
 

Kód: B-VU-de026/15, B-VJ-de036/15 SYLABUS k predmetu s názvom: Úžitková grafika 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Študijný program: výtvarná edukácia v kombinácii (VU), 

                                        výtvarná edukácia (VJ) 

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)  
                                                  Piatok: 15:00 – 17:00 (online forma cez MS Teams)  
 

pondelok / Monday: 14:00 – 16:00, online cez MS Teams 

utorok / Tuesday: 14:30 – 16:30, miestnosť Š-125A, budova na Šoltésovej 4 

Kontakt: 00421 911 254 228, sevcovic@fedu.uniba.sk 

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 VJ 

2 VU 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na úspešné absolvovanie predmetu: 
Predmet je ukončený hodnotením na poslednej hodine výučby, ktoré pozostáva zo záverečnej prezentácie a 
obhajoby súboru zrealizovaných štyroch zadaných semestrálnych prác preukazujúcich splnenie základných 
požiadaviek na ich správnu realizáciu z oblasti úžitkovej grafiky, realizovanej počítačovými grafickými programami 
v kombinácii s klasickými výtvarnými technikami.  
 
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: 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, 

•    vie prezentovať svoje schopnosti a zručnosti vo svojej predmetovej špecializácii. 
 

Výučba  študentov  v   letnom  semestri  2022   sa   z   dôvodu  Covid-19  môže  realizovať  kombinovanou 

metódou. On line prostredníctvom MS Teams, prezenčne. Úlohy budú prispôsobované možnostiam 

študentov na ich realizáciu. 
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Priebeh jednotlivých stretnutí dištančne: 
 

 

Kurz bude prebiehať každý utorok od 14:00 do 16:15 od 15., 22. 2. a 1. 3.online v schôdzi, ktorú pedagóg 

vytvoril v MS Teams s názvom Úžitková grafika LS 2022. Pedagóg im zadá úlohy, na ktorých budú študenti 

priebežne pracovať a podľa inštrukcií budú výsledky nahrávať v dohodnutej forme na One Drive do zložky 

Úžitková grafika LS 2022, kde budú následne spoločne konzultované. Od 7. 3. 2022 bude výučba 

prebiehať prezenčne v Š-329. 

 
Forma nahrávania reprodukcií: Vo formáte JPG, TIFF, PDF 300dpi. Jednotlivé pracovné postupy, definitívny výsledok. 

 

 
Obsah jednotlivých stretnutí prezenčne: 
 

 

1. (1, 2, 3) Online stretnutia 
- úvodné stretnutia 
- bezpečnostné predpisy 
- oboznámenie sa s problematikou s grafickým SW 
- rastrová a vektorová grafika 
- spracovanie grafiky pre tlač a iné formy realizácie 

 

 
2. (4) Orientácia v konkrétnych zadaniach semestrálnych prác 

 

- skice, námety 
- grafická úprava textu 

 
3. (5, 6, 7) Farba v počítačovej grafike 

 
- RGB, implicitná farba, CMYK 
- dpi pre tlač 
-výstup pre tlač podľa konkrétnych počítačových programov 

 

4. (8) Základné princípy grafickej značky - loga 

 
- zákonitosti použitia loga  
- výtvarný návrh prispôsobený formám použitia 

 

 
5. (9, 10, 11) Finalizácia jednotlivých se mestrálnych úloh  

 

- príprava tlače 
- rôzne formy a formáty adjustácie podľa spôsobu použitia 

- zasielanie v digitálnej podobe 
 

 
6. HODNOTENIE 

 
Študent predloží všetky svoje semestrálne práce, ktoré vypracoval počas celého semestra na predmet 
Úžitková grafika (všetky prípravné prace, skice a finálnu verziu). Tie budú následne počas vzájomnej 
diskusie ohodnotené. Počas diskusie k hodnoteným prácam budú študentovi kladené otázky z oblasti dejín 
a teórie umenia s prihliadnutím na konkrétny predmet. 
Okrem predloženia prác je podmienkou k absolvovaniu predmetu aj splnená dochádzka (2 absencie) 
a archivovanie všetkých prác v elektronickej podobe. 
 
 
 

Témy jednotlivých stretnutí: 
 

 
1. Logo – grafická značka 

- vytvoriť a spracovať vo vektorovej grafike vlastné meno, príp. iniciály 
- získanie základných vedomostí v oblasti vektorovej grafiky 



 
2. Emisia poštovej známky (vlastná téma) 
- výtvarný návrh poštovej známky, pečiatky prvého dňa vydania, obálky prvého dňa vydania 
- osvojenie si princípov a náležitostí pri vytváraní návrhov poštových cenín 
- kolorovaná kresba v 6-násobku formátu spracovaná v počítačovej grafike 

 
3. Portfólio 
- osvojenie si princípov a náležitostí pri vytváraní vlastného portfólia 
- grafická úprava obrazových materiálov a textu 
 
4. Voľná téma 
- týka sa úžitkovej grafiky 
- po dohovore s pedagógom 
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