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Kód: B-VU-de009           Názov: Didaktika výtvarnej výchovy 1. 
Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 
Študijný program: Výtvarná edukácia v kombinácii (VU) 
 
Garant programu:  doc. akad. mal.  Martin Činovský, ArtD. 
 
Kontakt a konzultačné hodiny: 
streda: 11.00 - 12.30 
štvrtok: 12.30 - 14.00.  
štvrtok: 14.00-15.30 (mgr. tútor) 
Konzultačné hodiny prebiehajú cez e-mail a cez ms teams po dohode presného termínu, ktorý je potrebné si 
vopred dohodnúť. 
 
Katedra výtvarnej výchovy 
Číslo miestnosti: S-134 
Gestor kurzu: 
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Zabezpečuje: 
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
 
        3. sem. 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
Seminár, prednáška, prax   
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:   3 hodiny   (2P, 1X) + (1X)        

Počet 
kreditov: 
 

4+2 

Podmieňujúce predmety: - 
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 50%/50% 
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): priebežné zadania 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): záverečný vedomostný test, 
písomná práca, portfólio z praxe. 

"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2021/22 sa z dôvodu 
Covid-19 realizuje hybridne (dištančne/prezenčne)." 
Cieľ predmetu: 
Cieľom predmetu je príprava učiteľov – špecialistov na výtvarnú výchovu na 2. stupni ZŠ, 
ZUŠ, ktorí sú schopní viesť tvorivé výtvarno-pedagogické aktivity so žiakmi v školskej 
i v záujmovej výtvarnej výchove. Predmet sa zameriava na prienik do vnútorného sveta 
dieťaťa, prostredníctvom osobitosti jeho výtvarného prejavu z pohľadu antropologického, 
kultúrno-historického i sociálneho; ale predovšetkým v kontexte s výtvarným umením v 
procese komunikácie a tvorby symbolov. 
Témy jednotlivých stretnutí:  
1. Osobnosť dieťaťa. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa, štruktúra 

kognitívnych a nonkognitívnych funkcií z pohľadu výtvarnej výchovy. Teórie a prehľad 
výskumov, zaoberajúcich sa detským výtvarným prejavom.  

2. Vznik a podstata detského výtvarného prejavu, štádiá vývoja myslenia a detského 
výtvarného prejavu podľa viacerých autorov. 

3. Obdobie bezobsahových a obsahových čmáraníc, spontánnej obsahovej detskej 
kresby - – možnosti poznávania a rozvíjanie. 

4. Obrat k napodobňovaniu optickej podoby, straty záujmu o výtvarný prejav – možnosti 
poznávania a rozvíjanie. 



5. Charakteristické znaky detského výtvarného prejavu – poznávanie v detskej tvorby, 
známe typológie detskej tvorby 

6. Zobrazenie ľudskej postavy, rodiny a priestoru – diferencie, spôsoby zobrazovania. 
7. Fylogenéza umenia a ontogenéza detského výtvarného prejavu, symbol v detskom 

výtvarnom prejave 
8. Funkcia symbolických foriem v detskom výtvarnom prejave. Miesto symbolu 

v morfológii detskej kresby. Klasifikácia symbolov používaných dieťaťom. Archetyp, 
mýtus, rozprávka a detská výtvarná práca.  

9. Detský výtvarný prejav (produkt) ako zdroj poznávania (sebapoznávania) dieťaťa. 
Interpretácia v rovine pedagogickej  a psychologickej. Diagnostické možnosti 
detského výtvarného prejavu. 

10. Rozvoj tvorivosti a detský výtvarný prejav 
11. – 12. Kazuistika sa možnosť poznávania detského výtvarného prejavu. 
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