
Kód: : B-VJ-de011  
              B-VU-de020 

Názov: Maľba (PS) 

Študijný program: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy  
Študijný odbor: výtvarná edukácia (VJ), výtvarná edukácia v kombinácii (VU) 
Garant odboru: Prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., doc. Martin Činovský, PhD.   
Zabezpečuje: Doc. Xénia Bergerová, ArtD. 
Kontakt a konzultačné hodiny: 
Streda: 9.45 - 10.30, 12.45-13.45 /BC tútorská hod./, 13.45-14.00  
Piatok /online/: 8.00 - 11.00  
(konzultáciu si dohodnite deň vopred do 18.00 na bergerova@fedu.uniba.sk) 
Číslo miestnosti 133,  Šoltésovej č. 4 

Gestor kurzu: 
 

Zabezpečuje:  
doc. Xénia Bergerová, ArtD. 
 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
Letný semester, 
akad.rok 
2021/2022 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): á 
prednáška, seminár 
Odporúčaný rozsah výučby (týždenný): 3 h. 
  
 

Počet 
kreditov: 
 
4 

Podmieňujúce predmety:  

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie  
Priebežné hodnotenie (samostatná práca na zadaniach): 80% 
Záverečné hodnotenie (celok prác): 20% 
Koncentrácia a kreatívnosť na vyučovaní 
Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie 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         
Ukončenie kurzu je  hodnotením priebežných výsledkov v prvých dvoch týždňoch po 
ukončení semestra s jedným termínom. 
Výučba študentov všetkých študijných programov v letnom semestri AR 2021/22 sa z 
dôvodu pandémie Covid-19 môže realizovať kombinovanou metódou. 

Cieľ predmetu:  
Predmet sa zameriava na prehlbovanie teoreticko-praktických poznatkov o základných 
maliarskych postupoch a technikách, pomocou ktorých sa študent môže vyjadrovať. Cieľom 
predmetu je ponúknuť študentovi základné znalosti pri tvorbe s médiom maľby, zameranie na 
výrazové prostriedky maľby a kompozičné postupy. Daný zámer sa realizuje pomocou tém 
zameraných na maliarske uchopenie, mimetické vnímanie tvaru/subjektu, figurálneho motívu. 
Dôraz je kladený na realistické zobrazovanie predmetnej skutočnosti s následnou postupnou 
štylizáciou, farebným posunom a následné využitie v kompozícii. 

Témy jednotlivých stretnutí: 



1. Informácie k štúdiu, materiálom a technickému zabezpečeniu, sylaby, bezpečnosť 
práce 

2. Predmet – štúdia 
3. Predmet, resp. zátišie v transformovanej farebnosti /poučenie fauvizmom/ 
4. Predmet, zátišie – štylizácia poučená kubizmom 
5. Busta – monochróm 
6. Portrét – maliarske skice 2,3 
7. Portrét – psychologický portrét 
8., 9. „Veľké zátišie“ – /poučené transavantgardou a pod./ 
10.-11. Kópia podľa majstra – resp. reakcia na dielo z maliarskej histórie 
/K hodnoteniu je potrebné spracovať vybranú tému do podoby prezentácie, ktorá bude 
zaznamenávať proces konzultácie pedagóg- študent a tiež krátku sebahodnotiacu esej/ 

 
Obsah vyučovania: 
V kurze majú poslucháči možnosť rozvíjať maliarske zadania s prihliadnutím na vlastnú, 
individuálnu maliarsku víziu a záujem.  Kurz umožnuje poslucháčom mapovať ideovú a 
technologickú stránku média maľby. Disponujú pritom maliarskymi možnosťami od 
využívania tzv. „klasických“ maliarskych postupov. Poslucháči si zabezpečujú materiál na 
výuku- temperové farby, štetce a iné. K absolvovaniu kurzu je nutná účasť na vyučovaní 
/max. 3 absencie/ a realizácia domácich prác podľa zadania pedagóga. K hodnoteniu je 
potrebné spracovať 1 tému do podoby prezentácie, ktorá bude zaznamenávať proces 
konzultácie pedagóg- študent a tiež krátku sebahodnotiacu esej. 

Odporúčaná literatúra: 
BARTKO, O. FILA, R. REIŠTETTEROVÁ, Z. Výtvarná príprava, Bratislava: SPN, 1986.  
CHATELET, A. Světové dějiny umění. Praha: Ottovo nakladatelství, 2006. ISBN 80-7181-937-
9. 
LOSOS, L. Techniky maľby. Bratislava: Pallas,1992, ISBN 80-7095-014-5. 
LUCIE-SMITH,E. Art Today. Slovart, 1996, ISBN-13: 978-0714838885.  
SLANSKÝ, B. Technika malby, díl I. Praha: Paseka, 2003, ISBN 80-7185-610-X. 
SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálu. Bratislava: Slovart, 2006, ISBN 80-
7209-758-X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


