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Sylabus ku kurzu 
Kód: : PdF.KVV/B-VJ-

de026/15 S 

Názov:             Priestorové projekty 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Študijný program: Výtvarná edukácia v kombinácii (VJ)   

Garant programu: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

  

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:  

Alojz Drahoš, akad. soch., 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 

Týždenný:  3 hod.  3 hod. seminár počas semestra 

  

Počet 

kreditov: 
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Podmieňujúce predmety:  Modelovanie B-VU-de004/20 PdF. Modelovanie B-VJ-de006/20 

PdF. 

 

„Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2021/2022 sa z 

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

 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie 

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. hodnotenie, záverečná práca...): áno, Ukončenie kurzu je 
hodnotením v prvých dvoch týždňoch po ukončení semestra s jedným termínom ktoré 
pozostáva z portfólia, rozpravy a semestrálnych prác na zadané témy.    
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Aktivita a kreatívnosť na vyučovaní 

Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie aj na priebežné 

hodnotenie. 

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

Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 
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.      
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Ukončenie kurzu: Kurz bude ukončený na poslednej vyučovacej hodine na základe 

predloženia všetkých požadovaných praktických zadaní. 

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.  

 

Cieľ predmetu: Podstatou je viesť poslucháčov k samostatnému mysleniu, podporiť ich 

individuálny výtvarný rozvoj v kontexte súčasných tendencií sochárskej tvorby. Priestorové 

vnímanie si vyžaduje komplexný pohľad na problematiku tvorby, schopnosť 

experimentovať, hľadať inovatívne možnosti vyjadrenia na základe vedomostí a zručností 

získaných počas absolvovania predchádzajúcich kurzov priestorových disciplín. 

Témy jednotlivých stretnutí:  

1-2-3 -4./ “ Charakterová hlava“  

Na základe zadania treba navrhnúť a vytvoriť výtvarne dielo. Môže to byť konkrétna 

osobnosť, imaginárny portrét, vízia alebo koncept. Tvorivý zámer musí byť primerane 

dokumentovaný. Kresebná a plastická príprava pri tomto zadaní je nutná. 

Realizácia zadanej témy: odporúča sa prispôsobiť materiál charakteru diela. 

Rozmer 1:1 životná veľkosť hlavy.  

 

 5-6-7-8-9./ „ Dizajnérsky projekt “ (úžitkový funkčný predmet) 

V rámci projektu sa požaduje navrhnúť a vytvoriť funkčný úžitkový predmet s vlastným 

dizajnérskym riešením.   

 Návrhy a plastické skice dotýkajúce konkrétneho zvoleného zadania, prípadne témy, 

minimálne 3 varianty. 

Realizácia jedného návrhu, vybraného z troch variantov. 

Rozmer: do 30 cm  

Materiál: papier ,kašírovaný papier, sadra.  

 
10-11-12-13./  „Dotyk“ 

Zadanie témy môže byť širokospektrálne chápane. V jeho výtvarnom riešení by sa mala 

prejaviť kreativita študenta v priestorovej oblasti.  

Realizácia najvhodnejšieho návrhu sa odporúča na základe kresbových a plastických skíc, 

ktoré si študent pripraví. 

Rozmer: primeraný charakteru návrhu.  

Materiál: modelovacie hmoty, plasty, sadra.  

Súčasťou práce je vypracovanie teoretického a výtvarneho rozboru s fotodokumentáciou 

o rozsahu minimálne dvoch strán formátu A4.  
 
Povinná literatúra: 

BERGEOVÁ, Xenia, DRAHOŠ, Alojz, KMEŤ, Miloš. O výtvarnej výchove. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2019.ISBN 978-80-223-4757-0 
COLLINS, Judith. Sculpture today. London: Phaidon, 2007. ISBN 978-0-7148-4314-8.  
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DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí. London: Thames and Hudson Ltd, 2002. 
Czech edition: Nakladatelství Slovart, 2002. ISBN 80-7209-731-8.   
GERŽOVÁ, Jana. Slovník svetového výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. 
Bratislava: Kruh súčasného umenia Profil, 1999. ISBN 80-968283-0-4. 
Kolektív autorov. VITAMIN 3-D: new perspectives in sculpture and installation. London: 
Phaidon, 2009. ISBN 978-0-7148-4974-4. 
PIJOAN, Joan. Dejiny umenia 12. Bratislava: Ikar, 2002. ISBN 80-5510-176-0. 
RUHRBERG, Karl a Ingo F. WALTHER. Umění 20. století: Malířství. Skulptury a objekty. Nová média. 
Fotografie. Praha: Nakladatelství Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8. 
RUSINOVÁ, Zora (ed.) 20. storočie: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava: 

Slovenská národná galéria, 2000. ISBN 80-8059-031-1. 

ŠTOFKO, Miloš. Od abstrakcie po živé umenie. Bratislava: Slovart, 2007. ISBN 978-80-8085-

108-8. 

Odporúčaná literatúra: 

Abelovský, J.-Bajcurová, K.: Výtvarná moderna Slovenska. Bratislava: Slovart 1997.     

Kolesár. Z.: Nové kapitoly z dejín dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu 2009.  

Organic Architecture, Inspired by Nature, Bratislava: Slovart, 2010. 

Sculpture I – ,  Taschen,  Köln, Lisboa, London, 1987. 

Slovník západoeurópskeho sochárstva od Rodina po Moora, Bratislava:Tatran 1973.                        

Witlich, P.: České sochařství ve XX. století. Praha: SPN 1978.  
 

 
 


