Navazující magisterské studium – přijímací zkouška

Programy (dvouleté navazující studium):

Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Garantka: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je umístění mezi nejlepšími uchazeči v pořadí, které vznikne vyhodnocením zkoušky z teorie a z výtvarných předpokladů (talentu). Pořadí uchazečů bude stanoveno součtem bodového hodnocení ze zkoušky vědomostí (zpravidla písemný test) a posouzení míry talentu (portfolio).

A. Zkouška vědomostí
Uchazeči, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia, prokáží úroveň svých vědomostí písemnou (ústní) zkouškou, která je pro stávající studenty bakalářského studia katedry VV PdF MU současně součástí závěrečné státní zkoušky v bakalářském studiu. Otázky pro tuto zkoušku jsou sestavovány z níže uvedených tematických okruhů.

B. Prokázání oborových předpokladů 
Talent a míru oborových předpokladů uchazeče posoudí komise na základě předloženého portfolia, které ve formě složky formátu A4 nebo A3 musí obsahovat dokumentaci prokazatelně autorských výtvarných, teoretických i dalších odborných aktivit uchazeče (originály, fotodokumentace, přehled publikačních aktivit, pedagogické projekty aj.). Portfolio musí obsahovat především tyto údaje a materiály:
	absolvovaná studia a obory, na něž se uchazeč hlásí

základní biografické údaje, včetně uvedení předchozího studia 
	stručný přehled dosavadní činnosti v oboru (výstavy, realizace, publikace, vedení dílen a kurzů, účast na sympoziích, studijní cesty atp.)
přiměřený rozsah výběrové obrazové dokumentace vlastní tvorby s popiskami (název, technika, rozměry, rok vzniku)
V odůvodněných případech může komise přistoupit k pohovoru s uchazečem nad portfoliem. Elektronická forma dokumentace nebude z organizačních důvodů přijímána. V případě elektronicky zaměřené tvorby předloží uchazeč alespoň dílčí vizuální informaci v podobě vytištěných dokumentací na formátu A4 nebo A3.

Studenti a studentky Katedry výtvarné výchovy PdF MU portfolio odevzdají na sekretariát katedry nejpozději do 30. dubna šestého semestru bakalářského studia. Zpět je obdrží v den přijímací zkoušky (termín je zpravidla na přelomu května a června, uchazečům je upřesněn v pozvánce rozesílané studijním oddělením). 
Uchazeči z jiných škol přinesou portfolio v den písemné (ústní) zkoušky, po jejímž absolvování si je opět odnesou.
Pro posouzení portfolia je sestavována samostatná komise.

Kromě termínu stanoveného studijním oddělením už žádný další termín přijímací zkoušky není vypisován!

Podrobné informace a přesné pokyny studijního oddělení k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia jsou na internetových stránkách Pedagogické fakulty MU v oddíle „Studium“ v části „Pro uchazeče“ pod tímto odkazem:
http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-pro-navazujici-mgr-studium


Doplňující informace o oboru Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Na neučitelský obor Galerijní pedagogika a zprostředkování umění je možné zaregistrovat přihlášku v rámci dvouoborového studia. Uchazeči se tedy hlásí do kombinace Galerijní pedagogika a zprostředkování umění + druhý studijní obor dle nabídky přijímacího řízení pro daný akademický rok dle celkového rozpisu na www PdF MU. Průběh přijímacího řízení je stejný jako u jiných oborů (teoretická zkouška, předložení portfolia).

Příklady oborů, pro jejichž absolventy je navazující magisterské studium Galerijní pedagogiky přímo určeno:
Pedagogické fakulty – výtvarná výchova a jiné výtvarně zaměřené obory 
Filozofické fakulty – dějiny umění, sdružené vědy uměnovědné, muzeologie
Vysoké výtvarné umělecké školy – všechny ateliéry v bakalářském stupni
Janáčkova akademie aj. – dramatická výchova

