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Obdobie štúdia 

predmetu: 

 

 

 

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

seminár 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 

Týždenný:   2 hodiny  

Počet 

kreditov: 2 

 

Podmieňujúce predmety: 

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: Predmet je ukončený hodnotením, ktoré 

pozostáva z prezentácie semestrálnych prác na zadané témy. 

priebežne 70 %, záverečné 30 % 

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): spracovanie zadaných úloh  

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): vypracovanie semestrálneho 

portfólia  

 

Hodnotenie: 

A (100 – 91), B (90 – 81), C (80 – 71), D (70 – 61), E (60 – 51), Fx (50 – 0). 

Cieľom kurzu: Osvojenie si tvorivej činnosti, zameranej na plošné artefakty a rôznorodé 

možnosti vyjadrenia v ploche. Dôraz sa kladie na metodiku vyučovania plošných výtvarných 

médií v kontexte s praktickými cvičeniami. V nemalej miere sa venuje pozornosť rozvíjaniu 

citu pre médium a jeho tvorivé využitie. 

Obsah vyučovania: 

1. Profil absolventa – spôsobilosti žiaka v zvládnutí plošných výtvarných médiách. Pojmy ako: 

kompozícia, farba, línia,štruktúra, rytmus, perspektíva.  

2. Metodika vyučovacej jednotky v zameranej na plošné výtvarné média –  cieľ a príprava 

zameraná na proces tvorby, overovanie dosiahnutia naplánovaného cieľa 

3. Historický kontext plošných výtvarných techník – najdôležitejšie techniky, predstavitelia a 

diela 

4. Kresba do rastra – textilný dekor – ľudová kultúra 

5. Grafické techniky – vytvorenie matrice a reprodukcia výtvarného motívu, logo, znak 

6. Mozaika – inšpirácia dejinami výtvarného umenia – ranné kresťanstvo– historický a etický 

kontext – medzipredmetové vzťahy 

7. Maľba – riešenie 3D priestoru na ploche v rôznych kultúrach 

8. Kombinované techniky – špecifiká kombinácie plošných výtvarných médií 

9. Reflexia procesu žiackej tvorivej činnosti- záznam a hodnotenie 

10.-12. Spracovávanie podkladov pre semestrálne portfólio. 

13. Hodnotenie vo výtvarnej výchove 
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