
 

Kód: KVV/M-VJ-de021/15 CS SYLABUS k predmetu s názvom: Grafické presahy 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Študijný program: výtvarná edukácia (VJ) 

Garant programu: prof. PaedDr. Daniela Valachová 

 

Kontakt: cinovsky@fedu.uniba.sk, 0905612607 

 

Konzultačné hodiny: Utorok: 16:15 – 18:15 (prezenčná forma, Š 132) 
                                              Piatok: 15:00 – 17:00 (online forma cez MS Teams) 

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

Obdobie štúdia 
predmetu: 
Semester LS 
AR 2021/2022 

Forma výučby: 1 hodina prednáška, 2 hodiny seminár 

Odporúčaný rozsah výučby: 39 hodín, prezenčne 

Týždenný: 3 hodiny 

Počet kreditov: 

3 

Podmieňujúce predmety: B-VVJd-008/2015 Základy grafiky 

Podmienky na úspešné absolvovanie predmetu: 
Predmet je ukončený hodnotením na poslednej hodine kurzu, ktorá pozostáva zo záverečnej prezentácie a 
obhajoby realizovaných semestrálnych prác, ktoré preukazujú splnenie základných požiadaviek na ich správnu 
realizáciu z oblasti grafického média v kombinácii s inými médiami a technikami. Podmienkou je aj účasť na 
priebežných konzultáciách realizovaných prác. 
  
Priebežné hodnotenie: V polovici výučby -  rozpracovanosť jednotlivých semestrálnych úloh. 

 
Absencie: Maximálny počet absencií -  dve . Študent má možnosť nahradiť si absenciu formou domácej práce, 
kedy bude pracovať na zadaní udelenom po dohode s vyučujúcim. 

 
Na získanie záverečného hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 
81 bodov, na hodnotenie C najmenej 73 bodov, na hodnotenie D najmenej 66 bodov a na hodnotenie E najmenej 60 
bodov. Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60% bodového hodnotenia. Kredity 
nebudú udelené študentovi, ktorý niektorú zo zadaných tém nezrealizuje, nevytvorí potrebný počet všetkých zadaných 
úloh na požadovanej úrovni, nezúčastní sa minimálne počtu priebežných konzultácií, alebo neodovzdá požadovanú 
dokumentáciu súboru semestrálnych prác. 

 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100-91%, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (90-81%, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (80-73%, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (72-66%, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (65-60%, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
Fx (59-0%, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše). 
 

Cieľ predmetu:  
Študent  po absolvovaní predmetu: 
- získa praktické a teoretické poznatky o spojitostiach rôznych výtvarných vyjadrovacích prostriedkov a ich 
vplyvoch na výslednú grafickú tvorbu,    

- vie využívať pri príprave a realizácii grafického diela všetky dostupné možnosti klasických a súčasných médií 
a technológií, ktoré sú prostriedkom k výslednému umeleckému artefaktu.. 

 
"Výučba študentov v letnom semestri 2022 sa z dôvodu Covid-19 môže realizovať kombinovanou metódou." 
Buď prezenčne v učebni Š-67, alebo bude kurz prebiehať v čase podľa rozvrhu online prostredníctvom MS 
Teams a úlohy budú prispôsobované možnostiam študentov na ich realizáciu.  

 

 

 

mailto:cinovsky@fedu.uniba.sk


Výsledky vzdelávania:  
Študent po absolvovaní predmetu: 

•    disponuje  základnými  štrukturálnymi  spôsobilosťami  (či  už  v  rovine  intelektuálnej  motorickej,  tvorivo- 
senzorickej) vo svojej predmetovej špecializácii, 

• disponuje základnými teoretickými a praktickými zručnosťami v oblasti výtvarného média počítačovej 
grafiky, kresby, maľby a ich kombinácii 

•    vie prezentovať svoje schopnosti a zručnosti vo svojej predmetovej špecializácii 
 
 
1. (1, 2, 3) Online stretnutia 

- úvodné stretnutia 
- bezpečnostné predpisy 
- oboznámenie sa s technikami výtvarného umenia a ich kombináciami 

 
2. (4) Orientácia v konkrétnych zadaniach semestrálnych prác 

- skice, námety podľa výtvarných techník 
- návrh na ďalšie spracovanie  

 
3. (5, 6, 7) Materiál a SW 

- nástroje pre kresbu, maľbu 
- SW pre spracovanie výtvarných návrhov 
- možnosti kombinácií rôznych výtvarných techník 
- bezpečnosť na pracovisku 
 

4. (8) Počítačové spracovanie klasických techník 
- skice, kresby, maľba, grafika 
- prenos do počítača – fotografia, scan 
- úprava rastrových a vektorových obrazov 
- grafická úprava textu 

 

5. (9, 10, 11) Finalizácia jednotlivých semestrálnych úloh  

- finalizácia návrhov pre tlač 

- tlač podľa použitia diela 

- rôzne formy realizácie 

- použitie diela a autorstvo 
 

 
6. HODNOTENIE 

 
Študent predloží realizované všetky zadané práce, ktoré vypracoval počas semestra na predmet „Grafické 
presahy“ (aj ich varianty). Tie budú následne počas vzájomnej diskusie ohodnotené. Počas diskusie k 
hodnoteným prácam budú študentovi kladené otázky z oblasti dejín a teórie umenia v súvislosti s obsahom 
predmetu. Okrem predloženia prác je podmienkou k absolvovaniu predmetu aj splnená dochádzka (2 
absencie) a odovzdanie finálnej podoby spracovania jednotlivých úloh a odovzdanie fotodokumentácie v 
elektronickej podobe do archívu. 
 
 

 

Témy jednotlivých stretnutí: 
 

1. „Farebná nálada“, monotypia, min. A4 
2. „Ilustrácia textu“, kolorovaná kresba, A4, dvojstrana s textom 
3. „Obal zvukového nosiča (CD, DVD, SP,LP)“, kolorovaná kresba, text 

4. „Voľná téma“, ľubovoľná grafická technika, kresba, kolorovaná kresba... 
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