
Sylabus 
"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu 

Covid-19 môže realizovať kombinovanou metódou." 

Názov: Grafický dizajn Kód:  

PdF.KVV/M-VJ-

de027/15 

 

PdF.KVV/M-VU-

de022/15 
Študijný program: Učiteľstvo  umelecko-výchovných a výchovných predmetov, bakalársky 

študijný program 

Študijný odbor: Výtvarná edukácia, alebo Výtvarná edukácia v kombinácii 

Garant odboru: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad.soch, PhD. , alebo doc. PaedDr. Daniela 

Valachová,PhD., 

Kontakt a konzultačné hodiny: Mgr. art. Anabela Sládek ArtD., V prípade konzultácie 

kontaktujte mailom sladek@fedu.uniba.sk. Konzultácie možné mailom, cez MS TEAMS, osobne. 

Konzultačné hodiny streda 12:00 – 13.30, štvrtok 13:00 -14.30, budova na Šoltésovej, miestnosť S-

115 
Zabezpečuje: 

Mgr.art. Anabela Sládek ArtD. 
Podmieňujúce predmety: PdF.KVV/M-VJ-de014/15 

alebo PdF.KVV/M-VU-de008/15 Základy vizuálnej komunikácie 

Obdobie štúdia predmetu: 

Semester ZS 

Šk.r. 2020/2021 

 

Forma výučby: seminár 

Odporúčaný rozsah výučby: 3 

hodiny seminár, 11 týždňová 

priebežná výuka, prezenčne 

Počet kreditov: 

3 kredity  B-VJ 

3 kredity B-VU 

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežné a záverečné /ukončenie hodnotením 

Priebežné hodnotenie: priebežná práca na cvičeniach a zadaniach, konzultácie. Bližšie info. 

v harmonograme. 

Záverečné hodnotenie: Prezentácia a obhajoba semestrálnej práce na zadanú tému.  

Pedagóg hodnotí 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 celkového záverečného hodnotenia. 
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 (priehežné+celkové) Body 

z priebežného hodnotenia sa započítavajú do celkového hodnotenia a nie je možná oprava 

priebežného hodnotenia. 

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:  

 

V tvorivom procese výskumu v oblasti grafického dizajnu,  prostredníctvom práce na 

zadaniach študenti získajú schopnosti a vedomostí, ktoré umožňujú danú oblasť využiť v 

ich budúcej pedagogickej činnosti ako aj v propagačnej praxi.  

Predpokladá sa zužitkovanie poznatkov z predmetu Základy vizuálnej komunikácie a 

zručnosti v programe Adobe Illustrator a vektorovej grafiky.  

Na konkrétnych zadaniach si študent osvojí pravidlá tvorby grafického dizajnu spojené s 

koncepčným  myslením. Naučí sa pracovať s textovými a obrazovými prvkami v rámci 

tvorby zadaní a zároveň sa oboznámi so základmi typografie. 
 

mailto:sladek@fedu.uniba.sk


Rozpis bodovania jednotlivých úloh: 

40b.  Zadanie 1.  + 40b.  Zadanie 2.  + 20b. - Doplnková úloha 

 

 

Zadanie: VJ aj VU – realizácia témy A) 1. 2. alebo B) 1. 2.  
 

1. A)City Points / Mestské body (min. 6 - piktogramov ) 

Známe vybrané objekty a architektúra v mestskom rámci. 

Výstup vo forme minimalistických grafík v linkách prípadne plochách (max. 1-2 doplnkové 

farby). 

 

2. A)Odkaz v meste - spoločenská intervencia (min. 1ks - plagát) 

Typ informačného média, kombinuje textovú a obrazovú časť. 

 

1. B) Enviromentálna téma (min. 6 - piktogramov ) 

Výstup vo forme minimalistických grafík v linkách prípadne plochách (max. 1-2 doplnkové 

farby). 

 

2. B) Enviromentálna téma – spoločenská intervencia (min. 1ks - plagát) 

Typ informačného média, kombinuje textovú a obrazovú časť. 

 
Študenti vypracujú návrhy vizuálov podľa zadania vo forme prípravných skíc ideovo, kresebne a 
následne vo vektorovom formáte.   

