
 

Kód: B-VU-de005/15 PS SYLABUS k predmetu s názvom: Základy grafiky 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Študijný program: výtvarná edukácia v kombinácii (VU) 

Garant programu: doc. Martin Činovský, ArtD., akad. mal. 

 

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: 

4 VU 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na úspešné absolvovanie predmetu: 
Predmet je ukončený skúškou, ktorá pozostáva zo záverečnej prezentácie a obhajoby realizovaných 
semestrálnych prác, ktoré preukazujú splnenie základných požiadaviek na ich správnu realizáciu z oblasti 
grafického média. Podmienkou je výtvarné a technické zvládnutie a predloženie minimálne 3 výtlačkov na každú 
zadanú tému a sprievodných materiálov (skice, matrice, varianty výtlačkov). 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:  

Ponukou kurzu je možnosť tvorivej sebarealizácie s rozšírením teoretických a praktických znalostí v oblasti grafickej 
techniky tlače z výšky (linoryt). Kurz poskytne účastníkom stručný prehľad o dejinách kresby a grafiky od minulosti 
až po súčasnosť. Oboznámi ich s grafickými technikami výškotlače a hĺbkotlače a pomôže rozvíjať vlastné tvorivé 
vyjadrovanie v kresbe a grafike. Rozšíriť a upevniť vedomosti o grafike. Predstaviť aj súčasnú tvorbu slovenských a 
zahraničných grafikov. Podporiť kresliarsku a grafickú zručnosť a myslenie v linke. Na základe daných tém a 
konzultácií rozvíjať hľadanie vlastnej cesty a vyjadrenia. 

 
"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.  
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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 
 
 
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 podľa grafických techník 
- návrhu na matricu  

 
3. (5, 6, 7) Materiál a nástroje 

- rydlá, ihly 
- lis, filc 
- tlačiarenské farby (príprava, miešanie, uskladňovanie) 
- iný materiál a pomôcky v grafickej dielni 
- bezpečnosť na pracovisku 
 

4. (8) Základné princípy grafickej značky - loga 
- rytie do matrice (lino, drevo)  
- techniky tlače z výšky – linoryt, drevoryt, drevorez 
- možnosti farebnej tlače 

 

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

- príprava tlače 

- tlač z výšky, z hĺbky 

- sušenie výtlačkov 

- popisovanie grafík, značenie a adjustácia 
 

 
6. SKÚŠKA 

 
Študent predloží všetky grafické listy aj matrice, ktoré vypracoval počas semestra na predmet základy 
grafiky (aj varianty). Tie budú následne počas vzájomnej diskusie ohodnotené. Počas diskusie k 
hodnoteným prácam budú študentovi kladené otázky z oblasti dejín grafického média 
a grafických techník zameraných na grafické techniky. Okrem predloženia prác je podmienkou k 
absolvovaniu predmetu aj splnená dochádzka (2 absencie) a odovzdanie minimálne jedného výtlačku z 
každej zadanej témy do archívu a odovzdanie fotodokumentácie v elektronickej podobe. 
 
 

 

Témy jednotlivých stretnutí: 
 

1. „Farebný sen“, monotypia, A3 

2. „Mestské zákutia“, linoryt, A4 

3. „Obľúbené zviera“, výtvarný návrh pre suchú ihlu, hĺbkotlačová technika, A5  

4. „Voľná téma“, (po dohovore s pedagógom) 

 

 

 

 

 

 



POVINNÁ LITERATÚRA: 

KUBAS, Josef. Techniky umeleckej grafiky. Bratislava: SVKL, 1959. 

KREJČA, Aleš. Techniky grafického umění. Praha: Artia, 1981. 
GERŽOVÁ, Jana a Ingrid HRUBANIČOVÁ. Kľúčové termíny výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia. 
Bratislava: Profil, 1998. ISBN – 13 978-80-88 675-55-6. 
Výtvarné časopisy a katalógy z medzinárodných prehliadok grafiky. 
 
