
Kód:  

PdF.KVV/B-VJ-de004/15-S 

PdF.KVV/B-VU-de017/15PS  
 

Názov:      KRESBA 

 
Študijný program: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,  

                                  bakalársky študijný program  

Študijný odbor: Výtvarná edukácia, alebo Výtvarná edukácia v kombinácii  

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

 

Kontakt a konzultačné hodiny:  

 Katedra výtvarnej výchovy, kl.121, Číslo miestnosti 132,  budova na Šoltésovej ul. č. 4 

 pondelok  od 11:00 -13:00  hod. a 16: 30 - 17: 30, štvrtok 14:30 - 16:30 hod. 

 

Gestor kurzu: 

 

Zabezpečuje: 

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD. 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester ZS 

Šk. r. 2019/2020 

 
Forma výučby: 1 hodina prednáška, 2 hodiny seminár  

Odporúčaný rozsah výučby: 39 hodín, prezenčne  

Týždenný: 3 hodiny  

Miesto Š - 114 Čas: pondelok 17:45 - 20:00 
 

Počet 

kreditov: 

 

jednoodbor 4 

kombinácia 3 

Podmieňujúce predmety:  

 
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie kresieb s konzultáciami.  

Záverečné hodnotenie: Predmet je ukončený skúškou, ktorá pozostáva z praktickej práce a 

obhajoby na zadanú tému a prezentácie realizovaných školských i domácich prác.  

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

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

 
Stručná osnova predmetu: Predmet sa zameriava na zdokonalenie študentových kresebných  

zručností. Daný zámer sa realizuje pomocou tém zameraných na kresebné uchopenie priestoru  

a mimetické vnímanie tvaru/objektu/subjektu. Pomocou výtvarných elementov média kresby,  

bude študent vedený k porozumeniu zobrazenia tvaru a priestoru v dvoch dimenziách.  

 

Podmienky predmetu: Splnenie úloh jednotlivých cvičení počas priebehu výučby. 

Podmienkou absolvovania kurzu je účasť a domáce práce vo forme skicára, ktoré sa hodnotia 

priebežne.  

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    



      

Cieľ predmetu:   

Ponúknuť študentovi zručnosti a znalosti pri práci s médiom kresby a jej výtvarnými 

elementmi ako sú línia, plocha, kompozícia, svetlo, objem, tvar... 

Získať technickú kresbovú zdatnosť a pochopenie jej vlastností a štruktúry štúdiom reálnych 

predmetov v zátiší, ale aj prostredníctvom živého ľudského modelu.  

Osvojenie si základov kompozície a perspektívy pri zobrazovaní predmetov, objektov a figúry 

v priestore, ale aj osvojenie si kresby ako samostatného výtvarného prejavu. 

 

Témy jednotlivých stretnutí:  

 

1. (1 - 3) Štúdia vybraných predmetov, či ľudského tela zameraná na prácu s líniou  

Technika: prírodný uhlík  

Formát: od 30 x 40 cm do 70 x 100 cm  

2. (4 - 6) Štúdia vybraných predmetov, či ľudského tela zameraná na prácu s plochou  

Technika: akrylové, temperové alebo akvarelové farby, ceruza, uhol, rudka, tuš a iné  

Formát: od 30 x 40 cm do 70 x 100 cm  

3. (7 - 13) Štúdia vybraných predmetov, či ľudského tela zameraná na prácu s líniou  

a plochou a ich vzájomné vzťahy  

Technika: akrylové, temperové alebo akvarelové farby, ceruza, uhol, rudka, tuš a iné Formát:  

od 30 x 40 cm do 70 x 100 cm 

 

 

    Vzhľadom na špecifickosť tohto kurzu je potrebné aby sa študent zúčastnil na úvodných, 

ale aj ostatných hodinách, kde sa budú úlohy konkretizovať a špecifikovať.  

 

  Absencia študentov počas prezenčnej výučby sa bude tolerovať len z vážnych zdravotných     

dôvodov, ktoré študent musí dokladovať lekárskym potvrdením. 
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