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Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester ZS 

Šk. r. 2020/2021 

Forma výučby: Seminár 

Prezenčná metóda výučby bude realizovaná priamou 

účasťou študentov na výučbe podľa rozvrhu.  

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: B-VVJd-004/2014 Kresba 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie 

Priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie kresieb s konzultáciami. 

Záverečné hodnotenie: Predmet je ukončený hodnotením do 13. týždňa semestra, bez 

možnosti opravy. Obhajobou a prezentáciou súboru prác na zadané témy. 

Piebežné hodnotenie: 20.10.2020, rozpracovanosť zadaných úloh, aktivita a kreatívnosť na 

vyučovaní. Zvládnutie problematiky kresby a ich programové využitie pri realizácii zadaných 

tém. 

Tolerovaná absencia: 3x 

Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov 200 za kurz 

Klasifikácia: 

 A 200-190 b, B 179-160 b, C  159-140 b, D  139-120 b, E  119-100 b, FX 99-0 b 

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

termínom. 

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je využiť potenciál kresby v tvorbe kresbových projektov a kresbových 

denníkov v zmysle rozšírenia výrazových možností študenta v prospech jeho následného 

pedagogického pôsobenia. 

Získať technickú zdatnosť a pochopenie zákonitosti anatómie, pri štúdiu častí ľudského tela a 

celej postavy. Programové využitie znalostí kresby pri realizácii obrazu. 



Témy jednotlivých stretnutí: 
s 

 

1. Figurálna kompozícia  

Kresba ceruzkou, uhľom, rudkou, perom. Formát A3  

(na základe figurálnych štúdií a skíc zo skicára) 

 
2. Prírodný motív 

Kresebná kompozícia - kresba ceruzkou, uhľom, rudkou, perom. Formát A3 

(na základe náčrtov a skíc zo skicára) 

 

3. Grimasy 

Kresebná kompozícia – lavírovaná kresba tušom. Formát A3 

(podoby tváre v rôznych výrazoch citového rozpoloženia) 

 

4. Voľná téma 

  (Kresba ako výtvarný návrh pre grafický list) 
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