
CŽV – Otázky ke SZZk z VV pro ZŠ 

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět, učitelství Vv pro ZŠ, 3leté st. 
Rozšíření učitelské kvalifikace – učitelství oboru specializace 2.st. ZŠ, 2leté st. 


1.a) Charakteristické rysy pravěkého umění, jeho časové zařazení a památky na území  Moravy. 
   b) Šperk - základní typy šperků, materiály, vazba na oděv, současné pojetí šperků.
   c) Funkce symbolických forem ve výtvarné výchově.

2.a) Základní charakteristika a časové určení pravěkého umění  a významná světová    centra jeho nálezů.
    b) Pigmenty, pojidla a laky, rozpouštědla a ředidla.
    c) První projevy grafismu jako záznamu prožité zkušenosti.

 3.a) Přínos umění starověkého Egypta k rozvoji evropské kultury.
    b) Piktogram, ideogram - charakteristika těchto předstupňů písma. Značka, logotyp - definice pojmů, principy a zásady tvorby značky, druhy značek.
    c) Pojem a obraz ve výtvarné výchově.

 4.a) Přínos umění antického Řecka k rozvoji evropské kultury.
    b) Co je to kánon? Který historický sloh se kánony striktně řídil? Sochařský  rukopis - dobový, individuální.
    c) Historie výtvarného školení ve starověku. Aristoteles, Platón, kalokagathie.

 5.a) Výtvarné hodnoty kultury římské antiky.
    b) Od hliněného modelu k bronzovému odlitku. Popište technologický postup.    Bozzetto, modeletto.
    c) Estetika jako věda i součást výchovy, vědecké kategorie krásna.

 6.a) Vývoj křesťanského umění od křesťanské antiky po evropský  středověk a období  románského umění v Evropě i u nás.
    b) Umění grafiky, volná a užitá grafika, základní technologie tisku z výšky.
    c) Vizuální informace a jejich odraz v současné výtvarné výchově.

 7.a) Vývoj křesťanského umění v Evropě v období 12. a 13.století.
    b) Keramika - základní materiály, technologické postupy v historickém kontextu.
        Mozaika - typy mozaiky, období, ve kterých se nejčastěji používala.
    c) Tvarová psychologie a vizuální vnímání (Rudolf Arnheim).

 8.a) České umění vrcholného středověku se zaměřením na architekturu a sochařství.
    b) Kamenictví a řezbářství. Glyptika, kamej, géma.
    c) Typologie výtvarného projevu (H.Read, V.Löwenfeld, aj.)

 9.a) České umění vrcholného středověku se zaměřením na malířství.
    b) Tempera a disperzní malba.
    c) Koncept ve výtvarné výchově. 
10.a) Charakteristické rysy renesanční kultury a významná architektonická díla v Itálii i v dalších evropských zemích.
     b) Knihtisk - vliv technologie tisku na vývoj písma. Vývoj písma po vynálezu knihtisku.
     c) Srovnání systému DBAE (USA) a současných trendů výtvarné výchovy u nás (teorie V.Roeselové a J.Slavíka).

11.a) Renesanční kultura v dílech předních osobností italského umění v oblasti malířství a sochařství.
     b) Olejomalba.
     c) Teorie “uměleckého myšlení” Gustava Britsche.

12.a) Umění rudolfínského manýrismu a manýrismus v italském umění.
     b) Podložky a podklady závěsného obrazu.
     c) Smyslová a duchovní výchova (Jiří David, Marta Pohnerová, Zdislava Holomíčková, Jan Slavík). Arteterapie a artefiletika. Hodnocení ve výtvarné výchově.

13.a) Barokní umění v Čechách a na Moravě.
     b) Sochařské materiály a nástroje. Skulptura a modelování.
     c) Zakladatelé výchovy uměním (John Ruskin, William Morris, Josef Patočka, Otakar Hostinský, Bohumil Markalous)

14.a) Podstatné rysy a osobnosti evropského barokního sochařství a malířství.
     b) Nábytek - nejstarší typy nábytku, kontinuální vývoj, dnešní pojetí (materiály).
     c) Představy a symboly v dětském výtvarném projevu. První kresby – jejich smysl
         v kontextu duševního života dítěte.

