
Kód: B-VJ-de008/15 
          B-VU-de005/15 PS

Názov: Základy grafiky

Študijný program: Učiteľstvo  umelecko-výchovných a výchovných predmetov, 
                                  bakalársky študijný program 
Študijný odbor: Výtvarná edukácia, Výtvarná edukácia v kombinácii 
Garant odboru: VJ Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch, PhD. 
                             VU doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD. 
Kontakt a konzultačné hodiny: 
E-mail: cinovsky@nextra.sk,  Mobil: 0905612607 
Katedra výtvarnej výchovy, utorok 12:45 – 15:45, štvrtok 9:45 – 11:45 
Číslo miestnosti 132,  budova na Šoltésovej ul. č. 4

Gestor kurzu: Zabezpečuje:  
doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD.

Obdobie štúdia 
predmetu: 
Semester LS,  
Šk. r. 2018/2019

Forma výučby: prednáška, seminár, cvičenia 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 39 
Týždenný: 3 hodiny  
  

Počet 
kreditov: 
VJ 4 
VU 4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: skúška (50/50) 
Aktivita a kreatívnosť na vyučovaní 
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 skúškou – 3 termíny počas skúškového obdobia.

Cieľ predmetu: Ponukou kurzu je možnosť tvorivej sebarealizácie s rozšírením 
teoretických a praktických znalostí v oblasti grafickej techniky tlače z výšky (linoryt). Kurz 
poskytne účastníkom stručný prehľad o dejinách kresby a grafiky od minulosti až po 
súčasnosť. Oboznámi ich s grafickými technikami výškotlače a hĺbkotlače a pomôže 
rozvíjať vlastné tvorivé vyjadrovanie v kresbe a grafike. Rozšíriť a upevniť vedomosti o 
grafike. Predstaviť aj súčasnú tvorbu slovenských a zahraničných grafikov. Podporiť 
kresliarsku a grafickú zručnosť a myslenie v linke. Na základe daných tém a konzultácií 
rozvíjať hľadanie vlastnej cesty a vyjadrenia.
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Témy jednotlivých stretnutí:  
1. „Farebný sen“, monotypia, A3 
2. „Mestské zákutia“, linoryt, A4 
3. „Obľúbené zviera“, suchá ihla, hĺbkotlačová technika, A5  
4. „Voľná téma“, (po dohovore s pedagógom)

Literatúra: 
Krejča, A.: Techniky grafického umenia. Bratislava : Pallas, 1992. ISBN 80-7095-015-3 
Adler, P., Neumanová, M., Pelanová, A.: Slovník světové kresby a grafiky. Praha : Odeon, 
1997. ISBN 80-207-0550-3 
Geržová, J. a kol.: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia 2. pol. 20. st. 
Bratislava : KSU, Profil, 1998. ISBN 80-968283-0-4 
Odehnal, A.: Grafické techniky. Brno : ERA, 2005. ISBN 80-7366-006-7 
Kolektív autorov: Správa o stave mladej ilustrácie. Bratislava : Covenant Books, 2012. 
ISBN 278-80-97 1132-0-9 
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