Ukončení magisterského studia

Magisterské studium se ukončuje úspěšným složením magisterské státní závěrečné zkoušky.
Ta se skládá ze dvou části:
- z obhajoby diplomové práce
- z ústní zkoušky oborových vědomostí.

  Student si vybere téma své práce u vedoucího učitele závěrečné práce přímou dohodou, nebo prostřednictvím IS podle algoritmu Studium-Rozpisy studentů-Přehled balíků s tématy/variantami na počátku 2. semestru mgr. studia a svou práci odevzdá vedoucímu závěrečné práce nejpozději do 20. dubna posledního semestru (viz pokyn děkana č. 3/2007)

V magisterském stupni studia prokazuje závěrečná práce schopnost studentovy samostatné odborné práce v oboru, tedy v případě výtvarné výchovy samostatné tvůrčí umělecké a umělecko pedagogické činnosti a s tím související teoretické reflexe. 

Student si může vybrat ze dvou forem diplomové práce:

a) umělecká (praktická) forma - student realizuje praktický výtvarný úkol jako uměleckou či umělecko pedagogickou realizaci z vybrané specializace: malba, volná kresba a grafika, grafický design a typografie, modelování a sochařství, užitá tvorba – knižní ilustrace, komiks a autorská kniha, keramika, módní návrh – šaty, šperky a doplňky, divadelní kostým a maska, scénický návrh, foto, video, web design, akční umění a multimédia, intermédia, zprostředkování umění atp. 

Praktická závěrečná práce se skládá ze dvou částí: z realizovaného uměleckého díla (děl), případně z uskutečněného inovativního autorského umělecko pedagogického projektu, 
a z doprovodné textové části (která splňuje všechny formální náležitosti předepsané pro závěrečné práce). Výtvarná (praktická) část má prokázat umělecký talent a schopnost samostatné tvůrčí umělecké nebo umělecko pedagogické práce. V textové části (zprávě) o rozsahu cca 40 stran (kromě příloh) student zpracuje teoretické téma související s výtvarným výkonem a text doplní přílohami i výmluvnou dokumentací části výtvarné (kresby, fotodokumentace apod.). Doprovodný text tematicky souvisí s praktickou prací a je především teoretickou reflexí například z oblasti teorie umění, dějin umění, výtvarných technologií nebo teorie vyučování, případně z bezprostředně souvisejícího oboru. Text může mít podobu teoretické studie (vymezení tématu, výzkumný cíl, metodologie, citace literatury, hlavní stať, závěry atd.), v odůvodněných případech i eseje (text koncipovaný jako osobní teoretická reflexe tvorby či zvolené tematiky s patřičnou mírou odborných i literárních kvalit a s kritickou reflexí odborné literatury). Ve výjimečných případech a po konzultaci s vedoucím práce může mít textová část i podobu autorského textu (originální osobní text s literárními uměleckými ambicemi či výtvarnými kvalitami, který může být autorskou uměleckou součástí praktického výtvarného výkonu). I v případě autorského umělecky koncipovaného textu však musí být v diplomové práci jako celku obsaženy výzkumné výsledky a teoretická reflexe zvolené problematiky přiměřeného rozsahu. 
K posouzení student odevzdá hotové výtvarné dílo (díla) a dva výtisky zprávy.
Výtvarné dílo zůstává majetkem studenta. Odebere si ho spolu s jedním výtiskem zprávy po vykonání státní závěrečné zkoušky. Druhý výtisk zprávy zůstává na katedře VV.

