
Sylabus  
Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2021/22 sa z dôvodu 
Covid-19 môže realizovať kombinovanou metódou. 
Názov: Plošné výtvarné médiá  Kód: :  

Pdf.KPEP / B-PEPex245/16 S 
 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 
Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika 
Garant odboru: prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. 
Kontakt a konzultačné hodiny: streda: 13.30 – 15.30, online cez MS Teams (odporúčam konzultáciu 
dohodnúť deň vopred do 18.00 na okolicsanyiova@fedu.uniba.sk), po dohovore osobne. Budova na 
Šoltésovej, miestnosť S-13. 
Zabezpečuje: Mgr. art Natália Okolicsányiová, ArtD. 
Obdobie štúdia 
predmetu: 
Zimný semester 
Šk.r. 2021/2022 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
dištančná 

Počet 
kreditov: 
 
2 

Podmieňujúce predmety:  
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): áno  
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): áno,  
Kurz je ukončený hodnotením v prvých dvoch týždňoch po ukončení semestra s jedným termínom.  
Hodnotenie: aktivita a kreatívnosť na vyučovaní, splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie 
termínov ich prezentácie aj na priebežnom hodnotení.  
Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov za kurz 200 b max  
Klasifikácia:  
A 200-190 b 
B 179-160 b  
C 159-140 b  
D 139-120 b  
E 119-100 b  
FX 99-0 b  
 
Cieľ predmetu:  
Pochopenie a základné zvládnutie plošných výtvarných médií. Vedenie poslucháča k individuálnemu 
výtvarnému mysleniu jeho rozvoj v kontexte klasických výtvarných / estetických zásad a techník, ale 
aj súčasných tendencií v rámci zadanej výtvarnej úlohy a ich aplikácia do pedagogickej praxe. 
Praktické zadanie: Koláž  
 
Téma: Portrét 
 
Praktické zvládnutie a pochopenie kolážovej techniky v individuálnom, kreatívnom spracovaní na 
zadanú tému portrétu, formou súčasného vizuálneho jazyka s odkazom na klasické formy 
moderného umenia. 
 
Teoretické zadanie k téme: Esej 
Teoretické a písomné spracovanie poznatkov o plošných výtvarných technikách – ich sumarizácia 
a vyjadrovacie prostriedky vyberaných autorov pracujúcich v interdisciplinárnych plošných médiách. 
Práca by mala obsiahnuť a implementovať aj súčasné podoby kolážového zobrazovania. 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.  



 
Priebeh stretnutí: 
 

1. stretnutie: 
- prezentácia vybraných autorov zaoberajúcich sa problematikou kolážového znázornenia 
- úvodné slovo k pomôckam a časovému postupu práce 
- príprava 
- kreatívna individuálna tvorba 
 

2. stretnutie: 
- kreatívna individuálna tvorba 
- priebežné konzultácie 
- hodnotenie 

 
Pomôcky: 
Výkres A2, rôzne útržky materiálov (papier, alobal, kartón, krepový papier, noviny, individuálne 
pripravené podklady...), lepidlo, nožnice, lepiaca páska, farby, štetce... 
 
Odporúčaná literatúra: 
Kentová, S: Kompozícia. Bratislava: Perfekt 1996. 
Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah 1996. 
Weltonová, J: Ako vnímať obrazy. Bratislava: Perfekt 1995. 
Cikánová, K.: Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum 1995. 
Godfrey, T.: Painting Today, Phaidon, 2009, ISBN 978-0-7148-4631-6. 
Breuvart, V. (ed.): Vitamin P: New Perspectives in Painting. London : Phaidon, 2002. ISBN 0-7148-
4246-X. 
Peio Aguirre, Negar Azimi: Vitamin P2: New Perspectives in Painting, Phaidon. 
Dempseyová, E.: Umělecké styly, školy, hnutí, Slovart 2002. ISBN 80-7209-402-5. 
Smith R.,: Encyklopedie výtvarných technik a materiálu, Bratislava, Slovart,2000, ISBN 80-7209-245-
6. 
Edward Lucie-Smith: Art Today, Slovart, 1996, ISBN-13: 978-0714838885.  
Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef: Art of the 20th Century, Taschen, 2000. ISBN 3-8228-
5907-9.  
Geržová, J.: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia, Kruh 
súčasného umenia Profil, 1999. ISBN 8096828304 9788096828302. 
Časopisy (prehľad): Profil, FlashArt, Art&Antiques, Vlna, Glosolália atď... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


