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Kód: B-VU-de002 Názov: Dejiny výtvarného umenia 2 
Študijný program:  
Výtvarná edukácia (VJ), Výtvarná edukácia v kombinácii (VU) 
Študijný odbor: 38. učiteľstvo a pedagogické vedy 
Garant odboru:  
Garant odboru: Prof. PaeDr. Daniela Valachová  (VJ) a (PhD.) 
Garant odboru : doc. Martin Činovský, ArtD., akad. mal. (VU) 
 
Kontakt a konzultačné hodiny: Katedra výtvarnej výchovy, piatok, 10:30 - 11:30 hod. 
Číslo miestnosti: podľa rozpisu na webe katedry alebo dištančnou formou online, dohoda 
vopred 
Gestor kurzu: 
Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. 

Zabezpečuje: 
Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
2.sem. 

Forma výučby: 
Kombinovaná: Prednáška, seminar 1P+2S 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 
prezenčne, z dôvodu Covid 19 aj kombinovane  
Týždenný:  3 hodiny 
Výučba študentov všetkých študijných programov 
v letnom semestri AR 2021/22 sa z dôvodu Covid-19 
môže realizovať kombinovanou/hybridnou  metódou. 
Povolené 3 ospravedlnené absencie. 

Počet 
kreditov: 
4 
 
 
 
 
 
 

Podmieňujúce predmety: -Dejiny výtvarného umenia 1 
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu:  
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): účasť a aktivita na seminári, 
seminárna práca - povinná 1 konzultácia a povinná prezentácia seminárnej práce 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): písomná seminárna práca (50%) 
+ záverečný vedomostný test (50%), podmienkou účasti je odovzdanie písomnej verzie 
seminárnej práce 
Cieľ predmetu: 
Študent  po absolvovaní predmetu: má základné vedomosti z dejín európskeho výtvarného 
umenia z oblasti architektúry, sochárstva, maliarstva a umeleckého remesla resp. dizajnu v 
19. a 20.storočí s presahom do začiatku 21.storočia; pozná základné spoločenské, ideové a 
kultúrne súvislosti vzniku a vývoja moderného výtvarného umenia a architektúry a jeho 
teoretickej reflexie; pozná najvýznamnejšie hnutia, tvorivé osobnosti a diela  
Témy jednotlivých stretnutí: 
1. Historizmus, romantizmus, realizmus. Predpoklady vzniku modernej architektúry 
a umenia v 2.polovici 19.storočia.  
3. Impresionizmus, postimpresionizmus (Cézanne, van Gogh, Gauguin) a umenie okolo 
r.1900 (secesia).  
3. Nástup avantgardy. Experimentálne umenie na ceste k abstraktnému umeniu. 
Abstrakcionizmus, dadaizmus, expresionizmus.  
4. Parížska škola. Medzivojnová výtvarná avantgarda. Surrealizmus, funkcionalizmus a nová 
vecnosť.  
5. Bauhaus  



6. Umenie a architektúra po 2.svetovej vojne I. Druhá vlna a nové podoby abstrakcie. 
Medzinárodný štýl.  
7. Umenie a architektúra po 2.svetovej vojne II. Dvojhlasné dejiny umenia. 
8. Podoby figuratívneho umenia v 20.storočí. Socialistický realizmus vo výtvarnom umení 
a architektúre.  
9. Vývoj umenia od polovice 60.rokov. 20.storočia. Nástup konceptualizmu v umení. 
10. Postmoderna v architektúre a výtvarnom umení. 
11. Koniec dejín umenia? Trendy a stratégie vo výtvarnom umení na začiatku prelome 20. a 
21.storočia 
12. Záverečný seminár a rozprava 
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uměním.  
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