b) teoretická forma – student  vytvoří teoretickou práci z oblasti  teorie výtvarné výchovy, teorie oborové didaktiky či dějin nebo teorie  umění a jeho zprostředkování (případně s přesahem do interdisciplinárních vztahů k jiným oborům) podle nabízených témat nebo jejich modifikace dle dohody s vedoucím práce. Minimální rozsah teoretické práce je 60 stran textu, který je dle tématu doplněn obrazovou dokumentací, tabulkami, schématy a pod.
Při formulaci zadání a při zpracování zadané tematiky je třeba zachovat základní metodologická východiska daná příslušností k oboru výtvarná výchova. I když student zpracovává téma z oblasti teorie vyučování nebo historie výtvarné výchovy, z dějin nebo teorie umění, z výtvarné technologie či jiných oborů, vždy by měl na danou problematiku nahlížet z metodologické pozice výtvarné pedagogiky. U magisterské práce se předpokládá, že základní výzkum materiálu, experiment z terénu či kritická reflexe literatury nebo interpretace projevů výtvarného umění a výtvarné pedagogiky budou zpracovány s výrazným teoretickým zaměřením. A i když tematickým jádrem práce bude třeba problematika příbuzných oborů či osobitých oborů uměleckých, metodologie zpracování zvolené tematiky by měla být koncipována z pozic výtvarné pedagogiky.
Magisterská práce by měla být založena na výzkumu, který pro náležitém utřídění bude teoreticky vyhodnocen a jeho závěry budou začleněny do širších vědeckých souvislostí.

Po formální stránce má teoretická závěrečná práce nejčastěji podobu klasické teoretické studie s obvyklou vnitřní strukturou. Ve výjimečných případech po konzultaci s vedoucím práce může mít teoretická práce podobu eseje, případně i technologického pojednání, ovšem s uchopením teoretických souvislosti a s respektováním vědeckého přístupu. 

K posouzení student odevzdává práci v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno po vykonání státní závěrečné zkoušky obdrží zpět a druhé zůstává na katedře VV.


Požadavky a okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z oborů
Výtvarná výchova, Vizuální tvorba, Galerijní pedagogika

    Požadavky kladené na kandidáta při státní závěrečné zkoušce  vycházejí z cílů, které jsou vyjádřeny v profilu absolventa  vysokoškolského magisterského studia výtvarné výchovy a dalších výtvarných oborů: zde jsou formulovány  standardní tvůrčí schopnosti, vědomosti a pedagogické předpoklady nezbytné k dosažení způsobilosti pro práci učitele výtvarné výchovy. Státní závěrečná zkouška navazuje na vykonané dílčí zkoušky, na zkoušku bakalářskou a na práce vytvořené během studia podle požadavků učebních  plánů.
    Zkouška se koná formou ústního pohovoru a z jednoho oboru trvá zpravidla 30 min. Kandidát má v tematice, kterou si losem zvolí, prokázat mj. schopnost vymezit a utřídit základní pojmy, uvést v souvislostech hlavní problémové linie (události, díla, osobnosti aj.), své závěry kultivovaně v uceleném projevu přednést a s porozuměním odborně reagovat na doplňující otázky k tématu. 

    V každé otázce jsou obsaženy tři okruhy problematiky:
–	vývoj výtvarné kultury
–	interpretace výtvarného díla (k vylosovanému tématu obdrží kandidát reprodukci)
–	teorie vyučování výtvarné výchovy (resp. vizuální tvorby či galerijní pedagogiky)
     Kandidát má možnost věnovat se každému dílčímu okruhu samostatně nebo může pojmout odpověď celistvě a problematiku jednotlivých oborů sledovat ve vzájemných vztazích. Pořadí, v jakém jednotlivé otázky uvede, závisí na jeho přístupu. Podstatné je, aby základní tematika ze všech tří okruhů zadané otázky byla v odpovědi vyváženě postižena, a aby kandidát prokázal, že je schopen osvojené vědomosti účinně a tvořivě pedagogicky uplatnit. 

Pro interpretaci  výtvarného  díla  lze doporučit zaměření na následující hlediska:

	Určení díla podle oboru a druhu (žánru) a historického kontextu.

Základní charakteristika kompoziční a obecně formální výstavby.
Technologická stránka díla - otázka použitého tvůrčího postupu, materiálu, techniky.
Základní myšlenková analýza díla - souvislosti s dobovým myšlením, se stylovými a názorovými tendencemi, dobovým vkusem  apod	
.

Uchazeč může interpretaci reprodukovaného díla strukturovat i podle jiných ucelených kritérií
a účelově tematicky ji začlenit do výkladu o vylosovaném tematickém okruhu.



Tematické okruhy a otázky ke státní závěrečné  zkoušce z oboru výtvarná výchova

A.  Teorie a dějiny výtvarného umění
B.  Teorie vyučování

l. a) Pravěké umění jako poznávací a mytologický proces. Charakteristické rysy nejstarších projevů umění (nálezy na Moravě).
    b) Analogie mezi ontogenezí a fylogenenezí výtvarného projevu. Umění prehistorických   
         kultur a přírodních národů jako zdroj inspirace didaktiky výtvarné výchovy.  