 

Doplnková úloha -  Študent na záver vypracuje metódy seba-hodnotenia jednej vybranej úlohy 

podľa zadaného príkladu.  

 

Harmonogram výučby: od 21.9. 2020– 04.12. 2020 

 

• Úvodné stretnutie 24.9., oboznámenie sa s priebehom výučby, so zadaniami, riešenie 

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

• Stretnutia 1.10., 8.10. oboznámenie sa s témami, rešerš k témam, skice a práca na zadaní 1. 

• Stretnutia od 15.10., 22.10. 29.10. práca na semestrálnej práci, konzultácie  

• Do 5.11. poslať zadané 1. na mail na priebežné hodnotenie (max 40b.) 

• 5.11.,12.11., 19. 11, 26. 11. konzultácie a finišovanie prác, digitálna adjustácia a príprava 

na tlač – semestrálnej práce 

• 3. 12. hodnotenie 

Zmena v harmonograme možná ak pedagóg zmenu oznámi elektronicky aspoň týždeň v predstihu 

na fakultný mail študentov alebo správou cez ais. 

Hodnotiaci týždeň v dohodnutý dátum a čas prinesie študent prinesie a odprezentuje svoju 

semestrálnu prácu vo forme digitálnych tlačí vo výstavnej kvalite, adjustovaných na veľkosť 
formátu A2, pre každú riešenú tému 1ks (spolu 3ks), väčšia gramáž papiera (cca 230 a viac) . 

+ odovzdá prácu v elektronickej podobe vo formáte .pdf a jpg veľkosť - A4, súbory pomenované: 

napr. prezvisko_meno_názov témy_GD2021.pdf. 
 

Kritéria celkového hodnotenia:   

• Účasť na kurze 

• Prístup študenta k práci (komunikácia študenta, kontinuita práce, aktívna participácia 

študenta v procese výučby) 

• 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) 

• vlastná koncepcia, súvislosť práce s témou, miera originality, kreativity 

•  splnenie technických náležitostí uvedených v sylabe (tlač, adjustáž, kvalita papiera 

 

 

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 a zošitom ku kurzu MS ONENOTE. 
 

Odporúčaná literatúra: 
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9781592533954. 
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2014 

Kolektív autorov. Blackcoffee. Ikony, symboly a piktogramy. Praha: Slovart, 2006. ISBN 

8072098241. 

Kolektív autorov. 1000 grafických prvkov. Bratislava: Slovart, 2011. ISBN 

9788073913069. 
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dizajnu. 2006. ISBN 8096865854. 

LONGAUER, Ľubomír. Modernosť tradície 1. Úžitková grafika na Slovensku po roku 

1918. Bratislava : Slovart, 2011. 352 s. ISBN 978-80-556-0331-5. 

LONGAUER, Ľubomír a Anna OLÁHOVÁ. Martin Benka. Prvý dizajnér slovenského 

národného mýtu. 432 s. Bratislava: Slovart. 2008. ISBN 9788080855741. 

PECINA, Martin. Knihy a typografie. Host, 2011..ISBN: 9788072943937 

SALTZ, Ina. Základy typografie.100 principů pro práci s písmem. 2010.ISBN: 

9788073914042 

TWEMLOW, Alice. K čomu je grafický design? Bratislava: Slovart, 2010. ISBN 

9788073910273. 

Mezinárodní bienále grafického designu Brno – katalógy 

Trienále Trnava – katalógy 

séria kníh Los Logos 1-7. Gestalten Verlag,  2006-2014. 

časopisy: 

TYPO. Odborný časopis.  Typografie, grafický design, vizuální komunikace. Praha: Svět 

Tisku, 2003 – Vychádza 6x ročne. 

Časopis Designum. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu. Vychádza 6x ročne. 

Grif Graf, č: 1-2, ročník 2001–2002 

Časopis Font, vyd. Kafka Design, Praha 

www.sdc.sk; www.logolounge.com; www.font.cz; www.desigportal.cz 
 

http://www.sdc.sk/
http://www.logolounge.com/
http://www.font.cz/


 


