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Sylabus ku kurzu 
Kód: M-VJ-de004/15 PS Názov:           Sochárske koncepty 
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 
prednáška, 2 hodiny seminár, za semester  

Počet 
kreditov: 
 
4 

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 alebo podľa dohody s vyučujúcim.  
 
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: 
Predmet  je ukončený skúškou, ku ktorej je študent povinný predložiť na hodnotenie všetky 
práce podľa konkrétnych zadaní. Kresbové návrhy a plastické výstupy musia byť adjustované 
a spôsobilé na prezentáciu. 
Preukáže aj teoretické a praktické vedomosti z oblasti sochárstva (dejiny a technológia) 
a teoretickú schopnosť prípravy konceptuálneho zámeru v samotných dosiahnutých výsledkoch 
a tiež v rozprave a interpretácie zadaných prác. 
 
Súčasťou zadaní je aj vypracovanie  teoreticko-výtvarnej analýzy jednej zo zadaných tém,cca 2 
strany formátu A4 + dokumentácia, ktorá bude obsahovať aj zaznamenaný proces tvorby. 
 
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca... 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...): áno, tri vypísané termíny počas 
skúšobného obdobia. 
Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie na priebežné 
hodnotenie 
Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov za kurz       200 b  
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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: 
Predmet pozostáva zo série zadaní zameraných na sochársku a konceptuálnu tvorbu. Zámerom 
predmetu je stvárnenie sochársko-architektonických a dizajnérskych kompozícií od 
jednoduchých základných priestorových štruktúr, cez stavebne náročnejšie objekty až po 
svojbytné skulptúryv primeranej mierke, či už ako súčasť architektúry alebo ako solitéry vo 
voľnom priestranstve alebo interiéri. Zadania budú orientované na  problematiku 
environmentálnej výchovy a jej šírenia v edukačnom procese. 
Témy jednotlivých stretnutí:  
1. „Kinetická kompozícia“ sochárska koncepčná skladba aplikovaná do variabilného prostredia 
/interiér, exteriér, voľný  vzdušný priestor, voda..../  
2./   Kresbová a plastická príprava, 
3-4./  Realizácia zadanej témy. 
Materiál : sadra, kašírovaný papier, umelé hmoty, kov, drevo, hlina,...Veľkosť: 40 -50 cm. 
 
5. „Prototyp“ navrhni priestorový prototyp konkrétneho úžitkového predmetu a vytvor dizajnérsky 
model s realizáciou v sadre v príslušnej mierke. 
6./  Kresbová a plastická príprava,  
7./  Realizácia zadanej témy.   Materiál : sadra.    Veľkosť: voľna. 
 
8-13./ Navrhni a vytvor v intenciách architektoniky, sochy a konceptu sadrový model konkrétnej 
vybranej tematickej situácie.: - kresbová príprava a návrhy projektu  “Architektonicky objekt ako 
konceptuálny artefakt“ Výtvarne spracované plošného alebo priestorového koncepčného zámeru na 
základe zvoleného výtvarného problému. Rozmery konceptu, podľa vybranej kompozície a zámeru. 
     Materiál: papier, sadra, hlina, drôty, plech, drevo, špagát... 
     Návrhy riešenia: minimálne 3 varianty. 
 
    Súčasťou práce je vypracovanie teoretického a odborného rozboru o rozsahu   
    minimálne dvoch strán formátu A4 strojopisu s adekvátnym záznamom tvorivého procesu. 
     
Literatúra: 
DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí. Praha: Slovart, 2005. ISBN: 8072097318 
BERGEOVÁ, Xenia, DRAHOŠ, Alojz, KMEŤ, Miloš. O výtvarnej výchove. Bratislava: 
Univerzita Konenského, 2019.ISBN 978-80-223-4757-0 
FIELLOVI, Charlotte a Peter. Design 20. století, edice Ikony. Praha: Slovart, 2003.  
ISBN 38-228-2575-1. 
HOLBORN, Mark. Shape of things to come: new sculpture. London: Jonathan Cape, 2009. 
ISBN 978-0-224-08763-6. 
KAPSOVÁ, Eva. Konceptuálne tendencie vo výtvarnom umení. Banská Bystrica: Fakulta 
výtvarných umení, 2002. ISBN 80-8907-804-4. 
STADLER, Wolfgang. Dějiny sochařství. Praha: Rebo Productions s.r.o., 1996.  ISBN 80-
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85815-67-2. 
VITAMIN 3-D: new perspectives in sculpture and installation. London: Phaidon, 2009. ISBN 
978-0-7148-4974-4. 
Odporúčaná literatúra: 
Daniel Libeskind. Architektura je řeč / Architektura jako język / Architecture Is a Language Ostrava 
2010 
Taťána Petrasová, Marie Platovská:  Tvary, formy, ideje (Studie a eseje k dějinám a teorii architektury), 
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Praha  2013 
Klára Kubičková a kolektív : Po stopách architekta L. E. Hudeca, Vadavateľstvo  C. A. L. E. H. 
n. o. , 2013 
Organic Architecture, Inspired by Nature, Slovart, Bratislava 2010 
Jan Kaplický, Jana Tichá: Future Systems, Nakladateľstvo Zlatý řez, 2002 
Jan Kaplický: Album, Nakladateľstvo Labyrint 2005        
  -   Hammacher, A. M.: La sculpture. Paris, Cercle d Art 1988 
-    Za novou architektúrou.  Le Corbusier-Saugnier .  Praha 2005 
 

 

http://artbooks.sk/p/tvary-formy-ideje/
http://artbooks.sk/s/%C3%9Astav+d%C4%9Bjin+um%C4%9Bn%C3%AD+Akademie+v%C4%9Bd+%C4%8CR
http://artbooks.sk/p/po-stopach-architekta-l-e-hudeca/
http://artbooks.sk/s/C.+A.+L.+E.+H.+n.+o.+
http://artbooks.sk/a/Le+Corbusier-Saugnier/
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