2. a) Základní charakteristika a časové určení vývoje pravěkého  umění a významná světová    centra jeho nálezů.
b) Charakteristika fází  ontogenetického vývoje výtvarného projevu, specifika didaktických přístupů ve výtvarné výchově k jednotlivým věkovým skupinám.

3. a) Krátkodobé a dlouhodobé trvání hodnot umění starověku - přínos umění starého Egypta.
    b) Spontaneita, expresivita a výtvarné myšlení ve výtvarném projevu dítěte, pubescenta a adolescenta. Příklady chápání těchto pojmů v historii a současnosti výtvarné výchovy. 

4. a) Umění řecké antiky jako dlouhodobě vlivný základ rozvoje evropské výtvarné kultury.
b) Typologie výtvarného projevu v dílech klasiků teorie výtvarné pedagogiky. Současné pojetí výtvarných typů ve výtvarné pedagogice a v umění.  

5. a) Osobité hodnoty římské antiky a její návaznost na řecké umění.
    b) Symbol, archetyp a mýtus ve výtvarném projevu dětí a mládeže. Mytologické náměty 
        výtvarné tvorby jako prostředek psychologizace výtvarné výchovy. 

6. a) Mýtus, poznání a politika v křesťanském umění od počátků po  evropský středověk (raně křesťanské umění a byzantské umění).
    b) Motivace výtvarné činnosti na základní škole, na střední škole a v zájmových 
        institucích (výrazová hra, slovní invence, hudba, animace, pedagogika iniciace,     
        synestetická etuda v motivaci tvorby).

7. a) Vztah hospodářského, politického a uměleckého vývoje v období rozmachu křesťanského umění (románské umění v Evropě i u nás).
    b) Interpretace výtvarné práce, psychodiagnostická funkce výtvarného projevu dítěte   
        (rozdíl mezi diagnostickými testy a interpretací). Formy sebereflexe a hodnocení
         výtvarného projevu.

8. a) Koncentrace kultury i moci v křesťanských centrech vrcholného středověku (umění gotiky v Evropě i u nás se zaměřením na architekturu a sochařství).
b) Námět ve výtvarné výchově (náměty k individuální a skupinové výtvarné činnosti,  kontextualizace námětu vzhledem k rámcovým vzdělávacím programům, příklady námětů výtvarných projektů).

  9. a) Charakteristika a nejvýznamnější hodnoty českého malířství vrcholného středověku a  
          jeho souvislosti s malířstvím světovým.
 b) Prezentace dětské a studentské výtvarné práce dítěte (klasické a soudobé formy výstav a doprovodných programů k výstavám, environmentální formy prezentace plošné, prostorové či konceptuální práce – příklady). 

10. a) Renesance - zásadní zlom nebo pokračování příběhu? Osobnosti italského umění v architektuře a sochařství.
 b) Metodická řada a výtvarný projekt (výtvarné myšlení, smysl projektování výtvarných činností, jednotlivé druhy a modely výtvarných projektů).

11. a) Dialog světské a náboženské tematiky v tvorbě italských malířů 15. a počátku 16. stol. 
 b) Průkopníci nového poselství výchovy výtvarnou tvorbou, hnutí za uměleckou výchovu 
     v českých zemích, experimentální pedagogika, dětský expresionismus. Psychologická 
     didaktika a počátky empirického výzkumu ve výtvarné výchově.

12.a) Svár profánních a sakrálních hodnot v renesančním umění zaalpských zemí   (architektura, malířství,  sochařství).
b) Avantgardní výtvarné školy a učiliště. Odkaz Bauhausu výtvarné pedagogice. 

13.a) Ohlasy a projevy renesance na území Čech a Moravy.
b) Analogie mezi výtvarným projevem umělců a dětí. Publikace umělců avantgardy jako zdroj pedagogicko-uměleckých přístupů k výtvarné tvorbě. Odkaz skupiny CoBrA a umění situacionismu výtvarné pedagogice.  

14.a) Alchymie, věda a umění v rudolfínském manýrismu.
b) Performativní projevy ve výtvarné pedagogice. Nové podněty pro výtvarnou pedagogiku vycházející z umění postmoderny. 

