
Sylabus ku kurzu 

 

Kód: B-VVJd-021/2014; 

B-VVKd-013/2014 

Názov: Dejiny výtvarného umenia 1 

Študijný program:  
Výtvarná edukácia, Výtvarná edukácia v kombinácii 

Študijný odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

Garant odboru:  

Garant odboru: (jednoodbor. Bc. a Mgr): Prof.Jaroslava Šicková, PaedDr.,PhD, akad.soch.  

Garant odboru (kombinované Bc aj Mgr): doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD. 

 

Kontakt a konzultačné hodiny: Katedra výtvarnej výchovy, piatok, 10:00-11:30 hod. 

Číslo miestnosti: podľa rozpisu na webe katedry 

Gestor kurzu: 

Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. 

Zabezpečuje: 

Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

1.sem. 

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

Kombinovaná: Prednáška, seminar 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 

prezenčne, z dôvodu Covid 19 aj kombinovane  

Týždenný:  3 hodiny 

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:  
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): seminárna práca, účasť a aktivita na 

seminári, povinné 2 konzultácie k seminárnej práci 

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): prezentácia písomnej seminárnej 

práce (50%), záverečný vedomostný test (50%) 

Cieľ predmetu: 

Študent  po absolvovaní predmetu: má základné vedomosti z dejín výtvarného umenia a 

architektúry od praveku do konca 1.polovice 19. storočia, pozná základné spoločenské, ideové 

a kultúrne súvislosti vývoja výtvarného umenia, pozná najvýznamnejšie tvorivé osobnosti a 

diela staršieho výtvarného umenia a architektúry  

Témy jednotlivých stretnutí: 

1.Úvod do dejín výtvarného umenia. Typológia interpretácií  umenia. Zrod a najstaršie prejavy 

výtvarného umenia.  

2.Architektúra a umenie prvých civilizácií na Blízkom východe. 

3. Umenie gréckej a rímskej antiky.  

4.Ranokresťanské, byzantské a predrománske umenie;  

5. Románske umenie v Európe a na Slovensku 

6. Gotické umenie v Európe a na Slovensku.  

7. Renesančné umenie v Európe a na území Slovenska. 

8. Umenie baroka – posledné obdobie náboženského umenia. Barok na Slovensku. 

9. Umenie klasicizmu, výtvarné umenie na začiatku modernej doby - realizmus, romantizmus. 

10. Záverečný seminár a rozprava.  
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