
Sylabus 

"Výučba študentov všetkých študijných programov v AR 2021/22 sa z dôvodu Covid-19 môže 
realizovať kombinovanou metódou." 
Názov: Základy vizuálnej komunikácie Kód: PdF.KVV/B-VJ-de014/20 

PdF.KVV/B-VU-de008/20 
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: 0 
Obdobie štúdia predmetu: 
Semester LS 
Šk.r. 2021/2022 
 

Forma výučby: prednáška, 
seminár 
Odporúčaný rozsah výučby: 3 
hodiny seminár, 11 týždňová 
priebežná výuka, prezenčne 

Počet kreditov: 
PdF.KVV/B-VJ-de014/20 
4 kredity 
 
PdF.KVV/B-VU-de008/20 
4 kredity 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: priebežné a záverečné /ukončenie skúškou 
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): priebežná práca na cvičeniach a 
témach, konzultácie. Bližšie info. v harmonograme. 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): prezentácia a obhajoba semestrálnej 
práce 
Predmet je ukončený skúškou, ktorá pozostáva z praktickej prezentácie/obhajoby semestrálnej práce 
na zadanú tému. Počas semestra sa hodnotia aj priebežné úlohy.  
príprava digitálneho portfólia (v rámci výučby) a komunikácia s pedagógom 0-10b; teoretické poznatky 
a schopnosť ich  aplikácie do realizácie (priebežné úlohy a semestrálna práca) 0-80b; obhajoba a 
archivácia súboru semestrálnych prác 0-10b z celkového bodového hodnotenia predmetu.  
 
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 
Celková 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 základoch vizuálnej komunikácie, 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 nadobudnuté princípy a vedomosti 



o základoch vizuálnej komunikácie, 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 vizuálnej 
komunikácie 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 získanie teoreticko-praktických poznatkov o základných grafických 
riešeniach. Študent sa oboznamuje s vektorovou digitálnou grafikou, učí sa základy tvorby vo 
vektorovom grafickom programe a zároveň plní zadania úloh, na ktorých si prakticky precvičuje 
základné možnosti vizuálnej komunikácie. Cieľom predmetu je ponúknuť študentovi základné 
zručnosti pri práci s digitálnou grafikou v zmysle práce s tvarom, čiarou, plochou, farbou a následným 
zvýznamňovaním jednotlivých grafických prvkov vo vzájomnej kombinácii. Študent sa zoznamuje s 
čítaním, vytváraním i transformáciou vizuálneho zápisu. 
Rozpis bodovania jednotlivých úloh: 
Kreatívna úloha 1=10b.  
Kreatívna úloha 2= 10b. (kreatívne úlohy budú zadané na základe vedomostí, ktoré pedagóg 
odprezentuje na stretnutiach v prvom mesiaci výučby) 
 
+ hlavné zadanie = 40b. (študent realizuje na výučbe) 
+ doplnkové zadanie= 20b. (študent realizuje samostatne) 
 
Študent si vyberie, ktorú zo zadaní 1. a 2. bude realizovať ako hlavné zadanie a ktoré ako 
doplnkové. 
Výsledná práca bude vo forme plagátov veľkosti A3. (cca 9 piktogramov variácií na danú tému 
hlavné zadanie, 3 piktogramy doplnkové zadanie). 
 
1.  Zadanie semestrálnej práce - Vajce - piktogramy 
Grafické farebné a tvarové variácie na tému “vajce”, Téma je vhodná na základné precvičovanie 
schopností práce v grafickom vektorovom programe a zároveň schopnosti vizuálne myslieť pri 
obmedzení pozornosti na základný objekt – tvar, ktorý je možné farebne a tvarovo variovať. 
Pritom je možné rozvíjať koncepčné kreatívne možnosti a posúvať tému hravo a vizuálne v 
súvislostiach a formách. 
 
2. Zadanie semestrálnej práce  -  Cukor - piktogramy 
Grafické farebné a tvarové variácie na tému “cukor”, Téma je vhodná na základné precvičovanie 
schopností práce v grafickom vektorovom programe a zároveň schopnosti vizuálne myslieť pri 
obmedzení pozornosti na základný objekt – tvar, ktorý je možné farebne a tvarovo variovať. 
Pritom je možné rozvíjať koncepčné kreatívne možnosti a posúvať tému hravo a vizuálne v 
súvislostiach a formách. 
 