15.a) Symbolika, patos a dynamika barokní architektury v Čechách  a na Moravě.
b) Námětová inspirace umělecko-pedagogických projektů. Hledání příkladů námětů ve výtvarných  směrech a skupinách. 

16.a) Osobité hodnoty barokního malířství a sochařství v Evropě i u nás.
b) Principy výtvarné tvorby v  „dílně“. Novodobé pojetí dílny  jako cesty k umění, k sebevyjádření  i k sebereflexi.

17.a)Výsadní postavení Francie v uměleckém dění l9. století - od klasicismu k impresionismu.
b) Výtvarné projekty a dílny v praxi – osobnosti české výtvarné pedagogiky.

18.a) Vznik výtvarné moderny - příběh evropského malířství od 70.let do konce 19. století.
b) Specifika výtvarné práce dětí a dospělých s mentálním a tělesným postižením.  
    Komentář k výtvarné práci mentálně a fyzicky postiženého.

19.a) Ohlas světového vývoje malířství ve 2. polovině 19. století v českém prostředí.
b) Domácí a zahraniční instituce zabývající se výchovou uměním. 

20.a) Svár historismu a moderny v české architektuře a sochařství  konce 19. století.
b) Výklad pojmů kreativní a pasivní arteterapie (formy a metody arteterapeutické práce s výtvarným  zaměřením). 

21.a) Proměny souřadnic umění ve světových avantgardách první  poloviny 20. století (od ex-presionismu k surrealismu).
b) Současné zahraniční trendy ve výtvarné výchově, charakteristika teorie a praxe výtvarné výchovy v Německu, Rakousku a ve Francii. Americký model výchovy uměním (osobnosti, tendence).

22.a) Český příběh evropských avantgard (kuboexpresionismus, surrealismus, solitéři).
b) Výstavy, přehlídky a soutěže dětské výtvarné tvorby u nás a v zahraničí, významná výtvarná učiliště, osobnosti.

23.a) Racionální proudy v umění 2. poloviny 20. století - od abstrakce ke konstruktivismu, konceptuálnímu umění a neo-geo.
b)  Úloha materiálu v motivaci výtvarných činností, materiál jako východisko pedagogického experimentu a výtvarného projektu.  

24.a) Tradice a inovace ve figurálních tendencích umění 2. poloviny 20. století - od nové figurace přes akční umění k postmoderně.
b) Základy interpretace uměleckého díla a animace díla v muzeopedagogické  praxi (participace diváka na interpretaci uměleckého díla, muzeopedagogické publikace).

25.a) Centrum a periferie I. - úloha světových přehlídek, významných galerií a umělecké kritiky (instituce, mezinárodní akce v zahraničí i u nás, názory a osobnosti).
b) Odkaz Readovy koncepce „výchovy uměním“. Hlavní vývojové tendence teorie a praxe výtvarné pedagogiky ve druhé polovině 20. století. Beuysova „rozšířená pedagogika“. 

26.a) Autentičnost a eklekticismus českých variant výtvarných proudů po 2. světové válce (český informel a figurální tvorba, intermédia a konstruktivní tendence).
b) Intermediální výtvarné aktivity, metody jejich rozvíjení na druhém stupni ZŠ a na SŠ.

27.a) Centrum a periferie II. - vstup výrazných osobností současného umění v brněnském regionu do širšího kontextu.
b) Osobnosti české výtvarné pedagogiky: Jaromír Uždil, Igor Zhoř, Jiří David, Jaroslav Brožek a další čeští teoretici a výtvarní pedagogové.

28.a) Podoby a možnosti zprostředkování umění v současnosti, umělec jako zprostředkovatel vlastní tvorby (aktivizující práce s diváky, významná světová i česká muzea a galerie výtvarného umění, úloha muzeí, soukromých galerií a dalších výstavních institucí).
b) Výtvarná výchova v Rámcovém vzdělávacím programu, učebnice, využití audiovizuální techniky ve výtvarné výchově, technické a materiální vybavení školy. 

29.a) Pojmy "umění" a "krása" v dějinách estetiky a v současné estetice (předmět estetiky a její systém, významné přístupy ve výběrovém přehledu od antiky do současnosti).
      b/ Výtvarný projev v mezioborových pedagogických projektech na různých typech škol.  

