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Sylabus ku kurzu 
Kód: : PdF.KVV/M-VJ-
de019/15 CS 

Názov:            Objekt a šperk 

Študijný program: Výtvarná edukácia 
magistersky 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...): á 
prednáška,  cvičenie. 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 hodín, 
prezenčne 
Týždenný:  3 hodiny týždenne, 1 hodina seminár, 2 hodiny 
cvičenie, za semester 
  
 

Počet 
kreditov: 
 
3 

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:     
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...): Ukončenie kurzu je hodnotením 
v prvých dvoch týždňoch po ukončení semestra s jedným termínom., 
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: 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:  
Cieľom predmetu je oboznámenie sa s tendenciami súčasného umenia so zameraním na 
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problematiku objektu a šperku vo vzťahu k priestoru. V praktických zadaniach bude študent 
realizovať sochárske intervencie a konceptuálne úlohy, zamerané na vzťah človeka 
a prostredia. Dôraz sa kladie na uplatnenie výtvarných stratégií v edukačnom procese. 
 
Témy jednotlivých stretnutí:  
1- 5./ „Sada funkčného šperku“  
Je potrebné navrhnúť a zrealizovať minimálne jednu sadu funkčných, vo výtvarnom názore 
jednotných šperkov, použiteľných na vybrané príležitosti. Úloha pozostáva zo serióznej 
kresebnej prípravy, prípadne z tvarového overenia v hline, plastelíne alebo inej hmote. Kresby 
a prípadné modely budú súčasťou hodnotenia.  
Materiál: drôt, plech, keramická hlina, sklo, umelé hmoty  Veľkosť: primeraná modelu 

6 - 9./ „Šperk ako výtvarný artefakt“ (s pokusom o inštaláciu). Je potrebné navrhnúť 
interiérový alebo závesný objekt – šperk, ktorý bude súčasne použitý ako hlavný artefakt na 
vytvorenie inštalácie. K samotnej príprave bude potrebné (samozrejme podľa výtvarného 
zámeru) použiť ďalšie potrebné doplnkové inštalačné prvky, ktoré už nemusia byť vytvorené 
autorom. Nosnou časťou úlohy zostáva „interiérový šperk- objekt“. Interiér môže byť chápaný 
ako konkrétny, existujúci, vytypovaný alebo fiktívny. 
Súčasťou  úlohy je vypracovanie podrobnej kresebnej  situácie so zámerom autora a stručné 
teoretické uvedenie do problematiky. Zadaná úloha je vlastne pokusom prípadne netradičné 
extravagantné atypické výtvarné riešenie zdobenia, na rôzne príležitosti s použitím rôznych 
materiálov. 
Materiál: kašírovaná papierová hmota, hlina, sadra, umelé hmoty, kartón, kov, umelé hmoty, 
drôty, textil,... 
Veľkosť: adekvátna zvolenému priestoru 
  
10 -13./ „Organicky alebo anorganický objekt“ implantovany do konkrétneho priestoru 
spolu so situačnou štúdiou v primeranej mierke.  
Rozmer plastiky by sa mal pohybovať okolo 50 cm výšky modelu  
Materiál: keramická hlina, sadra, epoxy, polyester a iné umelé hmoty, kov, drôt, sklo, textil... 
 
 
Súčasťou jedného zadania bude teoretické zdôvodnenie-libreto, minimálne 2 strany 
formátu A4 strojopisom + dokumentácia 
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LUCIE-SMITH, Edward. ArtToday: Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996. ISBN 80-
85871-97-1.  
OSMITZOVÁ, Agneša. Súčasný slovenský šperk. Bratislava: SNG, 1976. 
VOKÁČOVÁ,  Věra. Současný  šperk. Praha: Odeon, 1979. 
VOKÁČOVÁ, Věra a Marián KVASNIČKA.  Súčasný československý umelecký šperk. Trenčín: 
Oblastná galéria M. A. Bazovského, 1983. 
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Odporúčaná literatúra: 
Sculpture I – IV  Taschen, 1987  Köln, Lisboa, London...  
Johnová E.: Ľudový šperk na Slovensku 
Od Rodina po Moora. Slovník západoeurópskeho sochárstva 20. storočia. Tatran Bratislava 
1973 
Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Kruh 
súčasného umenia PROFIL 1999 
Bienále súčasnej československej komornej plastiky. Trenčín 1989. Oblastná galéria M. A. 
Bazovského 
Walter Erben:  Joan Miró. Taschen 1997 
Vladimír Preclík: Přišel sem pozdravit sochy. Gallery 2004 
Sculture in metalo. Torino. Galleria civica d“arte moderna. 1964 
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