
 

Kód: M-VJ-de007/15 PS  
           M-VU-de006/15 PS 

SYLABUS k predmetu s názvom: G r a f i k a ,  i l u s t r á c i a  

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Študijný program: výtvarná edukácia v kombinácii (VU) 

Garant programu: doc. Martin Činovský, ArtD., akad. mal. (VU) 

                                     prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. (VJ) 
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 VU 

4 VJ 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na úspešné absolvovanie predmetu: 
Predmet je ukončený skúškou (50/50), ktorá pozostáva zo záverečnej prezentácie a obhajoby realizovaných 
semestrálnych prác, ktoré preukazujú splnenie základných požiadaviek na ich správnu realizáciu z oblasti ilustrácie 
textu. Podmienkou je výtvarné a technické zvládnutie štyroch zadaných a to v technike kresby, kolorovanej kresby, 
maľby, či v jednej z grafických umeleckých techník. Zohľadňujú sa aj prípravné a sprievodné materiály na každú zadanú 
tému  (skice, náčrty, výtvarné záznamy). Súčasťou minimálne jednej práce musí byť zalomený text v kvalitnej grafickej 
úprave. 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:  

Zvládnutie výtvarných aj grafických techník použiteľných pri tvorbe ilustrácie. Tvorivé využitie obsahu textu vo 
výtvarných prostriedkoch. Štúdium bude vyžadovať technickú, technologickú pripravenosť špecifičnosti grafiky do 
takých rozmerov, aby študent dokázal analyzovať formu i obsah, aby diapazón kreativity mohol v oblúku 
pedagogického a psychologického kontextu naplniť prvky alternatívnych výchovných programov. 

Ponukou kurzu je možnosť tvorivej sebarealizácie s rozšírením teoretických a praktických znalostí v oblasti knižnej 
ilustrácie. Poskytne základný prehľad o rôznych možnostiach ilustrácie textu. Postavenie súčasnej slovenskej 
ilustrácie v kontexte so svetovou tvorbou. Úloha a história Bienále ilustrácií Bratislava. 

 
"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.  

 

 

 



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 grafickej úpravy textu v  počítačovej 
grafike a aj v klasických grafických technikách 

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

- úvodné stretnutia 
- bezpečnostné predpisy 
- oboznámenie sa s grafickými nástrojmi a materiálom 

 
2. (4) Orientácia v konkrétnych zadaniach semestrálnych prác 

- skice, námety, náčrty 
- návrhu na matricu  

 
3. (5, 6, 7) Materiál a nástroje 

- rôzne druhy papiera 

- nástroje na kresbu, maľbu, grafiku 

- grafický lis 
- farby pre maľbu a grafiku (príprava, miešanie, uskladňovanie) 
- iný materiál 
- bezpečnosť na pracovisku 
 

4. (8) Tvorba ilustrácií 
- komponovanie textovej zložky vo formáte  
- počítačová grafika a základné druhy typov písma 
- princípy knižnej tvorby 

 

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

- finalizácia ilustrácií 

- tlač podľa grafických techník 

- dokončovacie práce – signovanie, adjustácia 

 
 

 
6. SKÚŠKA 

 
Študent predloží všetky dokončené práce na štyri zadania spolu s prípravnými skicami a náčrtmi, ktoré 
vypracoval počas semestra na predmet grafika, ilustrácia (aj varianty). Tie budú následne počas vzájomnej 
diskusie ohodnotené. Počas diskusie k hodnoteným prácam budú študentovi kladené otázky z oblasti 
teórie ilustračnej tvorby a tiež grafických techník. Okrem predloženia prác je podmienkou k absolvovaniu 
predmetu aj splnená dochádzka (2 absencie) a odovzdanie jednotlivých prác v elektronickej podobe (JPG, PDF, 
TIF) pre archiváciu. 
 
 

 

Témy jednotlivých stretnutí: 
 

1. „Ilustrácia textu“, výtvarný návrh pre grafickú techniku, A4, dvojstrana s textom 

2. „Poštová známka“, výtvarný návrh, kolorovaná kresba, šesťnásobok formátu známky 

3. „Slovenská ľudová rozprávka“, celostránková ilustrácia, kolorovaná kresba, A4 

4. „Voľná téma“, (po dohovore s pedagógom) 
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https://www.knihaantik.sk/vydavatelstvo/619/snklhau/

