
Sylabus ku kurzu 
 
Kód: M-VJ-de009 
M-VU-de008 

Názov: Výtvarná pedagogika 2 

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. 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,    
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 24 
Týždenný:   1 P/  1 S/            

Počet 
kreditov: 
 
      3 

Podmieňujúce predmety: Výtvarná pedagogika 1 
 
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 50%/50% 
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): priebežné úlohy v moodle 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): záverečná práca, výtvarný projekt – 
prezentácia. 
VJ - predmet je ukončený skúškou, ktorá pozostáva zo šiestich priebežných zadaní, zo semestrálnej 
práce v rozsahu 10 strán a rozpravy na zadanú tému.  
VU - predmet je ukončený skúškou, ktorá pozostáva zo štyroch  priebežných zadaní, zo semestrálnej 
práce v rozsahu osem strán a rozpravy na zadanú tému.  
 
"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2021/22 sa z dôvodu 
Covid-19 realizuje hybridne (dištančne/prezenčne)." 
Cieľ predmetu: 
Kurz rozvíja schopnosť kontextového myslenia pri práci s jednou témou v širšom časovom rámci. 
Využíva rôzne filozofické prístupy, rešpektujúc cestu od výtvarnej skúsenosti dieťaťa k hlbšiemu 
vizuálnemu poznaniu.  
 
Témy jednotlivých stretnutí:  

1. Výtvarná výchova a jej postavenie v rámci ZUŠ 
- výtvarná výchova v kurikule ZUŠ 
- obsah  v jednotlivých ročníkoch  
- ciele výtvarného vzdelávania ZUŠ 
- rozdiely medzi výtvarnou výchovou v ZUŠ a ZŠ 

2.-3. Filozofia vzdelávania a jej projekcia v školskej  výtvarnej výchove 



- konštruktivistický, humanistický, personalistický filozofický prístup vo výtvarnej 
výchovy 

4. Vizualita a vizuálna gramotnosť  
- charakteristika vizuality 
- vizuálna gramotnosť a jej charakteristiky 

5. Výtvarný projekt jednej témy 
- teoretická charakteristika projektu, projektovej metódy a výtvarného projektu, 
- stratégia tvorby výtvarného projektu 

6. – 7. Prepojenie teórie s praxou 
- stratégie realizácie projektov 

8.– 9 . Predstavenie vlastných projektov a projektových zámerov 
10. Hodnotenie študentských výstupov a práce počas semestra 
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