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Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
Výučba študentov všetkých študijných programov v 
letnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-19 môže 
realizovať kombinovanou metódou. 
 
 

Počet 
kreditov: 
 
2 

Podmieňujúce predmety:  
Priebežné hodnotenie: priebežná konzultácia zadaných úloh 

100% priebežného hodnotenia. Predmet je priebežne hodnotený úlohami na samostatnú prácu 
a ukončený prezentáciou portfólia. 
Na získanie 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 bodov 
a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý niektorú zo zadaných tém nezrealizuje. A (100 – 
91), B (90 – 81), C (80 – 71), D (70 – 61), E (60 – 51), Fx (50 – 0).  

Aktivita a kreatívnosť na vyučovaní  
Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie aj na priebežné 
hodnotenie.  
 
Cieľ predmetu:  
Pochopenie a základné zvládnutie plošných výtvarných médií. Vedenie poslucháča k 
individuálnemu výtvarnému mysleniu a jeho rozvoju v kontexte klasických výtvarných / 
estetických zásad a techník, ale aj súčasných tendencií v rámci zadanej výtvarnej úlohy a ich 
aplikácia do pedagogickej praxe. 
 

Praktické témy jednotlivých stretnutí: 
 
Študenti a študentky sa budú s pedagógom/pedagogičkou stretávať online cez MS Teams. 
 

1. Parafráza výtvarného diela 
 
Technika: Koláž  
Pomôcky: Výkres A2, rôzne útržky materiálov (papier, alobal, kartón, krepový papier, 
noviny, individuálne pripravené podklady...), lepidlo, nožnice, lepiaca páska, farby, štetce... 

 



2. Dezén 
 

Technika: Frotáž, koláž 
Pomôcky: ceruza, rudka, uhoľ, voskové pastely, pastel, pastelky, výkresy, lepidlo, nožnice, 
lepiaca páska, farby, štetce... 

 
3. Experimentálny portrét 

Technika: Asambláž 
Pomôcky: rôzné prírodné aj umelé materiály, výkresy, orezávač, lepidlo, nožnice, lepiaca 
páska, farby, štetce 
 
Poznámka: Teoretické poznatky o plošných výtvarných technikách a vyjadrovacie 
prostriedky vyberaných autorov pracujúcich v interdisciplinárnych plošných médiách je nutné 
aplikovať pri obhajobe vytvorených zadaní.  
 
Forma nahrávania reprodukcií: Dbajte na to aby boli reprodukcie v čo najlepšej kvalite, 
orezané, bez rušivých prvkov. 
 
číslo_meno a priezvisko_názov práce_kód_názov kurzu  
napr.:  
1_meno a priezvisko_koláž_portrét_ 1SLVU15_pvm 
2_ meno a priezvisko_dezén_ 1SLVU15_pvm 
 
Odporúčaná literatúra: 
Kentová, S: Kompozícia. Bratislava: Perfekt 1996. 
Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah 1996. 
Weltonová, J: Ako vnímať obrazy. Bratislava: Perfekt 1995. 
Cikánová, K.: Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum 1995. 
Godfrey, T.: Painting Today, Phaidon, 2009, ISBN 978-0-7148-4631-6. 
Breuvart, V. (ed.): Vitamin P: New Perspectives in Painting. London : Phaidon, 2002. ISBN 
0-7148-4246-X. 
Peio Aguirre, Negar Azimi: Vitamin P2: New Perspectives in Painting, Phaidon. 
Dempseyová, E.: Umělecké styly, školy, hnutí, Slovart 2002. ISBN 80-7209-402-5. 
Smith R.,: Encyklopedie výtvarných technik a materiálu, Bratislava, Slovart,2000, ISBN 80-
7209-245-6. 
Edward Lucie-Smith: Art Today, Slovart, 1996, ISBN-13: 978-0714838885.  
Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef: Art of the 20th Century, Taschen, 2000. ISBN 3-
8228-5907-9.  
Geržová, J.: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. 
storočia, Kruh súčasného umenia Profil, 1999. ISBN 8096828304 9788096828302. 
Časopisy (prehľad): Profil, FlashArt, Art&Antiques, Vlna, Glosolália atď... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


