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Obdobie štúdia 

predmetu: 

 

        3. sem. 

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

Seminár, prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:   3 hodiny   (1P, 2S)         

Počet 

kreditov: 

 

4 

Podmieňujúce predmety: Dejiny výtvarného umenia 2, Teória a filozofia vizuálneho umenia 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 50%/50%- seminárna práca/test 

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

Študent bude hodnotený  priebežne za samostatné  práce na zadané témy 

realizované počas semestra, aktivita na seminári. 

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): Predmet je ukončený písomnou 

skúškou formou testu z nadobudnutých vedomostí za celý semester v hodnote 60 bodov. 

Súčasťou výsledného hodnotenia bude vypracovanie a prezentácia seminárnej práce na 

vybranú tému. 

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 bodov 

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 

Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je, aby sa poslucháči –budúci učitelia – špecialisti na výtvarnú výchovu na 

ZŠ, ZUŠ, vedeli orientovať v oblasti súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry 

a získali prehľad o situácii (významných udalostiach, stratégiách, témach a osobnostiach) 

na svetovej a domácej umeleckej scéne od poslednej štvrtiny 20.storočia po súčasnosť  

 

Výučba denných študentov letnom semestri AR 2020/21 sa bude realizovať dištančnou  

metódou. Dištančná metóda výučby bude realizovaná najmä na základe komunikácie 

vyučujúceho so študentmi elektronickou formou prostredníctvom platformy MS Teams 

(prednášky, semináre, prezentácie, diskusia, konzultácie) a e-mailovou komunikáciou. 

Absencia študentov počas dištančnej výučby sa bude tolerovať len z vážnych zdravotných 

dôvodov, ktoré študent musí dokladovať lekárskym potvrdením. 

 

Témy jednotlivých prednášok a seminárov: 
1.Situácia a inštitucionálny svet súčasného vizuálneho umenia 

2. Témy a stratégie súčasného vizuálneho umenia 

3. Architektúra a dizajn 

4. Minimalizmus a postminimalizmus 



5. Procesuálne umenie 

6. Konceptuálne umenie 

7. Inštalácia, inštitucionálna kritika, site specific 

8. Performance a Body Art 

9. Feminizmus, postkoloniálne umenie a umenie identity 

10. Fotografia, film, videoart a premietaný obraz, intermediá 

11. Tradičné médiá 

12. Záverečný seminár 
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