
 

 

 

   

 

 

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: M-VU-de029 Názov predmetu: Tvorba vizuálnych prezentácii 

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

Počet kreditov: 2 kredity  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1-2.  

Stupeň štúdia: II.  

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% priebežného hodnotenia 
Študent absolvuje stáž na vybranej cvičnej škole v požadovanom rozsahu. Zo stáže študent spracuje 
portfólio reflexií doplnené fotografickou dokumentáciou. 
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: 100/0 

Výsledky vzdelávania:  
Študent po absolvovaní predmetu: 
- pozná viaceré formy vizuálnej prezentácie žiackeho výtvarného diela 
- na základe získaných informácii a skúseností dokáže naplánovať a riadiť výchovno-vzdelávací proces 
na výtvarnej výchove vedúci k vizuálnej prezentácii v priestoroch triedy alebo celej školy 
- pozná možnosti vizuálnej prezentácie na dosiahnutie pedagogických cieľov 

Stručná osnova predmetu:  
Predmet sa zameriava na rozvoj zručností budúceho učiteľa v oblasti realizácie vizuálnej prezentácie 
žiackeho výtvarného diela. Študenti sa oboznámia s rôznymi formami vizuálnych prezentácii ako 
napríklad výtvarné portfólio, digitálna prezentácia či výstava žiackej výtvarnej tvorby. Pri jednotlivých 
formách vizuálnych prezentácii budú študenti prevedení procesmi ich realizácie od prípravy, výberu, 
adjustácie až po  realizáciu zvolenej formy.  

Odporúčaná literatúra: 
BERGEROVÁ, X., DRAHOŠ, A., KMEŤ,M. 2019. O výtvarnej výchove. Bratislava : Univerzita Komenského 



 

 

v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-223-4757-0 
HASHIMOTO, A. a CLAYTON, M. 2009. Velká kniha digitální grafiky a designu. Brno: Computer press, 
2009 
RUSNÁKOVÁ, K. 2005. V toku pohyblivých obrazov. Bratislava: VŠVU, 2005.  
RUSNÁKOVÁ, K. 2006. História a teória mediálneho umenia na Slovensku. Bratislava: VŠVU, 2006. 
ZUBAĽ, I. 1999. Encyklopédia obrazu : Ako rozumieť obrazu. 1999. Bratislava: LINEA, a.s., 

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., Mgr. Miloš Kmeť, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 

Schválil: doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD. 

 
 

 