Příklady dalších bakalářských oborů, jejichž absolventi s prokazatelnou mírou vhodných předpokladů mohou do navazujícího magisterského studia Galerijní pedagogiky vstoupit:
Pedagogické fakulty – obory s českým jazykem, občanskou výchovou, speciální pedagogikou, sociální pedagogikou, tvořivou dramatikou, dějepisem 
Filozofické fakulty – obory s historií, muzeologií, českým jazykem, pedagogikou, uměnovědnými obory
Fakulty architektury VUT – architektura


Tematické okruhy k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia 
na katedře výtvarné výchovy PdF MU (zkouška vědomostí)

Z níže uvedených okruhů jsou sestaveny konkrétní otázky, které ve svém souhrnu vytvářejí test vědomostí, jenž bude u závěrečných bakalářských zkoušek aplikován v elektronické formě. Zadání testu je koncipováno vždy pro každého uchazeče individuálně při zachování proporční skladby otázek z jednotlivých tematických okruhů a při vyvážené náročnosti. Některé otázky jsou doprovázeny obrazovou reprodukcí.

Dějiny umění  

1. Umění pravěku 
Počátky umění, charakteristika kultur pravěku, nejdůležitější lokality tzv. frankokantanberského okruhu, megalitická kultura, nejdůležitější památky a naleziště na území Čech a Moravy.

2. Starověké kultury předního východu
Kultura starověkého Egypta a Mezopotámie.

3.Umění egejské oblasti a antická kultura 
Krétské a mykénské umění, řecká antika a helénismus, etruské umění, římská antika.

4. Umění pozdní antiky a raného středověku 
Křesťanská antika, byzantské umění, insulární umění, doba karolinská a otonská, Velká Morava, předrománské umění v Čechách).

5. Románské umění
Předpoklady a charakteristika, projevy v evropských kulturních centrech (Francie, Itálie) a v českých zemích.

6. Gotické umění 
Předpoklady, charakteristika, chronologie, počátky a klasické období ve Francii, šíření gotiky, alternativy a varianty gotiky v Itálii, gotika v Českých zemích (přemyslovská, lucemburská, krásný sloh, jagellonská), raný nizozemský realismus.

7. Renesanční umění 
Předpoklady, charakteristika, chronologie, vznik renesance v Itálii a umění quattrocenta, vrcholná renesance, manýrismus a benátská škola, zaalpská renesance (architektura na území Čech a Moravy, rudolfinské umění, A. Dürer)

8. Barokní umění 
Předpoklady, charakteristika, chronologie, vznik a vývoj baroka v Itálii, radikálně dynamický a klasicizující proud, představitelé a podoby baroka ve Španělsku, Francii, Nizozemí, charakteristika a osobnosti českého baroka.

9. Umění klasicismu, romantismu a realismu
Charakteristika jednotlivých stylů, osobnosti a díla.

10. Umění 2. pol. 19. stol. 
„Moderna“, impresionismus, osobnosti postimpresionismu, generace Národního divadla, evropské a české umění na přelomu 19. a 20. stol. (symbolismus, secese).

11. Avantgardní umělecká hnutí v Evropě do 1. světové války
Fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus, počátky abstraktního umění, role M. Duchampa, česká specifika a umělecké skupiny.

12. Umění mezi světovými válkami a ve čtyřicátých letech 
Dada, konstruktivismus, surrealismus, funkcionalismus, meziválečné umění u nás, rozvoj po 2. světové válce (abstraktní expresionismus, informel, art brut), situace českého umění po roce 1948.

13. Základy práce s uměleckým dílem 
Umění a dějiny, principy interpretace uměleckého díla, ochrana památek, galerie a muzea, odborná a didaktická literatura.

Základní literatura:
GOMBRICH, E. Příběh umění. 1. vyd. Praha: Odeon, 1992, 558 s.
CHÂTELET, Albert. Světové dějiny umění, V Ottově nakl. 1. Vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004, 784 s. 
RUHRBERG, Karl a Ingo F WALTHER. Umění 20. století. Praha: Slovart, c2004, 840 s.
FOSTER, Hal. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. V Praze: Slovart, 2007, 704 s.
Dějiny českého výtvarného umění, Praha: Academia, I – V. díl.


