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Požadavky  a  okruhy  otázek   ke  státní  závěrečné  zkoušce
 z    v ý t v a r n é    v ý c h o v y
              CŽV- rozšíření učitelské kvalifikace o další předmět, učitelství Vv pro SŠ

l.	Požadavky kladené na kandidáta při státní závěrečné zkoušce  vycházejí z cílů, které jsou vyjádřeny v profilu absolventa  vysokoškolského magisterského studia výtvarné výchovy: zde jsou formulovány  standardní tvůrčí schopnosti i vědomosti a pedagogické předpoklady nezbytné k dosažení způsobilosti pro práci učitele  výtvarné výchovy.
2.  Státní závěrečná zkouška navazuje na vykonané dílčí zkoušky, na zkoušku bakalářskou a na
      práce vytvořené během studia podle požadavků učebních  plánů.

S T Á T N Í   Z Á V Ě R E Č N Á   Z K O U Š K A
      Zkouška se koná formou ústního pohovoru a 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
     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. 

Tematické okruhy ke státní závěrečné  zkoušce

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 dalšího 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 archi- tektuře 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. století.
 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, význam solitérů).
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 v českém prostředí, 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 střední škole.

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 návštěvníky muzeí, 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, estetika současného umění (předmět estetiky a její systém, významné přístupy ve výběrovém přehledu od antiky do současnosti).
      b/ Role výtvarného  projevu 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.


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.





