
Sylabus 
"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR2021/22 sa z dôvodu 
Covid-19 realizuje hybridne (dištančne/prezenčne)." 

Názov: Intermédiá Kód:  
PdF.KVV/M-VJ-de006/20  
 
 PdF.KVV/M-VU-
de005/15  

 
Študijný program: Výtvarná edukácia (VJ), alebo Výtvarná edukácia v kombinácii (VU)   
Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 
Garant odboru: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., doc. Martin Činovský, ArtD., akad. mal. 
Kontakt a konzultačné hodiny: Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD., V prípade konzultácie kontaktujte 
mailom sladek@fedu.uniba.sk. Konzultácie možné mailom,primárne  cez MS TEAMS, po dohovore 
osobne. 
Konzultačné hodiny utorok 14:00 – 16.00, budova na Šoltésovej, miestnosť S-131 
Zabezpečuje: 
Mgr.art. Anabela Sládek ArtD. 
Podmieňujúce predmety: 0 

Obdobie štúdia predmetu: 
Semester ZS 
AR  2021/2022 

 

Forma výučby: prednáška, seminár  
Odporúčaný rozsah výučby: 
týždenný: 1P+2S 
Týždenný:  11 týždňová priebežná 
výuka, prezenčne 

Počet kreditov: 
4 kredity M-VJ 
3 kredity  M-VU 

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežné a záverečné /ukončenie skúškou 
Priebežné hodnotenie: VJ – seminárna práca, VJ+VU portfólium, bližšie info. v harmonograme. 
Body z priebežného hodnotenia sa započítavajú do záverečného hodnotenia. 
 
Záverečná skúška:  
VJ – prezentácia a obhajoba semestrálnej práce na zadanú tému.  
VU – rozprava k semestrálnej práci 
 
Pedagóg pri záverečnej skúške zhodnotí nie len výslednú kvalitu výstupu, ale priebeh práce na 
zadaní počas semestra, úroveň komunikácie a konzultácii praktických výstupov. Účasť na 
prednáškach a dodržanie termínov jednotlivých prác sa počítajú do celkovej záverečnej skúšky. 
Absencie: Študent nesmie chýbať na výučbe (zahŕňa aj možnú dištančnú formu) viac ako trikrát bez 
udania vážneho dôvodu vyučujúcemu a to v predstihu písomnou formou na mail uvedený v sylaboch. 
Inak je automaticky hodnotený FX v záverečnom hodnotení! 
 
Hodnotenie kurzu: maximálny počet získaných bodov je 100/0 (priebežné + celkové) 
Klasifikácia: Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať 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.  
Cieľ predmetu:  
Študent sa oboznámi s aktuálnou situáciou v súčasnom svetovom aj slovenskom vizuálnom umení a 
získa teoretické a praktické vedomosti o špecifikách a možnostiach rôznych umeleckých postupov a 
techník a ich uplatnení v praxi, o možnostiach využívania rôznych médií na tvorbu umeleckého diela.  
 

 
 
 

mailto:sladek@fedu.uniba.sk


Rozpis bodovania jednotlivých úloh: 
VJ: 60b. semestrálna práca na tému A) a B) +  20b. seminárna práca (priebežne hodnotenie)  + 
20b. Portfólium (priebežné hodnotenie) 
VU: 60b. semestrálna práca na tému A) a B)   + 40b. Portfólium (priebežné hodnotenie) 
 
VJ a VU: Študent v podobe prípravných prác, návrhov a skíc v rámci portfólia spracuje obidve 
témy. Následne spolu s pedagógom vyberie, ktorú bude realizovať ako semestrálnu prácu (A 
alebo B). 
 

A) Street art / GPS art / umenie verejného priestoru video 1-3ks, séria fotovýstupov 

min 6ks) 

Študent vytvorí intermediálne dielo viažuce sa ku konkrétnemu miestu. Študent pracuje 
s vybraným miestom – lokalitou. Môže pritom použiť rôzne stratégie tvorby. Napríklad: 
privlastnenie si vybranej lokality a pretvorenie, zásah do reálií, happening , akcia, zásah do 
verejného priestoru, mapovanie, denníkový záznam v mape, vytváranie tras / y, či už 
myšlienkovej - imaginárnej alebo reálnej a rôznych post verzií a presahov. Súbor vloží do 
spoločnej interaktívnej mapy. Vytvorí krátku anotáciu.  

 
1. B) Parafráza známeho súčasného diela / umelca -voliteľná 

forma výstupu (video 1-3ks, séria fotovýstupov min 6ks) 
Študent si zvoli prevedenie (napr. performance, akcia, inštalácia, readymade, multiplikát, 
videoobjekt, zvuková inštalácia, svetelná inštalácia, živá plastika, procesuálna forma. 

Odporúčaní umelci: M. Knižák, J. Želibská, P. Meluzín, M. Murín, M. Adamčiak, J. Koller, M. Nicz, R. 

Ondák, Y. Ono, M. Barney, W. Vasulka, B. Nauman, J. Cage, J. Koons, J. Kosuth, Filko 
a ďaľší. 

 
 

2. Len VJ – seminárna práca na danú tému (dátum odovzdania na ONEDRIVE je do 28.10. 

2021.) 

