
Sylabus 

"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2021/22 sa z dôvodu 
Covid-19 môže realizovať kombinovanou metódou." 
Názov: Podoby grafického dizajnu  

 

Kód: PdF.KVV/B-VJ-de 
037/15 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 
Študijný program: výtvarná edukácia (VJ), výtvarná edukácia v kombinácii (VU), Bakalársky 
študijný program 
Garant odboru: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. (VJ) a doc. Martin Činovský, ArtD., akad. 
mal. (VU) 
Kontakt a konzultačné hodiny: Mgr. art. Anabela Sládek ArtD.,  
pondelok: 14:00 - 16:00 dištančne cez MS Teams 
utorok: 14:30 -16:30 prezenčne (miestnosť 131  ) 
odporúčam študentom dohodnúť sa na termíne aspoň deň vopred na sladek@fedu.uniba.sk 
Zabezpečuje: Mgr.art. Anabela Sládek ArtD. 

Podmieňujúce predmety: PdF.KVV/M-VJ-de014/15 Základy vizuálnej komunikácie 
Obdobie štúdia predmetu: 
Semester LS 
Šk.r. 2021/2022 
 

Forma výučby: seminár, cvičenia 
Odporúčaný rozsah výučby: 3 
hodiny seminár, 11 týždňová 
priebežná výuka, kombinovane 

Počet kreditov: 
3 kredity  B-VJ 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežné a záverečné /ukončenie hodnotením 
Priebežné hodnotenie: priebežná práca na cvičeniach a zadaniach, konzultácie. Bližšie info. 
v harmonograme. 
Záverečné hodnotenie: Prezentácia a obhajoba semestrálnej práce na zadanú tému.  
 
Pedagóg hodnotí nie len výslednú kvalitu výstupu, ale priebeh práce na zadaní počas semestra, 
úroveň komunikácie a konzultácii praktických výstupov. Účasť na prednáškach a dodržanie 
termínov jednotlivých prác sa počítajú do celkového záverečného hodnotenia. 
Študent nesmie chýbať na výučbe(zahŕňa aj možnú dištančnú formu) viac ako trikrát. Vyučujúcemu 
a to v predstihu písomnou formou na mail uvedený v sylaboch v predstihu oznámi dôvod svojej 
neprítomnosti. Inak je automaticky hodnotený FX v záverečnom hodnotení! 
Hodnotenie kurzu: maximálny počet získaných bodov je 100/0 (priebežné + celkové) 
 
Klasifikácia: Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 b / B  90-81 b / C  80-71 b 
/ D  70-61 b / E  60-51 b / FX 50-0 b  
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý niektorú zo zadaných tém nezrealizuje.  
 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici:  
A 100-91%, výborne – vynikajúce výsledky, študent dokáže individuálne a kreatívne uplatňovať 
nadobudnuté praktické i teoretické vedomosti o grafickom dizajne, má výborné technické zručnosti v 
tvorbe v dostupných vektorových grafických softvéroch, jeho práca je koncepčne jasne formulovaná, 
odráža abstraktné a kreatívne myslenie študentovej osobnosti;  
B 90-81%, veľmi dobre – nadpriemerný štandard, študent ovláda princípy grafického dizajnu, dokáže 
pracovať v dostupnom vektorovom grafickom softvéri potrebnom na realizáciu zadania, jeho práca 
má koncepčný charakter;  
C 80-73%, dobre – bežná spoľahlivá práca, študent porozumel základným princípom a základným 
technickým postupom, ale nedokáže ich komplexne a kreatívne uplatniť na zadaniach, koncepčné 
myslenie sa v práci prejavuje slabšie;  
D 72-66%, uspokojivo – prijateľné výsledky, študent ovláda iba časť princípov a technických postupov 
prezentovaných na kurze, ale nedokáže ich komplexne uplatniť a individuálne pracovať na 
zadaniach, absentuje kreatívne myslenie;  



E (65-60%, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), študent ovláda iba zlomok princípov 
a technických postupov prezentovaných na kurze, nedokáže ich ani po opakovaných konzultáciách s 
pedagógom použiť pre splnenie zadania, absentuje kreatívne myslenie;   
Fx 59-0%, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše, študent si neosvojí ani čiastkové 
vedomosti a princípy potrebné pre prácu na zadaní, nedokáže kreatívne tvoriť.  
Cieľ predmetu:  
Predmet sa zameriava na tvorbu grafických tlačovín a vizuálnych digitálnych prezentácií výtvarných 
prác. Zámerom predmetu je prakticko-teoreticky pripraviť budúceho pedagóga pre oblasť digitálneho 
grafického dizajnu. Význam grafického spracovania tlačených a digitálnych vizuálnych materiálov 
pre potreby školy, na ktorej budúci pedagóg bude pôsobiť je nutný (napr. aktívne zapojenie sa do 
tvorby vizuálnej identity školy). Získané znalosti študentovi umožnia v pedagogickej praxi zapojiť 
žiakov do tvorivého procesu tvorby 2D grafických tlačených materiálov a digitálnych vizualizácií.  
Rozpis bodovania jednotlivých úloh: 
Cvičenie 20b. +1. zadanie max 40b. + 2. zadanie max 30b. , komunikácia, obhajoba a archivácia 
semestrálnej práce 10b. 