30.a) Vztah moderny a postmoderny v teorii umění, v estetice a v uměleckém provozu (názory, osobnosti, sborníky a časopisy o umění).
b) Environmentální výchova, výtvarné aktivity mimo školu, vedení výtvarné dílny, kurzu, semináře, výtvarné činnosti v exteriéru.



Tematické okruhy a otázky ke státní závěrečné  zkoušce z oboru vizuální tvorba

A.  Teorie a dějiny výtvarného umění
B.  Teorie vyučování

1.A. Výtvarné umění jako předmět estetiky, teorie a historie umění, výtvarné kritiky a pedagogiky. Společenská úloha umění.
   B. Vztah umění a výchovy z pohledu historie a současnosti v teorii a praxi výtvarné pedagogiky (citace myšlenek vybraných osobností z oblasti umění a výchovy). 
2.A. Vztah výtvarného umění k jiným uměleckým oborům dříve a nyní. Statut umělce, umění a chápání úlohy umění v názorech filozofů,  estetiků a teoretiků v různých epochách vývoje i v současnosti.
   B. Osobnost výtvarného pedagoga, význam jeho autentické zkušenosti s tvorbou pro iniciaci procesu edukace. 
3.A. Příčiny umělecké tvořivosti člověka, archetypy, funkce umění.
   B. Pojetí „autenticity tvorby“ v umění a ve výchově. Srovnání povahy a smyslu uměleckého díla s povahou a smyslem výtvarné práce dítěte a studenta střední školy. 
4.A. Umění a společnost. Mezinárodní přehlídky výtvarného umění,  soutěže, úloha "společenských zakázek". Umění a politika dříve a nyní.
 B. Východiska a finální podoby  prezentace výtvarných edukativních aktivit ve školách a v mimoškolních institucích.   
5.A. Základní výtvarné obory, jejich dřívější i současné vzájemné  vztahy a postavení v  současném umění i na uměleckých školách.
   B. Tendence k mezioborové spolupráci na základních uměleckých školách. Dvouoborové a víceoborové projekty. 
6.A. Obraz a interpretace. Různé metodologické přístupy k interpretaci výtvarného díla. Interpretace jako typ výtvarného  projevu.
   B. Práce s uměleckým dílem ve výtvarné pedagogice (zdroje, metody a cíle).
7.A. Obraz, výtvarný projev a jeho prezentace. Typy výstav. Základní zásady instalace, příprava a koncepce katalogu, úlohy vernisáže. Výstavy, které formovaly moderní a současné umění.
   B. Klasické a netradiční podoby hodnocení dětského a studentského „výtvarného díla“. Podoby reflexívního dialogu ve výtvarné výchově. 
8.A. Autorská dokumentace volné tvorby, archivace prací z výuky výtvarné výchovy.  Významná muzea moderního umění v zahraničí i u nás.
   B. Nové proudy v muzejní pedagogice v kontextu edukativních aktivit v evropských i mimoevropských galeriích a muzeích. Příklady. 
9.A. Barva, světlo a prostor v tvorbě významných malířů 20.století.                                                           
   B. Současné podoby námětů výtvarně-edukativních projektů ve vztahu k soudobé umělecké scéně. 
10.A. Téma lidské postavy v malbě v podstatných obdobích vývoje umění.
     B.  Artefiletický model vedení výtvarného projevu v arteterapii a v práci se sociálně znevýhodněnými skupinami. 
11.A. Svár předmětné a nepředmětné malby v dějinách umění.
     B. Umělec v roli iniciátora výtvarné dílny nebo výtvarného kurzu. Základní rysy přípravy programu výtvarné dílny a kurzu v návaznosti na  různé věkové skupiny. 
12.A. Grafický design, jeho úloha a významní tvůrci.
     B. Výtvarná výchova inspirovaná užitým uměním a proměny cílů a metod tohoto typu výtvarné výchovy na základní a střední škole. 
13.A. Umělecké dílo jako prostorové vyjádření. Socha, objekt,  environment, instalace, performance.
     B.  Exteriérové formy prezentace dětského a studentského výtvarného díla,  přístupy k výtvarné edukaci inspirované land artem, body artem a objektovým uměním. 
14.A. Výtvarné umění a fenomén času. Umění akce dříve a nyní.
     B.  Performativní podoby výtvarného projevu v roli motivačních i koncepčních cílů výtvarné výchovy. Akční tvorba a výtvarná výchova.   
15.A. Osobité autorské projevy akčního umění v tvorbě umělců  tzv. Brněnského okruhu. Interaktivní projevy v současném výtvarném umění.
     B.  Srovnání přístupů k umělecko-edukativním aktivitám na příkladech citace myšlenek vybraných osobností výtvarné pedagogiky. 
16.A. Umění a věda. Fenomén techniky a civilizace v umění 20.století  a v současnosti.
     B.  Mezioborové umělecko-pedagogické projekty inspirované uměním 20. století.  
17.A. Umění a virtuální svět. Elektronická média v současném světovém umění.
     B.  Nová média a využití jejich specifických vlastností  ve výtvarné pedagogice a v didaktice výtvarné výchovy 
18.A. Minulost a současnost intermediální tvorby. Elektronická média v tvorbě  současných českých umělců.
     B. Role klasických a nových médií v  intermediálních výukových projektech. Výtvarné projekty propojené s hudbou, pohybem a divadlem.  
19.A. Téma přírody v současném výtvarném umění v různých autorských  přístupech. Tvorba světových i našich autorů.
     B.  Výtvarné projekty s ekologickou tematikou ve školách a v institucích zaměřených na zájmovou výtvarnou výchovu. Land artové činnosti ve výtvarné výchově.  
20.A. Provoz umění. Úloha galerií, vědy, sdělovacích prostředků,  sběratelů, alternativních institucí, sponzorů i politiky  v současném umění.
B. Galerijní pedagogika v teorii a praxi. Aktuální podoby současné animace uměleckého díla. 
Tematické okruhy a otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru galerijní pedagogika a zprostředkování umění:

