
Sylabus ku kurzu 
 
Kód: B-VJ-de017/15 
          B-VU-de010/15 

Názov: Didaktika výtvarnej výchovy 2 

Študijný program: Výtvarná edukácia, Výtvarná edukácia v kombinácii 
Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy 
Garant odboru: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, PhD., akad.sochárka  
doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD. 
 
Kontakt a konzultačné hodiny: konzultácie je vhodné si vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu. 
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.                           Mgr. Hana Juhász Muchová 
streda: 10.00 - 11.30 hod.                                                 streda: od 10.00 - 11.30 hod. 
štvrtok: 10.30 - 11.15 hod. tútor Mgr.                              štvrtok: od 10.30 - 12.00 hod. 
Katedra výtvarnej výchovy, číslo miestnosti 134, budova na Šoltésovej ul. 
Gestor kurzu: 
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Zabezpečuje: 
Mgr. Hana Juhász Muchová 
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
 
4. sem 
 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 1 
hodina prednáška, 1 hodina seminár, 1 hodina 
pedagogickej praxe, prezenčne 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 hodín 
Týždenný:   3 hodiny 

Počet 
kreditov: 
4 

Podmieňujúce predmety: Didaktika výtvarnej výchovy 1 
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): 50/50 % skúška, skupinový projekt 
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: individuálny projekt 
Výučba študentov všetkých študijných programov v letnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-
19 môže realizovať kombinovanou metódou. 
Cieľom kurzu Študent po absolvovaní predmetu: 

– má základné relevantné poznatky o výtvarnom vyjadrovaní detí a mládeže v širšom 
filozofickom a psychologickom kontexte, v kontexte súčasnej doby, 

– ovláda princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia v edukačnom 
prostredí, 

– je schopný organizovať činnosť žiakov najmä v mimo školských a mimovyučovacích 
aktivitách, 

– ovláda základy pedagogickej komunikácie, individuálnej a tímovej práce pri riešení 
odborných a pedagogických problémov s dôrazom na výtvarnú edukáciu. 

Obsah vyučovania: 
Predmet je zameraný na sprostredkovanie metód, foriem a prostriedkov didaktickej reality v kontexte 
voľnočasovej a záujmovej výtvarnej výchovy so zameraním na regionálnu výchovu a tradičnú ľudovú 
kultúru. Študent získa základnú orientáciu nie len v pedagogicko-výtvarnej terminológii, ale aj 
poznanie kontextových špecifík didaktiky výtvarnej edukácie so zameraním na voľnočasové aktivity. 
Semináre budú zamerané na koncipovanie projektov z hľadiska súčasného chápania voľnočasovej 
výtvarnej edukácie s dôrazom na rozvoj vzťahu k regiónu, prírode, architektúre, ľudovému remeslu a 
ľudovému umeniu. V rámci pedagogickej praxe si študent overí získané vedomosti v edukačnej praxi. 
Študijná literatúra  
ROESELOVÁ. Proudy ve výtvarne výchově. Praha : Sarah, 1997. ISBN 80-902267-3-6. 
SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění, I díl. Praha: UK – Pf, 2001. ISBN 80-7290-066-8. 
SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění, II díl. Praha: UK – Pf, 2004. 
KRATOCHVÍLOVÁ,. Pedagogika voľného času. Výchova v čase mimo vyučovania v pedagogickej 
teórií a v praxi. Bratislava: UK, 2004. ISBN 80-223-1930-9. 
MAJLING. U nás taká obyčaj: slovenské ľudové tradície. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 
9788025118092 
 


