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Sylabus ku kurzu 
Kód predmetu: Kód: B-VJ-de-039 Názov predmetu: Materiál a koncept 

Študijný program: Študijný program: Výtvarná edukácia 

bakalársky študijný program 

Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy 

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

Kontakt a konzultačné hodiny: 

Katedra výtvarnej výchovy, utorok 13.30 – 15.00 hod.  

štvrtok 12.30 – 14.00 hod. Číslo miestnosti 115,  budova na Šoltésovej ul. č. 4 

Gestor kurzu: Zabezpečuje:  

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD. 

Obdobie štúdia predmetu: 

Semester LS,  

Šk. r. 2020/2021 

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: 
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Podmieňujúce predmety:  

Anotácia predmetu: 

Výučba študentov všetkých študijných programov v letnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-19 môže 

realizovať kombinovanou metódou. 

 

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

študenti včas informovaní.  

- 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. 

Študent má ospravedlnené dve absencie na výučbe počas semestra. V prípade ďalšej neprítomnosti si ju študent 

musí v čase blokovej výučby nahradiť. Ak by mal aj štvrtú absenciu, nebude hodnotený. 

 

Táto prezentácia/prednáška je študijný materiál chránený autorskými právami, ktorý je určený výhradne pre 

študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na študijné účely. Neoprávnené nakladanie s obrazovo-

zvukovým, obrazovým, zvukovým alebo iným záznamom tejto prezentácie/prednášky, alebo jej časti, vrátane 

neoprávnených úprav, a ich ďalšie nedovolené šírenie, či poskytovanie neoprávneným osobám akýmkoľvek 

spôsobom sa bude považovať za porušenie vnútorného predpisu č. 16/2017 Etický kódex Univerzity Komenského v 

Bratislave v znení neskorších dodatkov („Etický kódex UK“) a bude mať za následok vyvodenie právnej 

zodpovednosti. Podľa povahy a intenzity protiprávneho konania študenta a ďalších okolností, môžu byť prípady 

porušenia Etického kódexu UK spojené s vyvodzovaním právnych dôsledkov voči študentovi v akademickej, 

trestnoprávnej, občianskoprávnej alebo disciplinárnej rovine. 

 

Témy vyučovacích jednotiek: 

 

1./ Téma: „Migrácia“ 

- študent môže reagovať na zadanie z viacerých uhľov pohľadu. Svojím tvorivým prístupom k téme môže pripraviť 

prostredie, vhodné na konceptuálne spracovanie problematiky. Migrácia môže byť napr. aj z prostredia živočíšnej 

ríše. Samozrejme to môže byť aj reakcia na  parciálny  problém z historického, ale aj súčasného hľadiska zložitých 

ľudských situácií. Tiež je tu priestor na voľné spracovanie (príbehu) témy. 

Požiadavkou je netradičnou výtvarnou formou reagovať na podobné situácie.   

Projekt musí byť vhodný na konceptuálne spracovanie s uplatnením neštandardných sochárskych materiálov.  

 

- Tvarové a kresbové návrhy + modely v primeranom merítku, z ktorých bude vybraný najvhodnejší návrh, vhodný 

na realizáciu. 

- Súčasťou bude aj sprievodná dokumentácia napr. PORTFOLIO na CD nosiči 

Rozmer: voľný  

 

2./ Téma: „Aplikácia triviálneho predmetu (zväčšeniny) do cudzieho prostredia“. Poslucháč si vyberie vhodný, 

možno banálny, ale výtvarne zaujímavý objekt, v ktorom uplatní požadovaný zámer, potrebný pre materiálové 

tvorivé variácie. Výsledný produkt je treba zakomponovať do konkrétneho vytypovaného prostredia formou 

vizualizácie. 

V prípade vhodných okolností môže byť projekt aj konceptuálne spracovaný.  
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Materiál: sochárske hmoty  

Rozmer: 50 cm  

- Tvarové a kresbové návrhy, model v zmenšenom merítku, sprievodná dokumentácia PORTFOLIO aj na CD nosiči.  

 

3./ Téma:   „Hra“ Materiálová štrukturálna priestorová kompozícia, výtvarne voľná s uplatnením jednoduchých 

kompozičných minimalistických prvkov, ktorá by mohla byť uplatnená v edukačných  interiérových alebo 

v exteriérových zariadeniach (napr. škôlky, detské ihriská...) Tvorivý zámer je nastavený na pokračovaní a uplatnení 

skúseností získaných z predchádzajúcich sochárskych kurzov. Pri tvorbe je vhodné uplatnenie nekonvenčných aj 

klasických sochárskych hmôt, s ktorými študent variabilne a  invenčne narába. 

Materiál: voľný  

Rozmer: 50 cm  

- Tvarové a kresbové návrhy, model v zmenšenom merítku, sprievodná dokumentácia PORTFOLIO aj na CD nosiči. 

 

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 na katedre, budú použité pre 

prezentačno-výstavné účely. 
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