Študenti vypracujú návrhy vizuálov podľa zadania vo forme prípravných skíc ideovo, kresebne a 
následne vo vektorovom formáte.   
 



Harmonogram výučby: od 14.2. 2022 – 30.4. 2022 
 

• 1. týždeň: úvodné stretnutie, oboznámenie sa s priebehom výučby, so zadaniami, 

riešenie problémov a prípadných kolízií v rozvrhu študentov. Rozdanie sylabu  študentom.  

 

• 2.-4. týždeň: prednáška základy vizuálnej komunikácie, (farba, farebné palety, tvary, ich 

pôsobenie), plnenie kreatívnych úloh.  

• 5. týždeň: dokončovanie a odovzdanie kreatívnych úloh (ich priebežné hodnotenie 

v zošite OneNote) odovzdanie do 15.3. 2022 

•  6.-7. týždeň:  práca na semestrálnych zadaniach: rešerš, konzultácie skíc, postupov 

tvorby,  

• 9.-11. týždeň: práca na semestrálnych zadaniach: konzultácie a finišovanie prác, 

digitálna adjustácia. 

 
Vedúci kurzu na začiatku skúškového obdobia vypíše 3 termíny do systému ais.  
 
Podmienky hodnotenia:  
Najmenej 24 hodín pred termínom skúšky študent odovzdá prácu v elektronickej forme pdf a jpg,  
300dpi a zároveň vytlačených na veľkosť formátu A3, pre každú riešenú tému 1ks (spolu 2ks). 
Súbory pomenuje: napr. priezvisko_meno_piktogramy _ZVK2021.pdf.  
a následne na skúške odprezentuje svoju semestrálnu prácu. 
 
Študenti sú povinní pracovať na zadaniach kontinuálne, každý týždeň preukázať progres 
formou konzultácií s pedagógom. (systém práce sa započítava do celkového hodnotenia) 
Počas semestra si formou prípravných prác pripravujú v zošite ku kurzu (MS Note)  
k zadaným témam: 

• Rešerš (vyberie si inšpiračné zdroje) 

• vlastnú koncepciu (opis z čoho vychádza, ciele) 

• sériu skíc možných riešení vybranej témy 

• farebné palety 

• technický popis postup v grafickom programe, ktorý bude vedieť následne 

odprezentovať spolužiakom na hodine ako vlastný postup realizácie témy formou 

jednoduchej prezentácie – študijného tutoriálu. Môže sa pritom inšpirovať vybraným 

návodom alebo video-tutoriálom. Ten si nájde - vyberie sám - po konzultácii s 

pedagógom.   

 
 
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: 
Kurz základy vizuálnej komunikácie sa bude konať v týždennom intervale každý UTOROK, čase 
podľa rozvrhu cez MS Teams. Od 8.3. 2022 by sme sa už mali stretávať prezenčne, v budove na 
Šoltésovej, v učebni Š329. 
 
Zmeny v termínoch sú možné po dohode s pedagógom. 
Odporúčaná literatúra: 
BLAŽEK, Filip; KOČIČKA, Pavel. Praktická typografie. Brno: Computer press, 2000. ISBN 
9788072263851. 
DANNHOFEROVÁ, Jana. Velká kniha barev. Brno: Computer press, 2012. ISBN 9788025137857.  
Kolektív autorov. Blackcoffee. Ikony, symboly a piktogramy. Praha: Slovart, 2006. ISBN 
8072098241. 
KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2006. 
ISBN 8096865854. 
POULIN, Richard. Jazyk grafického designu. Praha: Slovart. 2012. ISBN 9788073915520. 
TSELENNTIS, Jason. Typografie. Bratislava: Slovart, 2008. ISBN 9788073918071. 
odborný časopis TYPO. Typografie, grafický design, vizuální komunikace. Praha: Svět Tisku. 2003 - 
sv. 6x ročne. 
Časopis Designum, Bratislava: Slovenské centrum dizajnu. Vychádza 6x ročne. 

 


