
                  CŽV rozvrh konzultací:   PODZIMNÍ SEMESTR 2019

4. 10. 18. 10. 1. 11. 15. 11. 29. 11. 13. 12.
9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00

Forma studia      
↓

Se
m. 
↓ Mgr. et Mgr.              

O. Navrátil, Ph.D.
doc. PaedDr. H. 

Stehlíková, Ph.D.
Mgr. P. Kamenický, 

Ph.D.
prof. PaedDr.            

R. Horáček,Ph.D.

Mgr. P. Kamenický, 
Ph.D./Mgr. Jana 

Nedomová, Ph.D.

doc. PaedDr. H. 
Stehlíková, Ph.D./                
všichni vyučující

Výtvarná 
výchova pro 

ZŠ a SŠ 

1./6  

9:00-10:00 hod. 
úvodní společná 

konzultace        
Intermediální výukové 
modely ve výtvarné 

pedagogice 1

Výtvarné vyjadřovací 
prostředky v kontextu 

tradičních i nových 
médií 1

Zprostředkování a 
popularizace umění       
v galerijních a vých. 
institucích a umění 

ve veřejném prostoru 
1

Výtvarné vyjadřovací 
prostředky v kontextu 

tradičních i nových médií 
1

Intermediální výukové 
modely ve výtvarné 

pedagogice 1Od 10:00 hod.:
Dějiny výtvarného 
umění v kontextu 

teorie a praxe 
současných 

humanitních věd 1

DVDAPSSVV Tvůrčí psaní a 
výzkum            v 

umění 1
Tvůrčí psaní a 

výzkum v umění 1 Vyhodnocení semestru, 
odevzdání seminárních 

prací

(další 
aprobační 
předmět)

Tvůrčí psaní a 
výzkum               v 

umění 1

Výtvarná 
výchova pro 

ZŠ a SŠ 5./6   

Dějiny výtvarného 
umění v kontextu 

teorie a praxe 
současných 

humanitních věd 5

Expresivní techniky 
ve výtvarné 

pedagogice        a 
tvorba kazuistik 1

Výtvarné vyjadřovací 
prostředky v kontextu 

tradičních i nových 
médií 5

Zprostředkování a 
popularizace umění       
v galerijních a vých. 
institucích a umění 

ve veřejném prostoru 
5

Výtvarné vyjadřovací 
prostředky v kontextu 

tradičních i nových médií 
5

Setkání studujících                 
s vyučujícími - 

vyhodnocení semestru, 
odevzdání seminárních 

pracíDVDAPSSVV Tvůrčí psaní a 
výzkum          v umění 

3

Tvůrčí psaní a 
výzkum v umění 3

Tvůrčí psaní a 
výzkum v umění 3

Výtvarná 
výchova pro 

SŠ 1./2    

Dějiny výtvarného 
umění v kontextu 

teorie a praxe 
současných 

humanitních věd 1

Intermediální výukové 
modely ve výtvarné 

pedagogice 1

Výtvarné vyjadřovací 
prostředky v kontextu 

tradičních i nových 
médií 1

Zprostředkování a 
popularizace umění       
v galerijních a vých. 
institucích a umění 

ve veřejném prostoru 
1

Výtvarné vyjadřovací 
prostředky v kontextu 

tradičních i nových médií 
1

Intermediální výukové 
modely ve výtvarné 

pedagogice 1

DVZSSVV Tvůrčí psaní a 
výzkum              v 

umění 1

Tvůrčí psaní a 
výzkum            v 

umění 1

Tvůrčí psaní a 
výzkum v umění 1

Vyhodnocení semestru, 
odevzdání seminárních 

prací

Povinný 
doplňující 
program:

Navrátil Stehlíková Kamenický Horáček Kamenický/Nedomová
13:00-15:00 hod. 13:00-15:00 hod. 13:00-15:00 hod. 13:00-15:00 hod. 13:00-15:00 hod.

Poznámky:
Závěrečná práce: na začátku předposledního semestru je nutno vybrat vedoucího a téma závěrečné práce, platí pro všechny formy studia.
Další konzultace je nutno domluvit individuálně s vyučujícími jednotlivých disciplín.
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Úvodní společná konzultace platí pro všechny formy studia.
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