
Kód: :  
PdF.KVV/B-VJ-de004/15  
 

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. ,alebo doc. PaedDr. 
Daniela Valachová, PhD. 

Kontakt a konzultačné hodiny: 
Katedra výtvarnej výchovy, konzultácie: štvrtok 14.30 – 17.30 (odporúčam konzultáciu si 
dohodnúť deň vopred do 18.00 (naokolicsanyiova@fedu.uniba.sk) 
Gestor kurzu: 
Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad.soch, 
PhD.   

Zabezpečuje:  
Mgr. art Natália Okolicsányiová, ArtD. 
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
Letný semester 
semester 
Šk.r. 2020/2021 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
seminár. 
Odporúčaný rozsah výučby (týždenný): 3 hod. 
Termín výučby: utorok 12:00 – 14:15 
 

Počet 
kreditov: 
 
3 (VU) 
4 (VJ) 

Podmieňujúce predmety:  
"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2020/21 sa z 
dôvodu Covid-19 môže realizovať kombinovanou metódou."  V takomto prípade bude 
kurz prebiehať v čase podľa rozvrhu online prostredníctvom MS Teams a úlohy budú 
prispôsobované možnostiam študentov na ich realizáciu. 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu:  
A - 100-91 bodov, B - 90-81 bodov, C - 80-71 bodov, D - 70-61 bodov, E - 60-51 bodov, FX  50-0 bodov. 
 
Priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie kresieb s konzultáciami. 
 
Záverečné hodnotenie:  
PdF.KVV/B-VJ-de004/15 - Kresba, 3PS, spôsob ukončenia skúškou. Predmet je priebežne 
hodnotený úlohami na samostatnú prácu a ukončený záverečnou prezentáciou realizovaných 
školských i domácich prác v rozsahu minimálne 3 práce na každú zadanú tému. 
      
KVV/B-VU-de017/15 - Kresba, 3PS, spôsob ukončenia hodnotením. Predmet je priebežne 
hodnotený úlohami na samostatnú prácu a ukončený záverečnou prezentáciou realizovaných 
školských i domácich prác v rozsahu minimálne 2 práce na každú zadanú tému. 
 
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 zobrazenie tvaru a priestoru v dvoch dimenziách. 
 
Absencie: Maximálny počet absencií na kurze sú 3. Študent má možnosť nahradiť si absenciu 
formou domácej práce, kedy bude pracovať na zadaní udelenom po dohode s vyučujúcim. 



Cieľ predmetu:  
Ponúknuť študentovi základné zručnosti a znalosti pri práci s médiom kresby a jej výtvarnými 
elementmi ako sú línia, plocha, kompozícia, svetlo, tvar... 
Získať technickú zdatnosť a pochopenie vlastností a štruktúry štúdiom reálnych predmetov. 
Osvojenie si základov kompozície a perspektívy pri zobrazovaní predmetov v priestore. 
Témy jednotlivých stretnutí: 

1. 16. 2.  

Úvodné stretnutie zamerané na zoznámenie sa s priebehom výtvarného programu počas 
semestra, potrebnými výtvarnými pomôckami a BOZP. 

2. 23. 2. – 30. 3. 

Štúdia vybraných predmetov zameraná na prácu s líniou a plochou 

Technika: prírodný uhlík 
Formát: A2, A3 

3. 6. 4. – 27. 4. 

Štúdia ľudského tela zameraná na prácu s líniou a plochou 

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

Formát: A2, A3  

4. 27. 4.  

PdF.KVV/B-VJ-de004/15 – budú vypracovávať kresbu podľa predchádzajúcich zadaní. 
 
KVV/B-VU-de017/15 má v tomto termíne hodnotenie 
 
priebeh hodnotenia a skúšky: Študent predloží všetky práce, ktoré vypracoval počas 
semestra na predmet Kresba. Tie budú následne počas vzájomnej diskusie ohodnotené. 
 
- okrem predloženia prác je podmienkou k absolvovaniu predmetu aj splnená dochádzka  
 
Forma nahrávania reprodukcií: Dbajte na to aby boli reprodukcie v čo najlepšej kvalite, 
orezané, bez rušivých prvkov. Vždy odfoťte to: 
1. čo zobrazujete (objekt, busta, drapéria, zátišie), 
2. vami vypracoavú kresbu   
(spolu odovzdajte do Vášho priečinku v priradených úlohách v kanáli všeobecné) 
 
číslo_meno a priezvisko_názov práce_kód_názov kurzu  
napr.:  
1_meno a priezvisko_ 1SLVU15_Kresba 
2_ meno a priezvisko _lineárna kresba sadrovej busty_ 1SLVU15_Kresba 
3_ meno a priezvisko _lineárna kresba a zobrazovaná sadrová busta_ 1SLVU15_Kresba  



Obsah vyučovania: 
Zameranie sa na rozvoj základných kresliarskych vzťahov ako je kompozícia, perspektíva, tvar, 
štruktúra, gesto, ťah, línia, plocha – tieňovanie – kontrast. Obsahom výskumu bude pozorovanie 
predmetnej skutočnosti a figurálnych vzťahov – portrét, polfigúra v kresliarskych 
i kombinovaných technikách. 
 
K absolvovaniu kurzu je nutná účasť na vyučovaní a realizácia domácich prác podľa 
zadania pedagóga. Počas semestra je dovolená absencia z výučby maximálne 3x.  
Odporúčaná literatúra: 

BARTKO, Ondrej a Rudolf FILA a Zlatica REIŠTETTEROVÁ. Výtvarná príprava pre 1. a 2. 
ročník umeleckopriemyselnej školy. Bratislava: SPN, 1986. 
FLINT, Tom a Peter STANYER. Anatomie pro výtvarníky. Praha: Svojtka&Co, 2005. ISBN 
80-7352-243-8.  

McNAUGTONOVÁ, Phoebe. Perspektíva a jiné optické klamy. Praha: Dokořán. 2010. 
TEISSIG, Karel. Techniky kresby. Praha: Artia, 1980.  

Časopisy (prehľad): Profil, FlashArt, Art&Antiques, Vlna, Glosolália atď... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


