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Gestor kurzu: Zabezpečuje:  

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD. 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester ZS,  

Šk. r. 2020/2021 

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

 

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:  Modelovanie 

 

"Výučba denných študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2020/21 

sa môže realizovať kombinovanou metódou. 

Kombinovaná metóda výučby znamená striedanie prezenčnej a dištančnej metódy 

výučby. Prezenčná metóda výučby bude realizovaná priamou účasťou študentov na výučbe 

podľa rozvrhu. Dištančná metóda výučby bude realizovaná najmä na základe komunikácie 

vyučujúcich so študentmi elektronickou formou. 

Absencia študentov počas výučby sa bude tolerovať len z vážnych zdravotných dôvodov. 

Tolerované budú len dve absencie, avšak musia byť dokladované lekárskym potvrdením. 

 

 

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 .  

 

 

  

 

Témy jednotlivých stretnutí : 

 

  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.....) Príprava sochárskeho materiálu, hliny, drevených 

základní, prípadne iných konštrukcií. 

Prednáška a rozprava sa prenáša a rozvíja aj do ďalších stretnutí v nadväznosti na praktické 

zadania a je doplňovaná kľúčovými momentmi dejín sochárstva, ale aj sledovaním súčasného 

diania na sochárskej scéne. 

 

Praktické zadania : 

 

1./ Reliéf, faktúra, hmota. Objavovanie rôznych faktúr a štruktúr v hline, ale aj v rôznych 

prírodných a umelých formách nášho sveta (drevo, kameň, kov....). Kompozičné cvičenia 

zamerané na vytvorenie sochárskej reliéfnej skladby. Téma: Poriadok – Rytmus – Chaos. 

Možnosť pracovať s prírodným a umelým materiálom, alebo s jeho  odtlačkom. Kresbová 

príprava je nutná.  Materiál : prírodniny (kameň, drevo, hlina, ...), umelý materiál, plastelina, 

sochárska hlina, sadra, iná modelačná hmota.  Rozmer A4 až A3. 

 

 

2./ Portrétna maska, tvár, hlava. Stretnutie začína oboznámením študentov o anatomických 

a stavebných zákonitostiach ľudskej tváre v kontexte lebky a hlavy. Na základe kresbových 

štúdií zrealizuje študent  portrétnu masku, tvárovú časť hlavy (portrétu, imaginatívnej ľudskej 

tváre, ) súčasťou ktorej bude vhodne zakomponovaný plastický znak, symbol, archetyp, slovo,   

predmet, alebo drobné figuratívne fragmenty. 

Mierka: 1:1 . Materiál : hlina, keramická hlina. 

 

3./ Voľná socha, objekt pre reálny priestor.  Vytvorenie voľnej sochárskej skladby, 

plastického návrhu, alebo rôzne materiálového objektu s využitím rôznych spájacích techník 

(lepidlo, tavná pištoľ, drôt...). Aplikácia vlastnej myšlienky do reálneho  priestoru (námestie, 

park, hypermatket, krajina... ) v ktorej budú využité jednoduché abstraktné výrazové prvky, 

alebo prvky z reality (vrátane nášho mikro a makro sveta). Kresbová a plastická  príprava je 



nutná. Realizácia a ukončenie.  

Téma : Vertikála, Horizontála, Špirála, Vlna, Kocka, Pyramída, Guľa, príp. jednoduchá figúra  

Súčasťou tejto úlohy bude aj vizualizácia vytvorenej sochy, objektu do vybraného reálneho 

prostredia. 

 

Materiál : papier, drevo, drôt, rôzny prírodný materiál. Rozmer: výška 15 cm 

 

    Všetky praktické úlohy musí študent dokumentovať a pripraviť fotografickú dokumentáciu  

aby ju mohol v hodnotiacom týždni prezentovať spolu s praktickými prácami.  

 

    Súčasťou prezentácie bude aj zmapovanie sochárskych pamiatok svojho domova, prípadne 

blízkeho okolia. Obe prezentácie budú v elektronickej podobe. 
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Časopisy a katalógy o súčasnom výtvarnom umení a sochárstve: Ateliér, Profil, Flash Art...... 

 

  

 

 


