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Cíle předmětu (anotace):
Cílem předmětu je vybavit studenta vlastním náhledem a schopností kritické reflexe ve vztahu 
k soudobému českému oborovému diskursu výtvarné výchovy. Součástí předmětu je tvorba srov-
návacích studií výtvarné výchovy různých zemí. Studenti jsou seznamováni s evropskými vzdělá-
vacími cíli a podílem oboru na těchto cílech. Zahraniční výtvarná výchova je představována na 
základě deskripce kurikula různých zemí, ale také praktické výuky na školách.

Obsah seminářů:
V průběhu seminářů budou studenti prostřednictvím přednášek, samostatné práce, čtení a skupi-
nové diskuze nad odbornými texty seznámeni s tématy: 
 > Srovnávací pedagogika výtvarné výchovy
 > Současné kurikulární dokumenty v České republice a jejich implementace do praxe
 > Pedagogika umění německy mluvících zemí
 > Evropské kategorie oborového vzdělávání a česká výtvarná výchova.
 > Výtvarná výchova ve středoevropském a světovém kontextu

Požadavky pro udělení zkoušky:
 >  aktivní práce v hodinách (tolerovány jsou 2 absence)
 > čtení zadaných textů a aktivní příprava na hodiny
 > seminární práce zaměřená na vlastní komparaci Rámcového vzdělávacího programu 
  (pro odpovídající typ a stupeň vzdělávání) s vybraným zahraničním kurikulárním 
  dokumentem
 >  úspěšné absolvování ústní zkoušky – představení seminární práce kolokviální formou

Požadavky na semestrální práci:
 > rozsah práce: min. 5 normostran (tj. 9 000 znaků včetně mezer)
 > termíny zkoušky v podobě prezentace seminární práce: 1. 4. a 8. 4. 2021
  > termín pro poslední úpravy práce na základě komentářů vyučujícího k odevzdané práci:  

 13. 4. 2021 

STRUKTURA SEMINÁRNÍ PRÁCE
1.	 Popis	a	komparace	celkové	struktury	vzdělávacího	systému ČR a vybrané cizí země (jednot-

livé stupně vzdělávání, povinná školní docházka, forma a struktura kurikulárních dokumentů 
apod.) – informace můžete čerpat například z webu Eurydice 

2.	 Popis	a	komparace	struktury	a	obsahu	kurikulárních	dokumentů ČR a vybrané cizí země pro 
zvolený stupeň vzdělávání (jak jsou dokumenty strukturovány, jaký je jejich obsah, na co je 
kladem důraz apod.) 

3. Podrobnější	popis	a	komparace	sktruktury	a	obsahu	(části)	kurikulárního	dokumentu	zamě-
řeného	na	předmět	Výtvarná	výchova	(ČR)	a	na	jeho	ekvivalent	ve	vybrané	cizí	zemi (jak je 
tato část dokumentu strukturována, jak jsou označeny a formulovány výstupy a cíle, na co je 
kladen důraz, jaké je pojetí předmětu apod.)

4.	 Závěr shrnující hlavní výsledky komparace  
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