 

Výrazové prostriedky fotografie,  základy expozície, exponometria. Konzultácie 

k rozpracovaným projektom. 

7. – 10. týždeň 

Princípy obrazovej kompozície, farba, kontrast, rytmus, perspektíva ako výrazový prostriedok 

fotografie. Konzultácie k rozpracovaným projektom. 

11. – 12. týždeň 

Teoretické vstupy reagujúce na jednotlivé semestrálne projekty, diskusia o jednotlivých 

študentských priebežných prácach 

 

13. týždeň 

Záverečné hodnotenie 

  

 

Témy praktických cvičení : 

 

priebežné cvičenia:  3 cvičnia na  získanie základných zručností vo  využití špecifických     

                                  fotografických výrazových prostriedkov vo fotografickej tvorbe   

                                   - po 8 fotografií v elektronickej forme 

     

                                  

 

záverečná práca :     mestský detail,  12 ks fotografií 15x20 cm, adjustované na kartónovom       

                                   podklade ( formát A 1, resp. 100x70 ) 
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