
Kód:  
PdF .KVV/B-VU-de026/15 
PdF .KVV/B-VJ-de036/15 

Názov: Ůžitková grafika
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Mgr. art Natália Okolicsányiová, ArtD.
Obdobie štúdia 
predmetu:
Semester LS
Sk. r. 2019/2020

Forma výučby: Seminár 
Odporúčaný rozsah výučby: 39 hodín, prezenčne 
Týždenný:  3 hodiny 
Čas výučby: streda 15:00 – 17:45
Miesto výučby: Pdf  R – 4, Račianska 59, Bratislava

Počet 
kreditov:

jednoodbor 4
kombinácia 3

Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie 
Priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie kresieb s konzultáciami.
Záverečné hodnotenie: Predmet je ukončený hodnotením do 13. týždňa semestra, bez 
možnosti opravy. Obhajobou a prezentáciou súboru prác na zadané témy. 
Podmienky predmetu: Splnenie úloh jednotlivých cvičení počas priebehu výučby. 
Podmienkou absolvovania kurzu je účasť (maximálna absencia je 3x) a domáce práce vo 
forme skicára, ktoré sa hodnotia priebežne. 
Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov 200 za kurz   

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 hodnotením s jedným termínom dňa 29. 4.  2020
Cieľ predmetu: 

– získať teoretické aj praktické znalosti z voľnej grafickej a úžitkovej tvorby,

– vedieť  prezentovať svoje schopnosti a zručnosti vo svojej predmetovej špecializácii
Témy jednotlivých stretnutí:

(1. - 3. týž.)   Návrh dezénu

– zoznámenie sa s problematikou, bezbečnostné predpisy, pomôcky a nástroje,
– príprava a skicovanie návrhov k dezénu,



– realizovanie predlohy dezénu v ručných výtvarných technikách vo formáte A3.

(4. - 6. týž.) Vektorová grafika – realizácia grafickej podoby dezénu

– grafické prevedenie návrhu dezénu pomocou grafických nástrojov

(7. - 8. týž.) Počítačová grafika - aplikácia návrhu na úžitkové predmety

– osvojenie si princípov a náležitostí pri navrhovaní grafiky pre úžitkový predmet 
pomocou grafických softvérov

(9. - 10. týž.)     Príprava dokumentov do tlače a na web / portfólio

– osvojenie si princípov a náležitostí pri vytváraní tlačového pdf dokumentu a 
dokumentu pre web

– osvojenie si princípov a náležitostí pri vytváraní vlastného portfolia  

(11. týž.) Finalizácia a hodnotenie

– ukončenie realizácie projektov
– 29. 4. 2020 hodnotenie prác
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