
Kód: PdF.KVV/B-VU-de012 SYLABUS k predmetu s názvom:  

kurz kresby a priestorovej tvorby v krajine 
Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 
Študijný program: výtvarná edukácia v kombinácii (VU)   
Garant programu: doc. Martin Činovský, ArtD., akad. mal. 
Kontakt: sevcovic@fedu.uniba.sk, 0911 254 228 
 
Konzultačné hodiny:  
pondelok / Monday: 14:00 – 16:00, online cez MS Teams 
utorok / Tuesday: 14:30 – 16:30, miestnosť Š-125A, budova na Šoltésovej 4  
Kontakt: 00421 911 254 228, sevcovic@fedu.uniba.sk  
Gestor kurzu:  Zabezpečuje: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. 
Obdobie štúdia 
predmetu: 
Semester LS 
AR 2021/2022 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...):  
seminár a cvičenie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 hodín  
iná forma výučby (kurz) predpokladaný termín 9. – 13. 5. 2022 

Počet 
kreditov: 
          3 

Podmieňujúce predmety: B-VU-de003 základy kresby 

Podmienky na úspešné absolvovanie predmetu: 
Predmet je ukončený hodnotením do 13. týždňa semestra, záverečnou prezentáciou a obhajobou súboru 
zrealizovaných prác pomocou kresby a priestorovej tvorby so zameraním na ich využitie v prírodnom, či urbánnom 
prostredí. Podmienkou je aj účasť na priebežných konzultáciách realizovaných prác. 
 
Účasť a participácia na prednáškových aktivitách 0-10 bodov; vytvorenie minimálneho počtu vypracovaných 
kresieb podľa zdaní 0-40 bodov; realizácia menších priestorových prác (landartové bozzettá) 0-20 bodov; realizácia 
väčšej priestorovej práce 0-20 bodov; dokumentácia, digitalizácia, archivácia súboru semestrálnych prác, ich 
obhajoba a úroveň vyjadrovania sa k hodnoteným prácam 0-10 bodov. 
  
Na získanie záverečného hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 
bodov, na hodnotenie C najmenej 73 bodov, na hodnotenie D najmenej 66 bodov a na hodnotenie E najmenej 60 
bodov. Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60% bodového hodnotenia. Kredity 
nebudú udelené študentovi, ktorý niektorú zo zadaných tém nezrealizuje, nezúčastní sa minimálne počtu 
priebežných konzultácií, alebo neodovzdá požadovanú dokumentáciu súboru semestrálnych prác.  
 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100-91%, výborne – vynikajúce výsledky),  
B (90-81%, veľmi dobre – nadpriemerný štandard),  
C (80-73%, dobre – bežná spoľahlivá práca),  
D (72-66%, uspokojivo – prijateľné výsledky),  
E (65-60%, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
Fx (59-0%, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše).  
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý niektorú zo zadaných tém nezrealizuje, alebo sa kurzu nezúčastní. 

Výsledky vzdelávania:  
Ciele a výstupy vzdelávania:  
Cieľom vzdelávania v rámci uvedeného predmetu je získať teoretické poznatky o základných charakteristikách 
a pojmoch a praktické skúsenosti z oblasti výtvarného média kresba a priestorová tvorba so zameraním na ich 
využitie v prírodnom, či urbánnom prostredí. 
Študent po absolvovaní predmetu: 

• disponuje základnými štrukturálnymi spôsobilosťami (či už v rovine intelektuálnej, motorickej, 
• tvorivo-senzorickej) vo svojej predmetovej špecializácii na kresbu a priestorovú tvorbu, 
• je schopný pohotovo laborovať v problematike kresby a priestorovej tvorby v krajine, 
•  je schopný spolupracovať pri riešení odborných projektov v oblasti predmetovej špecializácie. 

Predmet sa zameriava na tvorivý študijný pobyt v prírode a v urbánnom prostredí. Cieľom predmetu je výtvarne 
využiť prírodné prostredie a jeho charakteristiky pri kresebnej a priestorovej tvorbe. Kurz sa zameriava na výtvarné 
prvky v plenéri ako sú svetlo, priestor, celok, detail, štruktúra... Priestorová tvorba sa charakterizuje landartom a 
zásahom do verejného/urbánného priestoru. Kresba sa zameriava na základné štúdie priestoru/prostredia. 
 

mailto:sevcovic@fedu.uniba.sk


"Výučba študentov v letnom semestri 2022 sa z dôvodu Covid-19 môže realizovať kombinovanou 
metódou."  Buď prezenčne počas blokovej výučby, alebo bude kurz prebiehať v čase podľa rozvrhu online 
prostredníctvom MS Teams a úlohy budú prispôsobované možnostiam študentov na ich realizáciu. 

A. Kurz kresby v krajine 
Kurz kresby bude rozdelený do troch časových blokov. Snahou bude využiť najmä možnosť pracovať v 
exteriéri. V prípade nepriaznivého počasia, bude výučba prispôsobená možnostiam ubytovacieho 
zariadenia.  
materiál: ceruza, uhlík, rudka, pastel, vodové, či temperové farby. Formát od A4 do A0 
 
1. deň kurzu doobeda  príchod 
Príchod na kurz. 
 
