
 

 

 

   

 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
* Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
 
 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická 

Kód predmetu: BC-VJ-pr016 Názov predmetu: Didaktika výtvarnej výchovy 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: prednáška, seminár, prax 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 39 hodín + 10h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  

Počet kreditov: 4 kredity + 2 inovovaná prax 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: I. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Predmet je ukončený skúškou, ktorá pozostáva z písomného testu, semestrálnej práce a rozpravy na 
zadanú tému. Študent odovzdáva portfólio s reflexiou s náčuvovej praxe na primárnom stupni 
vzdelávania. študenti toto portfólio vypracovávajú individuálne.  
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 0/100 

Výsledky vzdelávania:  
Študent po absolvovaní predmetu: 
- pozná a chápe základné teoretické aspekty detského výtvarného prejavu aj v historickom kontexte, 
- má základné relevantné poznatky o výtvarnom vyjadrovaní detí a mládeže v širšom filozofickom a 
psychologickom kontexte a v kontexte súčasnej doby, 
- pozná pedagogicko-diagnostický proces výtvarného vyjadrovania detí a mládeže v nadväznosti na 
profesionálne kompetencie výtvarného pedagóga, 
- má skúsenosti z náčuvovej praxe na výtvarnej výchove v primárnom stupni vzdelávania 

Stručná osnova predmetu:  
Predmet je zameraný na získanie vedomostí o ontogenéze detského výtvarného prejavu v súvislosti 
s fylogenézou umenia. Študent získa prehľad o symbolických formách v detskom výtvarnom prejave, 
využití pedagogickej diagnostiky v poznávaní výtvarného prejavu detí a mládeže. Nadobudne 
teoretické vedomosti o tvorivosti a jej aplikácii vo výtvarnom prejave detí a mládeže. Semináre budú 



 

 

zamerané na tvorbu a využitie kazuistík ako možnosti poznávania detského výtvarného prejavu. V 
rámci pedagogickej praxe si študent overí získané poznatky v edukačnej prax. Náčuvová prax je 
realizovaná na výtvarnej výchove v primárnom vzdelávaní. 

Odporúčaná literatúra: 
BABYRÁDOVÁ, H. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1999. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 
PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B. 1997.  Psychológia dieťaťa. Bratislava: SOFA 1997. 
VALACHOVÁ, D. 2005. Výtvarný prejav detí z multikultúrneho prostredia. Bratislava: 
Psychodiagnostika, a. s. BA, 2005. 
VALACHOVÁ D. 2009. Povedzme to farbami: multikultúrna výchova a jej možnosti vo výtvarnej 
výchove. Brno: Tribun EU, 2009. 
VALACHOVÁ, D. 2010. Výtvarná edukácia v predprimárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. 
Bratislava: UK, 2010. 
ZELINA, M. 1996.  Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: IRIS, 1996. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský a český jazyk 

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 
 

Vyučujúci: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. (prednáška, seminár, prax), Mgr. Miloš Kmeť, 
PhD. (seminár, prax)  

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 

Schválil: : prof. PaedDr. akad. soch. Jaroslava Šicková, PhD. 

 
 

 


