
Kód: PdF.KVV/B-VU-de005 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: sevcovic@fedu.uniba.sk, 0911 254 228 
 
Konzultačné hodiny:  
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: Mgr. art. Martin Ševčovič, 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 

Podmieňujúce predmety:   
Podmienky na úspešné absolvovanie predmetu: 
Predmet je ukončený skúškou, ktorá pozostáva zo záverečnej prezentácie a obhajoby súboru zrealizovaných 
semestrálnych prác preukazujúcich splnenie základných požiadaviek na ich správnu realizáciu z oblasti grafického 
média s dôrazom na klasické grafické techniky, ktoré využívame pri tlači z výšky. Podmienkou je výtvarné a 
technické zvládnutie a predloženie minimálne 3 dobrých výtlačkov na každú zadanú tému a sprievodných 
materiálov k nim, ako sú skice, matrice, či nevydarené výtlačky. Podmienkou je aj účasť na priebežných 
konzultáciách realizovaných prác. 
 
Absencie: Maximálny počet absencií na kurze sú 2. Študent má možnosť nahradiť si absenciu formou domácej 
práce, kedy bude pracovať na zadaní udelenom po dohode s vyučujúcim. 
 
Teoretické vedomosti z oblasti grafického média s dôrazom na klasické grafické techniky, ktoré využívame pri tlači 
z výšky 0-10 bodov; schopnosť aplikovať teoretické poznatky do realizácie grafických listov na zadané témy 
s využitím predmetných grafických techník 0-80 bodov; dokumentácia, digitalizácia, archivácia súboru 
semestrálnych prác, ich obhajoba a úroveň vyjadrovania sa k hodnoteným prácam 0-10 bodov.  
 
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 grafických listov 
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:  
Ciele a výstupy vzdelávania:  
Cieľom vzdelávania v rámci uvedeného predmetu je získať teoretické poznatky o základných charakteristikách 
a pojmoch a praktické skúsenosti z oblasti grafického média s dôrazom na klasické grafické techniky, ktoré 
využívame pri tlači z výšky.  
 
Študent po absolvovaní predmetu: 
• disponuje základnými štrukturálnymi spôsobilosťami (či už v rovine intelektuálnej motorickej, tvorivo-

senzorickej) vo svojej predmetovej špecializácii, 
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• disponuje základnými teoretickými a praktickými zručnosťami v oblasti výtvarného média grafiky s dôrazom 
na tlač z výšky, 

• 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."  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. 

 
Priebeh jednotlivých stretnutí dištančne: 

 
Kurz bude prebiehať každý utorok od 16:30 do 18:45 od 15., 22. 2. a 1. 3.online v schôdzi, ktorú pedagóg 
vytvoril v MS Teams s názvom Základy grafiky 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 
Základy grafiky LS 2022, kde budú následne spoločne konzultované. Od 8. 3. 2022 bude výučba prebiehať 
prezenčne v Š-67. 
 
Forma nahrávania reprodukcií: Dbajte na to aby boli reprodukcie v čo najlepšej kvalite, orezané, bez rušivých 
prvkov. Vždy odfoťte:  
1. prípravnú skicu,  
2. matricu (samotnú kresbu ktorú vypracovávate) a 
3. proces tlače  
4. odtlačok 
5. odtlačok spoločne s matricou na jednom zábere  

 Čiže ku každej téme vznikne minimálne 5 záznamov vo forme reprodukcií. Tieto po upravení nahráte do 
zložky Základy grafiky LS 2022, kde ich pomenujete a chronologicky očíslujete nasledovne: 

číslo_meno a priezvisko_názov práce_kód_názov kurzu  
napr.:  
001_ Ján Hraško_prípravná skica na tému priestor_ 1SLVU15_základy grafiky 
002_ Ján Hraško_matrica na tému priestor_ 1SLVU15_ základy grafiky 
003_ Ján Hraško_proces tlače grafiky s názovm Ulica_ 1SLVU15_základy grafiky 
004_ Ján Hraško_odtlačok grafiky s názovm Ulica_ 1SLVU15_základy grafiky 
005_ Ján Hraško_odtlačok a matrica grafiky s názovm Ulica_ 1SLVU15_základy grafiky 
 

 
Obsah jednotlivých stretnutí prezenčne: 

 
 1. (1, 2, 3) Online stretnutia 15. 22. februára a 1. marca 2022 (utorok 16:30-18:45) 
- úvodné stretnutia 
- bezpečnostné predpisy 
- oboznámenie sa s problematikou grafického média 
- oboznámenie sa s problematikou tlače z výšky 
- informácie k jednotlivým nástrojom a pomôckam k výučbe  
- oboznámenie sa s prípravou matrice (grafického štočku) 
- práca na prípravných skiciach 
 
