
Sylabus ku kurzu 

 

Kód: M-VJ-de008/15 

M-VU-de007/15 

Názov: Výtvarná pedagogika 1 

Študijný program:  

Výtvarná edukácia, Výtvarná edukácia v kombinácii 

Študijný odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

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

doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD. 

 

Kontakt a konzultačné hodiny: 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.  

Katedra výtvarnej výchovy 

Číslo miestnosti 134, budova na Šoltésovej ul. 

Gestor kurzu: 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Zabezpečuje: 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

 

 

2. sem 

 

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

2 hodiny týždenne, 1 hodina prednáška, 1 hodina seminár, 

za semester 26 hodín, prezenčne  

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 26 prezenčne  

Týždenný:   1 P/  1 S/            

  

Počet 

kreditov: 

 

      4 

 

Podmieňujúce predmety: -  

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 50/50 % skúška  

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): test (29.04.2020) 

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): záverečná práca, rozprava 

Cieľ predmetu: 

Študent  po absolvovaní predmetu: 

- pozná teoretické a praktické súvislosti odborovej didaktiky učiteľstva výtvarného umenia,  

- má schopnosť didaktickej interpretácie výtvarnej pedagogiky, 

- má schopnosť samostatne projektovať, organizovať a usmerňovať edukačný proces na 

úrovni predprimárneho, primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako aj 

v príslušných školských zariadeniach (najmä ZUŠ). 

Témy jednotlivých stretnutí: 

Výtvarná výchova v školskom kurikule na úrovni predprimárneho, primárneho, nižšieho a 

vyššieho sekundárneho vzdelávania, ako aj v príslušných školských zariadeniach (najmä 

ZUŠ).  Orientácia v štátnych vzdelávacích programoch, v ich štruktúre a obsahu so zreteľom 

na vzdelávacie oblasti Umenie a kultúra, predmet výtvarná výchova a výchova umením. 

Komunikácia a sprostredkovanie vizuálnej kultúry a umenia v škole, metódy, formy a 

prostriedky. Poznanie a orientácia v rôznych filozofických a didaktických prístupoch v 

didaktike výtvarnej edukácie. Úloha učiteľa  ako sprostredkovateľa poznávania, prežívania a 

reflexie. Hodnotenie procesu a produktu. Profesionálne kompetencie výtvarného pedagóga. 

Literatúra: 

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 1. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, 2013. 

ISBN 978-80-10-02550-3  

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 2. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, 2010. 

ISBN 978-80-89431-41-0.  

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 3. ročník základnej školy. Bratislava: SPN, 2013. 

ISBN 978-80-10-02549-7. 

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 6. ročník základných škôl a 1. Ročník gymnázií s 



osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2013. ISBN 978-80-89431-43-4.  

ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 7. ročník základnej školy a 2. Ročník gymnázia s 

osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2011. ISBN 978-80-89431-22-3. 

HAZUKOVÁ, Hana a Pavel ŠAMŠULA.  Didaktika výtvarné výchovy I, II. Praha: 

Karolinum, 1990, 1991. ISBN 80-7066-368-5. 

SLAVÍK, Ján.  Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-717-826-29. 

Štátne vzdelávacie programy ISCED 0, 1, 2, 3. 

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

Štátne vzdelávacie programy: http://www.statpedu.sk/clanky/inovovany-statny-vzdelavaci-

program 
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