
Kód: PdF.KPEP/ M-UPVde 

236 /16S 

Názov: Multimediálna tvorba 

Študijný program:  

Študijný odbor:  

Garant odboru:  

Kontakt a konzultačné hodiny: 

Katedra výtvarnej výchovy, kl.121, Číslo miestnosti 132,  budova na Šoltésovej ul. č. 4 

pondelok  od 11.00 - 13.00  hod. a 16: 30 – 17: 30, štvrtok 14.30- 16.30 hod. 

 

Gestor kurzu: Zabezpečuje:  

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD. 

 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester LS 

Šk. r. 2019/2020 

Forma výučby : seminár 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 

Týždenný:  2  hodiny  

  

 

Počet 

kreditov: 

 

3 

Podmieňujúce predmety: - 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie  

 

Priebežné hodnotenie : priebežné cvičenia, seminárna práca 

 

Záverečné hodnotenie  prezentácia a obhajoba semestrálnej práce 40 b 

Aktivita a kreatívnosť na vyučovaní 10 b 

Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie na priebežné 

hodnotenie : cvičenie 30 b, seminárna práca 20 b. 

 

Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov za kurz       100 b max 

 

 

 

Klasifikácia: 

A 91-100 b 

 B  81 -90 b 

C  81 - 90 b 

D  61 - 70 b 

 E  51 - 60 b 

 FX 0 - 50 b             

Ukončenie kurzu je hodnotením  po ukončení semestra s jedným termínom 

Cieľ predmetu:  

Predmet je zameraný na získanie vedomostí z oblastí rôznych médií a ich vývoja. Študent získa 

prehľad o rôznych vizuálnych médiách a technikách  ( objekt, asambláž,  inštalácia, fotografia, 

internetové umenie, atď.)  

Študent sa naučí využívať špecifiká jednotlivých médií a spozná ich vzájomnú 

kombinovateľnosť s ohľadom na využitie v praxi.  



Témy jednotlivých stretnutí:  

 

1. – 3. týždeň 

Úvod do problematiky, zoznámenie sa s rôznymi médiami a so súčasnými tendenciami. Zadanie  tém 

semestrálnych a seminárnych prác. 

Realizácia a konzultácie k výberu samostatného projektu. 

4. – 6. týždeň 

Realizácia a konzultácie k rozpracovaným projektom, diskusie k predneseným seminárnym prácam. 

7. – 10. týždeň 

Realizácia a konzultácie k rozpracovaným projektom, diskusie k predneseným seminárnym prácam. 

11. – 12. týždeň 

Konzultácie záverečnej práce, finalizácia, príprava na prezentáciu. 

13. týždeň 

Záverečné hodnotenie 

Témy praktických úloh : 

1. Zadanie:     Autoportrét trochu inak – fotografia, koláž, asambláž,  

Práca s osobnou fotografiou, autoportrétom (možnosť pracovať s  detailom : oko, nos, ucho...), 

hra na časovej osi, alebo transformácia vlastnej podoby. Prípadne využitie genealogických 

vzťahov predkov (otec, mama, starí rodičia). Plocha osobnej fotografie  by mala byť narúšaná 

a doplňovaná plošnými fragmentami a objektami  (hračky z detstva, iné predmety dennej 

potreby ), ktoré nesú stopu osobných spomienok. Súčasťou práce môže byť aj  médium 

kresby, maľby, alebo  text, svetlo, alebo kinetický prvok. 

            Inšpiračné zdroje:       

             Ladislav Čarný, Matej Krén, Peter Kalmus, Peter Meluzín, Otis Laubert, Vladimír Kordoš                                                            

             Rozmer: A3- A2 

2. Zadanie:      Multimediálny objekt  

Hravé uchopenie objektu v priestore,  alebo 3D asambláž. Študent sa pokúsi o jednoduché, 

elementárne vytvorenie objektu z rôznych dostupných materiálov ( papier, kartón, drevo, drôt, 

plastelina s využitím readymade) a spojovacích materiálov (lepidlo, tavná pištoľ, drôt...) 

Odporúčaná je práca s jednoduchým prvkom ako napr. vertikála, alebo elementárna ľudská 

postava. Súčasťou práce by mal byť aj svetelný, akustický, alebo kinetický prvok. 

Inšpiračné zdroje: Antony Gormley, Juraj Meliš, Peter Rónai, Dezider Tóth ......  

Rozmer: do 20 cm 

3. Zadanie:      Krajina- inštalácia, landart alebo umenie v krajine 

Práca v exteriéri vo vonkajšom prostredí s prírodným materiálom na tému: zrod, cesta, 

stretnutie, stopa, metamorfóza... 

Práca bude začínať fotografovaním alebo vytváraním krátkych video záznamov prírodných 

faktúr a štruktúr ( strom, zem, hlina, kameň, voda, rieka, obloha...) , na základe ktorých  

študent vytvorí niekoľko inscenovaných skíc v prírodnom prostredí. 

Vítaná je práca s figúrou, alebo elementárnym prvkom: kruh, trojuholník štvorec, línia, 

špirála, vlna.... 

            Inšpiračné zdroje:  

                 Michael Heizer, Robert Smithson, Christo, David Nash, Andy  Goldsworthy, Ai  Waiwai,                    

           Michal Kern,..... 

 

Povinnou súčasťou oboch zadaní je fotodokumentácia a digitálna prezentácia v rámci 

záverečného hodnotenia 

 

       Technika: fotografia, kresba, koláž, asambláž, objekt, inštalácia, digitálna prezentácia 
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