
 

 

 

Sylabus ku kurzu 

 

Kód: B-VVJd-037/2014 

       

          

Názov: Podoby grafického dizajnu 

Študijný odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov  

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. sladek@fedu.uniba.sk 

utorok – 11:00 -14:00, streda – 15:30-17:30, budova na Šoltésovej, miestnosť S-115 

Gestor kurzu: 
 

Zabezpečuje: 
Mgr.art. Anabela Sládek ArtD. 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

LS 

Šk.r. 2018/2019 

 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 

seminár, cvičenia 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

3 hodiny týždenne: 1 hodina seminár, 2 hodiny cvičenie, za 

semester 39 hodín, prezenčne 

Počet 

kreditov: 

 

3 kredity 

Podmieňujúce predmety: - B-VVJd-014/2014 Základy vizuálnej komunikácie 

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

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): priebežná práca na zadanej téme, viď 

harmonogram 

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): prezentácia a obhajoba praktického 

výstupu prác na zadané témy. Účasť na kurzoch a dodržanie termínov jednotlivých prác sa počítajú 

do celkového záverečného hodnotenia. 

 

Pedagóg hodnotí nie len výslednú kvalitu výstupu, ale priebeh práce na zadaní počas semestra, 

úroveň komunikácie a konzultácii praktických výstupov.  

Študent nesmie chýbať na výučbe 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:  

Predmet je ukončený hodnotením, ktoré pozostáva z praktickej prezentácie/obhajoby semestrálnej 

práce na zadanú tému. Bodový rozsah 100/0. 
Maximálny počet získaných bodov je 100. 

 

Klasifikácia: 

A najmenej 91 b 

 B  90-81 b 

C  80-71 b 

D  70-61 b 

 E  60-51 b 

 FX 50-0 b  

Študenti spracujú 2 zadania (z časti Témy jednotlivých stretnutí )  

Rozpis bodovania jednotlivých úloh: 50b. -1.téma + 50b. -2.téma 

 

 

Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý niektorú zo zadaných tém nezrealizuje!       



 

 

  

Cieľ predmetu:  

    

Predmet sa zameriava na tvorbu grafických tlačovín a vizuálnych digitálnych prezentácií výtvarných 

prác. Zámerom predmetu je prakticko-teoreticky pripraviť budúceho pedagóga pre oblasť 

digitálneho grafického dizajnu. Význam grafického spracovania tlačených a digitálnych vizuálnych 

materiálov pre potreby školy, na ktorej budúci pedagóg bude pôsobiť je nutný (napr. aktívne 
zapojenie sa do tvorby vizuálnej identity školy). Získané znalosti študentovi umožnia v pedagogickej 

praxi zapojiť žiakov do tvorivého procesu tvorby 2D grafických tlačených materiálov a digitálnych 
vizualizácií. 

 

Témy jednotlivých stretnutí: 

 

1. téma -zadanie 50b. 

Cech výtvarníkov Univerzity Komenského 

• LOGO, 3-6ks farebných a tvarových variácií (povinné) 30b 

• informačný banner na stránku (povinné) 15b 

• plagát (voliteľné) 5b 

návrh na reklamné tričká, tašky (voliteľné)… (zahŕňa možnosť prezentácie a idey sloganov 

napr. na tričká) 5b 

• iné kreatívne aj netradičné grafické riešenia (za účelom propagácie aktivít cechu patriaceho 

pod našu katedru (voliteľné) 5b 

 

Podmienky hodnotenia témy:  Študent v rámci 1. témy môže vypracovať všetky uvedené podtémy. 

Na splnenie zadania témy postačuje vypracovať 2 povinné +1 voliteľnú podtému). 

Na termín hodnotenia študent prinesie a odprezentuje svoju praktickú prácu vo forme digitálnej tlače 

adjustovanej na veľkosť formátu A2, väčšia gramáž papiera (cca 230 a viac) + odovzdá prácu v 

elektronickej podobe, vo formáte .pdf veľkosť - A4, súbory pomenované: 

prezvisko_meno_LOGO_PDG2020.pdf. prezvisko_meno_banner_PDG2020.pdf. Po dohode 

s pedagógom vybrané práce odovzdajú študenti aj vo vektorovom formáte. 

