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Šk. r. 2020/2021 

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

 

Výučba študentov všetkých študijných programov v 

letnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-19 

bude realizovať dištančnou formou cez MS teams, 

alebo kombinovanou (dištančnou a prezenčnou) 

formou. 

Počet 

kreditov: 

 

2 

Podmieňujúce predmety: 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu:    hodnotenie      

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

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): áno, Kurz je ukončený 

hodnotením v hodnotiacom týždni po ukončení semestra s jedným termínom. 

Aktivita a kreatívnosť na vyučovaní 

Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie aj na priebežné 

hodnotenie. 

Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov za kurz       200 b max 

 

Klasifikácia: 

A 200-190 b 

 B  179-160 b 

C  159-140 b 

D  139-120 b 

 E  119-100 b 

 FX 99-0 b         

Cieľ predmetu:  

Pochopenie a základné zvládnutie  plošných výtvarných médií.  Vedenie poslucháča k 

individuálnemu výtvarnému  mysleniu jeho rozvoj v kontexte klasických  plošných výtvarných 

techník, ale aj súčasných tendencií  vizuálnych médií. Hľadanie a prepájanie týchto zručností 

s pedagogickou praxou. 

 

 



 Témy jednotlivých stretnutí : 

 4 x a = kresba, maľba, grafika, fotka 

 3 x ž = froráž, koláž, asambláž 

 

1./  Úvodná prednáška  a rozprava na tému Plošné výtvarné média.  Kresba, maľba, grafika, 

fotografia,  frotáž, koláž, asambláž, štruktúra a faktúra, plocha a priestor,... . Všeobecná rozprava 

o plošnej a  priestorovej tvorbe, vysvetlenie základných termínov z výtvarného umenia. 

Prednáška a rozprava sa prenáša a rozvíja aj do ďalších stretnutí v nadväznosti na praktické 

zadania a je doplňovaná kľúčovými momentmi dejín umenia, ale aj sledovaním súčasného 

diania na výtvarnej scéne. 

 

 Praktické zadania : 

 

1.Kresba  

Zadania budú oscilovať od  realistickej kresby až po spontánnu abstraktnú kresbu. 

Kresba jednoduchého zátišia.  Autoportrét trochu inak - kresba vlastnej podobizne v ktorej sa 

môžu nachádzať fotografické fragmenty autoportrétu. Kresba a priestor, alebo pohľad z môjho 

okna. Abstraktná kresba. Kresba ako koláž. 

Kresby  na tému Hlava môžu využívať  rôzne kresebné stopy, od jednoduchých línií až po 

tieňovanú (modelovanú) kresbu .V rámci tohto zadania nie sú vylúčené letristické prvky, alebo 

minimálny farebný akcent. 

Inšpiračné zdroje:  Pablo Picasso, Georges Braque, Jean Dubuffet, Joan Miró, Max Ernst,... 

Materiál : rôzne druhy kresliacich materiálov (ceruzka, uhlík, rudka, fixka, kresba štetcom), 

lepidlo, nožnice 

Formát A3 

 

2.   Maľba - koláž 

Parafráza známeho obľúbeného  maliarskeho diela. Obraz vytváraný štetcom, alebo obraz 

vytvorený z farebných predmetov (hračky môjho detstva - veci z nepotrebných šuflíkov), 

obraz vytvorený z ovocia a zeleniny (Giuseppe Arcimboldo). Vytvorenie abstraktnej maľby, 

alebo obraz v obraze (koláž - xerox), Dripping, alebo gestická maľba.  

Materiál : temperové, alebo akrylové farby, mastný, suchý pastel, lepidlo, valček , papier, 

kartón, drevená podložka, rôznorodý materiál 

Formát A3 

 

3.   Grafika 

Monotypia, tlač zo skla, alebo z papiera. Odtláčanie rôznych textilných faktúr a štruktúr, alebo 

tlač mäkkých predmetov (napr. : molitan, kuchynská hubka, auto špongia, polystyrén.... ) 

Materiál : plexisklo, sklo, papier, grafická farba, valček, rôzne druhy mäkkých materiálov 

Formát A3,  

 

4. Fotografia 

Pokus o vytvorenie fotografických cyklov na tému Autoportrét, alebo portrét obľúbenej 

osobnosti,  Moja rodina, Moje mesto, moja dedina, Príroda, Mesto. Vytváranie 

juxtapozičných celkov so zameraním na myšlienku, kompozíciu a svetlo. 

 



6. Asambláž na ploche, alebo umenie v krajine   

Kolážovo – asamblážová hra na zemi  s využitím rôznorodých prírodných materiálov 

a fragmentov (listy, kvety, konáre, kamene...) 

Inšpiračný zdroj: Andy Goldsworthy 

Materiál : rôzny prírodný materiál 

Formát 1x1m 

 

Pri všetkých úlohách je nevyhnutná práca s fotografiou a zaznamenávanie procesu vzniku 

jednotlivých úloh a finálnych prác. Súčasťou  praktických úloh budú aj reprodukcie, inšpiračné 

zdroje vybraných svetových a slovenských výtvarných umelcov. K hodnoteniu študent vytvorí 

powerpointovú prezentáciu. 
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Časopisy a katalógy o súčasnom výtvarnom umení : Ateliér, Profil, Flash Art...... 

 

 

 


