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PROGRAM PRO LETNÍ SEMESTR 2020 

HODINA TÉMA (MÍSTO) 

1 Kresba zátiší (kreslírny) 

Sestava geometrických tvarů s židlí (tužko-kresba perspektivy zátiší na formát A3) 

2 Kresba zátiší (kreslírny) 

Sestava geometrických tvarů s přírodninou a draperií (tužko-kresba perspektivy zátiší na formát A3) 

3 Kresba zátiší (kreslírny) 

Kompozice z židlí (cca 6 x přestavovaná židle po 20 min, tužko-kresba perspektivy na formát A2, ke 

kresbě/kolorování lze využít pastelka, rovněž lze použít tónovaný papír) 

4 Kresba figury dle dřevěných modelů v kompozici (kreslírny) 

(tužko-kresba na formát A2, ke kresbě/kolorování lze využít pastelka, rovněž lze použít tónovaný papír) 

5 Kresba figury (kreslírny) 

Kompozice postav na horizontu (cca 5-6 postav po 20 min, tužko-kresba na formát A3) 

6 Kresba zeleně v exteriéru (Dejvice) 

(kompozice z celku a detailů stromů, tužko-kresba na formát A3, volitelně na A2) 

DÚ č.1 - kresba stromu (NE ovocné stromy!) formát A3 

DÚ č.2 - kresba vlastního vybraného motivu architektury v zeleni, např. uliční prostor, městská zástavba 

(bude hodnocena volba tématu, záběr, kompozice, forma provedení), úlohu je možné konzultovat 

v průběhu semestru, formát A2 nebo A3 

7 Kresba perspektivy v interiéru (Dejvice - NTK) 

8 Kresba perspektivy v interiéru – (Dejvice – FSv, ateliér D) 

(tužko-kresba perspektivy na formát A3) 

9 Kresba perspektivy v exteriéru (Dejvice) 

(tužko-kresba perspektivy na formát A3) 

10 Kresba perspektivy v exteriéru (Malá Strana) 

11 Kresba perspektivy v exteriéru (Malá Strana) 

12 Kresba perspektivy v exteriéru (Malá Strana) 

(tužko-kresba perspektivy na formát A3) 

13 Rezerva pro kresbu v exteriéru/interiéru 



Další informace k průběhu semestru: 

Jednotlivé úlohy mohou být v průběhu semestru přesouvány, případně modifikovány, dle aktuálního 

počasí! 

 

Odevzdání 

Výkresy budou odevzdány ve vytvořených deskách formátu A2 (přehnutý papír A1) s ručně 

vytvořenou rozpiskou (název předmětu, jméno studenta, kruh, ročník), výkresy budou složeny 

chronologicky, domácí úlohy budou vloženy na závěr. 

Každý student odevzdá celkem 12 výkresů (10 + 2): 

3 x kresba zátiší 

2 x figurální kresba 

1 x kresba zeleně 

1-2 x kresba v interiéru 

2-3 x kresba exteriéru 

2 x domácí úloha 

Všechny odevzdané výkresy budou podepsány s uvedením ročníku a kruhu, budou v požadované 

úrovni provedení a dopracované (nedodělané kresby nebudou přijaty)! 

 

Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu 

Odevzdání prací v termínu (je předpokládán v posledním týdnu výuky v prvních dvou dnech 

zkouškového období, přesné termíny/hodiny budou včas upřesněny) 

Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence 

Pozn.: Hodiny je možno nahrazovat s jinými kruhy po dohodě s vyučujícími 

Práce bude hodnocena jako celek s přihlédnutím k úrovni jednotlivých výkresů, bude zohledněn 

kresebný vývoj studenta v průběhu semestru, zejména však výtvarný přístup, kompozice a technika 

provedení. 


