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Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008615 

 
ANOTACE K VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL: 

 

Vzdělávací organizace:  Univerzita J.E Purkyně - Fakulta životního prostředí 

 

Vzdělávací kurzy pro žáky  
na Fakultě umění a designu UJEP (FUD UJEP) 

 
Nabídka specializovaných kurzů na Fakultě umění a designu UJEP (a jejich odborných 
pracovištích - v ateliérech a dílnách i v galerii Dům umění Ústí nad Labem FUD UJEP).  
V rámci jednoho kurzu je možné se věnovat pouze 10-12 dětem z důvodu specifické 

práci na pracovištích a jeho rozloze, proto jsme se pokusili sestavit více kurzů (7), které 

povede vždy 1 realizátor/lektor.  
Kurzy se dějí ve dvou budovách vzdálené od sebe cca 10 minut chůze. 

________________________________________________________________________ 

 
Supervizor (zástupce fakulty) = koordinátor za FUD = MgA. Adéla Machová, Ph.D. 

(adela.machova@ujep.cz) 
 
Garant = za FUD = Mgr. Jan Prošek, Ph.D. (janprosek@seznam.cz) 
 

 
Název kurzu: Experimentální sítotisk  
Realizátor / Lektor: MgA. Adéla Bierbaumer (studentka doktorského programu)  
Délka kurzu: 2,5 hod. 
Místo konání: Dům umění Ústí nad Labem  
Garant kurzu: Jan Prošek 
Určeno pro / počet osob: ZŠ, 7. -9. tř., SŠ / 10 osob  
Anotace kurzu:  

● Studenti budou obeznámeni se základním principem sítotiskové techniky s názornou 

ukázkou. Budou provedeni komnatami bývalé studentské menzy, dnes Domu umění, 

které si stále udržují atmosféru, působící na všechny smysly. V této experimentální 

dílně budou moci okusit všechny procesy, které se této techniky týkají, od začátku do 

konce. Přímo si osahají síta, barvy, papír a sami si ručně vytisknou produkt, který si 

spokojeně odnesou s sebou nebo na sobě domů. 

 
● Návaznost na RVP:  
● 82 Umění a užité umění  

- z průřezových témat RVP se naše kurzy dotýkají Informační a 
komunikační technologie  
- pro ŠVP které si vytváří škola sama, jsou kurzy zaměřeny danný předmět ke 

kterému se konkrétní kurz vztahuje. 
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http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
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● RVP pro gymnázia kurzy dotýkají 

tématu Umění a kultura  
● Umělecká tvorba a komunikace  
● Informační a komunikační technologie 
 

 



 
Název kurzu: Jak se dělá výstava? 
 
Realizátor / Lektor: Martina Johnová (zaměstnanec Domu umění - produkční a kurátorka)  
Délka kurzu: 2,5 hod. 
Místo konání: Dům umění Ústí nad Labem  
Garant kurzu: Jan Prošek  
Určeno pro / počet osob: ZŠ i SŠ /20 osob 
 

Anotace kurzu: 
 

● Jste zvídaví a zajímá vás, jakým způsobem se v galerii prezentuje umění? Jak se 

vystavují umělecká díla a k čemu všemu galerie slouží? V rámci kurzu se dozvíte, 

jaké poklady schraňoval na pražském hradě císař Rudolf II. nebo že i rozestlaná 

postel a žralok naložený v lihu se dají považovat za svébytná umělecká díla. Zjistíte, 

jak galerie funguje a kdo všechno v ní pracuje? Realizační tým výstavy se skládá z 

kurátora, architekta, grafického designéra, restaurátora, specialistu na public 

relations, fundrising a mnoho dalších profesí v kulturním průmyslu. Seznámíme Vás s 

nimi.  
Vyzkoušíte si připravit svůj vlastní projekt a ukážeme vám, jak lze výstavu doplnit o 

další prvky, jakou jsou písemné a obrazové materiály, fotografie nebo hudba? V 

rámci kurzu vám ukážeme, že galerie není nudná a nepřístupná budova, ale že je 

to místo, kde se děje plno zajímavých věcí, kde se můžete dozvědět se poutavé 

příběhy a zapojit vlastní kritické myšlení. 