Hodnotí sa prístup študenta, koncepcia, súvislosť práce s témou, miera originality, kreativity, 

priebežné konzultácie a splnenie technických náležitostí uvedených v sylabe.  

 

2. téma – zadanie 50b.  

Informačný navigačný dizajn pre Katedru výtvarnej výchovy 

• návrh na interiérovú navigáciu v rámci KVV (informačné tabule pred učebňami a 

kabinetmi vyučujúcich) (povinné) 

možné riešenia: 

- dodatková navigácia v priestore ako bannery šípky a znaky na stenách, dverách podlahe, 
riešenie nástenky (voliteľné) 

- sústava piktogramov jednotlivých učební a pedagógov (voliteľné) 

- typografické riešenie (voliteľné) 

- iné kreatívne riešenia navigácie a informačného systému KVV (voliteľné) 

 

Podmienky hodnotenia témy:  Študent v rámci 2. témy môže vypracovať všetky uvedené podtémy. 

Na splnenie zadania témy postačuje vypracovať povinnú podtému vybraným voliteľným 

spôsobom). 

Na termín hodnotenia študent prinesie a odprezentuje svoju praktickú prácu vo forme digitálnej tlače 

adjustovanej na veľkosť formátu A2, väčšia gramáž papiera (cca 230 a viac) + odovzdá prácu v 

elektronickej podobe, vo formáte .pdf veľkosť - A4, súbory pomenované: 

prezvisko_meno_navigáciaKVV_PDG2020.pdf. Po dohode s pedagógom vybrané práce odovzdajú 

študenti aj vo vektorovom formáte. 



 

 

Hodnotí sa prístup študenta, koncepcia, súvislosť práce s témou, miera originality, kreativity, 

priebežné konzultácie a splnenie technických náležitostí uvedených v sylabe.  

 
 

 

Harmonogram výučby: 

 

• Úvodné stretnutie 19. 2. : oboznámenie sa s priebehom výučby, so zadaniami, riešenie 

problémov a prípadných kolízií v rozvrhu študentov. Rozdanie tém prezentácii študentov.  

 

• 26.2. oboznámenie sa s problematikou informačného dizajnu, konzultácie prvotných skíc 

a nápadov študentov/ práca na návrhoch. 

 

• Stretnutia 4.2. ,11.3., 18.3., 25.3. práca na 1. téme zadania v programe adobe illustrátor. 

Študenti pracujú na zadaní na kurze, konzultujú svoje návrhy s pedagógom, robia si rešerš 

k téme. Postupujú v poradí rešerš -> nápady -> skice a návrhy -> vytváranie farebných paliet 

-> výber typografie->tvorba a postprodukcia v AI-> finalizácia -> adjustácia do formátu -> 

export do pdf 

 

• Do 23.5.  každý študent pošle mailom na priebežné hodnotenie 1. téma -zadanie Cech 

výtvarníkov Univerzity Komenského, LOGO, 3-6ks farebných a tvarových variácií 

(povinné), (za max 30b. z celkového hodnotenia) 

 

• Stretnutia 1.4., 8.4., 15.4., 22.4., práca na 2. téme zadania v programe adobe illustrátor. 

Študenti pracujú na zadaní na kurze, konzultujú svoje návrhy s pedagógom, robia si rešerš 

k téme. Postupujú v poradí rešerš -> nápady -> skice a návrhy -> vytváranie farebných paliet 

-> výber typografie->tvorba a postprodukcia v AI-> finalizácia -> adjustácia do formátu -> 

export do pdf 

 

• Stretnutia 29.4. koncové hodnotenie semestrálnej práce 

 

Zmeny vo výučbe sú možné len výnimočne, napríklad pri najmenej týždeň vopred dohodnutom 

termíne (za účelom návštevy galérie a výstav, inštalácie prác na študentskú výstavu). 
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