
Sylabus 
"Výučba študentov všetkých študijných programov v AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-19 môže 
realizovať kombinovanou metódou." 
Názov: Tvorivé laboratórium v krajine Kód:  

PdF.KVV/B-VJ-de014/20 
PdF.KVV/B-VU-de008/20 

Študijný odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov  
Študijný program: Učiteľstvo  umelecko-výchovných a výchovných predmetov, Magisterský 
študijný program 
Študijný odbor: Výtvarná edukácia, alebo Výtvarná edukácia v kombinácii 
Garant odboru: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad.soch, PhD. , alebo doc. PaedDr. Daniela 
Valachová,PhD. 
Kontakt a konzultačné hodiny: Mgr. art. Anabela Sládek ArtD. V prípade konzultácie 
kontaktujte mailom sladek@fedu.uniba.sk. Konzultácie možné mailom, cez MS TEAMS,  
Konzultačné hodiny: utorok:  10:15 - 11:45, streda:  12:30 -14:00 
Zabezpečuje: 
Mgr.art. Anabela Sládek ArtD. 
Podmieňujúce predmety: 0 
Obdobie štúdia predmetu: 
Semester  LS 
Šk.r. 2020/2021 
 

Forma výučby: iná forma 
výučby, kurz v prírode  

Odporúčaný rozsah výučby: 
39 hodín inej formy výučby 
(kurz), za semester 39 hodín, 
prezenčne  

Počet kreditov: 
3 kredity 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: priebežné a záverečné  

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: priebežné a záverečné 
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): priebežná práca, účasť na kurze a 
dodržanie termínov jednotlivých prác sa počítajú do celkového záverečného hodnotenia Záverečné 
hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): prezentácia a obhajoba práce Spôsob hodnotenia 
a skončenia predmetu: hodnotenie 
Hodnotenie kurzu: maximálny počet získaných bodov je 100, 
Klasifikácia: 
A najmenej 91 b, B 90-81 b, C 80-71 b, D 70-61 b, E 60-51 b, FX 50-0 b. 
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý niektorú zo zadaných tém nezrealizuje. 
Predmet je ukončený hodnotením - prezentáciou a obhajobou prác na zadané témy.  

Pedagóg hodnotí nie len výslednú kvalitu výstupu, ale priebeh práce na zadaní počas kurzu, 
úroveň komunikácie a konzultácii praktických výstupov. Účasť na stretnutiach a dodržanie 
termínov jednotlivých prác sa počítajú do celkového záverečného hodnotenia. 
Študent nesmie chýbať na výučbe. 
 
  
Cieľ predmetu:  
 
Predmet sa zameriava na tvorbu zážitkovej formy výuky, ktorá má možnosť intermediálne prepájať 
viacero výtvarných techník a zároveň zabezpečuje využitie nových médií v praxi. Študenti si v praxi 
vyskúšajú ich použitie v teréne a urbánnej štruktúre. Príroda je možným hracím polom, na ktorom sa 
dajú znázorniť a ilustrovať enviromentálne, kultúrne i spoločenské témy. Kurz má za úlohu kreatívne 
rozvíjať myslenie v tvorivých súvislostiach v krajine, pre rozvoj ktorého nie je v klasickom 
vyučovacom procese priestor.  
 
 



Zadania : 
 

Študent si vyberie dve témy, (jednu z prvého zadania a druhú z druhého 
zadania) 

Študenti spracujú 2 témy  

 

1. zadanie: 

Témy na výber: 

1. Mono – rituál 

Tému možno uchopiť ako autorskú performanciu, ktorá by mala reflektovať plynutie 
času v intímnom priestore jednotlivca – autora počas špecifického obdobia izolácie. 
Performancia predstavuje akúsi konceptuálnu formu divadla, „predstavenia“, ktoré 
nám sprostredkuje uvažovanie autora v danej situácii. Môže sa odohrať v podobe 
konceptuálnej hry v krajine, alebo v špecificky vymedzenom priestore. Téma môže 
byť uchopená aj ako časozber - napr. záznam opakovanej činnosti, záznam 
každodennosti, záznam procesu uvažovania 

Možnosti výstupu: Videozáznam, Fotodokumentácia 

  

2. krajinomaľba 

Študent si zvolí techniku aj vyjadrovací prostriedok na sprostredkovanie plenérového 
obrazu – krajiny v plošnom výtvarnom médiu. Tému krajinomaľby odporúčame 
kombinovať s fotografiou, objektom ako doplnkovým sekundárnym výstupom, či 
posunom / súčasťou plošného výstupu. Interpretácia autora je voľná. 

