
 

 

 

Sylabus ku kurzu 

 

Kód: M-VVJd-005/2014 

          M-VVKd-018/2014 
  

Názov: Digitálny obraz 

Študijný odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov  

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. , 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. 2019/2020 

 

 

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

prednáška, seminár 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

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

semester 39 hodín, prezenčne 

 

Počet 

kreditov: 

Jd 4 kredity 

Kd 3 kredity 

Podmieňujúce predmety: 0 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: priebežné a záverečné 

Priebežné hodnotenie: Seminárna práca (pre študentov s praxou) alebo prezentácia na výučbe.  

Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): Prezentácia praktického výstupu prác na 

zadanú tému + seminárna práca. Účasť na prednáškach a dodržanie termínov harmonogramu výučby 

podľa sylabu 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:  

Pre M-VVJd-005/2014: Predmet je ukončený skúškou, ktorá pozostáva z praktickej 

prezentácie/obhajoby a semestrálnej práce na zadanú tému. Bodový rozsah 100/0 

Pre M-VVKd-018/2014: Predmet je ukončený hodnotením, ktorá pozostáva z praktickej 

prezentácie/obhajoby a 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  

 

Jednoodboroví študenti – si vyberú a spracujú 2 témy (z časti Témy jednotlivých stretnutí ) + 

seminárna práca/prezentácia (na vybranú tému, viď. nižšie) 

30b. téma + 30b. téma + 40b. seminárna práca 

mailto:sladek@fedu.uniba.sk


 

 

Dvojodboroví študenti – si vyberú a spracujú 1 tému (z časti Témy jednotlivých stretnutí ) + 

seminárna práca/prezentácia (na vybranú tému, viď. nižšie) 

60b. téma +40b. seminárna práca 

 

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

 

Cieľ predmetu:  

     

Predmet sa teoreticko-prakticky zameriava na tvorbu a charakteristiku bitmapového obrazu vo 
výtvarnom umení a tvorivom prejave. Digitálna manipulácia a transformácia obrazu v obsahovom 

podaní vlastného názoru študenta na semestrálne témy je cieľom predmetu. V rámci digitálneho 
prostredia, ktoré umožňuje tvorivý prejav študenta, je digitálny obraz jedným zo základov pri prejave 

žiakov na základných a stredných školách. Získané skúsenosti a vedomosti z danej oblasti sa stanú sa 

základom pre jeho budúcu pedagogickú činnosť. 
 

Témy jednotlivých stretnutí: 

 

Jednoodboroví študenti – si vyberú a spracujú 2 témy (z nasledujúcich tém) Dvojodboroví 

študenti – si vyberú a spracujú 1 tému (z nasledujúcich tém)  

 

1. Digitálny vesmír 

Forma – séria 3ks digitálnych grafík (podľa zvolenej technickej obťažnosti prevedenia). 

Experimentálny charakter,  manipulácia vlastných fotografických snímkov, možnosť využitia 

novodobých efektov, filtrov, mobilných  aplikácií, Photoshop, Illustrator a ďaľšie.) 

Podmienky hodnotenia témy: Na termín skúšky/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_DO2020.pdf, video v elektronickej podobe. 

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

a splnenie technických náležitostí uvedených v sylabe.  

 

2. Error – porucha obrazu 

Forma – séria 3ks digitálnych grafík (podľa zvolenej technickej obťažnosti prevedenia). 

Experimentálny charakter,  manipulácia vlastných fotografických snímkov, možnosť využitia 

novodobých efektov, filtrov, mobilných  aplikácií, Photoshop, Illustrator a ďaľšie.) 

Podmienky hodnotenia témy: Na termín skúšky/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_DO2020.pdf, video v elektronickej podobe. 

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

a splnenie technických náležitostí uvedených v sylabe.  

 

3. Digitálne vizuálne mimikry 

Forma – séria 3ks digitálnych grafík (podľa zvolenej technickej obtiažnosti prevedenia). 

Experimentálny charakter,  manipulácia vlastných fotografických snímkov, možnosť využitia 

novodobých efektov, filtrov, mobilných  aplikácií, Photoshop, Illustrator a ďaľšie.) 

Podmienky hodnotenia témy: Na termín skúšky/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_DO2020.pdf, video v elektronickej podobe. 



 

 

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

a splnenie technických náležitostí uvedených v sylabe.  

 

4. Digitálna parafráza alebo apropriácia na diela vybraného umelca alebo jeho diela 

(predstaviteľa experimentálneho filmu, videa Nam Jun Paik, Bill Viola a iní) 

Forma –  1ks krátke video, loop alebo gif-ko (sled obrázov za sebou),  

Experimentálny charakter, možnosť využitia novodobých efektov, filtrov a aplikácií 

Podmienky hodnotenia témy: Na termín skúšky/hodnotenia študent prinesie a odprezentuje svoje 

krátke video alebo .gif v elektronickej podobe. 

