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1. Teorie barev:  -   primární, sekundární, terciální 

- komplementární 

- míchání barev (jak vzniká zelená, oranžová, fialová atd.) 

2. Definice, vysvětlení pojmů: vizování, figurální x figurativní, dekor, draperie, kontrast, 

pastózní 

3. Definice, vysvětlení pojmů: vertikála x horizontála, akvarel, koláž, plenér, ornament, freska, 

kontrapost  

4. Definice, vysvětlení pojmu: úběžník, prostorové plány, imprese, asambláž, lazura, symetrie, 

dynamický x statický 

5. Definice, vysvětlení pojmu: nadhled x podhled, zátiší, proporce, kompozice, ready made, 

diagonála, expresivní 

6. Perspektiva – definice, historie (renesance – osobnosti /Alberti, Ucello, Ghiberti, Donatello, 

Mantegna/) 

7. Druhy perspektivy. Vysvětlit princip (hieratická, ptačí, žabí, lineární, vzdušná, jednoúběžní-

ková, víceúběžníková). 

8. Vysvětlit pojem kompozice, umístění do formátu, historie. 

9. Kompozice – zlatý řez, vertikála, horizontála, diagonála, horror vacui (Japonsko x Evropa) 

10. Kresba – jaké využíváme materiály (podklady, tužka, perokresba, uhel, pastel) 

11. Malba – jaké využíváme materiály (podklady, akvarel, tempera, olej – barvy, ředidla) 

12. Malba – proměny v průběhu historie (materiály, techniky, náměty, vývoj): pravěk, gotika, 

renesance, baroko, realismus, impresionismus, abstrakce 

13. Malba akvarel (papír, štětce, barvy – vodovky, akvarel, anilinové barvy; postup, charakter 

práce) 

14. Malba tempera + akryl (podklad, štětce, barvy, postup, charakter, historie) 

15. Olejomalba (podklad, štětce, barvy, ředidla, postup, historie) 

16. Kresba tužkou (značení tvrdosti, papíry – formáty, struktura, fixování). 

17. Perokresba (materiál – papír, tuš, charakteristika kresby, lineární x plošná) 

18. Kresba pastelem (druhy pastelů, charakter, papíry, fixování, E. Degas) 

19. Kresba uhlem. Druhy uhlu – přírodní, syntetický, rudka. Výroba, charakter, formát. Fixování. 

20. Socha obecně. Definice, materiály, skulptivní x plastické. Historie + osobnosti. Pravěk (Ve-

nuše), antika (Myrón, Feidias), renesance (Donatello, Michelangello), barok (Bernini, Bro-

kof, Braun), 19. – 20. stol. (Rodin, Myslbek, Picasso), současnost (Černý, Kintera, Róna, 

Suška). 

21. Reliéf (nízký x vysoký, odebírání /skulptivní/ x přidávání /plastické/, princip, osobnosti. 

(Mezopotámie, Egypt, antika, renesance /Donatello, Michelangello, Ghiberti, Bruneleschi/) 

22. Volná socha (princip, vícepohledovost, materiál, náměty, ready made, pomník, osobnosti) 

23. Sochy – formování + odlévání (princip, materiály /kov, sádra, plasty/, příklady /Verochio, 

Da Vinci, Cellini, Rodin, Picasso/). 

24. Grafika – princip, postup, materiály, formáty, druhy tisku 

25. Grafika – tisk z výšky x z hloubky, osobnosti (Durer, Hollar, Rembrandt, Goya, Picasso, 

Boudník, Váchal, Preissig, Reynek, Cihlář). 


