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Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester ZS 

Šk. r. 2021/2022 

Forma výučby : seminár 

 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 

Týždenný:  3  hodiny  

Max. počet absencií - 3 

 

Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom 

semestri AR 2021/22 sa z dôvodu Covid-19 realizuje hybridne 

(dištančne/prezenčne). 

 

Počet 

kreditov: 

 

3 

Podmieňujúce predmety:  

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie  

 

Priebežné hodnotenie : priebežné cvičenia– 6.- 7.  týždeň 
                                        seminárna práca – priebežne počas semestra 
                                        vypracovanie explikácie – 3. týždeň 
                                        hodnotenie rozpracovanosti práce – 6. týždeň 
 
                                         

 

Záverečné hodnotenie - prezentácia a obhajoba semestrálnej práce v printovej podobe  
                                                 a analytická rozprava k dejinám fotografie   40 b 
 

Aktivita a kreatívnosť na vyučovaní 10 b 

Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie na priebežné 
hodnotenie : seminárna práca 20 b 
 vypracovanie explikácie a hodnotenie rozpracovanosti práce 30 b 
 

Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov za kurz       100 b max 

 

Klasifikácia: 

A 91-100 b 
 B  81 -90 b 
C  81 - 90 b 



D  61 - 70 b 
 E  51 - 60 b 
 FX 0 - 50 b             

Ukončenie kurzu je hodnotením v prvých dvoch týždňoch po ukončení semestra s jedným 

termínom 

Cieľ predmetu:  
Študent  po absolvovaní predmetu: 
- pozná a chápe teoretické  aspekty fotografickej tvorby, 
- má poznatky o aktuálnych tendenciách fotografie, 
- vie vytvoriť samostatný projekt na základe svojej koncepcie s použitím vhodnej 
formy fotografického média. 
Nadobudne schopnosť vystavať svoj vizuálny projekt, od konceptu až po finalizáciu, 
s použitím tej najvhodnejšej techniky a technológie, s dôrazom na obsahovú výpoveď. 
 

Témy jednotlivých stretnutí:  
 
1. – 3. týždeň 
Úvod do problematiky, zoznámenie sa so súčasnými tendenciami v rôznych fotografických 
žánroch. Zadanie  seminárnych prác. 
Konzultácie k výberu samostatného projektu. 
4. – 6. týždeň 
Konzultácie k rozpracovaným projektom, diskusie k predneseným seminárnym prácam. 
7. – 10. týždeň 
Konzultácie k rozpracovaným projektom, diskusie k predneseným seminárnym prácam. 
11. – 12. týždeň 
Konzultácie záverečnej práce, finalizácia, príprava na prezentáciu. 
13. týždeň 
Záverečné hodnotenie 
 
priebežné cvičenia:  reportáž z konkrétnej udalosti 
                                    15 fotografií v elektronickej forme 
 
 
záverečná práca :  samostatný projekt (krajina, portrét, dokument, inscenovaná fotografia,  
                                reklama, móda),    
                                min.15 fotografií (digitál, analóg), formát  18x24,  15x20, adjustované na                      
                                kartónovom podklade ( formát A 1, resp. 100x70 ) 
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