
ŠTÁTNICOVÉ OTÁZKY Z DIDAKTIKY A TEÓRIE VYUČOVANIA 

VÝTVARNEJ VÝCHOVY 

 

1. Didaktika výtvarnej výchovy. Didaktika v súvislosti s výtvarným vzdelávaním, 

výchovno-vzdelávacie ciele a obsah výtvarného vzdelávania, formy vyučovania, základná 

terminológia.                                                                                                                    

Podnety z výtvarného umenia -akčné umenie, event, environment. Inšpiračné východiská 

pre VV a ich didaktické spracovanie na príkladoch. 

 

2. Výtvarná výchova a jej kompetencie. Výchova umením a výchova k umeniu. 
Problematika sprostredkovania výtvarného umenia, druhy a metódy interpretácie 

výtvarného diela. Umelecké dielo a výtvarný prejav ako forma komunikáte. 

 Podnety z výtvarného umenia - geometrická abstrakcia, letrizmus, nová geomeria, op-art. 

Inšpiračné východiská pre VV a ich didaktické spracovanie na príkladoch.  

 

3. Tvorivosť, tvorivý proces, tvorivý produkt.  

Podnety z výtvarného umenia - procesuálne umenie, dokumentácia, výtvarná 

interpretácia, citácia, apropriacia. Inšpiračné východiská pre VV a ich didaktické 

spracovanie na príkladoch.  

 

4. Motivácia a hodnotenie žiaka na hodinách výtvarnej výchovy. Osobnosť učiteľa 

výtvarnej výchovy. Kritériá hodnotenia vo výtvarnej výchove. Formy a fázy hodnotenia. 

Súvislosť motivácie a hodnotenia. 

Podnety z výtvarného umenia -abstraktný expresionizmus, informel, imaginativne umenie, 

imag. fotografia, inscenovaná fotografia. Inšpiračné východiská pre VV a ich didaktické 

spracovanie na príkladoch.  

 

5. Ontogenetický prejav a vývin výtvarného prejavu dieťaťa predškolského, mladšieho 

školského veku (do 10 rokov) a staršieho školského veku (10-18). Detský výtvarný 

prejav, špecifiká a charakteristické znaky. 

Podnety z výtvarného umenia - autorská technika, objekt, autor. kniha, nová figurácia, 

nový realizmus. Inšpiračné východiská pre VV a ich didaktické spracovanie na 

príkladoch.  

 

6. Problematika medzipredmetových vzťahov v súvislosti s výtvarnou výchovou. 

Možnosti projektového a problémového vyučovania. 

Podnety z výtvarného umenia - body art, živá plastika. Inšpiračné východiská pre VV a ich 

didaktické spracovanie na príkladoch.  

 

7. Galerijná a múzejná edukácia v rámci hodín výtvarnej výchovy. Didaktické pomôcky, 

možnosti, metódy, formy. Vizuálna komunikácia a komunikácia výtvarným dielom. 

Podnety z výtvarného umenia - readymade, junk art, arte povera, site specific art, mäkká 

plastika. Inšpiračné východiská pre VV a ich didaktické spracovanie na príkladoch.  

 

8. Plánovanie a príprava hodín výtvarnej výchovy ZŠ, ZUŠ. ŠVP ako východisko pre 

obsah vzdelávania. Inšpiračné východiská, funkcia námetu, motivácia, výtvarné 

vyjadrovacie prostriedky, druhy a konkrétne podoby výtvarnej činnosti, výtvarne úlohy = 

výtvarny problém. Príprava na vyučovanie, výtvarné zadanie a jeho súčasti. 

Podnety z výtvarného umenia - konceptuálne umenie, inštalácia, neokoncept. umenie.. 

Inšpiračné východiská pre VV a ich didaktické spracovanie na príkladoch.  



 

 

9. Výtvarné techniky a postupy pri arteterapii v súvislosti s výtvarným prejavom 

u jedincov s poruchou osobnosti. Pojem artefiletika sloboda vo výchove. Artefiletický 

model vyučovania. Výtvarná tvorba ako prostriedok, cez ktorý objavujeme svoj vnútorný 

psychologický priestor. 

     Podnety z výtvarného umenia - land art, earth work. Inšpiračné východiská pre VV a ich  

didaktické spracovanie na príkladoch.  

 

10. Výtvarná výchova a formovanie osobnosti dieťaťa. Stratégie a metódy rozvoja 

osobnosti. Druhy tvorivých výtvarných cvičení. 

Podnety z výtvarného umenia - svetelné umenie, kinetické umenie, mobil, video umenie. 

Inšpiračné východiská pre VV a ich didaktické spracovanie na príkladoch.  
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