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

prednáška,  cvičenie. 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 hodín 

Týždenný:  3 hod.  3 hod. seminár počas semestra 
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Podmieňujúce predmety:  

Anotácia predmetu: 

Kurz ponúka poslucháčom informácie v oblasti súčasného umenia a praktickej tvorby spojenej so sochárskym 

materiálom. Je tiež zameraný na konceptuálne umenie, ktorého cieľom je idea, myšlienka teda koncept, ktorý dáva 
nový ideový zmysel umeleckému dielu. Prepojenie konceptuálneho myslenia a materiálovej tvorby je špecifické, 
nie všetko sa dá považovať za vhodné. Z  toho vyplýva, že kurz budeme chápať prevažne v dvoch rovinách a to 
v konceptuálnej a materiálovej polohe.   
 

Charakteristika kurzu:  

Kurz začína  prednáškou k problematike vo všeobecnej rovine. Konkrétne úlohy budú zamerané na zadania 

vyplývajúce z anotácie kurzu, ktoré môžu byť aj v niektorých prípadoch vhodne prepojené. Charakteristické pre 

tento kurz je, že požiadavka na jasný a zmysluplný konceptuálny zámer, plán, náčrt možno model – teda koncept je 

v tvorivom procese veľmi dôležitý. V mnohých prípadoch dôležitejší ako výsledok, ktorý môže byť zachovaný 

v záznamoch. Koncept v spojení s materiálom pri vhodnom chápaní zadania umožní poslucháčom pracovať 

s netradičnými sochárskymi hmotami. Môžu to byť aj recyklované alebo odpadové materiály, vhodné na výtvarné 

spracovanie.  

Cieľ predmetu: 

Cieľom je rozšírenie materiálového vnímania v priestorovej tvorbe, jeho použitie a významy z hľadiska naplnenia 

podstaty konceptu. Predmet predpokladá technologické zvládnutie tradične chápaných sochárskych materiálov, 

zároveň kreatívny prístup k použitiu netradičných materiálov. Zreteľ sa kladie na komplexnosť vzťahu idey a 

materiálu v kontexte súčasných tendencií vizuálnej kultúry a umenia. 

 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet je ukončený hodnotením (na poslednej hodine výučby), ktoré pozostáva z portfólia, rozpravy a predložení 

vytvorených zadaných prác vrátane semestrálnej práce.  

Hodnotenie: 
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu:  priebežné a záverečné hodnotenie  

- priebežné hodnotenie bude v polovici semestra, teda po piatich vyučovacích stretnutiach. O konkrétnom termíne budú 

študenti včas informovaný.  

- Aktivita a kreatívnosť na vyučovaní 

- Splnenie úloh jednotlivých zadaní a dodržanie termínov ich prezentácie  



- Seminárna práca na vybranú tému 

- portfólio k jednej zo zadaných tém 

A - 100-91 bodov, B - 90-81 bodov, C - 80-71 bodov, D - 70-61 bodov, E - 60-51 bodov, FX  50-0 bodov. 

Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý neodovzdá alebo nesplní niektorú zo zadaných tém. 

Na absolvovanie kurzu bude potrebné aj spracovanie jednotlivých pracovných postupov formou portfólia, kde podľa 

vybraného zadania poslucháči vypracujú písomne východiská a zámery tej ktorej témy, doplnia fotodokumentáciou 

vytvoreného artefaktu. 

Súčasťou je tiež vypracovanie teoretickej seminárnej práce na vybrané témy. 

 

Témy vyučovacích jednotiek: 
 
1./ Téma: „Migrácia“ 
- môže to byť reakcia na  aktuálny parcialný  problém, ktorý má netradičnou výtvarnou formou reagovať na 
súčasnú situáciu.   
Konceptuálny projekt s uplatnením neštandardných materiálov.  
- tvarové a kresebné návrhy, model v primeranom merítku, 
sprievodná dokumentácia aj na CD nosiči 
Rozmer: voľný  
 
2./ Téma: „Aplikácia triviálnej zväčšeniny do cudzieho prostredia“. Poslucháč vytvorí vhodný príbeh, v ktorom 
uplatní požadovaný zámer.  
Materiál: sochárske hmoty  
Rozměr: 50 cm  
- tvarové a kresebné návrhy, model v zmenšenom merítku, sprievodná dokumentácia aj na CD nosiči.  
 
3./ Téma:   „Rotácia“ Materiálová štrukturálna kompozícia, v ktorej môžu byt uplatnené aj klasické sochárske 
hmoty. 
 Materiál: voľný  
Rozměr: 50 cm  
- tvarové a kresebné návrhy, model v zmenšenom merítku 
  
Poznámky vyučujúceho: 
      V rámci výučby katedra poskytne študentom podľa aktuálnych možností materiálové položky (keramická 
recyklovaná hlina, vybrané glazúry, vypaľovanie v keramickej peci...). V prípade použitia iných materiálov si ich 
študent musí zabezpečiť vo vlastnej réžii. Vybrané keramické práce zostávajú majetkom katedry, budú použité pre 
prezentačno-výstavné účely. 
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