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Cíle předmětu (anotace):
Student je seznámen s jednotlivými přístupy zprostředkování výtvarné tvorby a vyučování výtvarné 
výchovy, pozicí oboru a nárocích na osobnost zprostředkovatele. Na základě studia teorií výtvar-
né výchovy definuje konkrétní pedagogické postupy, přístupy a metody a jejich aplikaci v rámci 
vyučování výtvarné výchovy. Současně se sledováním soudobého výtvarného vývoje odkazuje 
k historickým kontextům a souvislostem. Seznamuje se s východisky přípravy výtvarného úkolu, 
nejen s oblastí umění, ale také s oblastí vizuálních studií a s obrazy různé mediální provenience.

Obsah seminářů:
V průběhu seminářů budou studenti prostřednictvím přednášek, samostatné práce, čtení textů 
a skupinové diskuze seznámeni s tématy: 
 1. Proměny pohledu na zprostředkování a vyučování výtvarné tvorby
 2. Historie výtvarné výchovy a její reflexe
 3. Stěžejní osobnosti teorie a didaktiky výtvarné výchovy v Čechách a ve světě
 4. Současná situace ve zprostředkování výtvarné tvorby a vyučování výtvarné výchovy
 5. Výtvarná výchova a vzdělávací oblast Umění a kultura
 6.  Možnosti zprostředkování uměleckého díla
 7. Interpretace uměleckého díla
 8. Vizuální gramotnost
 9. Tvorba, tvořivost, její iniciace a podmíněnost
 10. Osobnost pedagoga výtvarné výchovy a její předpoklady

Požadavky pro udělení zápočtu:
 >  aktivní účast a práce v hodinách (tolerovány jsou 2 absence)
 >  čtení zadaných textů a aktivní příprava na hodiny
 > seminární práce v podobě interpretace zvoleného uměleckého díla (viz níže) – termín pro  

 odevzdání práce: 4. 9. 2021, termín pro poslední úpravy práce na základě komentářů  
 vyučujícího k odevzdané práci: 15. 9. 2021

 >  úspěšné absolvování zápočtového testu (KVV/7024) / písemné zkoušky (KVV/7127)  
 z témat a textů diskutovaných v průběhu seminářů 
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STRUKTURA SEMINÁRNÍ PRÁCE
V rámci semináře student interpretuje umělecké dílo dle svého výběru, jehož interpretaci ode-
vzdá v textové podobě, která byla předem konzultována v průběhu semináře nebo konzultačních 
hodin. Při interpretaci student vychází z informací ze semináře a čtených textů – především z textu: 
JUREČKOVÁ, Veronika. Umění pro život – kriticky myslet o umění.

Součástí seminární práce je: 
Jméno studenta, studijní obor, ročník, název předmětu, jméno vyučujícího 
Název vybraného díla, autor, rok, technika, rozměr (případně umístění)
Reprodukce díla + citace zdroje (viz níže)
Interpretace díla strukturovaná do vět. Student uplatňujte postup interpretace, který byl společně 
reflektován v rámci semináře a vychází ze tří zdrojů: 1) samotné umělecké dílo (co vidíme, jak je 
dílo vytvořeno a co to znamená) a jeho autor (kontext života a další tvorby autora, umělecko-his-
torický kontext), 2) vlastní vnímání, názory a postřehy, 3) interpretace znalců (teoretiků, kunsthis-
toriků, kurátorů, … = citovat zdroje!) – pro tuto část interpretace student využije alespoň 2 knižní 
zdroje + relevantní a ověřené zdroje internetové.

Ke všem použitým zdrojům (informace, obrazové přílohy) jsou náležitě uvedeny citace dle 
citační normy ČSN ISO 690 (Doporučený web: www.citace.com).

Jak citovat reprodukce uměleckého díla (tučně vyznačené informace jsou, pokud jsou známy, 
povinné):  
V případě, že se jedná o reprodukci z knihy/katalogu/webu:



Jméno tvůrce. Název díla: podnázev [Alternativní název][Druh nosiče]. In: Jméno tvůrce mateř-
ského dokumentu. Název mateřského dokumentu: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůr-
ce mateřského dokumentu. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Číslování svazku 
obsahující dílo, Rozsah stran díla, Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky.
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ce GASK – Galerie Středočeského kraje. Kutná Hora: GASK – Galerie Středočeského kraje, 2014, 
s. 81. ISBN 978-80-7056-185-0.
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[cit. 2020-10-04]. Dostupné z: http://sbirky.gask.cz/apps/#search

V případě, že se jedná o Vaši vlastní fotografii, pořízenou na výstavě:
Jméno tvůrce. Název díla: podnázev [Alternativní název][Druh nosiče]. Další tvůrce. Místo ulo-
žení. Lokace. 
Příklad: 
FILLA, Emil. Kůň drásaný lvem [olej na plátně]. Kutná Hora: Galerie Středočeského kraje. Stálá 
expozice Stavy mysli / Za obrazem.


