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Cíle předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na rozvoj a prohloubení schopnosti orientovat se a kriticky reflektovat jak 
současné výtvarné dění, tak proměnu role a definice uměleckého díla v kulturně-historických 
souvislostech. Student získává základní znalosti, dovednosti a potřebnou orientaci v základních 
pojmech nezbytnou k zaujetí vlastního kritického postoje k výtvarnému dílu a současné umělec-
ké produkci. V průběhu semestru se studenti účastní aktuálně probíhajících výstav a aktivně se 
zapojují do jejich společné interpretace a hodnocení.

Obsah seminářů:
V průběhu seminářů budou studenti prostřednictvím přednášek, samostatné práce, čtení textů 
a skupinové diskuze seznámeni s tématy: 
 1.  Problematika hodnocení uměleckého díla a výtvarné tvorby
 2.  Umělecká a estetická hodnota výtvarného díla
 3.  Originál, reprodukce, parafráze výtvarného díla
 4.  Proměna role autora výtvarného díla 
 5.  Role diváka, participativní strategie současného umění
 6.  Role aktérů světa umění, role výtvarného pedagoga 
 7.  Umělecká kritika
 8.  Současné výstavní projekty a jejich kritická reflexe 

Požadavky pro udělení zkoušky:
 >  aktivní práce v hodinách (tolerovány jsou 2 neomluvené absence)
 >  čtení zadaných textů a aktivní příprava na hodiny
 >  seminární práce v podobě interpretace vybraného díla z výstavy Gamifikace 

 (23. 2. — 28. 8. 2022) v Galerii Hraničář (při interpretaci student využívá analytický kritický  
 přístup – viz text Jurečková, s. 45–49) – termín pro odevzdání seminární práce: 31. 3. 2022   
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