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Forma výučby: prednáška, seminár 
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Počet 
kreditov: 
4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: skúška  
Skúška bude realizovaná písomným testom z nadobudnutých vedomostí za celý semester 
v hodnote 60 bodov. 
Študent bude hodnotený tiež priebežne za samostatné  práce na zadané témy realizované 
počas semestra. 
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 bod
ov 
a na hodnotenie E najmenej 51 bodov.  
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý niektorú zo zadaných tém nezrealizuje.  
V písomnom záverečnom teste je potrebné dosiahnuť minimálne 20 bodov.  
Absencia študentov počas výučby bude tolerovaná len z vážnych zdravotných dôvodov, 
ktoré študent musí dokladovať lekárskym potvrdením. 
.

Cieľ predmetu:  
Predmet bude realizovaný prezenčnou metódou. Cieľom výučby je, aby študent nadobudol 
širšie vedomosti z aktuálneho diania v oblasti súčasného vizuálneho umenia, aby poznal 
a pochopil kontexty aktuálneho diania umeleckého vývoja a teórie umenia. Po absolvovaní 
predmetu bude študent zorientovaný v oblasti vizuálneho umenia a architektúry. Zadané 
témy a individuálne konzultácie podnietia kreativitu študenta a usmernia ho pri formovaní 
vlastných názorov a postojov.  
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Stručný obsah predmetu:  
Postavenie umenia v súčasnosti – kultúrno – sociologické kontexty 
Umenie vo verejnom priestore 
Tradícia a súčasnosť v umení dneška 
Teritóriá umeleckej tvorby 
Žena v umení – v historickom kontexte aj v súčasnej tvorbe 
Portrét / autoportrét  
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