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Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester ZS 

Šk. r. 2021/2022 

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

Týždenný:  2 hodiny 
 

 

Počet 

kreditov: 

2/4  

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: 
Podmienky na absolvovanie predmetu (2 kredity): 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.  
 
Podmienky na absolvovanie predmetu (4 kredity): Predmet je ukončený skúškou, ktorá pozostáva 
z písomného návrhu vlastnej arteterapeutickej techniky podľa zadania pedagóga, ďalej z písomnej 
reflexie vlastného arteterapeutického procesu  na konci semestra a priebežne odovzdávaných 
výtvarných prác vypracovaných na zadané témy počas seminárov.  
 
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 
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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. Špecifiká arteterapie  
2. Pripravené prostredie a jeho význam; materiály v arteterapii 

3. Terapeutický vzťah a osobnosť terapeuta, kompetencie arteterapeuta 

4. Arteterapia s deťmi – špecifiká 

5. Artefiletika 

6. Arteterapia s deťmi s poruchou autistického spektra 

7. Arteterapia s dospelými: rôzne cieľové skupiny a špecifiká práce s nimi 

8. Formy arteterapie (skupinová vs. individuálna) 

9. Trojdimenzionálny výtvarný  prejav v arteterapii 
10. Súčasné trendy v arteterapii 

 
Priebeh jednotlivých stretnutí dištančne: Študenti sa budú s pedagógom stretávať cez MS Teams 
každú stredu od 18:00 - 19:30 v schôdzi, ktorú pedagóg vytvorí v MS Teams s názvom Základy 
arteterapie. ZS 2021.  
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