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Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 
Študijný program: Výtvarná edukácia (VU), Výtvarná edukácia v kombinácii (VJ)  
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Kontakt: 
Mgr. Miroslava Repiská, PhD. 
Katedra výtvarnej výchovy, Šoltésovej ul., miestnosť Š – 125 
mail: repiska@fedu.uniba.sk 
Konzultačné hodiny: Piatok: 9:30 - 11:30 hod.  
Konzultačné hodiny prebiehajú cez e-mail a cez MS Teams, termín si je potrebné vopred 
dohodnúť.

Gestor kurzu: 
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Zabezpečuje: 
Mgr. Miroslava Repiská, PhD. 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
Semester ZS 
Šk. r. 2021/2022

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
Seminár   
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:   2 
Predmet ukončený hodnotením         

Počet kredi-
tov: 

      3

Podmieňujúce predmety: 

"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2021/22 sa z 
dôvodu Covid-19 realizuje hybridne (dištančne/prezenčne)."  
 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: priebežné 40 % a záverečné 60% 
Študent nesmie chýbať na výučbe (zahŕňa aj možnú dištančnú formu) viac ako 3 krát. Inak 
je automaticky hodnotený FX v záverečnom hodnotení.  
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.  

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): Predmet je priebežne hod-
notený úlohami za samostatnú a skupinovú prácu, 22.10., 29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 
26.11. 2021 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): Prezentácia a obhajoba se-
mestrálnej práce

mailto:repiska@fedu.uniba.sk


Cieľ predmetu: 
Predmet je zameraný na koncipovanie výtvarných projektov s dôrazom na súčasné ume-
nie a kultúru, ako aj na ďalšie oblasti vzdelávania. Študent je výtvarnými projektmi vedený 
k orientácii sa v aktuálnych problémoch výtvarnej pedagogiky  
Študent po absolvovaní predmetu:  
- má poznatky o teoretických súvislostiach výtvarnej edukácie v projektovom vyučovaní, 
- vie analyzovať, posudzovať a implementovať prvky projektových metód do výtvarnej 
edukácie,  
- vie vytvoriť výtvarný projekt. 

Študenti sa budú s pedagógom stretávať cez MS Teams každý piatok 12:00 - 13:30 hod. 

Témy týždenných vyučovacích jednotiek: 

1. Koncipovanie výtvarných projektov s dôrazom na súčasné umenie a kultúru. Teoretické 
základy pedagogickej problematiky výtvarných projektov. Príprava – forma a obsah. Pro-
jektové vyučovanie 
2. Historické základy projektového vyučovania 
3. Ukážky výtvarných projektov. Koncept, plánovanie, podpora a realizácia. Rozvoj 
cieľových kompetencií vo výtvarných projektoch. 
4. Definovanie teoretického alebo praktického problému pri výtvarnom projekte. 
Stanovenie cieľov výtvarných projektov. 
5. Portfólio k výtvarnému projektu. Učiteľ a žiak v projektovom vyučovaní 
6. Metakognitívne zručnosti vo výtvarných projektoch. 
7. Hodnotenie – návrh spôsobu prezentácie a hodnotenia. 
8. Štúdium odporúčaných materiálov súvisiacich s témou výtvarnej výchovy a projektov. 
9. Príprava portfólia s vlastným výtvarným projektom. 
10. Vytvorenie databázy príprav k téme výtvarný projekt. 
11. Prezentácia a hodnotenie.
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