
Sylabus ku kurzu 

 

Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-

19 môže realizovať kombinovanou metódou. 

Kód: Kód: PdF.KPEP/B-

PEPde246/15 S 
 

Názov: Priestorové výtvarné médiá 

Študijný program:  

 

Kontakt: 

Mgr. Miloš Kmeť, PhD. 

Katedra výtvarnej výchovy, Šoltésovej ul., m. č. 134 

Konzultačné  hodiny:  Štvrtok 9.30 - 11.00 hod 
                                     Piatok  9.30 -11.00 hod 

mail: kmet@fedu.uniba.sk 

Gestor kurzu: 

 

Zabezpečuje: Mgr. Miloš Kmeť, PhD. 

 

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: 

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

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

samostatnú aj skupinovú prácu na zadanú tému. Priebežné hodnotenie bude za vypracovanie, 

prezentáciu vyučovacej jednotky s metodickým prepojením na vybratú tému priestorových výtvarných 

médii. 

Záverečné hodnotenie: Vytvorenie elektronického portfólia ako metodickej prípravy na vyučovanie. 

 

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

automaticky hodnotený FX v záverečnom hodnotení. 

 

Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 

81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie 

E najmenej 51 bodov. 

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%) 

 

Študijná literatúra: 

Cikánová, K.: Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum 1995 

Kentová, S: Kompozícia. Bratislava: Perfekt 1996. 

Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah 1996. 

VALACHOVÁ, Daniela. Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní. Bratislava: UK, 

2012. ISBN: 978-80-223-3215-6.  

Weltonová, J: Ako vnímať obrazy. Bratislava: Perfekt 1995. 

 