Současné výtvarné umění 

1.	Umělecké avantgardy 2. poloviny 20. století a jejich světoví i čeští představitelé (op art, pop art, minimal art, konceptuální umění)
2.	Akční a procesuální umělecké tendence (Happening, land art, objektové umění, body art, performance)
3.	Konstruktivní a geometrické tendence ve druhé polovině 20. století a dnes (F. Stella, F. Morellet, Z. Sýkora, D. Chatrný, J. Matějů, V. Sedláková, J. Šerých aj.)   
4.	Noví divocí a nástup postmoderny ve světovém umění (Galerie Paul Maenz, Aperto a A. B. Oliva, E. Cucchi, F. Clemente, J. G. Dokoupil, K. Haring, J. Schnabel aj.)
5.	Figurace 80. let 20. století, česká postmoderna (skupina Tvrdohlaví, Skupina 12,15 aj.)
6.	Význam mezinárodních přehlídek a veletrhů současného umění (Bienále Benátky, Documenta Kassel, Manifesta, Bienále Brno, Art Cologne, Wiennafair aj.)
7.	Cena J. Chalupeckého a osobnosti českého umění mladší a střední generace
8.	Úloha uměleckých skupin v českém umění (výběrově od skupiny Osma přes skupiny kolem roku 1990 až po skupiny Rafani, Kamera skura aj.)
9.	Osobnosti českého umění I (umělci 2. poloviny 20. století s výrazným světovým ohlasem – A. Šimotová, J. Kolář, V. Boštík, Z. Sýkora, S. Kolíbal, D. Chatrný, M. Knížák, J. Načeradský, M. Jetelová)
10.	Osobnosti českého umění II (aktuální umělci starší a střední generace ve světových souvislostech – J. Kovanda, J. David, V. Stratil, V. Kokolia, J. Merta, K. Kintera, D. Černý aj.)
11.	Osobnosti českého umění III (mezinárodní úspěchy nejmladší generace – K. Šedá, D. Lang, E. Koťátková, B. Klímová, D. Pitín, V. Houdek aj.)

Základní literatura:
HORÁČEK, R.: Umění bez revolucí? Barrister a Principal, Brno 2015
FIŠER, Z. – HAVLÍK, V. – HORÁČEK, R.: Slovem, akcí, obrazem. MU, Brno 2010
GOMPERZ, W.: Na co se to vlastně díváme?:150 let moderního umění v cuku letu. Praha 2014 
VÁVRA, J. Od impresionismu k postmoderně. Nakladatelství Olomouc, 2001 
ZHOŘ, I. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha, SPN 1992 

Zprostředkování umění a teorie výtvarné výchovy 

1.	Úloha a poslání galerií a muzeí umění (včetně soukromých) u nás i ve světě a jejich vzdělávací úkoly.
2.	Galerijní animace a jiné formy aktivizujících programů v galerii a muzeu umění. Typy programů, aktivní knížky a tiskové materiály k výstavám.
3.	Nejvýznamnější světová a česká muzea umění, jejich zaměření a jedinečnost
4.	Osobnosti teorie a praxe zprostředkování umění v minulosti a dnes (A. Lichtwark, Centre G. Pompidou a S. Curtil, I. Zhoř aj.)
5.	Počátky výtvarné výchovy jako samostatného předmětu (pojem výtvarná výchova, pojem kreslení, vznik INSEA)
6.	Osobnosti, které formovaly českou výtvarnou pedagogiku (L. Švarc, J. Uždil, I. Zhoř, J. David aj.)
7.	Základní koncepce pojetí teorie a praxe současné výtvarné výchovy a osobnosti teorie výtvarné výchovy 
8.	Projektová metoda výuky výtvarné výchovy a mezioborové přesahy