 
● Návaznost na RVP:  
● 82 Umění a užité umění 

 
- z průřezových témat RVP se naše kurzy dotýkají Informační a 

komunikační technologie  
- pro ŠVP které si vytváří škola sama, jsou kurzy zaměřeny danný předmět ke 

kterému se konkrétní kurz vztahuje. 

 

● RVP pro gymnázia kurzy dotýkají 

tématu Umění a kultura  
● Umělecká tvorba a komunikace  
● Informační a komunikační technologie 

 
 

 

Název kurzu: Internet - skrytá realita 
 
Realizátor / Lektor: MgA. Zdeněk Svejkovský (student doktorského programu)  
Délka kurzu: 2,5 hod.  
Garant kurzu: Jan Prošek 
Místo konání: Fakulta umění a designu, PC učebna a fotoworkshop 
Určeno pro / počet osob: ZŠ, 6. -9. tř., SŠ / 10-12 osob 
Anotace kurzu:  

● Praktické části workshopu bude předcházet krátká přednáška o videu na internetu 

(YouTube, Facebook, Live streaming apod.). Seznámíte s programem DaVinci 

Resolve (který lze stáhnout legálně zdarma) a v něm se naučíte jak upravit své 

vlastní video (střih a další základní nástroje a efekty). Vyzkoušíte si práci s 



 
klíčovacím pozadím. Naučíte se exportovat video pro potřeby svých vlastních 

webových stránek. Dozvíte se také, jak video nahrát na populární server Youtube. 

 

● Návaznost na RVP:  
● 82 Umění a užité umění 

 
- z průřezových témat RVP se naše kurzy dotýkají Informační a 

komunikační technologie  
- pro ŠVP které si vytváří škola sama, jsou kurzy zaměřeny danný předmět ke 

kterému se konkrétní kurz vztahuje. 

 

● RVP pro gymnázia kurzy dotýkají 

tématu Umění a kultura  
● Umělecká tvorba a komunikace  
● Informační a komunikační technologie 

 
 

 

Název kurzu: Zvuková dílna 
 
Realizátor / Lektor: BcA. Iva Polanecká (studentka nav. mag. programu)  
Délka kurzu: 2,5 hod.  
Garant kurzu: Jan Prošek  
Místo konání: Fakulta umění a designu + Dům umění Ústí nad Labem (nutno dořešit místo!) 
Určeno pro / počet osob: ZŠ, 6. -9. tř., SŠ / 10-12 osob  
Anotace kurzu:  

● Budete mít možnost vyzkoušet si hru na různé elektronické i akustické, hudební i 

nehudební nástroje. Z počátku si vysvětlíme princip poslouchání a naslouchání, 

vysvětlíme si pojmy field recording, soundscape, elektroakustická hudba, zvuková 

kompozice a živé hraní, seznámíme se s dostupnými aplikacemi pro tvorbu a 

editace zvuku/hudby. Naučíme se nahrávat jednoduché zvuky, pouštět je ve 

smyčkách, efektovat je pomocí jednoduchého sampleru a používat během živého 

hraní. Celý kurz bude probíhat formou praktických ukázek a cvičení a třeba na konci 

dáme dohromady i kapelu.  
● Důležitá poznámka: Pro samostatnou práci je výhodou mít vlastní počítač 

nebo alespoň smartphone. 

 
● Návaznost na RVP:  
● 82 Umění a užité umění 

 
- z průřezových témat RVP se naše kurzy dotýkají Informační a 

komunikační technologie  
- pro ŠVP které si vytváří škola sama, jsou kurzy zaměřeny danný předmět ke 

kterému se konkrétní kurz vztahuje. 

 

● RVP pro gymnázia kurzy dotýkají 

tématu Umění a kultura  
● Umělecká tvorba a komunikace  
● Informační a komunikační technologie 



 
 

Název kurzu: Objekt v prostoru 
Realizátor / Lektor:MgA. Iva Kolorenčová (studentka doktorského programu) 
Garant kurzu: Jan Prošek 
Místo konání: Fakulta umění a designu, ateliér Prostorová tvorba 
Určeno pro / počet osob: ZŠ, 6. -9. tř., SŠ / 10-12 osob 
Anotace kurzu:  

● Kurz se zaměřuje na práci s hlínou a sádrou. Seznámíme se s odbornými pojmy z 

oboru formování a odlévání (s principy výroby v návaznosti na sochařství a 

produktový design). Součástí kurzu je i vlastní výroba sádrového objektu, kdy se 

studenti seznámí s objemem, tvarem a charakterem materiálu. Praktickým cvičením 

prohloubí své vnímání prostoru, pochopí prolínání a vzájemné ovlivňování hmoty. 