 
2. (4) Orientácia v grafickej dielni 8. marca 2022 (utorok 16:30-18:45, Š-67) 
 
- lis 
- filc 
- tlačiarenské farby (príprava, miešanie, uskladňovanie) 
- iný materiál a pomôcky v grafickej dieľni 
- bezpečnosť na pracovisku 
 
3. (5, 6, 7) Priestor v matrici 15., 22., 29. marca 2022 (utorok 16:30-18:45, Š-67) 
 
 - využitie možností rytia do matrice s cieľom dosiahnuť ilúziu priestoru  



 - techniky: linoryt, drevoryt, drevorez 
 - spôsob realizácie grafického listu tlačou z výšky 
 - formát tlačenej plochy do 30 x 50 cm 
 
 
4. (8) Slepotlač 5. apríla 2022 (utorok 16:30-18:45, Š-67) 
 
 - osvojenie si techniky slepotlače  
 - spôsob realizácie grafického listu bez nanesenia farby  
 - formát tlačenej plochy do 30 x 50 cm 
 
 
5. (9, 10, 11) Základy farebnej grafiky  12., 19., 26. apríla 2022 (utorok 16:30-18:45, Š-67) 
 
- osvojenie si techniky farebnej grafickej sútlače 
- spôsob realizácie grafického listu sútlačou minimálne 2 matríc tlačených z výšky  
- formát tlačenej plochy do 30 x 50 cm 
 
 
6. SKÚŠKA  
 
Priebeh skúšky: Študent predloží všetky grafické listy aj matrice, ktoré vypracoval počas semestra na 
predmet základy grafiky (všetky, aj nepodarky). 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 tlač z výšky. 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. 
 
Výtlačky do archívu musia byť vyrovnané, očistené, správne orezané a osignovaný ceruzou (vľavo dole náklad 
napr. 1/3, v strede názov a vpravo podpis a rok)  
Zo zadnej strany čitateľné meno a priezvisko, ročník, odbor a rok.  

 
Fotodokumentáciu v elektronickej podobe odovzdáte formou: V zložke Základy grafiky LS 2022 na One 
Drive si vytvorte zložku so svojím menom a do nej nahrajte reprodukcie pred termínom skúšky. Reprodukcie 
prác v čo najlepšej kvalite prosím pomenujte aj s diakritikou a gramaticky správne vo forme: 
číslo_meno a priezvisko_názov práce_kód_názov kurzu  
napr.:  
001_ Ján Hraško_prípravná skica na tému priestor_ 1SLVU15_základy grafiky 
002_ Ján Hraško_matrica na tému priestor_ 1SLVU15_ základy grafiky 
003_ Ján Hraško_proces tlače grafiky s názovm Ulica_ 1SLVU15_základy grafiky 
004_ Ján Hraško_odtlačok grafiky s názovm Ulica_ 1SLVU15_základy grafiky 
005_ Ján Hraško_odtlačok a matrica grafiky s názovm Ulica_ 1SLVU15_základy grafiky 
Akceptovaná bude len správne pomenovaná a upravená fotodokumentácia pomocou grafického softvéru 
(vhodne orezané fotografie), exportované v prijateľnej kvalite a uložené vo formáte buď jpg. alebo pdf.  
Odporúčaná literatúra:  
ADLER, P., NEUMANOVÁ, M., PELANOVÁ, A. Slovník svetovej kresby a grafiky. 1.vyd. Praha : Odeon, 1997. 
ISBN 80-207-0550-3. 
KREJČA, A. Grafika : Výtvarné techniky – Grafika. Praha : AVENTINUM, 2010. 205 s. ISBN 978-80-7442-003-0. 
MICHÁLEK, O. Magie otisku, Grafické techniky a technologie tisku. Barrister & Principal, 1. vyd. Brno, 2016, 273 s. 
ISBN 978-80-74851-098-1. 
NOYCE, R.. Printmaking at the Edge, A&C Black. London 2006.  ISBN 978-07-13667-84-4. 
ŠEVČOVIČ, M. Princípia grafického média v tvorbe slovenských autorov.[online]. 1. vyd. Univerzita Komenského v 
Bratislave, 2021. 127 s. ISBN 978-80-223-5320-5.  
Výtvarné časopisy a katalógy z medzinárodných prehliadok grafiky. ŠEVČOVIČ, M. 2018. Transformácia 
grafického média . In Kreatívne vzdelávanie [online]. 1. vyd. PdF UK : Bratislava, 2018. 299 s. ISBN 978-80-557-
1519-3 
Výtvarné časopisy a katalógy z medzinárodných prehliadok grafiky 

 