Formát Minimálne A2 , technika: maľba, kresba, koláž, mix média, voľný experiment 
v 2D ploche. 

  

(Vybrané témy 1. zadania primárne konzultovať s N. Okolicsányiovu) 

  

2. zadanie: 

Témy na výber: 

1. 1m kubický - Objekt / inštalácia 

Téma predstavuje fyzický zásah do krajiny v podobe inštalácie - vymedzenia 
priestoru alebo objektu. Študent môže využívať nájdený prírodný, alebo iný materiál 
(voda, konáre, zem, listy, kvety, trávy, kamene,...) z ktorých sa pokúsi vytvoriť objekt 
integrovaný do exteriérového priestoru (záhrada, blízke okolie domova, les, lúky...). 
Zároveň môže pracovať s vopred pripraveným (nenáročným) materiálom (farba, 
textil, nite, laná,…) a vytvoriť objekt, ktorý zdanlivo tvorí súčasť exteriérového 
priestoru. Je odporúčané zachovať približné rozmery minimálne 1m2/1m3. 

Téma môže mať ekologický podtext.  



Povinné formy výstupu:  

A. Land art (Študent vytvorí vhodnou formou inštaláciu v krajine – súvisieť so 
zadanou témou 

B.  Vytvorí fotodokumentáciu svojej práce,cca 7-10 fotografií, prípadne 
videozáznam ak sa jendná o kynetické dielo, prácu s vetrom, vodou a podobne. 
Zaznamená GPS lokalitu, kde prácu vytvoril.  

C. V procese postprodukcie vytvorí minimálne 3 posuny z fotografií diela 
prostredníctvom grafického softvéru, ktoré budú koncepčne súvisieť s prácou 
(forma digitálne manipulovanej fotografie, možnosť využitia fotofiltrov, koláže 
a podobne). 

  

2. Krátka správa z krajiny ako parafráza diel známych landartových umelcov 

(například: Michala Kerna, Jany Želibskej, Andyho Goldswortho, Roberta Smithsona, 
Walter De Maria, Christa, Richarda Longa, Davida Nasha a ďaľších) 

Téma druhého zadania môže byť záznamom bez živého vstupu autora ako voľná 
interpretácia krajiny/diela –  Digitálna  interpretácia posolstva/ správy krajiny, 
Záznam efemérnosti času a priestoru - performatívna krajina, možná práca s obrazom 
aj zvukom, alebo len z obrazom napr. téma ticha, prázdnoty, samoty, opustenosti 
krajiny, jednotlivca v nej, alebo témy vyľudnenej planéty - ekologický podtext, život 
autora v špecifickej krajine.  

Povinné formy výstupu:  

A. Land art (Študent vytvorí vhodnou formou inštaláciu v krajine – súvisieť so 
zadanou témou 

B.  Vytvorí fotodokumentáciu svojej práce, cca 7-10 fotografií, prípadne 
videozáznam ak sa jedná o kinetické dielo, prácu s vetrom, vodou a podobne. 
Zaznamená GPS lokalitu, kde prácu vytvoril 

C. V procese postprodukcie vytvorí minimálne 3 posuny z fotografií diela 
prostredníctvom grafického softvéru, ktoré budú koncepčne súvisieť s prácou 
(forma digitálne manipulovanej fotografie, možnosť využitia fotofiltrov, koláže 
a podobne). 

  

(vybrané témy 2. zadania primárne konzultovať s A. Sládek) 

 Podmienky hodnotenia témy: Na určený termín študent nahrá všetky výstupy do určenej zložky na 
OneDrive a zároveň do OneNote vytvoreného zošita vo forme fotografii  jpg, prípadne videa 
pomenované, prezvisko_meno_názov diela_Plener2021.jpg, video v elektronickej podobe. Na 
hodnotení práce odprezentuje.  

