
Sylabus ku kurzu 

 

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

19 môže realizovať kombinovanou metódou. 

Kód: M-VVJd-017/2014 Názov: Výtvarné projekty 

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: 2 

Predmet ukončený hodnotením        

Počet kreditov: 

 

      3 

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

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

Priebežné hodnotenie: Predmet je priebežne hodnotený úlohami za samostatnú i skupinovú prácu. 

V priebežnom hodnotení bude zahrnutý test z teórie projektového vyučovania, vypracovanie 

a konzultácia projektu v skupine, aktívne prístup k vyučovaniu. 

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

  

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: Predmet je zameraný na koncipovanie výtvarných projektov s dôrazom na súčasné 

umenie a kultúru, ako aj na ďalšie oblasti vzdelávania. Študent je výtvarnými projektmi vedený 

k orientácii sa v aktuálnych problémoch výtvarnej pedagogiky 

Študent  po absolvovaní predmetu: 

- má poznatky o teoretických súvislostiach výtvarnej edukácie v projektovom vyučovaní,  

- vie analyzovať, posudzovať a implementovať prvky projektových metód do výtvarnej edukácie, 

- vie vytvoriť výtvarný projekt. 

Témy týždenných vyučovacích jednotiek: 

1. Koncipovanie výtvarných projektov s dôrazom na súčasné umenie a kultúru. Teoretické základy 

pedagogickej problematiky výtvarných projektov. Príprava – forma a obsah. Projektové 

vyučovanie 
2. Historické základy projektového vyučovania 

3. Ukážky výtvarných projektov. Koncept, plánovanie, podpora a realizácia. Rozvoj cieľových 

kompetencií vo výtvarných projektoch. 

4. Definovanie teoretického alebo praktického problému pri výtvarnom projekte. Stanovenie cieľov 

výtvarných projektov.  

5. Portfólio k výtvarnému projektu. Učiteľ a žiak v projektovom vyučovaní 



6. Metakognitívne zručnosti vo výtvarných projektoch. 

7. Hodnotenie – návrh spôsobu prezentácie a hodnotenia. 

8. Štúdium odporúčaných materiálov súvisiacich s témou výtvarnej výchovy a projektov. 

9. Príprava portfólia s vlastným výtvarným projektom. 

10. Vytvorenie databázy príprav k téme výtvarný projekt. 

11. 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.  

Kritériá (percentuálna váha kritéria):  

1. digitálna prezentácia obsahuje jasne definovaný cieľ, téma je v súlade s výtvarnou výchovou 

(20%) 

2. digitálna prezentácia obsahuje kritéria na hodnotenie dosiahnutia cieľa (30%) 

3. digitálna prezentácia obsahuje rámcový plán a ukážku detailného plánu (40%) 

4. digitálna prezentácia obsahuje teoretickú analýzu potencionálne silných a slabých stránok 

projektu (10%) 

 

Odporúčané študijné materiály: 

KOVALIKOVÁ, Susan a Karin OLSENOVÁ. Integrované tematické vyučovanie. Bratislava: Faber, 

1996. ISBN 80-967492-6-9. 

Kolektív autorov. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998. Praha, ISBN 

 80-717-812-7-4. 

TOMKOVÁ Anna a Jitka KAŠOVÁ a Markéta DVOŘÁKOVÁ. Učíme v projektech. Praha: Portál, 

Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-527-1 

VALACHOVÁ, Daniela. Výtvarná edukácia v predprimárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. 

Bratislav: UK, 2010.  ISBN 978-80-223-2778-7. 

VALACHOVÁ, Daniela. Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní. Bratislava: UK, 2012. 

ISBN: 978-80-223-3215-6. 

 


