
4.9.78. Současné umění v kontextu doby I 

Jedná se o jednoletý volitelný předmět, který je určený pro žáky 4. ročníku nebo oktávy s 

dotací 2 hodiny týdně. 

Seminář by měl žákům kromě hlubšího vhledu do současného výtvarného umění ukázat jeho 

přesahy do dalších kulturních oborů, jako jsou například film, literatura, hudba či divadlo.  

Seminář je vhodný pro zájemce o studium uměleckých oborů, architektury, estetiky a dalších 

humanitních oborů. 

Cíle: 

Žáci by se měli učit kritickému myšlení, interpretaci názorů a schopnosti rozkrývat stereotypy 

a klišé ve vnímání soudobé kultury. Cílem je ukázat pluralitu významů a přístupů v umění v 

kontextu doby, řešení aktuálních společenských témat jako reakce na politické, ekonomické a 

sociální aspekty současnosti. Dalším kritériem je hledání širších souvislostí mezi dějinami 

výtvarného umění a přesahy do oblasti filosofie, sociologie a politiky. 

 

Výchovné strategie: 

interpretace díla, tvorba, kritické myšlení, diskuze, spolupráce, práce s médii, referáty, 

přednášky, návštěvy galerií, prezentace, filmové projekce 

Klíčové kompetence 

 

Kompetence sociální a personální  

 pracuje samostatně, účinně spolupracuje ve skupině 

 přispívá k diskusi 

 přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě a toleranci 

Kompetence komunikativní  

 otevřeně vystupuje kriticky vůči práci své i ostatních 

 získá schopnost pracovat v týmu 

 

Kompetence k podnikavosti 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

 efektivně promýšlí vlastní práci i práci druhých 

 

Kompetence občanská 

 

 učí se kritickému myšlení, aktivně vystupuje 

 posuzuje události veřejného života a respektuje různorodost hodnot a názorů 

 

Kompetence k řešení problémů 

 nahlíží problém z různých stran, zvažuje klady a zápory jednotlivých řešení 

 využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických 

a grafických 



 uplatňuje při řešení problémů základní myšlenkové operace (analýza, syntéza, 

indukce, dedukce, srovnání,…) 

 při samostatném řešení problémů využívá své individuální schopnosti a získané 

vědomosti 

 samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 

 řeší modelové situace z reálného života 

 aplikuje jednou vyřešený problém na jiné téma 

Kompetence k učení 

 využívá vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení 

 je schopen posoudit věrohodnost informačního zdroje 

 používá odborné terminologie 

 kriticky hodnotí informace a tvořivě je zpracovává 

 motivuje se pro další učení a pozitivně hodnotí přínos učení pro svůj další život 

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ (BEZ SKUPINY) 

SOUČASNÉ UMĚNÍ V KONTEXTU DOBY 

výstupy učivo 

 žák zná základní pojmy z oblasti 

výtvarného umění 

 žák tvoří na zadané téma (aktuální 

spol. témata)  

 žák je schopen interpretovat dílo 

 žák umí aplikovat své poznatky na 

aktuální dění ve společnosti a kultuře 

 žák si sám volí téma práce a je 

schopen ho prezentovat 

 žák chápe přesahy výtvarného umění 

do oblasti filosofie, politiky, 

sociologie 

 Vybrané kapitoly z dějin výtvarného 

umění (moderna-postmoderna-

současné výtvarné umění) 

 Současní teoretici umění 

 Principy a strategie současného 

výtvarného umění – vybraní autoři 

 Přesahy výtvarného umění – film, 

hudba, literatura, divadlo 

 Angažované (politické) umění – 

Masová média 

 Konceptuální a postkonceptuální 

umění 

 VideoArt – Fotografie  

 Filmové a hudební projekce 

 Přednášky a prezentace umělců 

 


