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Obdobie štúdia 

predmetu:  

ZS 2020-21 

 

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

prednášky, semináre 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 

Týždenný:   2 hodiny  

Počet kreditov: 

2 

 

Podmieňujúce predmety: 0 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: priebežné cca 30 %, záverečné cca 70 % 

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): Predmet je priebežne hodnotený ústnym, 

pohovorom, prípadne testom alebo seminárnou prácou na zadanú tému.  

Priebežné hodnotenie bude spravidla po štvrtej resp. siedmej vyučovacej hodine. 

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): ústna skúška, prípadne aj 

písomný test a jeho obhajoba, 50/50 
 

Študent nesmie chýbať na výučbe (zahŕňa aj možnú dištančnú formu) viac ako 3 krát. Inak je 

automaticky hodnotený FX v záverečnom hodnotení. 

Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2020/21 sa z 
dôvodu Covid-19 môže realizovať kombinovanou metódou. 
Cieľom kurzu: Viesť študentov k zvládnutiu tvorivej činnosti, zameranej na priestorové výtvarné 

techniky a rôznorodé možnosti vyjadrenia priestoru. Výtvarnú techniku dokážu aplikovať do 

vyučovacej jednotky s dôrazom na metodiku vyučovania. Dôraz sa kladie na rozvíjanie citu pre 

materiál a metodické prepojenie na možnosti využitia priestorových médií v praxi. 

Obsah vyučovania: 

1. Priestorové súvislosti, vyjadrené na ploche. Pojmy ako: kompozícia, popredie, pozadie, priestorové 

plány, ilúzia, perspektíva. Technika: dekoláž. 

2. Od plochy k štruktúre. Štrukturálne kvality kresebného záznamu rozličných materiálov v rámci 

plošného vyjadrenia. Technika: frotáž. 

3. Na pomedzí dvoj a trojrozmerného zobrazenia? Reliéfne modelovanie. Technika: nízky reliéf. 

4. Haptické vlastnosti materiálov.  

5. Asambláž a Kubizmus.  

6. Základy trojrozmerného vyjadrenia. Východiská práce s materiálom.  

7. Ready made a objektové umenie. Vkladanie nových obsahov a súvislostí predmetom, ktoré stratili už 

svoju pôvodnú funkciu. Inšpirácia: Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Otis Laubert, Július Koller... 8. 

Možnosti hmoty. Plastelína, hlina, sadra, iné materiály a hmoty.  

9. Origami a iné 3D objekty z papiera. Papier, fólie, alobal. 

10. Portfólio výtvarných techník so zameraním na priestor – spôsob záznamu tvorivého procesu a 



možnosti formatívneho hodnotenia.  Kritéria hodnotenia. 

 

Hodnotenie a hodnotiace kritériá 

Hodnotenie prebehne v hodnotiacom týždni v dohodnutý dátum a čas. Študent odovzdá a obháji 

vytvorené digitálne portfólio ako metodický materiál.  

Kritériá (percentuálna váha kritéria):  

1. portfólio obsahuje stanovený počet tém a rozsah (20%) 

2. portfólio obsahuje metodické postupy na použitie výtvarných priestorových techník v praxi 

(40%) 

3. portfólio obsahuje zapracovanú reflexiu zo seminárov a  teoretickú analýzu potencionálnych 

silných a slabých stránok (20%) 

4. jednotlivé časti portfólia majú  požadovaný obsah (20%) 
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