Základní literatura:
FIŠER, Z. – HAVLÍK, V. – HORÁČEK, R. Slovem, akcí, obrazem, MU, Brno 2010
ROESELOVÁ, V. Proudy ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2000. 217 s. ISBN 80-902267-3-6.
STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jana OVČÁČKOVÁ, Petra VICHROVÁ, Marcela LANDOVÁ a Pavel ŠAFÁŘ. Tělo-výraz-obraz-koncept. Brno, Praha: Muni Press, Dokořán, 2018. ISBN 978-80-210-9126-9.
STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Z hloubi duše. Psychologické aspekty výtvarného projevu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 243 s. ISBN 978-80-210-8668-5.
STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jiří HAVLÍČEK, Kateřina HRUŠKOVÁ, Jan CHARVÁT, Petr KUNČÍK, Jiří LANGER, Michaela MATĚJKOVÁ, Hana NOVOTNÁ, Michaela SLIVKOVÁ, Jan SOBOTA, Romana ŠIMURDOVÁ, Irena RODRIGUEZ TOČÍKOVÁ, Petra VENCLÍKOVÁ a Júlia ZORKOVSKÁ. Vize v umění a ve výchově uměním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Barrister & Principal, o.p.s., 2016. 198 s. ISBN 978-80-210-8451-3.



Grafika 

1.	Volná, užitá a průmyslová grafika – tiskové technologie užívané v průmyslové grafice. Osobnosti českých vynálezů v oblasti tisku.
2.	Vztah grafiky k malbě a kresbě v historii, příklady světových i českých osobností
3.	Technologie umělecké grafiky – postupy tisku z výšky a z hloubky
4.	Tisk z plochy – litografie a ofset. Tiskové postupy využívané v knižní ilustraci
5.	Kombinované tiskové postupy, experiment v grafice 
6.	Osobnosti současné české grafiky
7.	Grafika roku, periodické přehlídky grafického umění u nás i ve světě
8.	Grafika ve škole, technologické možnosti grafiky ve výtvarné výchově 

Základní literatura:
Slovník světové kresby a grafiky. Translated by Petr Adler - Miloslava Neumannová - Anita Pelánová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1997. 510 s. ISBN 80-207-0550-3.
KREJČA, Aleš. Grafické techniky. Vyd. 2. V Praze: Aventinum, 1994. 206 s. ISBN 8071516388.

Kresba 

1.	Kresba jako vyjadřovací prostředek dějin výtvarného umění, osobnosti v historii.
2.	Technologie kresby – typy kresby, materiál, nástroje, podložky
3.	Kompozice v kresbě – hlavní kompoziční principy: symetrie, asymetrie, klid, dynamika, dominanta, detail, aj.)
4.	Výrazové prostředky v kresbě – linie, šrafura, plocha, prostor, světlo, stín, kompozice
5.	Pozice a úloha kresby v rámci současného výtvarného umění (J. Svobodová, V. Stratil, D. Böhm aj.)
6.	Kresba a ilustrace, významné osobnosti české ilustrace 20. století a současnosti
7.	Možnosti využití kresby ve výtvarné výchově

Základní literatura:
WELTONOVÁ, Jude, Colin GRIGG a Elisabeth WATERSOVÁ. Kresba : průvodce mladého umělce. Vyd. 1. Praha: Cesty, 1996. 85 s. ISBN 80-7181-090-8.
KLIVAR, Miroslav a Miloslav POLCAR. Kresba v životě člověka : funkce a netradiční techniky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987.


Grafický design

1. Praxe grafického designu 
Pojmy z počítačové grafiky – např. formáty, grafické programy, problematika autorských práv v počítačové grafice, vizuální komunikace, navigační design

2. Typografie a tisk 
Základní polygrafické techniky, grafická příprava pro ofsetový tisk, typografická terminologie, pravidla sazby

3. Historie grafického designu 
Čeští grafičtí designéři, kteří se proslavili ve světě, evropské avantgardy a jejich vliv na grafický design, nejvýznamnější písma 20. století, český grafický design po roce 1989.

Základní literatura:
Noga, Pavel. Grafické navrhování pomocí vektorů a bitmap. Ostravská univerzita. 2013
Noga, Pavel. Dějiny grafického designu I. Ostravská univerzita. 2012
Noga, Pavel. Dějiny grafického designu II. Ostravská univerzita. 2013
Noga, Pavel. Základy typografie pro počítačovou grafiku. Ostravská univerzita. 2003
Beran, V. & kolektiv. Aktualizovaný typografický manuál. Praha: Kafka design, 2000.
Kočička, P., Blažek, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000.


