
 

Sylabus ku kurzu 

Kód: : PdF.KPEP/B-

PEPex246/16 S 

Názov:             Priestorové výtvarné médiá (Skupina A, B) 

Študijný program: Učiteľstvo  pre pred primárne vzdelávanie, 

bakalársky študijný program 

Študijný odbor: Výtvarná edukácia  

Garant odboru: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch, PhD.  

Kontakt a konzultačné hodiny: 

Katedra výtvarnej výchovy, kl.121, Číslo miestnosti 132,  budova na Šoltésovej ul. č. 4 

Pondelok 14:15 – 16:00, Streda 11:00 – 12:15 

Gestor kurzu: Zabezpečuje:  

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD. 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester ZS,  

Šk. r. 2020/2021 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...):   

Kombinovaná metóda: prezenčná a dištančná 

 

 Výučba študentov všetkých študijných programov v 

zimnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-19 

môže realizovať kombinovanou metódou. 

 

Počet 

kreditov: 

 

2 

Podmieňujúce predmety: 

 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu:    hodnotenie      

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): áno 

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): áno, Kurz je ukončený 

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 aj 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:  

 

Pochopenie a základné zvládnutie  priestorových výtvarných médií.  Vedenie poslucháča k 

individuálnemu výtvarnému  mysleniu jeho rozvoj v kontexte klasických sochárskych techník, 

ale aj súčasných tendencií priestorových vizuálnych médií a ich aplikácia do pedagogickej 

praxe.  

 

 



 Téma stretnutia : 

 

  Úvodná prednáška na tému : Socha a priestor, alebo sochárska abeceda. Všeobecná rozprava 

o sochárskej tvorbe, vysvetlenie základných termínov v sochárstve (socha, plastika, skulptúra, 

objekt, inštalácia, hmota, objem, priestor, faktúra, reliéf a jeho formy, monumentálna a komorná 

socha.....).  

Prezentácia pedagogických výsledkov študentských prác v rámci kurzov modelovania,  umenia 

v krajine a  priestorovej tvorby.     

Vytvorenie voľnej plastiky, plastického bozzetta, alebo sochárskej skladby zo sochárskej hliny.  

Prednáška  o súčasnej svetovej a domácej  sochárskej tvorbe. 

Na stretnutie je potrebné si zabezpečiť modelovaciu hlinu, alebo keramickú hlinu v objeme 

kocky 10/10 cm, pracovnú  podložku, prípadne igelit, špachtle. 

 

 

 

 Zadanie (praktické a teoretické) : 

 

1./ Faktúra, reliéf, alebo umenie v krajine. Objavovanie rôznych faktúr a štruktúr  pomocou 

fotoaparátu v  prírodných a umelých formách nášho sveta ( napr. kôra stromu, rôzne formy 

dreva, a kameňa, popraskaný chodník, omietka, hladina rieky, krajina, obloha....). Elementárne 

kompozičné  cvičenia vychádzajúce  predchádzajúcich fotografických záznamov zamerané na 

zachytenie sochárskej reliéfnej skladby. Práca korešponduje s umením v krajine a land artom. 

Téma: Element (kruh, štvorec, trojuholník, línia, vlna, špirála....). Možnosť pracovať 

s prírodným a umelým materiálom. Kresbová príprava je vítaná.  Materiál : rôzne prírodniny 

(kameň, drevo, hlina, tráva, plody stromov ...), iný umelý materiál.  Rozmer 1m / 1m.  

 

 

2./ Teoretické a písomné spracovanie poznatkov o sochárstve a priestorovej tvorbe formou eseje 

na tému Priestorové výtvarné média. 

   Práca by mala obsiahnuť a implementovať niektoré významné sochárske pamiatky z regiónu 

odkiaľ študent pochádza, mená a práce vybraných svetových a slovenských profesionálnych 

sochárov a zamyslenie sa, ako by sa dané poznatky z priestorovej tvorby dali uplatniť 

v predškolskej a školskej praxi a ich význam pre výchovu a vývoj dieťaťa a žiaka. 

   Rozsah :  minimálne 3 strany. 
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Časopisy a katalógy o súčasnom výtvarnom umení a sochárstve: Ateliér, Profil, Flash Art...... 

 

  

 

 


