
1 
 

Sylabus ku kurzu 
Kód: KVV/B-VU-
de004/15 PS 

Názov:               Modelovanie 

Študijný program: Výtvarná edukácia 
bakalársky študijný program 
Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy 
Garant odboru: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch, PhD.  
Kontakt a konzultačné hodiny: 
Katedra výtvarnej výchovy, kl. ......., utorok 09.30 – 11.00 hod.  
štvrtok 15.30 – 17.00 hod. Číslo miestnosti ......,  budova na Šoltésovej ul. č. 4 
Gestor kurzu: Zabezpečuje:  

Akad. soch. Alojz Drahoš, PhD. 
Obdobie štúdia 
predmetu: 
Semester ZS  
Šk. r. 2020/2021 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
prednáška,  cvičenie. 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 hodín, 
prezenčne 
Týždenný:  3 hodiny týždenne, 1 hodina prednáška, 2 
hodiny seminár, za semester 
  

Počet 
kreditov: 
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Podmieňujúce predmety:  
"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu 
Covid-19 môže realizovať kombinovanou metódou."  
Rozsah povinnej účasti na kurze je prípustný s dvomi neprítomnosťami. Prípadnú ďalšiu 
neprítomnosť si môže študent plnohodnotne nahradiť riadnou výučbou v čase blokovej výučby 
po ukončení priamej výučby.  
 
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu:  
Predmet je ukončený skúškou na ktorej študent preukáže základné teoretické vedomosti 
z oblasti sochárstva (dejiny a technológia) a teoretickú zručnosť v rámci rozpravy a 
interpretácie semestrálnych prác. 
Kresbové návrhy a plastické výstupy musia byť adjustované a spôsobilé na prezentáciu. 
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca... posúdenie rozpracovanosti zadaní): 
áno po rozpracovaní druhého zadania. Termín bude vopred oznámený podľa rozpracovanosti 
zadaní. Priebežné hodnotenie bude bodovo hodnotené podľa stupnice. 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): áno, zadávajú sa tri termíny 
počas skúšobného obdobia. 
 
Aktivita a kreatívnosť na vyučovaní 
Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie na priebežné 
hodnotenie. 
Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov za kurz  200 b max. 
 
Klasifikácia: 
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A 200-190 b 
 B  179-160 b 
C  159-140 b 
D  139-120 b 

 E  119-100 b 
 FX 99-0 b         
 
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na získanie základných teoretických a praktických 
poznatkov z priestorovej modelácie. Na jednotlivých zadaniach, ktoré ponúka reliéfne riešenie 
priestoru a modelovanie menších priestorových objektov,  študenti sa  naučia orientovať v 
priestorovom videní a kompozičných zákonitostiach, zároveň si budú overovať proporcionalitu 
zobrazovaného predmetu. 
 
Témy jednotlivých stretnutí:  
1./ Úvodná prednáška na tému: Čo je to reliéf ? Všeobecná rozprava o sochárskej tvorbe,  jeho začlenení  
a uplatnení v rámci výtvarného umenia o možnostiach tvorby reliéfneho výtvarného prejavu vo 
vhodných modelačných materiáloch.  
Praktické zadania: 

2-5./ “ Tematická aplikácia v priestore – napätie, kontrasty, konfrontácia......“.  Vlastná 
kompozícia, v ktorej budú výtvarne použité jednoduché výrazové prvky: napríklad prírodné, 
rastlinné, abstraktné alebo vychádzajúce z reality. Kresbová a plastická príprava je nutná. 
Realizácia a ukončenie. Materiál: hlina, plastelína alebo iná modelačná hmota. Rozmer : v- 25 
cm.   
6-10./ „Modelovanie lebky podľa modelu“ Zadanie začína stručnou prednáškou 
o anatomických a stavebných zákonitostiach ľudskej lebky.   
Mierka: 1:1   materiál:  hlina 
 
12 -13./ „Odlievanie vybraného reliéfu, alebo aplikácie do sadry“  ( Vstupný teoretický úvod 
s ukážkou) 
Realizácia reliéfu do sadry: V rámci kurzu poslucháči odlejú najlepšie práce do sadry spôsobom 
odlievania na slepú formu.  
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ISBN) 
HLAVÁČEK, Luboš. Od Rodina po Moora. Slovník západoeurópskeho sochárstva 20. storočia. 
Bratislava: Tatran, 1973.  
PROCHÁDZKA, Václav. Medaile a plaketa. Praha: Odeon, 1984.  
ROWELL, Margit. Skulptur im 20. Jahrhundert. München: Prestel,1986.ISBN 3-7913-0749-5. 
RUHRBERG, Karl a Ingo F. WALTHER. Umění 20. století: Malířství . Skulptury a objekty. Nová 
média. Fotografie. Praha: Nakladatelství Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8. 
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THOMASOVÁ, Karin. Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava: Pallas, 1994. ISBN 80-
7095-020-X. 
Odporúčaná literatúra :   
Minarovičová, E.: Portrét na minciach od staroveku po súčasnosť. Bratislava, Tatran 1986 
Minarovičová, E.: Medaily a plakety Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Bratislava 1995 
Hlinka, J.: Medailérstvo na Slovensku od 16 st. a 20 st. Pallas,1978, Bratislava 
E. Minarovičová: Portrét na starovekých minciach. Tatran 1979 
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