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

a splnenie technických náležitostí uvedených v sylabe.  

 

Seminárna práca vo forme prezentácie  

Povinná pre všetkých študentov. 

 

Študent ju odprezentuje a odovzdá na vyučovaní v dohodnutom termíne.  

Seminárna práca - prezentácia je súčasť priebežného hodnotenia. A jej známka predstavuje 30% 

z celkového hodnotenia. Je povinná pre každého študenta. Jej nevypracovanie bude mať za následok 

hodnotenie FX v koncovom hodnotení. 

 

Forma: Seminárna práca v rozsahu 3 normostrany textu plus fotografie na vybranú tému 

(študenti si vyberú tému na prvých dvoch výučbách), môže byť spracovaná ako prezentácia 

powerpoint na hodinu: 

 

Študent si vyberie jednu tému na spracovanie: 

 

• Spracovanie kapitoly podľa vlastného výberu z knihy Jazyk nových médií - Lev Manovich 

• Začiatky experimentálneho filmu 

• Počítačové hry (história, súčasnosť, rozdelenie, príklady) 

• Internetové umenie 

• Interaktívne umenie a digitálne inštalácie (príklady na SK a vo svete) 

• Virtuálna realita a imerzívne prostredia  (príklady na SK a vo svete) 

• Experimentálne video  

• Videoinštalácie (príklady na SK a vo svete) 

• Video a performancia: spoločenská, politická kritika a interpretácia  

• Digitálna grafika na SK  

• Digitálny obraz a zvuk 

• Voľná grafická tvorba ako digitálny obraz (SK)  

• Vlastná téma, po konzultácii s pedagógom 

 

Odporúčaná použitá literatúra k seminárnej práci: 

RUSNÁKOVÁ, Katarína.Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia. 

RUSNÁKOVÁ, Katarína. 2006. Historia a teoria medialneho umenia na Slovensku. 

RUSNÁKOVÁ, Katarína. 2005. V toku pohyblivých obrazov.  

http://artelectronicmedia.com/ 

http://tim09.blog.cz/0912/1-elektronicke-umeni-kyberneticke-umeni-medialni-umeni-digitalni-umeni 

Manovich,  Lev. 2018. Jazyk nových médií 

http://www.library.sk/arl-vsvu/sk/vysledky/?src=vsvu_un_cat&field=TITLE&term=%22%5ERoz%C5%A1%C3%ADren%C3%A9%20sp%C3%B4soby%20div%C3%A1ckej%20recepcie%20digit%C3%A1lneho%20umenia%5E%22&qt=zf&disp=Roz%C5%A1%C3%ADren%C3%A9%20sp%C3%B4soby%20div%C3%A1ckej%20recepcie%20digit%C3%A1lneho%20umenia
http://monoskop.org/File:Rusnakova_Katarina_2006_Historia_a_teoria_medialneho_umenia_na_Slovensku.pdf
http://www.library.sk/arl-vsvu/m-sk/detail-vsvu_un_cat-0021738-V-toku-pohyblivych-obrazov/
http://artelectronicmedia.com/
http://tim09.blog.cz/0912/1-elektronicke-umeni-kyberneticke-umeni-medialni-umeni-digitalni-umeni


 

 

VRBANOVÁ, Alena. 2019. Alternatívna slovenská grafika. 

 

+literatúra uvedená v sylaboch 

 

 
 

Harmonogram výučby: 

 

• Úvodné stretnutie 18. 2. : oboznámenie sa s priebehom výučby, so zadaniami, riešenie 

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

 

• Stretnutia 25.2., 3.2. prednáška čo je to digitálny obraz, úvod do experimentálneho umenia, 

príklady videoumenia/ konzultácie výberu tém študentov 

 

• Stretnutia 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., jednotlivé prezentácie študentov na zadané 

témy (harmonogram podľa počtu študentov a prípadnej ich absencii kvôli praxi)/ následná 

diskusia/ práca na praktických zadaniach a konzultácie  

 

• 21.4. je termín odovzdania seminárnych prác mailom 

 

• Stretnutia 21.4., 28.4. finišovanie prác na praktických zadaniach a konzultácie, digitálna 

adjustácia a príprava na tlač, hodnotenie prezentácie – seminárnej práce 

 

• 28.4. je termín hodnotenia prác dvojodborových študentov, ktorým končí kurz 

HODNOTENÍM. 

 

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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