A.  Teorie a dějiny výtvarného umění se zaměřením na galerijní pedagogiku a 
      zprostředkování umění
B.  Teorie a metodika galerijní pedagogiky

1.A. Výtvarné umění jako společenský fenomén v minulosti a současnosti, příklady výrazných historických přelomů ve společenském působení umění.
   B. Zprostředkování umění jako průvodní princip existence umění – od nejstarších počátků do 19.století (příklady aktivit i jednotlivých institucí)
2.A. Principy mezioborovosti v současném umění a jeho zprostředkování. Pozice umělce, kurátora a galerijního pedagoga.
   B. Počátky galerijní pedagogiky, výchozí názory a přístupy k otázce zprostředkování umění,   
     výrazné osobnosti (přelom 19. a 20. století, další vývoj přibližně do 80.let 20.století)

 3.A. Výtvarný projev jako komunikace, komunikativní prvky umělecké tvořivosti člověka, 
        společenská funkce umění v minulosti a současnosti.
   B. Současné podoby galerijní pedagogiky a zprostředkování umění, úloha a pozice vzdělávacích oddělení v muzeích a galeriích, vztah školy a výstavní instituce.
4.A. Komunikační přínos mezinárodních přehlídek výtvarného umění, výtvarné soutěže a zakázky, institucionalizace umění a uměleckého provozu (muzea, časopisy, granty aj).
 B. Edukativní aspekty zprostředkování umění v muzeích a galeriích, „výuka“ před obrazy, galerijní animace jako vzdělávací proces (teorie, příklady z minulosti, současnost)
5.A. Základní výtvarné obory (volné a užité umění, socha, malba a jiná média) jejich dřívější 
        i současné vzájemné  vztahy a postavení v  současném umění i na uměleckých školách.
   B. Tendence k mezioborové spolupráci na základních uměleckých školách. Dvouoborové a víceoborové projekty. 
6.A. Interpretace výtvarného díla jako komunikativní proces. Výtvarná interpretace v v umění moderny a postmoderny, příklady výrazných umělců a jejich děl.
   B. Galerijní animace na výstavách klasického a současného umění, příklady ze zahraničních i českých institucí.
7.A. Výstava jako součást uměleckého provozu, role kurátora, architekta a výtvarného pedagoga při tvorbě výstavy. Významné mezinárodní přehlídky v České republice.
   B. Výtvarná interpretace jako součást výtvarné pedagogiky ve škole a v galerii. Individuální a kolektivní práce, trvalost a pomíjivost výsledků tvorby. 
8.A. Principy komunikace muzea umění s veřejností, oddělení pro veřejnost, internetová prezentace, kontakt se sdělovacími prostředky, spolky přátel aj.
   B. Významné tendence v současné muzejní a galerijní pedagogice, příklady z domácích i zahraničních institucí. 
9.A. Doprovodné tiskoviny k výstavě I – pozvánka, plakát, tisková zpráva, anketní a interpretační tiskoviny, soutěže, pracovní sešity aj.
   B. Princip individuální a kolektivní práce v muzeu umění, ochrana exponátů 
10.A. Doprovodné tiskoviny k výstavě II – popisky a informační texty pro návštěvníky v prostoru výstavy, informační grafika muzea umění, tvorba a koncepce katalogu. Příklady katalogů významných mezinárodních i domácích akcí.
