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2 

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: hodnotenie  

 
Priebežné hodnotenie : 
Praktické úlohy podľa jednotlivých tém. Kontrola 4. a 7. týždeň. 
                                      
Záverečné hodnotenie:  
Študent odovzdá a obháji vytvorené práce, ktoré vznikli počas semestra. 
 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% priebežného hodnotenia. Predmet je 
priebežne hodnotený a ukončený hodnotením na základe všetkých predložených zadaní. 
 
Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov za kurz:  100 b max 

Aktivita a kreatívnosť na vyučovaní: 10 b 

Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie na priebežné 
hodnotenie : 30 b, záverečné portfólio:  60b. 
  



Klasifikácia: Na získanie 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. 
A (100 – 91), B (90 – 81), C (80 – 71), D (70 – 61), E (60 – 51), Fx (50 – 0). 

Ukončenie kurzu: je hodnotením na poslednej výučbovej hodine.  

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:  
Je základné zvládnutie a pochopenie priestorových výtvarných médií v ich klasických aj 
súčasných prejavoch. Materiálová priestorová tvorba je v súčinnosti s tvorivým 
experimentom a kombinovaním médií, čo vedenie poslucháča k tvorivej činnosti 
a k aplikácii do praxe. 
Študent po absolvovaní kurzu má relevantné základné teoretické a praktické vedomosti o 
výtvarných technikách, podporujúcich priestorové vyjadrovanie, vie aplikovať získané 
poznatky v edukačnej praxi na úrovni predprimárneho vzdelávania. 
 
 

Témy jednotlivých stretnutí:  

 
Úvodná a priebežná prednáška:  
Všeobecná rozprava o sochárskej tvorbe, vysvetlenie základných termínov v sochárstve 
(socha, plastika, skulptúra, objekt, inštalácia, hmota, objem, priestor, reliéf a jeho formy, 
monumentálna a komorná socha.....)  Prednáška a rozprava sa prenáša a rozvíja aj do 
ďalších stretnutí,  v nadväznosti na praktické zadania a je doplňovaná kľúčovými momentmi 
dejín sochárstva, ale aj sledovaním súčasného diania na sochárskej scéne. 
 
Praktické zadania: 
  
1-5./  „Hra.“  
Zadanie je zamerané na realizáciu jednoduchého priestorového opusu v ploche. Úlohou je 
navrhnúť a vytvoriť na základe rôznych výtvarne zaujímavých štruktúr v prírode, ale aj v 
rôznych umelých a prírodných formách, hravou formou premyslenú výtvarnú kompozíciu. 
Hlavným kritériom bude výtvarná kompozičná úroveň vzniknutého výtvarného diela. 
Pridanou hodnotou bude aj úžitková funkcia, ktorú študent svojmu dielu priradí. 
 
Kresbová príprava je nutná.  
Materiál: pripravený alebo nájdený, prírodniny, (kameň, drevo, hlina, plastelína...) 
 
6-9./  „Maska, tvár, hlava.“   
Stretnutie začína oboznámením študentov o anatomických a stavebných zákonitostiach 
ľudskej tváre v kontexte lebky a hlavy. Na základe kresbových štúdií zrealizuje študent 
portrétnu masku, tvárovú časť hlavy (portrétu, imaginatívnej ľudskej tváre), súčasťou ktorej 



bude vhodne zakomponovaný plastický znak, symbol, archetyp, slovo, predmet, alebo 
drobné figuratívne fragmenty. Kresbová a plastická príprava je nutná. 
 
Rozmer: pod životná veľkosť. 
Materiál: hlina, keramická hlina, plastelína... 
 
 
10-13./  „Experiment.“   
Vytvorenie voľnej sochárskej skladby, plastického návrhu, alebo materiálového objektu s 
využitím rôznych spájacích techník. Aplikácia vlastnej myšlienky do reálneho priestoru 
(námestie, park, hypermarket, krajina... ), v ktorom budú využité jednoduché abstraktné 
výrazové prvky, alebo prvky z reality (vrátane nášho mikro a makro sveta). Harmónia – 
disharmónia môžu byť inšpiračnou tvorivou motiváciou. 
Kresbová a plastická príprava je nutná. 
Materiál:  napríklad umelé hmoty, lepidlo, tavná pištoľ, drôt... ale aj modelačné hmoty. 
Rozmer: voľný 

 
priebežné cvičenia:  
Praktické úlohy podľa jednotlivých tém. 
Zo všetkých praktických úloh musí študent pripraviť vhodnú dokumentáciu. 
 
záverečná práca :   
Predloženie všetkých prác v portfóliu, ktoré sa skladá z vytvorených prác počas semestra 
ako súčasť záverečného hodnotenia. 
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