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nabízí  

cyklus vzdělávacích programů  
pro výtvarné pedagogy  

 

VÝTVARNÁ LABORATOŘ 
 

 

1. ÚVODNÍ SEMINÁŘ 
2. MOŽNOSTI KRESBY 
3. MOŽNOSTI MALBY 

4. MOŽNOSTI OBJEKTU 
5. MOŽNOSTI OTISKU 

 
 

Jednodenní seminář a 4 víkendové workshopy zaměřené na seznámení  
s výtvarně-pedagogickým modelem výuky výtvarné výchovy, využívajícím 

metodu hry a experimentu v návaznosti na tvůrčí postupy používané  
v současném vizuálním umění. 

 
Nabízený cyklus programů je akreditován u MŠMT ČR  

pod č.j. MSMT-16411/2015-1-555 
 

Programy jsou koncipovány “3 v jednom” (teorie-praxe-metodika)  
jako metodický impuls pro učitele různých úrovní a stupňů výtvarného 
vzdělávání s přehledem o aktuálních výtvarně-technických postupech  

a možnostech jejich využití v pedagogické praxi. 
 

Programy lze absolvovat dle výběru buď samostatně, nebo postupně realizovat  
celý cyklus (je zaručena návaznost a komplexnost vzdělávání). 

 
Kontakt: www.skolatm.cz 
E-mail: admin@skolatm.cz 

Tel: 737 817 186 

http://www.skolatm/
mailto:admin@skolatm.cz


VÝTVARNÁ LABORATOŘ  
ÚVODNÍ SEMINÁŘ 

 
Obsah programu: 
teoretický úvod s ukázkami, přehled forem (plošná tvorba, prostorová tvorba, 
akční tvorba) a krátké praktické vytváření pod dohledem lektora  
 
Zaměření teoretické části:  
1. Charakteristika a obecná východiska výtvarně-pedagogického modelu VL 
2. Náhoda jako princip výtvarné tvorby (rozbor modelového projektu) 
3. Možnosti kresby, malby, objektu a otisku – vyjadřovací prostředky základních 
disciplín výtvarného umění (linie, barva, tvar a otisk a jejich výtvarná „řeč“, 
klasické i experimentální technologie výtvarného umění), výtvarné náměty,  
řady a projekty, mezioborové přesahy 
 
Program je realizován formou jednodenního semináře.  
 
Hodinová dotace:    6 hodin 
 
Lektor programu:    Mgr. Miroslava Brázdová 
 
Místo konání: 
přednášková místnost s dataprojektorem, školní třída nebo ateliér VV, prostor 
pro praktickou činnost 
 
Maximální počet účastníků:  25 osob 
 
Účastnický poplatek:   700,- Kč 
 

Výtvarné pomůcky a materiál pro krátký praktický úkol  
jsou v ceně programu! 
 
Výstup: 
Výstupem semináře je rozbor a reflexe všech jeho částí.  
Podmínkou absolvování je aktivní účast včetně praktického úkolu na dané téma.  
Program je ukončen předáním osvědčení na základě splněných podmínek. 
 
 



MOŽNOSTI KRESBY 
 

Obsah programu: 
Program je tvořen třemi částmi:  
1. teoretický úvod s ukázkami z modelového projektu “Možnosti kresby” 
2. praktická tvorba pod dohledem lektora: účastníci si vyzkoušejí klasické  
i experimentální postupy, využijí vlastní tvořivosti a fantazie a získají inspiraci  
a podněty pro práci s dětmi (studenty)  
3. metodické aspekty výtvarně-pedagogického modelu VÝTVARNÁ LABORATOŘ 

 
Zaměření:  
Možnosti kresby - linie jako řeč kresby, hledání linie, lineární komponování, 
kresebné prostředky (tužka a grafit; „měkké“ materiály – uhel, rudka, pastel; 
perokresba, kresba štětcem, experimentální kresba netradičními nástroji  
a materiály), náměty pro kresbu, témata výtvarných řad a projektů, přesahy  
do dalších disciplín výtvarného umění 
 
Program je realizován formou výjezdového víkendového soustředění 
(workshopu).  

 
Hodinová dotace:    16 hodin 
Doporučený harmonogram: pátek-večer / 3 hodiny, sobota / 3+4+2 hodiny, neděle / 4 hodiny 

 
Lektor programu:    Mgr. Miroslava Brázdová 
 
Místo konání: 
přednášková místnost s dataprojektorem, školní třída nebo ateliér VV, prostor 
pro praktickou činnost 
 
Maximální počet účastníků:  15 osob 
 
Účastnický poplatek:   1 950,- Kč 
 

Základní výtvarný materiál pro praktickou část je v ceně programu! 
 
Výstup: 
Výstupem semináře je rozbor a reflexe všech jeho částí.  
Podmínkou absolvování je aktivní účast včetně praktického úkolu na dané téma.  
Program je ukončen předáním osvědčení na základě splněných podmínek. 