Študent si má zabezpečiť:  

Spojovací materiál podla vlastnej potreby: napr. rôzne motúzy, špagáty, nite, drôty, lepiace pásky, 
fólie, pripinačky, klince lepšie je využitie čisto prírodných materiálov, pri umelom zásahu do krajiny 
je nutnosť neprírodné materiály odinštalovať.  



Nástroje : špachtle, nožnice, nožnice na konáre, kliešte, nôž, sekerka, kladivko, kombinačky, lopatky 
Výstroj : gumené čižmy, alebo vyššia nepremokavá obuv, pršiplášť (podľa predpovede počasia) 
 
●  fotoaparát ●  PC spolu s graf. tabletom na kresbu alebo myšou ●  vybraný softvér napr. 
Photoshop, Gimp alebo iný podľa preferovanej práce ●  voliteľné -nemusíte mať, zoberte v prípade, 
že plánujete robiť niečo kde techniku využijete - videokamera, zariadenie s GPS, Ipad alebo 
android tablet (namiesto PC) 

Pozrite si ešte doma priložené linky na videá!  

 
Harmonogram výučby: kurz prebieha dištančnou formou od 3.5-14.5. 2021. Študent pracuje 
podľa pokynov. Všetky záznamy, skice, nápady a koncepty a progres práce si postupne 
zaznamenáva do spoločného zošita OneNote. Na každom stretnutí cez Teams potom 
odprezentuje svoju prácu a skonzultuje ju s pedagógom.  

3.5 2021 od 10:00 do 12:00 – oboznámenie sa zo zadaniami, projekcie land-artových videí 

Termíny priebežných konzultácií cez MS Teams: 
5.5. 2021 od 10:00 do 11:30  
7.5. 2021 od 10:00 do 11:30  
10.5. 2021 od 10:00 do 11:30  
12.5. 2021 od 10:00 do 11:30  
 
14.5. – záverečné hodnotenie od 10:00 do 11:30 

Zadelenie prác na zadaní bude súvisieť s počasím. Keď bude pekne študenti pracujú 
prevažne v teréne, keď sa zhorší počasie pracujú na druhom zadaní a postprodukcii.  

 
Podmienky hodnotenia:  
Na termín hodnotenia študent vo forme fotografii vo formáte jpg pomenované, 
prezvisko_meno_Plener2020.jpg, video v elektronickej podobe. 
Hodnotí sa prístup študenta, koncepcia, súvislosť práce s témou, miera originality, kreativity 
a splnenie technických náležitostí uvedených v sylabe.  
 

Rozpis bodovania jednotlivých úloh:  
40b. -1.zadanie  
40b. -2.zadanie  
20b. – aktivita, komunikácia 
  
  
Celková klasifikácia: 
A najmenej 91 b, B  90-81 b, C  80-71 b, D  70-61 b, E  60-51 b, FX 50-0 b.  
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý niektorú zo zadaných tém nezrealizuje.       
Predmet je ukončený hodnotením - prezentáciou a obhajobou prác na zadané témy. 

  
40b. 1. zadanie 
A najmenej 37 b 
 B  36-33 b 
C  32-29 b 
D  28-25 b 
 E  24-21 b 



 FX 20-0 b  
  
  
40b. 2. zadanie 
A najmenej 37 b 
 B  36-33 b 
C  32-29 b 
D  28-25 b 
 E  24-21 b 
 FX 20-0 b  
  
Kritéria hodnotenia zadaní 
  

1. Kreativita 
2. Koncepcia 
3. Náročnosť prevedenia 
4. Výsledný výstup / rozsah, kvalita prevedenia 

 
Poznámky ku kurzu: 
Zmeny v termínoch sú možné po dohode s pedagógom. 
V prípade nutnosti dištančnej výučby (kvôli COVID-19) sa táto bude realizovať 
prostredníctvom MS TEAMS a zošitom ku kurzu MS ONENOTE a harmonogram kurzu sa 
upraví a kurz bude realizovaný online.  
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Iné:  
Andy Goldsworthy Documentary Rivers and Tides 
https://www.youtube.com/watch?v=QcHpIKs856g  

Andy Goldsworthy - Two Autumns  
https://www.youtube.com/watch?v=zz14M_pbzdU  

 
 


