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Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester LS 

Šk. r. 2021/2022 

Forma výučby : seminár 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 

Týždenný:  3  hodiny  

Max. počet absencií – 3 

 

Výučba študentov všetkých študijných programov v letnom semestri 

AR 2021/22 sa z dôvodu Covid-19 realizuje hybridne 

(dištančne/prezenčne). 

 

Počet kreditov: 

 

2 

Podmieňujúce predmety:  

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie  

 

Priebežné hodnotenie :    
- Seminárna práca   - priebežne počas semestra 
- Praktické úlohy  -  podľa jednotlivých tém. Kontrola priebežne. 

Všetky praktické úlohy musí študent dokumentovať a pripraviť fotografickú dokumentáciu. 
 
 

Záverečné hodnotenie:   

Študent odovzdá a obháji vytvorené digitálne portfólio prác, vytvorených počas semestra. 
 

 

Aktivita a kreatívnosť na vyučovaní 10 b 

Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie na priebežné hodnotenie : 30 b 
seminárna práca 20 b 
záverečné portfólio  40b 
 

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:  
Pochopenie a základné zvládnutie plošných výtvarných médií. Vedenie poslucháča k individuálnemu 
výtvarnému mysleniu a jeho rozvoju v kontexte klasických výtvarných / estetických zásad a techník, ale aj 
súčasných tendencií v rámci zadanej výtvarnej úlohy a ich aplikácia do pedagogickej praxe 



Témy jednotlivých stretnutí:  
 
1. – 3. týždeň 
Úvod do problematiky, zoznámenie sa s rôznymi formami plošných výtvarných médií 
Práca na jednotlivých zadaniach 
4. – 6. týždeň 
Práca na jednotlivých zadaniach, diskusie k predneseným seminárnym prácam. 
7. – 10. týždeň 
Práca na jednotlivých zadaniach,diskusie k predneseným seminárnym prácam. 
11. – 12. týždeň 
Konzultácie záverečnej práce, finalizácia záverečného portfólia 
13. týždeň 
Záverečné hodnotenie 
 
Témy praktických cvičení : 
 
priebežné cvičenia: 
cvičenia na dané témy technikami: 

- kresba ceruzou, pastelom, uhľom 
- tlač z prírodného materiálu 
- maľba pastelom, vodovými farbami 
- koláž  

 
záverečná práca : digitálne portfólio prác 
 
 
Seminárna práca: 
Teoretické  písomné spracovanie poznatkov o plošných výtvarných technikách – ich sumarizácia a 
vyjadrovacie prostriedky.  Vybraní autori pracujúci v interdisciplinárnych plošných médiách. 
 Súčasťou písomnej práce by mal byť aj postup práce, uplatniteľný v predškolskej a školskej praxi a ich význam 
pre výchovu a vývoj dieťaťa a žiaka. Rozsah: minimálne 2 strany 
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