
 
Sylabus ku kurzu 

 
Kód: M-VVJd-026/2014 
          M-VVKd-026/2014 

Názov: Digitálna ilustrácia 

Študijný program: Učiteľstvo  umelecko-výchovných a výchovných predmetov, 
magisterský študijný program 
Študijný odbor: Výtvarná edukácia, alebo Výtvarná edukácia v kombinácii 
Garant odboru: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad.soch, PhD. , alebo doc. PaedDr. 
Daniela Valachová, PhD. 
Kontakt a konzultačné hodiny: Mgr. art. Anabela Sládek ArtD., sladek@fedu.uniba.sk,  
konzultačné hodiny: S115 (Šoltésovej) štvrtok 10:30-11:30 a 12:00-16:00 (odporúčam 
dopredu dohodnúť presný termín mailom) 
Gestor kurzu: 
 

Zabezpečuje: Mgr.art. Anabela Sládek ArtD. 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
Semester ZS 
Šk.r. 2019/2020 
 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
seminár, cvičenia 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 1 hodina 
seminár, 2 hodiny cvičenie, za semester 33 hodín, 
prezenčne  

Počet 
kreditov: 
3 kredity 
M-VVJd 
2 kredity 
M-VVKd 

Podmieňujúce predmety: 
Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: hodnotenie 
Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): priebežná práca, seminárna práca, 
účasť na prednáškach (max 3 absencie aj z dôvodu ochorenia) a dodržanie termínov 
jednotlivých prác sa počítajú do celkového záverečného hodnotenia. 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): prezentácia a obhajoba 
záverečnej práce 
Hodnotenie kurzu: maximálny počet získaných bodov je 100 
Klasifikácia: 
A 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 a nebude 
prítomný na kurze.  
Ukončenie kurzu je hodnotením v termíne podľa študijného harmonogramu.  
 

 

mailto:sladek@fedu.uniba.sk


Cieľ predmetu:  
 
Predmet je zameraný na rozvoj vizuálneho myslenia študenta, prostredníctvom úloh, ktoré sú 
cielené na transformáciu textového obsahu do obrazového výrazu. Multidisciplinárny 
charakter predmetu navádza k novým tvorivým možnostiam ilustrácie. Je vhodné využitie 
poznatkov z vektorovej a bitmapovej grafiky ako aj z klasickej kresby, grafiky a maľby. 
Výsledná práca má mať naratívny rozmer, čo znamená že má vhodne obrazovo ilustrovať 
interpretovať či doplniť dej alebo konkrétnu textovú formu. Dôraz sa kladie na originalitu - 
vlastný vizuálny jazyk s súvislosti s kontextom danej práce. Cieľom predmetu je, aby 
študent, budúci pedagóg, obsahovo a tvorivo pracoval s vizualizáciou obsahu a svoje 
skúsenosti mohol uplatniť v školskej praxi. 
 
 
Zadanie: 
 
študent si vyberie 1 zadanie, ktoré realizuje 
 
1. URBAN ILLUSTRATION  
Séria 3-5 digitálnych ilustrácií inšpirovaných urbánnym priestorom, priestorom mesta. 
 
Študent sa môže inšpirovať konkrétnym alebo fiktívnym (pozmeneným) priestorom mesta 
Bratislava.  
 
Študent pracuje na zadaní pomocou súčasných vizuálnych stratégií ilustrácie. ktorá je 
dôležitá pri realizácií práce ilustračného charakteru. Pri tvorbe si cibrí individuálny štýl 
formou digitálnej ilustrácie. 
Výstup v rámci 3 až 5 grafík vo formáte A3 
Výstup má mať podobu digitálnej grafiky ilustratívneho charakteru. (podobne ako dnes 
populárne RISO grafiky z produkcie “ciernediery.sk”) 
 
Harmonogram zadaní 
 
1.-2. týždeň - Oboznámenie sa so zadaniami 
3.-6. týždeň - Študent pracuje na skicování návrhov, skúša si vlastné digitálne postupy 
tvorby. V 6. týždni má finálnu prácu rozpracovanú na 50% 
7-9. týždeň Študent kompletizuje zadanie 
9.-10. týždeň  finalizácia a príprava na tlač 
11. týždeň - 2.12.-7.12 -  prebieha hodnotenie (účasť na hodnotení je povinná vo vopred 
dohodnutom termíne) 
 

● študent reaguje na elektronickú komunikáciu vyučujúceho 
● zúčastňuje sa na všetkých stretnutiach s pedagógom v daný dátum a čas, ak sa mu 

stretnutie kryje dá to vedieť dostatočne včas mailom, aby sa našiel a dohodol iný 
termín stretnutia. 

● študent magisterského stupňa pracuje samostatne na hľadaní podkladov a vhodného 
obsahu na spracovanie 

● vlastný rešerš k danej téme za pomoci odporúčaných zdrojov 
● práca na návrhoch, skicovanie a finalizácia 

 



● kresebne (ilustratívne) pomocou skicára a na počítači vo vektorovom programe 
(Illustrator, Photoshop, Inscape, Gimp, Affinity…) 

● príprava na tlač 
 
Výstup -  11. týždeň študent prinesie finálne výstupy v tlači 3 až 5 A3 na kvalitnejší 
papier + všetky výstupy elektronicky. 
 
(elektronicky: meno_priezvisko_DI_2019.jpg (náhlad cca 3MB), 
meno_priezvisko_DI_2019.pdf (print format zmenšený na A4).) 
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