MOŽNOSTI MALBY 
 

Obsah programu: 
Program je tvořen třemi částmi:  
1. teoretický úvod s ukázkami z modelového projektu “Možnosti malby” 
2. praktická tvorba pod dohledem lektora: účastníci si vyzkoušejí klasické  
i experimentální postupy, využijí vlastní tvořivosti a fantazie a získají inspiraci  
a podněty pro práci s dětmi (studenty)  
3. metodické aspekty výtvarně-pedagogického modelu VÝTVARNÁ LABORATOŘ 

 
Zaměření:  
Možnosti malby - barva a plocha jako řeč malby, úvod do teorie barev, barevné 
komponování, malířské prostředky (barevné pigmenty, pasty a lazury – pastel, 
tempera, akvarel; experimentální malba netradičními nástroji a materiály), 
malířský rukopis, náměty pro malbu, témata výtvarných řad a projektů,  
přesahy do dalších disciplín výtvarného umění 
 
Program je realizován formou výjezdového víkendového soustředění 
(workshopu).  

 
Hodinová dotace:    16 hodin 
Doporučený harmonogram: pátek-večer / 3 hodiny, sobota / 3+4+2 hodiny, neděle / 4 hodiny 

 
Lektor programu:    Mgr. Miroslava Brázdová 
 
Místo konání: 
přednášková místnost s dataprojektorem, školní třída nebo ateliér VV, prostor 
pro praktickou činnost 
 
Maximální počet účastníků:  15 osob 
 
Účastnický poplatek:   1 950,- Kč 
 

Základní výtvarný materiál pro praktickou část je v ceně programu! 
 
Výstup: 
Výstupem semináře je rozbor a reflexe všech jeho částí.  
Podmínkou absolvování je aktivní účast včetně praktického úkolu na dané téma.  
Program je ukončen předáním osvědčení na základě splněných podmínek. 



MOŽNOSTI OBJEKTU 
 

Obsah programu: 
Program je tvořen třemi částmi:  
1. teoretický úvod s ukázkami z modelového projektu “Možnosti objektu” 
2. praktická tvorba pod dohledem lektora: účastníci si vyzkoušejí klasické  
i experimentální postupy, využijí vlastní tvořivosti a fantazie a získají inspiraci  
a podněty pro práci s dětmi (studenty)  
3. metodické aspekty výtvarně-pedagogického modelu VÝTVARNÁ LABORATOŘ 

 
Zaměření:  
Možnosti objektu - tvar, prostor a materiál jako řeč objektu, hledání tvaru, 
prostorové komponování, modelování a konstruování, prostředky objektové 
tvorby (instalace, asambláž, reliéf, volný objekt z papíru, dřeva a součástí 
přírody, z textilu, hlíny, plastických hmot a jiných materiálů), náměty objektové 
tvorby, témata výtvarných řad a projektů, přesahy do dalších disciplín v.umění 
 
Program je realizován formou výjezdového víkendového soustředění 
(workshopu).  

 
Hodinová dotace:    16 hodin 
Doporučený harmonogram: pátek-večer / 3 hodiny, sobota / 3+4+2 hodiny, neděle / 4 hodiny 

 
Lektor programu:    Mgr. Miroslava Brázdová 
 
Místo konání: 
přednášková místnost s dataprojektorem, školní třída nebo ateliér VV, prostor 
pro praktickou činnost 
 
Maximální počet účastníků:  15 osob 
 
Účastnický poplatek:   1 950,- Kč 
 

Základní výtvarný materiál pro praktickou část je v ceně programu! 
 
Výstup: 
Výstupem semináře je rozbor a reflexe všech jeho částí.  
Podmínkou absolvování je aktivní účast včetně praktického úkolu na dané téma.  
Program je ukončen předáním osvědčení na základě splněných podmínek. 



MOŽNOSTI OTISKU 
 

Obsah programu: 
Program je tvořen třemi částmi:  
1. teoretický úvod s ukázkami z modelového projektu “Možnosti otisku” 
2. praktická tvorba pod dohledem lektora: účastníci si vyzkoušejí klasické  
i experimentální postupy, využijí vlastní tvořivosti a fantazie a získají inspiraci  
a podněty pro práci s dětmi (studenty)  
3. metodické aspekty výtvarně-pedagogického modelu VÝTVARNÁ LABORATOŘ 

 
Zaměření:  
Možnosti otisku - otisk jako grafický element a princip, snímání povrchů  
a hledání textury, grafické události - plošný a prostorový otisk, tisková forma 
a materiály pro její tvorbu (papír, textil, dřevo, kov a plasty v technikách z výšky, 
hloubky a plochy; akční a experimentální grafika), grafické náměty, témata 
výtvarných řad a projektů, přesahy do dalších disciplín výtvarného umění 
 
Program je realizován formou výjezdového víkendového soustředění 
(workshopu).  

 
Hodinová dotace:    16 hodin 
Doporučený harmonogram: pátek-večer / 3 hodiny, sobota / 3+4+2 hodiny, neděle / 4 hodiny 

 
Lektor programu:    Mgr. Miroslava Brázdová 
 
Místo konání: 
přednášková místnost s dataprojektorem, školní třída nebo ateliér VV, prostor 
pro praktickou činnost 
 
Maximální počet účastníků:  15 osob 
 
Účastnický poplatek:   1 950,- Kč 
 

Základní výtvarný materiál pro praktickou část je v ceně programu! 
 
Výstup: 
Výstupem semináře je rozbor a reflexe všech jeho částí.  
Podmínkou absolvování je aktivní účast včetně praktického úkolu na dané téma.  
Program je ukončen předáním osvědčení na základě splněných podmínek. 