Média  

1. Fotografie a její proměnlivá role v umění i společnosti – příklady klíčových fotografů a jejich přístupů (Josef Sudek, Fr. Drtikol, Jaromír Funke, Jindřich Štreit, Tono Stano, Cindy Sherman, Jan Saudek, Rineke Dijkstra, Eadweard Muybridge, Annie Liebowitz, …)

2. Nová média a digitální umění – příklady klíčových výtvarníků a jejich
děl (Nam June Paik, Veronika Bromová, Tony Oursler, Pipilotti Rist, Vashulkas, Michael
Mandiberg, Bill Viola, Vuk Ćosić, Olia Lialina, Federico Díaz, Markéta Baňková,
Jakub Nepraš, Cory Arcangel, Gillian Wearing, Stelarc,..)

3. Technologické milníky v historii audiovize (film, video, televize, digitalizace, internet…)

4. Animace jako specifická forma pohyblivého obrazu. (Významní tvůrci a technologie)

5. Základní pojmy z technologie natáčení a zpracování videa (štáb, ovládací prvky a funkce kamery, pohyby kamery, velikosti záběru, video formáty a normy)

Základní literatura: 
Fotografie v praxi. Edited by John Freeman. 2. vyd. Dobřejovice: Rebo Productions, 2002. 254 s., ba. ISBN 80-7234-141-3. info 		
RUSH, Michael. New media in art. new ed. London: Thames & Hudson, 2005. 248 s. ISBN 0500203784. info 	
MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xxxix, 354. ISBN 0-262-13374-1. info 	
MONACO, James. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004.735 s. ISBN 80-00-01410 
VALUŠIAK, J. Základy střihové skladby. Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Katedra střihové skladby, 2005, 143s.


Malba 

1. Složky malby
2. Tempera, akryl a disperzní malba 
3. Olejomalba
4. Akvarel a kvaš
5. Speciální techniky (enkaustika, stuckolustro…)
6. Nástěnná malba (freska, secco…)
7. Současné materiály a kombinované techniky v malbě
8. Podklady závěsných obrazů
9. Výstavba obrazů (optické základy malby)
10. Malířské nástroje a pomůcky
11. Výrazné malířské osobnosti minulosti a současnosti

Základní literatura
Baleka, Jan. Výtvarné umění, výkladový slovník. Academia : Praha
Losos, Ludvík: Techniky malby. 1. vydání, Aventinum, 1994
Slánský, B.: Techniky v malířské tvorbě. Praha, SNTL, 1973, také na http://digibooks.cz


Prostorová tvorba, keramika  

Tematické okruhy:
1. Objekt, socha, instalace v příkladech umění druhé poloviny 20. stol. 
2. Výrazné osobnosti prostorové tvorby  od  60 let minulého století po současnost. (Anish Kapoor, Ron Mueck, Antony Gormley, Arman, Mauritio Catellan, Rachel Whiteread, Erwin Wurm) 
3. Základní uměnovědné pojmy (Objekt, instalace, asambláž, Readymade, Site specific art )
4. Socha: základy technologie ,  sádra, kámen, dřevo, hlína
5. Keramika: základy technologie, povrchové materiály

Základní literatura
RUHRBERG, K. et al. Umění 20. století. Malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie. 1. vyd. Praha: Slovart, 2004. 840 s. ISBN 80-7209-521-8.
GOMBRICH, Ernst H. Příběh umění. Translated by Miroslava Tůmová. Vyd. v češtině 2. Praha: Argo, 1995. 683 s. ISBN 80-7203-143-0.
CHÂTELET, Albert a Bernard Philipp GROSLIER. Světové dějiny umění :malířství, sochařství, architektura, užité umění. České vyd. 2, Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. 784 s. ISBN 80-7181-936-0.
Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Edited by Hal Foster. Praha: Slovart, 2007. 704 s. ISBN 978-80-7209-952-8.
DEMPSYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí. Praha. Slovart s.r.o., 2002,304 s., ISBN 80-7209-402-5
RADA, Pravoslav. Slabikář keramika. Grada 1997 206 s. ISBN: 8071694193