Študent si vyberie jedného postmoderného alebo súčasného známeho umelca, ktorý tvorí / tvoril 
intermediálne a v semestrálnej práci spracuje jeho dielo v prezentácii, ktorú odprezentuje na 
hodine. Zameria sa intermediálne presahy. V praktickej časti úlohy A) alebo B) zároveň  nadviaže na  
teoretickú prácu, ktorá môže súvisieť  alebo parafrázovať tvorbu daného umelca.  
 

1. Študent odprezentuje svoje portfólium obsahom ktorého bude rešerš k danej téme, skice, 

postupy tvorby a  návrh riešení, ktoré si vypracuje k zadaniu.  

 

 

Harmonogram výučby: od 20.9. 2021– 04.12. 2021 
 

• Úvodné stretnutie 21.9., oboznámenie sa s priebehom výučby, so zadaniami, riešenie 

problémov a prípadných kolízií v rozvrhu študentov. Rozdanie sylabu študentom.  

• Stretnutia 28.9., 5.10. oboznámenie sa s témami, rešerš k témam, skice a práca na cvičení 

• Stretnutia od 12.10., 19.10., 26.10. práca na semestrálnej práci, konzultácie  

• Do 27.10. poslanie seminárnej práce v elektronickej podobe na priebežné hodnotenie 

(max. 20b) 

• 2.11., 9.11., 16.11, 23. 11. konzultácie a finišovanie prác, digitálna adjustácia a príprava na 

tlač – semestrálnej práce 

• 30. 11. záverečné konzultácie k praktickej časti semestrálnej práce 



Zmena v harmonograme možná ak pedagóg zmenu oznámi elektronicky aspoň týždeň v predstihu 
na fakultný mail študentov alebo správou cez ais. 
Podmienky hodnotenia: 
Študent odovzdá prácu 24 hodín pred termínom skúšky v elektronickej podobe, pomenované 
priezvisko_meno_názov témy_I2021.pdf na ONEDRIVE do priečinka vopred určeného 
pedagógom.  
Forma: elektronické formáty digitálnych tlačí:  pdf (A3 formáty), jpg , videoformáty: mpeg4, AVI 
Následne na skúške odprezentuje svoju semestrálnu prácu.  
 
Študenti sú povinní pracovať na zadaniach kontinuálne, každý týždeň preukázať progres formou 
konzultácií s pedagógom. Počas semestra si formou prípravných prác pripravujú v zošite (MS Note)  
ku kurzu portfólium k semestrálnej úlohe.   
 
Kritéria celkového hodnotenia:   

• Účasť na kurze a týždenné konzultácie 

• Prístup študenta k práci (komunikácia študenta, aktívna participácia študenta v procese 

výučby) 

• Portfólium vo ONENOTE (skice a prípravné práce, kvalita a hĺbka rešerše k téme) 

• Zvolená koncepcia práce (súvislosť práce s témou, miera originality, kreativity) 

• Praktické zvládnutie techniky (výber postupu prevedenia, kompozície, výrazových 

prostriedkov, harmónie, kompozície, tvarov) 

• Progres a nadobudnuté schopnosti (individuálny posun zohľadňujúci rôzne stupne 

technických zručností pri tvorbe v grafických softvéroch) 

•  splnenie technických náležitostí uvedených v sylabe  

 
 
Poznámky ku kurzu: 
Zmeny v termínoch sú možné po dohode s pedagógom. Napríklad pri najmenej týždeň vopred 
dohodnutom termíne (za účelom návštevy galérie a výstav, inštalácie prác na študentskú výstavu). 
V prípade nutnosti dištančnej výučby (kvôli COVID-19) sa táto bude realizovať prostredníctvom MS 
TEAMS v uvedených termínoch a zošitom ku kurzu MS ONENOTE. Ak by nebolo možné odovzdať 
práce fyzicky, odovzdajú ich študenti iba v elektronickej verzii.  
 
Odporúčaná literatúra: 
BONHAM-CARTER, Charlotte a David, HODGE. The Contemporary Art Book. London: Goodman, 
2009. ISBN 978-1-84796-005-4. 
CAMPANY, David. Art and Photography. London: Phaidon Press, 2008. ISBN 978-07148-4756- 
GERŽOVÁ, Jana (ed.). Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. 
storočia. Bratislava: Profil, 1999. ISBN 80-968283-0-4.  
RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKE, HONNEF (ed.) : Umění 20. století. Slovart, 2004. ISBN 
80- 7209-521-8  
LUCIE-SMITH, Edward. ArtToday. Praha: Slovart, 1996. ISBN 80-85871-97-1.6. 
McLUHAN, M.: Člověk, media a elektronická kultúra, Brno: Jota, ISBN 80-7217-128-3.  
RUSNÁKOVÁ, Katarína. V toku pohyblivých obrazov. Bratislava: VŠVU, 2005. ISBN 80-88675-97-9.  
RUSNÁKOVÁ, Katarína. História a teória mediálneho umenia na Slovensku. Bratislava: VŠVU, 
2006. ISBN 80-89259-04-9.  
RUSNÁKOVÁ, K.: Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia. 175 s. Banská Bystrica: 
Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, 2011. ISBN 978-80-89078-92-9.  
Periodiká: 
Flash Art (ČR/SK)  



Vlna (SK)  
Revue Labyrint (ČR) 
Profil súčasného výtvarného umenia (SK)  
¾ reuve (SK) 
  

 