15.a) Kultura a umění 19. století ve Francii - od klasicismu k impresionismu.
     b) Oděv - jako projev hmotné kultury, společensko-ekonomické vlivy, hlavní charakteristické typy oděvů v historických obdobích (Egypt, antika, křesťanství atd.).
     c) Vyučování kreslení v jeho proměnách od konce 18.století po 2.světovou válku.

16.a) České umění 19. století.  Hlavní osobnosti českého malířství a sochařství.    Významné architektonické památky.
     b) Vztah grafiky k malbě a kresbě, základní technologie tisku z hloubky.
     c) Zakladatelé vědeckého výzkumu dětského výtvarného projevu a didaktiky Vv
         (František Čížek, Ladislav Švarc, František Čáda, Otakar Chlup, Emil Edgar,
          Ludmila Ondrůjová).

17.a) Přínos významných osobností výtvarného umění na konci 19. století - V.van
         Gogh,  P.Cézanne, P.Gauguin, E.Munch, aj.
     b) Akvarel a kvaš.
     c) Pedocentrismus, americká pragmatická pedagogika a její vliv na výtvarnou    výchovu v Evropě. Projektové  vyučování – jeho počátky a současnost (John Dewey,    William Kilpatrick, Igor Zhoř, Věra Roeselová).
18.a) Vývojové proměny světového umění v první polovině 20. století (od expresionismu k surrealismu).
     b) Papír - jako univerzální médium, původ, technologické zpracování, nové netradiční možnosti.
     c) Dětský výtvarný projev jako komunikace i diagnostika. Jean Piaget a psychologie dítěte (4 fáze vývoje myšlení).

19.a) České umění první poloviny 20. století. Nástup a proměny výtvarné moderny.
     b) Kov – užité artefakty z kovu v historických obdobích. 
     c) Didaktický systém výtvarného myšlení Paula Kleea. Bauhaus a jeho vliv na umělecké školství v Evropě.

20.a) Umění druhé poloviny 20. století - poválečná abstrakce a nástup akčních tendencí v 60.letech. Situace ve světě a u nás.
     b) Průmyslové grafické techniky, tisk z plochy, kombinovaná a experimentální grafika.
     c) FEA, INSEA – významné kongresy a sympozia. Komentář k vybraným referátům.
         Tvořivost a její místo ve výtvarné výchově. Teorie tvořivosti v díle Viktora Löwenfelda.

21.a) Umění druhé poloviny 20. století - svár moderny a postmoderny ve světovém i v našem umění. Světové přehlídky umění.
     b) Sochařské objekty.
     c) Námět ve výtvarné výchově jako důležité východisko k dosažení cílů daných učebními plány, osnovami a hodnotovou orientací kulturní společnosti. Motivace - její druhy.

22.a) České výtvarné umění současnosti - významné osobnosti i skupiny. Důležité osobnosti v brněnském regionu.
     b) Současné materiály a kombinované techniky v malbě.
     c) Česká výtvarná pedagogika od r.1945 po současnost – Vladimír Konvička, Igor Zhoř, Jaroslav Brožek, Jaromír Uždil.

23.a) Podoby a možnosti zprostředkování umění v současnosti (významná světová i česká muzea a galerie výtvarného umění, úloha soukromých galerií, časopisy o umění). 
     b) Vnější a vnitřní úprava knihy - názvosloví, základní charakteristika jednotlivých částí knihy, druhy vazeb.
     c) Alternativní a pokusné školy, výtvarná výchova ve výchovném systému Rudolfa Steinera.


Pro interpretaci  výtvarného  díla  lze doporučit zaměření na následující hlediska:
1. Určení díla podle oboru a druhu (žánru) a historického kontextu.
2. Základní charakteristika kompoziční a obecně formální výstavby.
3. Technologická stránka díla - otázka použitého tvůrčího postupu, materiálu, techniky.
4. Základní myšlenková analýza díla - souvislosti s dobovým myšlením, se stylovými a názorovými tendencemi, dobovým vkusem  apod.






















