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Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester ZS 

Šk. r. 2021/2022 

Forma výučby : prednáška,  seminár 

 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

Týždenný:  Za obdobie štúdia: 13s 

 Max. počet absencií – 1 

 

Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom 

semestri AR 2021/22 sa z dôvodu Covid-19 realizuje hybridne 

(dištančne/prezenčne). 

 

Počet 

kreditov: 

 

2 

Podmieňujúce predmety:  

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie  

 

Priebežné hodnotenie : 
Praktické úlohy podľa jednotlivých tém. Kontrola a seminárna práca priebežne. 
Všetky praktické úlohy musí študent dokumentovať a pripraviť fotografickú dokumentáciu. 
 

                                        
Záverečné hodnotenie:  
Študent odovzdá a obháji vytvorené digitálne portfólio prác, vytvorených počas semestra. 
 

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 
seminárna práca 20 b 
záverečné portfólio  40b 
  
Klasifikácia: 

A 91-100 b 
 B  81 -90 b 
C  81 - 90 b 
D  61 - 70 b 



 E  51 - 60 b 
 FX 0 - 50 b             

Ukončenie kurzu je hodnotením v prvých dvoch týždňoch po ukončení semestra s jedným 

termínom 

Cieľ predmetu:  
Základné zvládnutie a pochopenie priestorových výtvarných médií v ich klasických aj súčasných 
prejavoch, vedenie k tvorivej činnosti a k aplikácii  do praxe. 

 

Témy jednotlivých stretnutí:  
1. Všeobecná rozprava o priestorovej tvorbe, vysvetlenie základných termínov v sochárstve 

(socha, plastika, skulptúra, objekt, inštalácia, hmota, objem, priestor, faktúra, reliéf a jeho 
formy, monumentálna a komorná socha.....) .  

2. Ready made a objektové umenie. Vkladanie nových obsahov a súvislostí predmetom, ktoré 
stratili už svoju pôvodnú funkciu. Inšpirácia: Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Otis Laubert, 
Július Koller...  

              Inštalácie, objekt ako výtvarné dielo. 
              Land art, Site - specific art 

 

Praktické zadania: 
 

1. Od plochy k štruktúre. Štrukturálne kvality rozličných materiálov v rámci plošného 
vyjadrenia. Technika: fotografia, frotáž, asambláž 

 Objavovanie rôznych faktúr a štruktúr pomocou fotoaparátu v prírodných a umelých formách 
nášho sveta ( napr. kôra stromu, rôzne formy dreva, a kameňa, popraskaný chodník, omietka, 
hladina rieky, krajina, obloha....). Elementárne kompozičné cvičenia vychádzajúce z fotografických 
záznamov zamerané na zachytenie sochárskej reliéfnej skladby. 
Počet výstupov:  5 ks fotografia, 3 ks frotáž, 3 ks asambláž 
 
 
 

2.     Základy trojrozmerného vyjadrenia. Východiská práce s materiálom.  
Reliéf, voľná socha, objekt pre reálny priestor. Aplikácia vlastnej myšlienky do reálneho priestoru. 
Vytvorenie voľnej sochárskej skladby, plastického návrhu, alebo objektu s využitím rôznych 
spájacích techník (lepidlo, tavná pištoľ, drôt...). Materiál : papier, drevo, drôt, rôzny prírodný 
materiál. Plastelína, hlina, sadra.  
Súčasťou tejto úlohy bude aj vizualizácia vytvorenej sochy, objektu do vybraného reálneho 
prostredia. 
Počet výstupov:  3 ks 
 

3. Umenie v  v krajine a land art. 
 Téma: Element (kruh, štvorec, trojuholník, línia, vlna, špirála....). Možnosť pracovať s prírodným a 
umelým materiálom. Kresbová príprava je vítaná. Materiál : rôzne prírodniny (kameň, drevo, hlina, 
tráva, plody stromov ...), iný umelý materiál. 
Počet výstupov:  1 ks 

 
 
Všetky praktické úlohy musí študent dokumentovať a pripraviť fotografickú dokumentáciu. 
 

 



seminárna práca:  
Teoretické  písomné spracovanie poznatkov o sochárstve a priestorovej tvorbe formou eseje. 
 Študent si vyberie  niektoré významné sochárske diela z regiónu odkiaľ pochádza, zhodnotí ich 
a vyjadrí,  ako by sa dané poznatky z priestorovej tvorby dali uplatniť v predškolskej a školskej praxi 
a ich význam pre výchovu a vývoj dieťaťa a žiaka. Rozsah :  cca 3 strany.  

 
záverečná práca :   
Digitálne portfólio prác, vytvorených počas semestra. 
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