ODPORÚČANÁ LITERATÚRA: 
1. BENCA, Igor. a kol. Trans/mediálny priestor grafiky, Asimilácia vs. originál, 1. vyd. Banská Bystrica : FVU 
AVU, 2011. 192 s. ISBN 978-80-89078-88-2 
2. BÖHMEROVÁ, Zuzana – JANČÁR Ivan. Slovenská grafika 20. storočia, Bratislava : GMB a Roman Fečík, 
2007. 431 s. ISBN 978-80-88762-90-4 
3. COLDWELL, Paul. Printmaking a contemporary perspective, London : Black Dog Publishing, 2010. ISBN 
978-1-906155-43-8 
4. EMLER, Franišek - KOTRBA, Emil. Jak dělat linoryt a jiné grafické techniky, 2. vyd. Praha : Mladá fronta, 
1964.  83 str. 23-007-64 14-5 
5. GOMBRICH, E. H. Umění a iluze, 1.vyd. Praha : Odeon, 1985. 534 s. 01-525-85. 09/01 
6. HOURA, Miroslav. Jak se dívat na grafiku, 1.vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 199 s. 
ISBN 14-317-71 
7. HUGHES, Ann d´Arcy – VERNON-MORRIS, Hebe. Printmaking – Traditional and contemporary 
techniques, Mies : RotoVision Book, 2008. ISBN 978-2-940361-53-3 
8. JANČÁR, Ivan. Moderná slovenská grafika zo zbierok galérie mesta Bratislavy, Bratislava : Galéria mesta 
Bratislava, 1997. ISBN 80-8762-23-5 
9. KNEUBÜHLER, Peter - a umelci jeho dielne. Image to print,  Praha : Arbor vitae 2003. 94 s. ISBN 80- 
86300-42-0 
10. KOLEKTÍV AUTOROV. Slovník svetovej kresby a grafiky, 1.vyd. Praha : ODEON,  1997. ISBN 80-207- 
0550-3 
11. KOSCHATZKY, Walter. Die Kunst der Graphik Technik, Geschichte, Meistwerke, 8. vyd. Mníchov : 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 1985. 264 str. ISBN 3-423-02868-8 
12. KOSCHATZKY, Walter. Umění grafiky v naší době, In Grapheion/nulté číslo; 1997. 
13. KREJČA, Aleš. Grafika : Výtvarné techniky, Praha : AVENTINUM, 2010. 205 s. ISBN 978-80-7442-003-0 
14. KUBAS, J. Techniky umeleckej grafiky, 1.vyd. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 
1959. 442 s. 
15. KUBIČKA, Roman – ZELINGER Jiří. Výkladový slovník malížství, grafiky a restaurátorství, 1. vyd. Praha 

: Grada Publishing, a.s., 2004. 344 str. ISBN 80-247-9046-7 
16. MALÝ, Zbyněk. Grafické techniky pro každého, 1. vyd. Brno: CP Books, a.s, 2005. 62 str. ISBN 80-251- 
0296-3 
17. MIKŠ, František. Gombrich, tajomstvá obrazu a jazyk umění - Pozvání k dějinám a teorii umění, 2. vyd. 
Brno : Barrister & Principal, 2010. ISBN 978-80-87029-86-2 
18. NOYCE, Richard. Printmaking at the Edge, A&C Black, London 2006.  ISBN 978-07-13667-84-4 
19. NOVÁK, Arthur. Klíček ke grafickým uměním, Praha : Vydal Josef Engst, 1946. 
20. RAMBOUSEK, Jan. Litografie a ofset, 1.vyd. Praha : Pražské nakladatelství V. Poláčka, 1948. 221 21. 
SOUNDERS, Gill - MILES, Rosie. Prints now, London : V&A Publications, 2006. 144 s. ISBN 1-85177-480-7 
21. VRBANOVÁ, Alena. Alternatívna slovenská grafika k problematike modelov interpretácie výtvarného diela 
: dizertačná práca. Nitra : UKF FF, 2012. 164 s. 
22. GRABOWSKI, Beth – FICK, Bill. Printmaking : A Complet Guide to Materials and Processes, London : 
Laurence King, 2009. 240 s. ISBN 978-1-85669-600-5 
23. Výtvarné časopisy a katalógy z medzinárodných prehliadok grafiky. 
 


