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Sylabus ku kurzu 

Kód: B-VU-de004/20 PdF. Názov:               Modelovanie 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Študijný program: Výtvarná edukácia (VU)  

Garant programu: doc. Martin Činovský, ArtD., akad. mal. 

  

Kontakt: Katedra výtvarnej výchovy, kl. 9225 

 Číslo miestnosti 115,  budova na Šoltésovej ul. č. 4 

Konzultačné hodiny: 

piatok 10.00 – 12.00 hod.   
Gestor kurzu: Zabezpečuje:  

Akad. soch. Alojz Drahoš, PhD. 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester ZS  

Šk. r. 2021/2022 

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

prednáška,  cvičenie. 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 hodín, 

prezenčne 

Týždenný:  3 hodiny týždenne, 1 hodina prednáška, 2 

hodiny seminár, za semester 

  

 

Počet 

kreditov: 

 

4 

Podmieňujúce predmety:  

"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2021/22 sa z 

dôvodu Covid-19 realizuje hybridne (dištančne/prezenčne). "  

 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu:  

Predmet je ukončený skúškou, na ktorej študent preukáže základné teoretické vedomosti 
z oblasti sochárstva (dejiny a technológia) a teoretickú zručnosť v rámci rozpravy a 
interpretácie semestrálnych prác. 
Kresbové návrhy a plastické výstupy musia byť adjustované a spôsobilé na prezentáciu. 
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca... posúdenie rozpracovanosti 

zadaní): áno po rozpracovaní druhého zadania. Termín bude vopred oznámený podľa 

rozpracovanosti zadaní. Priebežné hodnotenie bude bodovo hodnotené podľa stupnice. 

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): áno, zadávajú sa tri termíny počas 

skúšobného obdobia. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Aktivita a kreatívnosť na vyučovaní 

Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie na priebežné 

hodnotenie. 

Hodnotenie kurzu:  
Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 
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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. 
 
Ukončenie kurzu: Kurz bude ukončený skúškou, ktorá pozostáva z predloženia všetkých 

zadaných prác vrátane kresbovej a plastickej prípravy. K jednej z vybraných tém študent 

napíše krátku analýzu – tvorivý zámer, libreto vo forme portfólia. Okrem toho na skúške 

predloží prehľadnú (power point) prezentáciu. 

Absencie: Rozsah povinnej účasti na kurze je prípustný s dvomi neprítomnosťami. Prípadnú 

ďalšiu neprítomnosť si môže študent plnohodnotne nahradiť riadnou výučbou v čase blokovej 

výučby po ukončení priamej výučby, alebo aktívnou účasťou na druhom kurze. Samozrejme po  

dohode s vyučujúcim. 

 

Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na získanie základných teoretických a praktických 

poznatkov z priestorovej modelácie. Na jednotlivých zadaniach, ktoré ponúka reliéfne riešenie 

priestoru a modelovanie menších priestorových objektov, študenti sa naučia orientovať v 

priestorovom videní a kompozičných zákonitostiach, zároveň si budú overovať proporcionalitu 

zobrazovaného predmetu. 

Témy jednotlivých stretnutí:  

-/ Úvodná prednáška na tému: Čo je to reliéf ? Všeobecná rozprava o sochárskej tvorbe,  jeho 
začlenení  a uplatnení v rámci výtvarného umenia, o možnostiach tvorby reliéfneho 
výtvarného a sochárskeho prejavu vo vhodných modelačných materiáloch a reprodukčných 
procesoch.  

Praktické zadania: 

1-3./ „Voľná kompozícia“. Vlastná reliéfna alebo priestorová kompozícia, v ktorej budú 
výtvarne použité jednoduché výrazové prvky. Kresbová a plastická príprava je nutná. Zadanie 
má poskytnúť priestor na oboznámenie sa so základnými sochárskymi modelačnými princípmi. 
Realizácia a ukončenie. Materiál: hlina, plastelína alebo iná modelačná hmota. Rozmer voľný 
ale minimálny: pre reliéf 15 x 15 cm a pre plastiku v – 15 cm. 
 
4-5./ „ Tematická výtvarná aplikácia v ploche alebo v priestore – napätie, kontrasty, 
harmónia, konfrontácia...“. Je potrebné navrhnúť a vymodelovať na danú tému výtvarnú 
kompozíciu v nízkom reliéfe alebo plastike. Kresbová a plastická príprava je nutná. 
Realizácia a ukončenie. Materiál: hlina, plastelína alebo iná modelačná hmota. Rozmer : 20 x 20 
cm, alebo v – 20cm.  
 
6-10./ „Modelovanie lebky podľa modelu v ploche alebo v priestore“ Zadanie začína 
stručnou prednáškou o anatomických a stavebných zákonitostiach ľudskej lebky.   
Mierka: 1:1   materiál:  hlina 
 
11 -13./ „Odlievanie vybraného reliéfu, alebo sošky do sadry“  ( Vstupný teoretický úvod s 
ukážkou) 
Realizácia reliéfu do sadry: V rámci kurzu poslucháči odlejú najlepšie práce do sadry spôsobom 
odlievania na slepú formu.  
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Odporúčaná literatúra :   
Minarovičová, E.: Portrét na minciach od staroveku po súčasnosť. Bratislava: Tatran, 1986. 
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Časopisy a katalógy o súčasnom výtvarnom umení a sochárstve: Ateliér, Profil, Flash Art...... 
 
 

 
 
 


