
Sylabus ku kurzu 
Kód predmetu: B-VJ-de-025 Názov predmetu: priestorová tvorba 

Študijný odbor: Výtvarná edukácia , bakalársky študijný program 

Garant odboru: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch, PhD.  

Kontakt a konzultačné hodiny: 

Katedra výtvarnej výchovy, kl. 124, Číslo miestnosti 124 KH utorok od 11.45 hod. do 13.45 hod. štvrtok od 

13.15 do  16.15 hod.  Číslo miestnosti 124, Šoltésovej ul. č. 4 

Gestor kurzu: Zabezpečuje:  

akad.soch. Alojz Drahoš, PhD. 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester LS,  

Šk. r. 2019/2020 

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

prednáška,  cvičenie. 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 hodín 

Týždenný:  3 hod.  3 hod. seminár počas semestra 

  

Počet kreditov: 

 

3 

Podmieňujúce predmety:  

Anotácia predmetu: 

Kurz je zameraný na získanie poznatkov z modelačných prístupov sochárskej tvorby ako v experimentálnej, 

tak aj figuratívnej podobe. Zároveň vytvára priestor pre nadobudnutie základných vedomostí technologického 

uplatnenia sochárskych materiálov. 

Cieľ predmetu:  

 Predmet „priestorová tvorba“v rámci bakalárskeho štúdia programovo nadväzuje na uvádzajúci sochársky 

predmet „modelovanie“. Je však nasmerovaný tak, aby v koncentrovanej forme umožnil adeptom študovať a 

tiež realizovať ich priestorové tvorivé zámery v polohe stále aktuálnej sochárskej realistickej figurálnej a 

experimentálnej koncepcie. 

Program kurzu je aj cielený na získanie praktických vedomostí a zručností v oblasti plastickej anatómie 

človeka. Kurz poskytuje aj priestor na voľne figurálne  koncepcie, v ktorých študent  môže naplno rozvinúť 

svoju výtvarnú invenciu.  Pri realizácií zadávaných úloh si poslucháč musí naštudovať anatomické reálie 

ľudskej figúry, tak aby na požadovanej úrovni vysokoškolského študenta výtvarnej výchovy, zvládol 

konkrétnu určenú ale aj zvolenú problematiku. 

Úspešné zvládnutie zadávaných úloh vzhľadom na nízku časovú dotáciu je možné zvládnuť za aktívnej 

domácej prípravy: formou štúdia anatómie, študijnej kresbovej prípravy, prípadne overenia si priestorových 

vzťahov na menších plastických modeloch.    

 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet je ukončený hodnotením (na poslednej hodine, najneskôr v čase blokovej výučby), ktoré pozostáva z 

portfólia, rozpravy a predložení vytvorených zadaných prác vrátane semestrálnej práce.  

Súčasťou záverečnej práce je aj vypracovanie teoretickej analýzy o rozsahu min. 2 strán spolu s portfóliom.    

Ku každému tematickému okruhu je treba pri hodnotení predložiť dokumentovanú prípravnú tvorivú fázu 

obsahujúcu kresbový a trojrozmerný materiál. Keďže celým kurzom je pertraktovaná ľudská figúra, 

v priebežnom hodnotení študent je povinný svoje vedomosti podrobiť testovej skúške, ktorá bude zameraná 

na výtvarnú anatómiu a tiež aj na štandardne sochárske modelačné a realizačné princípy s ktorými sa 

počas štúdia bude stretávať.   

 

K záverečnému vyhodnoteniu je potrebné predložiť všetky práce vytvorené v rámci kurzu, aj tie, ktoré boli 

hodnotené v prípadnom priebežnom hodnotení (kresby, skice a tiež výsledné práce). +15 bodov za test 

Hodnotenie: 
- priebežné hodnotenie bude v polovici semestra, alebo po ukončení prvého zadania, približne po piatich vyučovacích 



stretnutiach. O konkrétnom termíne budú študenti včas informovaný.  

-Záverečné hodnotenie: 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. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý niektorú zo zadaných tém 

nezrealizuje. 

Témy jednotlivých stretnutí: 

1 - 3./ „Priestorová štúdia ľudskej ruky -  predlaktia“. Úlohu treba chápať ako serióznu štúdiu ľudskej 

časti ruky v mierke 1:1. Pred začatím úlohy je potrebná kresbová študijná príprava v danej mierke. Materiál na 

zadanú úlohu môže byť akákoľvek modelačná hmota vrátane hliny a plastelíny.  

4 - 9./ „Sochárska štúdia portrétu, prípadne autoportrétu“. V zadaní má študent na výber, môže sa 

rozhodnúť pre modelovanie štúdie hlavy podľa sadrového modelu, alebo ak si vytipuje živý vhodný model, 

môže realizovať štúdiu podľa neho, alebo bude modelovať autoportrét. V prípade druhej varianty, okrem 

štúdie bude cieľom aj vyjadrenie charakteru portrétovanej osobnosti, teda pôjde okrem zachytenia fyzických 

proporcií aj o vyjadrenie psychického stavu konkrétnej osoby. 

Rozmery a veľkosť kompozície: veľkosť – životná 

Materiál                                     : hlina, plastelína a iné modelovacie hmoty.... 

Pomocný materiál                     :  drevený kolík na modelovanie hlavy 

10-13./ „Figurálna kompozícia – fragmenty“. - Záverečná práca. Zadanie je zamerané na tematicky voľné 

výtvarné spracovanie figúry alebo jej prvkov tak, aby boli tvorivo zhodnotené doterajšie vedomosti 

a skúsenosti z anatómie človeka v spojitosti s vlastným tvorivým zámerom. Kompozícia môže obsahovať aj 

primeranú formu výtvarného preexponovania a štylizácie. Zadanie môže byť aj zamerané na výtvarné 

komponovanie a tvorivé uplatnenie viac štylizovaných figúr tak, aby bol vytvorený aj priestor na invenčné 

vhodné kompozičné doplnky. Kompozícia nemusí obsahovať len celistvé figúry, ale môže sa skladať z ich 

častí.  

Rozmery a veľkosť kompozície: v – max. do 50 cm 

Materiál                                     : hlina, plastelína a iné modelovacie hmoty.... 

Pomocný materiál                     : drôtená konštrukcia, upevnená na drevenej doske 
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