     B. Besedy o umění ve výtvarné pedagogice druhé poloviny 20.století a v současném pojetí.
 11.A. Umění akce v posledních desetiletích 20.století a interaktivní i akční principy v umění současnosti. Osobnosti světového i současného umění. 
     B. Výtvarný ateliér v muzeu, výtvarný umělec v roli animátora, vícedenní a pobytové ateliéry. Příklady ze zahraničí i z českých galerií a muzeí.
12.A. Aktivismus ve výtvarném umění současnosti, skupinové aktivity, public art, kolaborativní projekty, umělecký projev a morální či zákonné normy.  
     B. Virtuální výtvarné světy a materiálovost ve výtvarném projevu mládeže. Proměny pojetí  práce s materiálem ve výtvarné pedagogice posledních čtyř desetiletí. 
13.A. Akce, performance, objekt, instalace a osobité okolnosti prezentace těchto projevů v galerii i ve veřejném prostoru.
	Některé aktuální umělecké směry a jejich ohlas ve výtvarné pedagogice – public art, graffiti, net art, digitalizace ve volném umění.

14.A. Významné osobnosti české malby posledních desetiletí, rozdíly mezi generací Tvrdohlavých a dnešní nejmladší generací, příklady osobností s mezinárodním ohlasem.
     B. Možnosti a limity využití malířských postupů v galerijní pedagogice, materiálové a technické vybavení dětského ateliéru.
 15.A. Umělec v pozici kurátora, české galerie s kurátorskými aktivitami umělců, úloha soukromé galerie, výrazné české i zahraniční soukromé galerie posledních desetiletí.
      B. Školy se speciálním zaměřením a možnosti jejich kontaktů s výtvarným uměním a výstavními institucemi, zprostředkování umění pro znevýhodněné skupiny
16.A. Filozofie, ekologie, environmentalismus a politika v současném výtvarném umění, veřejná angažovanost umělců, příklady z minulosti i současnosti.
     B. Spolupráce výtvarného pedagoga s vyučujícími jiných předmětů a s galerijními pracovníky. Vzájemné vazby výtvarného a literárního projevu.
17.A. Vývojové etapy a osobnosti světového a českého elektronického umění. 
	Využití elektronických médií v tvorbě a realizaci doprovodných galerijních aktivit, tvorba interaktivních programů, jejich vztah ke klasickým výtvarným technikám.

18.A. Proměny figurálního a figurativního projevu v umění posledních desetiletí, příklady výrazných figuralistů světové i domácí scény.
     B. Možnosti figurálního zobrazení v podmínkách galerijní pedagogiky. Možnosti a limity principu tělovosti ve výtvarném, hudebním či dramatickém projevu.
19.A. Veřejná správa a výstavní instituce, financování muzea umění v českém prostředí a v zahraničí, sponzoring a mecenášství, společenská a ekonomická pozice městské galerie.
	Principy tvůrčího psaní a dramatické výchovy v galerijních animacích a dalších doprovodných programech v muzeu umění.

20.A. Čeští sochaři posledních čtyř desetiletí. Klasické sochařství a současnost.
B. Galerijní pedagogika v teorii a praxi. Literatura, vzdělávání, aktuální podoby současné   
     animace uměleckého díla.