Naučí se ovládat nástroje při zpracování objektu. 

 
● Návaznost na RVP:  
● 82 Umění a užité umění  

- z průřezových témat RVP se naše kurzy dotýkají Informační a 
komunikační technologie  
- pro ŠVP které si vytváří škola sama, jsou kurzy zaměřeny danný předmět ke 

kterému se konkrétní kurz vztahuje. 

 
● RVP pro gymnázia kurzy dotýkají 

tématu Umění a kultura  
● Umělecká tvorba a komunikace  
● Informační a komunikační technologie 

 

Název kurzu: Reklamní fotografie 
Realizátor / Lektor:Filip Švácha(student 4. ročníku bakalářského programu) 
Garant kurzu: Jan Prošek 
Místo konání: Fakulta umění a designu, ateliér Aplikované a reklamní fotografie 
Určeno pro / počet osob: ZŠ, 6. -9. tř., SŠ / 10-12 osob 
Anotace kurzu:  

● Kurz se zaměřuje na význam fotografie ve světě kolem nás, především na smysl 

reklamní fotografie. Budeme společně zjišťovat na co se v reklamní fotografii klade 

primární důraz - jaká je její funkce a jak taková fotografie vzniká. Součástí kurzu je 

seznámení se s funkcemi fotoaparátu, jež nám přináší pestrou škálu využití obrazu 

pro veřejný prostor reklamy. Studenti se naučí naaranžovat, nasvítit a 

vyfotografovat “cokoliv” v rámci jimi definovaného významu pro vznikající fotografii. 

 
● Návaznost na RVP:  
● 82 Umění a užité umění  

- z průřezových témat RVP se naše kurzy dotýkají Informační a 
komunikační technologie  
- pro ŠVP které si vytváří škola sama, jsou kurzy zaměřeny danný předmět ke 

kterému se konkrétní kurz vztahuje. 



 
● RVP pro gymnázia kurzy dotýkají 

tématu Umění a kultura  
● Umělecká tvorba a komunikace  
● Informační a komunikační technologie 

 
 

 

Název kurzu: Kousek robotiky 
 
Realizátor / Lektor: Martin Hofmann (student 4. ročníku bakalářského programu)  
Garant kurzu: Jan Prošek 
Místo konání: Fakulta umění a designu, ateliér 
Určeno pro / počet osob: ZŠ, 6. -9. tř., SŠ / 10-12 osob 
Anotace kurzu:  

● Kurz se soustředí na teoretickou i praktickou stránku interaktivity. Výchozím bodem 

je vyzkoušet si základní programování pro jednodeskový počítač Arduino. Naučíte se 

pracovat v jednoduchém softwarovém prostředí, který vám umožní ovládat digitální 

data pomocí pohybu, zvuku či světla. V teoretické části kurzu, která bude předcházet 

praktické části - dílně, přednášející přiblíží za pomoci jednotlivých děl a projektů 

možné principy práce s tímto fenoménem interaktivity (=umožnění vzájemné 

komunikace s programem či přístrojem).  
● Návaznost na RVP:  
● 82 Umění a užité umění 

 
- z průřezových témat RVP se naše kurzy dotýkají Informační a 

komunikační technologie  
- pro ŠVP které si vytváří škola sama, jsou kurzy zaměřeny danný předmět ke 

kterému se konkrétní kurz vztahuje. 

 

● RVP pro gymnázia kurzy dotýkají 

tématu Umění a kultura  
● Umělecká tvorba a komunikace  
● Informační a komunikační technologie 

 
 
 
 
Pozn. Vzdělávací aktivity navazují na vzdělávací plán školy 
 

Vypracoval: Univerzita J.E Purkyně - Fakulta životního prostředí 

 


