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Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester ZS 

Šk. r. 2020/2021 

Forma výučby : prednáška, seminár 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 

Týždenný:  1P+2S 

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: 

 

3 

Podmieňujúce predmety:  

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: skúška 

 

Priebežné hodnotenie :  seminárna práca  – priebežne počas semestra 

                                         priebežné cvičenia – 4., 8., 12. týždeň 

 

 

Záverečná skúška  - prezentácia a obhajoba semestrálnej práce v printovej podobe  30 b 

                                   

Aktivita a kreatívnosť na vyučovaní 10 b 

Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie na priebežné 

hodnotenie :  seminárna práca  15 b 

   priebežné cvičenia v digitálnej forme 3x 15 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 skúškou v skúšobnom období v troch vypísaných termínoch 

Cieľ predmetu: Študent  sa oboznámi  s aktuálnou situáciou v súčasnom svetovom aj 



slovenskom vizuálnom umení a získa teoretické a praktické vedomosti o špecifikách 

a možnostiach rôznych umeleckých postupov a techník a ich uplatnení v praxi, o možnostiach 

využívania rôznych médií na tvorbu  umeleckého diela.   

  

Témy jednotlivých stretnutí:  
 

1.– 3. týždeň 

Úvod do problematiky, oboznámenie sa s rôznymi médiami a možnostiach ich vzájomného 

prepájania. 

Zadanie  seminárnych prác, zadanie tém  praktických  prác a teoretický vstup do témy – 

citácia, interpretácia, parafráza vo fotografii, praktické ukážky. 

  

4. – 6. týždeň 

Diskusia k predneseným seminárnym prácam, konzultácie k rozpracovaným projektom, 

zoznámenie sa s rôznymi postupmi a stratégiami v umení – prelínanie médií, inscenovaná 

fotografia, konceptuálne umenie, land art, akčné umenie a ich fotografický záznam. 

7. – 10. týždeň 

Konzultácie k rozpracovaným projektom, diskusie k predneseným seminárnym prácam. 

 

11. – 12. týždeň 

Konzultácie k rozpracovaným projektom, diskusie k predneseným seminárnym prácam. 

 

 

13. týždeň 

Záverečné konzultácie k praktickej práci 

 

Témy praktických cvičení : 

 

záverečná práca :   1.  9 - 12 ks na tému citácia, interpretácia, parafráza, formát A5 

                                       adjustované na kartónovom    podklade ( formát A 1, resp. 100x70 ) 

 

                                 2.  Ilustrácie ku knihe podľa vlastného výberu, 6 ks + obálka 

                                      ( v digitálnej forme ) 

                                        

 

priebežné cvičenia:  3 cvičenia po 6 ks v elektronickej forme na dané témy: 

-   staré umenie po barok  

-   19.st. – 1.pol. 20. st. 

-   2. pol. 20.st – súčasnosť  

 

Technika:  fotografia, koláž, digitálna tlač 

 

    

 

 

 

Literatúra:  

Groesnick U., Riemschneider B.(ed.):Art Now. Koln, Taschen, 2005, ISBN 3-8228-4093-9 

Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef (ed.) : Umění 20. století. Slovart, 2004. ISBN 80-

7209-521-8 



Gabliková S.: Selhala moderna? Olomouc : Votobia, 1995. ISBN 80-85885-20-4 

Ewing A., William, Herschdorfer, Nathalie : reGeneration2. London : Thames&Hudson, 

2010. ISBN 978-0-500-28889-4 

Geržová, J. a kol.: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia 2.pol. 20. 

St.Bratislava: KSU, Profil, 1998. ISBN 80-968283-0-4   

GRÚŇ, D. ed.: Júlis Koller - Galéria Ganku. Wien: Schlerbrugge Editor, 2014 

ISBN 978-3-902833-55-6 

GRYGAR, Štěpán. Konceptuální umění a fotografie. Praha: AMU, 2004. ISBN 978-80-7331-

014-7. 

HLAVÁČ, Ľudovít. Dejiny fotografie. Martin: Osveta, 1987 

HRABUŠICKÝ, Aurel,  MACEK, Václav. Slovenská fotografia 1925 – 2000. Bratislava: SNG, 

2001. ISBN 80-8059-048-6. 

Láb F., Turek P.: Fotografie po fotografii. Praha: Karolinum, 2009.  

ISBN 978-80-246-1617-9 

 

 

 

Periodiká: 

Umělec (ČR) 

Ateliér (ČR) 

Flash Art (ČR/SK) 

Vlna (SK) 

Revue Labyrint (ČR) 

Profil súčasného výtvarného umenia (SK) 

 

 
 
 


