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NABÍDKA CELOŽIVOTNÍHO STUDIA

Chcete si rozšířit aprobaci o předmět 
výtvarná výchova nebo získat kvalifi-
kaci pro učitelství na vyšším stupni ZŠ 
nebo na SŠ? 

Přihlaste se do některého z programů za-
měřených na rozšíření aprobace a kvali-
fikace učitelské profese.

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům 
u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy 
nejdou.“

Jan Ámos Komenský

Mapa stránek Homepage > Studium > 
Celý život vzdělávat se

V dokumentech ke stažení naleznete:

Otázky ke zkouškám / formuláře / informace...

CŽV – Otázky ke SZZk z VV pro ZŠ (Rozšíření učitelské kva-
lifikace o další aprobační předmět, učitelství VV pro ZŠ, 
3leté st. Rozšíření učitelské kvalifikace – učitelství oboru 
specializace 2. st. ZŠ, 2leté st.)

CŽV – Otázky ke SZZk z VV pro SŠ (Rozšíření učitelské kva-
lifikace o další aprobační předmět, učitelství VV pro SŠ)

CŽV – Otázky ke SZZk z didaktiky VV pro magisterské stu-
dium 1leté pro SŠ

Informace o podmínkách přijetí ke studiu najdete na in-
ternetové adrese:
http://www.ped.muni.cz/studium/celozivotni-vzdela-
vani/pro-zajemce-o-czv/

Přihlášky na akademický rok 2013 — 2014 jsou přijímá-
ny vždy od počátku stávajícího akademického roku 
(září 2013) do konce letního semestru (květen 2014)

Adresa
Katedra výtvarné výchovy PdF MU
Poříčí 7
Brno
603 00

Tel.: +420 549 49 3269
E-mail: kafonkova@ped.muni.cz

Tel.: +420 549 49 3101
E-mail: babyradova@ped.muni.cz



Katedra výtvarné výchovy Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity nabízí celoži-
votní studium oboru učitelství výtvarné vý-
chovy pro základní a střední školy v těchto 
rozšiřujících programech

▲   Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační 
předmět (DAP) 2. stupně základní školy
Výtvarná výchova pro ZŠ

▲   Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační 
předmět pro střední školy
Výtvarná výchova pro SŠ

▲   Rozšíření učitelské kvalifikace – učitelství oborů 
pro střední školy (SŠ)
Výtvarná výchova pro SŠ

▲   Rozšíření učitelské kvalifikace – učitelství oboru 
2. stupně základní školy (z 1. na 2. stupeň)
Výtvarná výchova pro ZŠ

Charakter studia

Studium je dle typu náročnosti rozšíření aprobace buď 
jednoleté, nebo dvouleté. Odborný tým specializova-
ných vysokoškolských učitelů nabízí uchazečům kon-
centrovanou výuku zaměřenou na seznámení s aktu-
álními tendencemi v oborech výtvarná pedagogika 
a dějiny umění, dále konzultativní výuku v praktických 
disciplínách jako jsou kresba a grafika, malba, prosto-
rové vytváření, grafický design a nová média. Studenti 
mohou využívat ke svému vzdělání nejen modernizova-
né ateliéry, ale také fakultní knihovnu a další služby fa-
kulty. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. 
Absolutorium zvolené specializace výuky zaručuje stu-
dentům plné kvalifikační předpoklady pro vykonávání 
pedagogické praxe na úrovni požadované zaměstna-
vatelem. Absolutorium studia je také předpokladem 
splnění podmínek pro postup v kariérním řádu.

Disciplíny rozšiřujícího studia

►   Teorie umění
►   Interpretace uměleckého díla
►   Dějiny umění
►   Didaktika
►   Intermediální výukové modely
►   Alternativní didaktické přístupy se zaměřením
      na arteterapii
►   Experimentální kresba
►   Malba
►   Prostorová a akční tvorba
►   Základy fotografické tvorby
►   Ateliéry dle vlastního zaměření

Výuka v těchto disciplínách vychází z inovace umělec-
ko-pedagogických přístupů a z nejnovějších poznatků 
v oblasti teorie a praxe výtvarné pedagogiky. Katedra 
výtvarné výchovy a fakultní knihkupectví poskytují stu-
dujícím aktuální odbornou literaturu.


