
Kód: PdF.KVV/M-VJ-de027/15 CS 

         PdF. KVV/M-VU-de025/15 CS  

Názov: Grafický experiment 

Študijný program: Učiteľstvo  umelecko-výchovných a výchovných predmetov, 

magisterský študijný program 

Študijný odbor: Výtvarná edukácia, alebo Výtvarná edukácia v kombinácii 

Garant odboru: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch., PhD.,  

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD. 

Kontakt: cinovsky@fedu.uniba.sk, 0905 612 607 

Konzultačné hodiny: streda 10:30 – 12:30, štvrtok 14:00 – 17:00 

miestnosť R 132, budova na Račianskej 59 

Gestor kurzu:  Zabezpečuje:  

doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD. 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester ZS,  

Šk. r. 2020/2021 

Forma výučby: seminár, cvičenia 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 

Týždenný: 3 hodiny  

Výučba študentov všetkých študijných programov v 

zimnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-19 

môže realizovať kombinovanou metódou. 

Počet 

kreditov:  

3 M-VJ 

2 M-VU 

Podmieňujúce predmety: B-VVJd-008/2014 Základy grafiky 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie 

Piebežné hodnotenie: 22.10.2020, rozpracovanosť zadaných úloh, aktivita a kreatívnosť na 

vyučovaní 

Tolerovaná absencia: 3x 

Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov za kurz       200 b max 

 

Klasifikácia: 

A 200-190 b 

 B  179-160 b 

C  159-140 b 

D  139-120 b 

 E  119-100 b 

 FX 99-0 b         

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

termínom. 

Cieľ predmetu:  

Štúdium ponúka široké možnosti sebarealizácie na základe získaných teoretických a 

praktických poznatkov, ktoré budú určujúcim základom k rozvíjajúcej sa osobnosti študenta. 

Obsah štúdia je zameraný na osvojovanie si umeleckých grafických technik, a to po stránke 

teoretickej i praktickej. Nové tvorivé možnosti, kombinácie techník a rozširovanie výtvarných 

vyjadrovacích prostriedkov v grafickej tvorbe. 

Témy jednotlivých stretnutí:  

1.  „Skrytá myšlienka“, kresba, (kombinácia techník) A4 

2. „Prostredie interiéru“, tlač z výšky, A4, (hĺbkotlač, A5) 

3. „Ilustrácia poézie“, dvojstrana s textom, A4 

4. „Voľná téma“, grafická technika, kresba, A4 



Literatúra: 

Kubas, J.:  Techniky umeleckej grafiky. Bratislava : SKKL, 1959. (bez ISBN)  

Krejča, A.: Techniky grafického umenia. Bratislava : Pallas, 1992. ISBN 80-7095-015-3 

Geržová, Jana a Ingrid Hrubaničová:. Kľúčové termíny výtvarného umenia 2. polovice 20. 

storočia. Bratislava: Profil, 1998. ISBN – 13 978-80-88 675-55-6. 

Výtvarné časopisy a katalógy z medzinárodných prehliadok grafiky.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


