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Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester LS 

Šk. r. 2020/2021 

Forma výučby : seminár, cvičenie 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 

Týždenný:  1S+2C 

Max. počet absencií – 3 

 

Výučba študentov všetkých študijných programov v letnom semestri 

AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-19 môže realizovať kombinovanou 

metódou. 

Počet 

kreditov: 

 

3 

Podmieňujúce predmety:  

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie 

 

Priebežné hodnotenie :  seminárna práca    - priebežne počas semestra 

                                         priebežné cvičenia - 4., 8., 12. týždeň 

                                                                        -     reportáž 

- dokumentárna fotografia 

- inscenovaná fotografia 

 

 

Záverečné hodnotenie :   prezentácia a obhajoba semestrálnej práce v printovej podobe  30 b 

Aktivita a kreatívnosť na vyučovaní 10 b 

Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie na priebežné 

hodnotenie  : seminárna práca  15 b 

   priebežné cvičenia v digitálnej forme 3x 15 b 

 

Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov za kurz       100 b max 

 

Klasifikácia: 

A 91-100 b 

 B  81 -90 b 

C  81 - 90 b 

D  61 - 70 b 

 E  51 - 60 b 

 FX 0 - 50 b             

Ukončenie kurzu je hodnotením po ukončení semestra s jedným termínom 



Cieľ predmetu: Získanie prehľadu o aktuálnych tendenciách fotografického média, 

najvýznamnejšie stratégie súčasných svetových aj domácich autorov v dokumentárnej 

a inscenovanej tvorbe.  Vypracovanie vlastnej fotografickej stratégie, vytvorenie autorskej 

kolekcie, adjustácia a prezentácia vytvoreného diela a schopnosť aplikácie tvorivého postupu 

v pedagogickom procese. 

Témy jednotlivých stretnutí:  
 

1.– 3. týždeň 

Úvod do problematiky, oboznámenie sa s rôznymi fotografickými žánrami so zameraním na 

dokumentárnu a inscenovanú tvorbu. 

Vypracovanie explikácie vlastného projektu 

Zadanie  seminárnych prác  

  

4. – 6. týždeň 

Diskusia k predneseným seminárnym prácam, konzultácie k rozpracovaným projektom. 

 

7. – 10. týždeň 

Konzultácie k rozpracovaným projektom, diskusie k predneseným seminárnym prácam. 

 

11. – 12. týždeň 

Konzultácie k rozpracovaným projektom, diskusie k predneseným seminárnym prácam. 

 

13. týždeň 

Záverečné konzultácie k praktickej práci 

 

Témy praktických cvičení : 

 

záverečná práca :     12-15 fotografií – vlastný fotografický projekt, adjustované na                      

                                    kartónovom podklade ( formát A 1, resp. 100x70 ) 

 

 

priebežné cvičenia:  3 cvičenia po min. 10 fotografií v elektronickej forme na témy: 

- street foto – zviera v meste 

- dokument  Môj deň 

- inscenovaná fotografia 
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