Zadanie: cvičenie + realizácia témy 1a. alebo 1b.+2.  
 
Cvičenie 20b.  
–formou prípravných prác 
Každý študent si pripraví v zošite ku kurzu (MS Note) 

• Rešerš (vyberie si inšpiračné zdroje) 

• Vytvorí si vlastnú koncepciu (opis z čoho vychádza, ciele) 

• Vytvorí si sériu skíc možných riešení vybranej témy 

• Vytvorí si farebné palety  

• Vyberie si vhodné fonty 

Študenti vypracujú návrhy vizuálov podľa zadania vo forme prípravných skíc ideovo, kresebne a 
následne vo vektorovom formáte.   
 
Zadania: 

1a. Cech výtvarníkov Univerzity Komenského – Logo 
LOGO, min. 9ks farebných a tvarových variácií  
(Textová a obrazová kombinácia), so stručným dizajnmanulálom 
60b. 

1b. Logo pre Kino 
LOGO, min. 9ks farebných a tvarových variácií  
(Textová a obrazová kombinácia), so stručným dizajnmanulálom 
60b. 

2. Návrh vybraných reklamných predmetov alebo pútaču k riešeniu logotypu z 1. zadania. 
kreatívne a netradičné grafické riešenia 30b. 

Študenti semestrálne práce nahrajú na ONEDRIVE, do pedagógom vopred určeného priečinku, 
najneskôr jeden deň pred hodnotením. .pdf a jpg súbory pomenované: 
prezvisko_meno_dizajnmanuál_PDG2021-2022.pdf. prezvisko_meno_variácie_loga_PDG2021-
2022.pdf. 

Na termín hodnotenia následne študent odprezentuje svoju semestrálnu prácu vytlačenú na formát 
A3(alebo 2 A2), vo výstavnej kvalite a odovzdá pedagógovi. 
Harmonogram výučby: od 14.2. 2022 – 30.4. 2022 



Študenti sú povinní pracovať na zadaniach kontinuálne a každý týždeň preukázať progres 
formou konzultácií s pedagógom. 

• 1. týždeň:, oboznámenie sa s priebehom výučby, so zadaniami, riešenie problémov 

a prípadných kolízií v rozvrhu študentov. Rozdanie sylabu študentom.  

• 2.-4. týždeň: oboznámenie sa témou zadaní, rešerš k téme cvičenia na súvisiacu zadanú 

tému. 

• 5 týždeň: dokončovanie cvičení  

•  6.-7. týždeň:  práca na 1. zadaní, konzultácie a prezentácie  

• Najneskôr do 23. 3. elektronické odovzdanie cvičenia v MS Note (max 20b.) 

• 9.-10. týždeň: konzultácie a finišovanie prác, digitálna adjustácia semestrálnej práce 

• Hodnotenie: 11. týždeň 

Kritéria celkového hodnotenia:   
• Účasť na kurze 

• Prístup študenta k práci (komunikácia študenta, kontinuita práce, aktívna participácia 

študenta v procese výučby) 

• Skice a prípravné práce, Kvalita a hĺbka rešerše k téme 

• Zvolená koncepcia práce (súvislosť práce s témou, miera originality, kreativity) 

• Praktické zvládnutie techniky (výber postupu prevedenia, kompozície, výrazových 

prostriedkov, harmónie, kompozície, tvarov) 

• Progres a nadobudnuté schopnosti (individuálny posun zohľadňujúci rôzne stupne 

technických zručností pri tvorbe v grafických softvéroch) 

• vlastná koncepcia, súvislosť práce s témou, miera originality, kreativity 

•  splnenie technických náležitostí uvedených v sylabe  

Poznámky ku kurzu: 
Zmeny v termínoch sú možné po dohode s pedagógom. 
V prípade nutnosti dištančnej výučby (kvôli COVID-19) sa táto bude realizovať prostredníctvom 
MS TEAMS a zošitom ku kurzu MS ONENOTE. 
 
Odporúčaná literatúra: 

AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Layout. Brno: Computer press. 2009. ISBN9788025121658. 
AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Tisk a dokončovací práce. Grafický design. Brno: Computer press, 
2011. ISBN 9788025129685. 
DUARTE, Nancy. Slide-ology. Cambridge : O'Reilly Media, 2008. ISBN 9780596522346.časopis. 
Designum, Bratislava, Slovenské centrum dizajnu. 6x ročne. 
KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2006. 
ISBN 8096865854. 
BANN, David. Polygrafická príručka. Bratislava: Slovart, 2008. ISBN 9788080855911. 
GLITSCHKA, Von R. Vektory. Základní výcvik. Brno: Computer press, 2013. ISBN 978802514129. 
TYPO. Odborný časopis. Typografie, grafický design, vizuální komunikace. Praha, Svět Tisku. 2003 
Grif Graf, č: 1-2, ročník 2001–2002 
Časopis Font, vyd. Kafka Design, Praha 

www.sdc.sk; www.logolounge.com; www.font.cz; www.desigportal.cz 
 

 
 

http://www.sdc.sk/
http://www.logolounge.com/
http://www.font.cz/

