
Kód: M-VU-de011 Názov:  Arteterapia 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Študijný program: Výtvarná edukácia (VU), alebo Výtvarná edukácia v kombinácii (VJ)   

Garant programu: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., doc. Martin Činovský, ArtD., akad. mal. 

 

Kontakt: rusnakova124@uniba.sk 
Tel. 0910 631 286 
 
Konzultačné hodiny: utorok: od 9.30-11.00 
Konzultačné hodiny prebiehajú formou e-mailu alebo telefonicky, poprípade prostredníctvom MS 
Teams, po dohode s vyučujúcou. 
  
Gestor kurzu: 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.  

Zabezpečuje:  Mgr. Lucia Golisová   

 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester ZS 

Šk. r. 2021/2022 

Forma výučby: prednáška, seminár 
Odporúčaný rozsah výučby: 26 hodín 

Týždenný:  2 hodiny 
 

 

Počet 

kreditov: 

2  

Podmieňujúce predmety: - 

"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR2021/22 sa z dôvodu 

Covid-19 realizuje hybridne (dištančne/prezenčne)." 

 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 80% x 20% 
 
Priebežné hodnotenie:  

Jeho obsahom sú priebežne odovzdávané výtvarné práce vypracované na zadanú tému počas 

každého seminára v priebehu semestra. 

 

Záverečné hodnotenie:  
Vypracovanie písomnej reflexie absolvovaného arteterapeutického procesu. 
 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
 Predmet je ukončený hodnotením, ktoré pozostáva z písomnej reflexie vlastného 
arteterapeutického procesu  na konci semestra a priebežne odovzdávaných výtvarných prác 
vypracovaných na zadané témy počas seminárov v priebehu semestra.  
 
Hodnotenie kurzu: 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. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý 
nezrealizuje viac ako 1 zo zadaných tém. 
 

Absencie: Maximálny počet absencií na kurze sú 2. V prípade absencie (z dôvodu choroby) je 

povolené bez povinnosti náhrady neabsolvovať jedno výtvarné zadanie. Študent má možnosť 

nahradiť si absenciu formou domácej práce, kedy výtvarne spracuje zadanú tému a napíše reflexiu 

na zadané otázky po dohode s vyučujúcim. 

Témy jednotlivých stretnutí: 
1. Čmáranica v arteterapii  
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2. Vyjadrenie pocitu farbou  

3. Bezpečné miesto 

4. Práca s kolážou v arteterapii 

5. Začarovaná rodina (kresebný test v arteterapii) 

6. Ružový ker (ukážka využitia imaginácie v arteterapii) 

7. Body image v životnej veľkosti  

8. Môj tvar – modelovanie z hliny 

9. Žena  

10. Muž 

Priebeh jednotlivých stretnutí dištančne: Študenti sa budú s pedagógom stretávať cez MS Teams 
každý štvrtok od 13:00 - 14:30 v schôdzi, ktorú pedagóg vytvorí v MS Teams s názvom Arteterapia 
ZS 2021.  
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