1. deň kurzu poobede  
Oboznámenie sa s prostredím a možnosťami, ktoré ponúka pre tvorbu a landartové stratégie. 
Prednáška na témy: Plenér, Kresba v krajine, Land art, Priestorové stratégie.  
0 - 10 bodov za účasť a participáciu na aktivitách. 
 
2. deň kurzu doobeda  
Štúdia. Študent si zvolí časť prostredia, ktorú sa bude snažiť študijnou kresbou zachytiť.   
(ceruza, uhlík, rudka, pastel, vodové, či temperové farby. Formát od A4 do A0) 
0 - 15 bodov za vytvorenie minimálne 2 vypracovaných študijných kresieb. 
 
2. deň kurzu doobeda a poobede  
Štúdia krajiny a výtvarný posun v rámci kresby. Študent bude nadväzovať na študijnú kresbu z 
predchádzajúceho bloku, pričom sa bude snažiť využiť naštudované poznatky pri realizácii voľnej, výtvarne 
posunutej kresby.  
(ceruza, uhlík, rudka, pastel, vodové, či temperové farby. Formát od A4 do A0) 
0 - 15 bodov za vytvorenie minimálne 2 vypracovaných kresieb. 
 
3. deň kurzu doobeda  
Konceptuálna kresba. Kresebná príprava na ďalšiu časť kurzu, priestorovej tvorby. Študent vytvorí takzvané 
konceptuálne kresby na viacero menších priestorových projektov takzvaných landartových bozziett. 
(ceruza, uhlík, rudka, pastel, vodové, či temperové farby. Formát od A4 do A0) 
0 - 10 bodov za vytvorenie minimálne 3 prípravných kresieb vizualizujúcich landartové koncepcie. 
 
 
B. Kurz priestorovej tvorby v krajine 
 
Témy:  
Znak, symbol, archetyp, slovo (textové fragmenty)... 
Práca s elementárnym tvarom – kruh, štvorec, trojuholník, línia...  
Figúra, práca s vlastným telom... 
Stopa, fragment, odliatok... 
 
Inšpiračné zdroje: Michael Heizer, Robert Smithson, Walter De Maria, Christo, Andy Goldsworthy, David 
Nash, Michal Kern a iní. 
 
Cieľom bude využiť exteriérové prostredie lokality a dostupné prírodné materiály s dôrazom na výtvarný zásah 
študenta v krajine (landartové stratégie). V prípade nepriaznivého počasia, bude výučba prispôsobená 
možnostiam ubytovacieho zariadenia.  
 
3. deň kurzu poobede  
Lanartové bozzetto: Zmapovanie terénu, prostredia, krajiny, ale aj dostupného prírodného materiálu. Prvé 
landartové bozzetta, alebo vizuálne prírodné laboratórium v prírode, asambláž na ploche a v priestore. Študent 
vytvorí na základe predchádzajúcej konceptuálnej kresby viacero menších priestorových projektov v krajine 
a následne fotograficky zdokumentuje. 
0 - 20 bodov za vytvorenie minimálne 3 landartové bozzettá 
 
4. deň kurzu  
Na základe konzultácií a vybraných projektov študent zrealizuje  priestorovú prácu, alebo práce (v závislosti od 
rozsahu) ktoré budú zapadať do landartu, alebo umenia v krajine. Dôležitou súčasťou práce (okrem práce 
s prírodným materiálom) bude aj fotografická dokumentácia procesu tvorby a výsledkov.  
0 - 20 bodov za vytvorenie minimálne 1-2 monumentálnejších priestorových prác 



 
Počet a rozsah priestorových prác  bude závislý od náročnosti spracovania. To znamená, pedagóg akceptuje 
aj menší počet prác (nie kvantita, na úkor kvality). Napriek tomu študent musí počas kurzu preukázať 
maximálnu kreativitu a tvorivé nasadenie. 
 
5. deň kurzu  
Záverečné hodnotenie kurzu. Študent predloží pred pedagógov všetky práce, ktoré počas kurzu vytvoril, pomocou 
média fotografie a videa zdokumentoval a v postprodukcii pomocou softvérov upravil. 
0 - 10 bodov za spracovanie, teoretické uchopenie a odprezentovanie výsledkov z kurzu  
 
Ukončenie kurzu a odchod domov. 
 
Študenti sa musia prísť na kurz s potrebným vybavením na prácu v prírode: 
Spojovací materiál: rôzne motúzy, drôty, nite, lepiace pásky, fólie, sadra 
Nástroje: špachtle, nožnice, nôž, sekerku, malú lopatku 
Výstroj: oblečenie do terénu a na prácu v exteriéry 
Iné: fotoaparát na dokumentáciu procesu tvorby a výsledkov, notebook na ich spracovanie 
 
Odporúčaná literatúra: 
ČARNÁ, D. Z mesta von. Umenie v prírode. Bratislava: GMB, 2007. 
LAILACH, M. Land Art. Taschen, 2007. 
McNAUGTONOVÁ, P. Perspektíva a jiné optické klamy. Praha: Dokořán, 2010. 
ROESELOVÁ, V. Proudy ve výtvarne výchově. Praha: Sarah, 2000. ISBN 80-902267-3-6. 
TEISSIG, K. Techniky kresby. Praha: Artia, 1980. 

  
 
 


