
 

 

 

Sylabus ku kurzu 

 

Kód: B-VVJd-014/2014  

          B-VVKd-008/2014  

Názov: Základy vizuálnej komunikácie 

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. 2019/2020 

 

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

seminár, prednáška 

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  

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

semester 39 hodín, prezenčne 

Počet 

kreditov: 

 

4 kredity 

Podmieňujúce predmety: 0 

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

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): priebežná práca na cvičeniach a témach, 

konzultácie, účasť na prednáškach a dodržanie termínov jednotlivých prác sa počítajú do celkového 

záverečného hodnotenia. 

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

 

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 skúškou, ktorá pozostáva z praktickej prezentácie/obhajoby 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: 20b. splnenie cvičení + 40b. téma + 40b. -téma 

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

 

 



 

 

Cieľ predmetu:  

    

Predmet sa zameriava na získanie teoreticko-praktických poznatkov o základných grafických 

riešeniach. Študent sa oboznamuje s vektorovou digitálnou grafikou, učí sa základy tvorby vo 

vektorovom grafickom programe a zároveň plní zadania úloh, na ktorých si prakticky precvičuje 

základné možnosti vizuálnej komunikácie. Cieľom predmetu je ponúknuť študentovi základné 

zručnosti pri práci s digitálnou grafikou v zmysle práce s tvarom, čiarou, plochou, farbou a 
následným zvýznamňovaním jednotlivých grafických prvkov vo vzájomnej kombinácii. Študent sa 

zoznamuje s čítaním, vytváraním i transformáciou vizuálneho zápisu. 
 

 

 

Témy jednotlivých stretnutí: 

 

Cvičenia podľa zadaní na hodine. Domáce cvičenie zadaných tutoriálov, určených na praktické 

precvičenie si práce vo vektorových grafických programoch. Primárne pre študentov, ktorí 

neovládajú grafické programy, ostatní pracujú na téme hlavného zadania. Cvičenia závisia od 

softvéru, ktorý má škola k dispozícii. 

 

1. Vajce - piktogramy 

Grafické farebné a tvarové variácie na tému “vajce”, Téma je vhodná na základné precvičovanie 

schopností práce v grafickom vektorovom programe adobe illustrator a zároveň schopnosti vizuálne 

myslieť pri obmedzení pozornosti na základný objekt – tvar, ktorý je možné farebne a tvarovo 

variovať. Pritom je možné rozvíjať koncepčné kreatívne možnosti a posúvať tému hrovo a vizuálne v 

súvislostiach a formách. 

Výsledná práca vo forme plagátu veľkosti A2. S jednotlivými posunmi (cca orientačne 9 piktogramov 

variácií na danú tému). 

 

2. Cukor - piktogramy 

Grafické farebné a tvarové variácie na tému “cukor”, Téma je vhodná na základné precvičovanie 

schopností práce v grafickom vektorovom programe adobe illustrator a zároveň schopnosti vizuálne 

myslieť pri obmedzení pozornosti na základný objekt – tvar, ktorý je možné farebne a tvarovo 

variovať. Pritom je možné rozvíjať koncepčné kreatívne možnosti a posúvať tému hrovo a vizuálne v 

súvislostiach a formách. 

Výsledná práca vo forme plagátu veľkosti A2. S jednotlivými posunmi (cca orientačne 9 piktogramov 

variácií na danú tému). 

 

  

3. Návrh obalu na výrobok (Cukor, Med a iné formy) 

Návrh obalového dizajnu a dizajn loga výrobku 

Farebné variácie a použitie.  

 

4. Návrh obalu na výrobok (Vajcia) 

Návrh obalového dizajnu a dizajn loga výrobku 

Farebné variácie a použitie.  

 

Podmienky hodnotenia:  

Študent v rámci zadania povinne vypracuje dve ľubovoľné témy zo štyroch uvedených.  

Na termín skúšky študent prinesie a odprezentuje svoju praktickú prácu vo forme digitálnych tlačí 

adjustovaných na veľkosť formátu A2, pre každú riešenú tému 1ks (spolu 2ks), väčšia gramáž papiera 

(cca 230 a viac) . 

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

prezvisko_meno_Cukor_piktogramy _ZVK2020.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 

a splnenie technických náležitostí uvedených v sylabe.  

 

 
 

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 základy vizuálnej komunikácie, (farba, farebné palety, tvary, 

pôsobenie)/cvičenia na súvisiacu zadanú tému. 

 

• Stretnutia 10.3., 17.3. základy tvorby vo vektorovom programe adobe illustrator/cvičenie 

podľa tutoriálov/ práca na zadaniach/konzultácie 

(rozdelenie študentov podľa pokročilosti ovládania AI) 

 

• 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., práca študentov práca na praktických zadaniach a konzultácie  

 

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

adjustácia a príprava na tlač – 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). 

Študenti, ktorým sa v rozvrhu kryje kurz ZVK s iným povinným predmetom (dokázateľne) bez 

možnosti zmeny a absolvovania v inom semestri, sa dohodnú s pedagógom na alternatívnom termíne 

v týždni a absolvujú kurz rovnako v plnom rozsahu.  
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