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Obdobie štúdia 
predmetu: 
Semester ZS 
Šk. r. 2021/2022 

Forma výučby: Seminár  
Odporúčaný rozsah výučby: 39 hodín, prezenčne   
Týždenný:  3 hodiny  

Počet kreditov: 
jednoodbor 4 
kombinácia 3 

Podmieňujúce predmety: B-VJ-de008/15, B-VU-de005/15 - Základy grafiky 
"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR2021/22 sa z dôvodu Covid-19 
realizuje hybridne (dištančne/prezenčne)." 
  
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie  
 
Priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie grafických listov s konzultáciami. 
 
Záverečné hodnotenie: Predmet je ukončený hodnotením do 13. týždňa semestra, bez možnosti opravy. 
Obhajobou a prezentáciou súboru prác na zadané témy.  
 
Podmienky na absolvovanie predmetu PdF.KVV/B-VJ-de009/20 S (4 kredity):  
Predmet je ukončený hodnotením - obhajobou a prezentáciou súboru prác na zadané témy. Podmienkou je 
výtvarné a technické zvládnutie a predloženie minimálne 3 výtlačkov na každú zadanú tému (0 – 60), 
zdokumentovaných nižšie uvedenou formou (0 –20 bodov). Taktiež splnenie dochádzky (0 –10 bodov) a 
preukázanie potrebných teoretických vedomostí k problematike formou zodpovedania otázok počas hodnotenia (0 
–10 bodov). 
 
Podmienky na absolvovanie predmetu PdF.KVV/B-VU-de019/15 S (3 kredity):  
Predmet je ukončený hodnotením - obhajobou a prezentáciou súboru prác na zadané témy. Podmienkou je 
výtvarné a technické zvládnutie a predloženie minimálne 2 výtlačkov na každú zadanú tému (0 – 60), 
zdokumentovaných nižšie uvedenou formou (0 –20 bodov). Taktiež splnenie dochádzky (0 –10 bodov) a 
preukázanie potrebných teoretických vedomostí k problematike formou zodpovedania otázok počas hodnotenia (0 
–10 bodov). 
 
Hodnotenie kurzu: 
Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na 
hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý niektorú zo zadaných tém nezrealizuje. 
 
Aktivita a kreatívnosť na vyučovaní: Zvládnutie problematiky hĺbkotlačových grafických techník a ich 
programové využitie pri realizácii zadaných tém. 
 
Ukončenie kurzu je hodnotením dňa 30. 11. 2021 od 16:30 do 18:45, online cez MS TEAMS. 
 
Absencie: Maximálny počet absencií na kurze sú 2. Študent má povinnosť nahradiť si absenciu formou 
domácej práce, kedy bude pracovať na zadaní udelenom po dohode s vyučujúcim. 
Cieľ predmetu:  
Teoretické a praktické znalosti z obasti klasických hĺbkotlačových grafických techník. (mechanické /suchá ihla, 
mezzotinta/, chemické /lept, akvatinta/)  



Priebeh jednotlivých stretnutí dištančne: 
 

Študenti sa budú s pedagógom stretávať cez MS Teams každý utorok 16:30-18:45 v schôdzi, ktorú pedagóg 
vytvoril v MS TEAMS s názvom Grafika ZS 2021. Pedagóg im zadá úlohy, na ktorých budú študenti priebežne 
pracovať a podľa inštrukcií budú výsledky nahrávať v dohodnutej forme na One Drive do zložky s názvom 
Grafika ZS 2021. Výsledky nahraté na OneDrive budú následne spoločne konzultované.  
 
Forma nahrávania reprodukcií: Dbajte na to aby boli reprodukcie v čo najlepšej kvalite, orezané, bez rušivých 
prvkov. Vždy odfoťte:  
1. prípravnú skicu (samotnú kresbu ktorú vypracovávate) 
2. matricu (štočok ktorý budete otláčať ) 
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 
Grafika ZS 2021, kde ich pomenujete a chronologicky očíslujete nasledovne: 

číslo_meno a priezvisko_názov práce_kód_názov kurzu  
napr.:  
1_ Ján Hraško_prípravná skica na tému priestor_ 1SLVU15_Grafika 
2_ Ján Hraško_matrica na tému priestor_ 1SLVU15_ Grafika 
3_ Ján Hraško_proces tlače grafiky s názovm Ulica_ 1SLVU15_ Grafika 
4_ Ján Hraško_odtlačok grafiky s názovm Ulica_ 1SLVU15_ Grafika 
5_ Ján Hraško_odtlačok a matrica grafiky s názovm Ulica_ 1SLVU15_ Grafika 
 
 
Časový harmonogram stretnutia: 
16:00 – 16:45 teória a zadávanie úloh 
16:45 – 18:00 práca na zadaniach, priebežné konzultácie počas práce 
18:00 – 18:45 konzultácie a hodnotenie vypracovaných zadaní 
 
 

Témy: 
 
 1. Priestor  
- využitie možností hĺbkotlačových grafických techník na zobrazenie priestoru   
 - techniky: mechanické /suchá ihla, mezzotinta/, chemické /lept, akvatinta/ 
 - spôsob realizácie grafického listu hĺbkotlačou  
 - formát tlačenej plochy od 10 x 15 cm do 30 x 50 cm 
 
2. Reálny verzus abstraktný motív  
 - zobrazenie reálneho a abstraktného motívu preneseného hĺbkotlačovými technikami  
   do grafického listu.  
 - spôsob realizácie grafického listu hĺbkotlačou  
 - formát tlačenej plochy od 10 x 15 cm do 30 x 50 cm  
 

 
Časový harmonogram a obsah stretnutí: 

 
1. (1) 21. 9. 2021 (16:30-18:45, online cez MS TEAMS) 
- úvodné stretnutie 
- bezpečnostné predpisy 
- oboznámenie sa s problematikou grafického média 
- oboznámenie sa s problematikou hĺbkotlače 
- informácie k jednotlivým nástrojom a pomôckam k výučbe   
 



2. (2 - 3) 28. 9., 5 . 10. 2021 (16:30-18:45, online cez MS TEAMS) 
- oboznámenie sa s prípravou matrice (grafického štočku) 
- fazety 
- lis 
- filc 
- tlačiarenské farby (príprava, miešanie, uskladňovanie) 
- grafická sútlač 
 
3. (4 - 5) 12. 10., 19. 10. 2021 (16:30-18:45, online cez MS TEAMS) 
- oboznámenie sa s problematikou mechanickej (suchej) lineárnej grafickej techniky s názvom suchá ihla 
- oboznámenie sa s problematikou mechanickej (suchej) plošnej grafickej techniky s názvom mezzotinta 
 
4. (6 - 7) 26. 10., 2. 11. 2021 (16:30-18:45, online cez MS TEAMS) 
- oboznámenie sa s problematikou chemickej (mokrej) lineárnej grafickej techniky s názvom čiarkový lept 
- oboznámenie sa s problematikou chemickej (mokrej) plošnej grafickej techniky s názvom akvatinta 
 
5. (8 - 10) 9. 11., 16. 11., 23. 11. 2021 (16:30-18:45, online cez MS TEAMS) 
- príprava papiera na tlač 
- ukážka tlače z hĺbky 
- tlač študentských matríc 
- sušenie vytlačených grafických listov 
- náležitosti grafického listu 
- realizácia zadaní 
 
6. (11) 30. 11. 2021 (16:30-18:45, online cez MS TEAMS) 
- hodnotenie 
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