
 

 

 

Kód: PdF.KVV/B-VJ-
de031/20 a B-VU-de029/20 

Názov: ARTEFILETIKA 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 
Študijný program: Výtvarná edukácia (VJ), Výtvarná edukácia v kombinácii (VU)  
Garant programu: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., doc. Martin Činovský, ArtD., 
akad. mal.  

Kontakt:  
Mgr. Miroslava Repiská, PhD. 
Katedra výtvarnej výchovy, Šoltésovej ul., miestnosť Š – 135  
mail: repiska@fedu.uniba.sk 

Konzultačné hodiny: 
Štvrtok: 8:00 – 10:00 hod. dištančne cez MS Teams 
Štvrtok: 10:00 – 12:00 hod. prezenčne (miestnosť 135) 
Odporúčam študentom dohodnúť sa na termíne aspoň deň vopred prostredníctvom mailu.   

Gestor kurzu: Zabezpečuje: 
Mgr. Miroslava Repiská, PhD.  

Obdobie štúdia 
predmetu: 
Semester LS 
Šk. r. 2021/2022 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
Seminár   
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:   2 
Predmet ukončený hodnotením          

Počet 
kreditov: 
 
3 

Podmieňujúce predmety:  

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: priebežné 40 % a záverečné 60% 
Študent nesmie chýbať na výučbe (zahŕňa aj možnú dištančnú formu) viac ako 3 krát. Inak je 
automaticky hodnotený FX v záverečnom hodnotení.  
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.  

Priebežné hodnotenie: Predmet je priebežne hodnotený za samostatnú (prípadne skupinovú) 
prácu na zadanú tému. Priebežné hodnotenie bude za vypracovanie zadaných úloh (napr. 
scenára) s prepojením na odborovú metodiku. 
Záverečné hodnotenie: Prezentácia a obhajoba semestrálnej práce na zadanú tému.  

"Výučba študentov všetkých študijných programov v letnom semestri AR 2021/22 sa z dôvodu 
Covid-19 realizuje hybridne (dištančne/prezenčne)." V prípade nutnosti dištančnej výučby 
(kvôli COVID-19) sa výučba bude realizovať prostredníctvom MS TEAMS. 



 

 

Cieľ predmetu: 
Kurz je zameraný na získanie základných teoretických vedomostí a praktických skúseností o 
artefiletike. Študent nadobudne praktické skúsenosti o možnostiach využitia artefiletiky v 
edukačnom prostredí v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a voľnočasovej edukácii. 
Študent po absolvovaní predmetu: 
- pozná a chápe základné teoretické aspekty artefiletiky, 
- je schopný organizovať činnosť žiakov najmä v mimovyučovacích školských, mimoškolských 
aktivitách a voľnočasových aktivitách, 
- je schopný riešiť základy pedagogickej komunikácie, individuálnej a tímovej práce pri riešení 
odborných a pedagogických problémov.  

Témy týždenných vyučovacích jednotiek: 
1. Úvodné stretnutie. Čo je obsahom artefiletiky. 
2. Vymedzenie oblasti artefiletiky a metódy jej realizácie.  
3. Artefiletika verzus Arteterapia.  
4. Štruktúra artefiletickej hodiny. 
5. – 6. Osobnosť učiteľa artefiletiky. Spôsoby a formy práce učiteľa na hodine artefiletiky. Hra 
a reflexia v artefiletike. 
7. – 10. Projekt na zadané témy. Forma, príprava, realizácia, hodnotenie. 
11. Prezentácia a hodnotenie projektov.  

Literatúra: 
KRATOCHVÍLOVÁ, Emília. Pedagogika voľného času. Výchova v čase mimo vyučovania v 
pedagogickej teórií a v praxi. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004. ISBN 80-223-1930- 9. 
SLAVÍK, Jan. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky), I díl. Praha : Univerzita 
Karlova – Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-066-8.  
SLAVÍK, Jan, WAWROSZ, Petr. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky), II díl. 
Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-130-3. SLAVÍKOVÁ, 
Vladimíra a kol. Dívej se, tvoř a povídej! Artefiletika pro předškoláky 
a mladší školáky. Praha: Portál, 2007. ISBN: 978-80-7367-322-2.  

 


