
Sylabus 
"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR2021/22 sa z dôvodu 

Covid-19 realizuje hybridne (dištančne/prezenčne)." 

Názov: Digitálna ilustrácia Kód:  
PdF.KVV/M-VJ-
de026/15 
 
PdF.KVV/M-VU-
de024/15 

Študijný program: Výtvarná edukácia (VJ), alebo Výtvarná edukácia v kombinácii (VU)   
Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 
Garant odboru: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., doc. Martin Činovský, ArtD., akad. mal. 
Kontakt a konzultačné hodiny: Mgr. art. Anabela Sládek ArtD., V prípade konzultácie 
kontaktujte mailom sladek@fedu.uniba.sk. Konzultácie možné mailom, primárne cez MS 
TEAMS, po dohovore osobne. 
Konzultačné hodiny utorok 14.00– 16.00, budova na Šoltésovej, miestnosť S-131 

Zabezpečuje: 
Mgr.art. Anabela Sládek ArtD. 

Podmieňujúce predmety: 0 
Obdobie štúdia predmetu: 
Semester ZS 
AR 2021/2022 
 

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

Počet kreditov: 
3 kredity M-VJ 
2 kredity  M-VU 

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežné a záverečné /ukončenie hodnotením 
Priebežné hodnotenie: priebežná práca na cvičeniach a zadaniach, konzultácie. Bližšie info. 
v harmonograme. Body z priebežného hodnotenia sa pripočítavajú do celkového hodnotenia. 
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. 
Absencie: Študent nesmie chýbať na výučbe(zahŕňa aj možnú dištančnú formu) viac ako trikrát bez 
udania vážneho dôvodu vyučujúcemu a to v predstihu písomnou formou na mail uvedený v sylaboch. 
Inak je automaticky hodnotený FX v záverečnom hodnotení! 
Hodnotenie kurzu: maximálny počet získaných bodov je 100/0 (priebežné + celkové) Body 
z priebežného hodnotenia sa započítavajú do celkového hodnotenia a nie je možná oprava 
priebežného hodnotenia. 
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.  
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. 

mailto:sladek@fedu.uniba.sk


 

Rozpis bodovania jednotlivých úloh: 
80b.  semestrálna práca A(celkové hodnotenie) + 20b. – cvičenie (priebežné hodnotenie) 
  
Cvičenie –vytvorenie a prezentácia portfólia farebných paliet, povrchov, efektov a zŕn 
a postupov tvorby, ktoré neskôr využijete na tvorbu ilustrácie.  
 
Semestrálna práca (zadanie A): VJ realizácia semestrálnej práce (5ks) a VU realizácia 
semestrálnej práce  (3ks) 
 
A. URBAN ILLUSTRATION – semestrálna práca 
Séria 3-5 digitálnych ilustrácií inšpirovaných urbánnym priestorom mesta. 
 
Študent sa môže inšpirovať konkrétnym alebo fiktívnym (pozmeneným) priestorom vybraného 
miesta. 
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 má mať podobu digitálnej grafiky súčasného ilustratívneho charakteru.  
 
Harmonogram výučby: od 20.9. 2021– 04.12. 2021 
 

• Úvodné stretnutie 22.9., oboznámenie sa s priebehom výučby, so zadaniami, riešenie 

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

• Stretnutia 29.9., 6.10. oboznámenie sa s témami, rešerš k témam, skice a práca na 

cvičení 

• Stretnutia od 13.10., 20.10. 27.10. práca na semestrálnej práci, konzultácie  

• Do 27.10. prezentácia portfólia vytvoreného v OneNote- cvičenie (max20b.) 

• 3.11.,10.11., 17. 11, 24. 11. konzultácie a finišovanie prác, digitálna adjustácia a príprava 

na tlač – semestrálnej práce 

• 1. 12. hodnotenie 

Zmena v harmonograme možná ak pedagóg zmenu oznámi elektronicky aspoň týždeň 
v predstihu na fakultný mail študentov alebo správou cez ais. 
Podmienky hodnotenia kurzu: 
Hodnotiaci týždeň v dohodnutý dátum a čas študent odprezentuje svoju semestrálnu prácu vo forme 
digitálnych tlačí v tlačovej kvalite (300DPI), adjustovaných na veľkosť formátu A3, pre každú riešenú 
tému 1ks (spolu 5ksVJ+3ksVU. 
+ odovzdá prácu v elektronickej podobe vo formátoch .pdf a jpg., súbory pomenované: napr. 
prezvisko_meno_názov témy_DI2021.pdf. 
 
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 (tlač, adjustáž, kvalita papiera 

 
 
Poznámky ku kurzu: 
Zmeny v termínoch sú možné po dohode s pedagógom. Napríklad pri najmenej týždeň vopred 
dohodnutom termíne (za účelom návštevy galérie a výstav, inštalácie prác na študentskú 
výstavu). 
V prípade nutnosti dištančnej výučby (kvôli COVID-19) sa táto bude realizovať prostredníctvom 
MS TEAMS a zošitom ku kurzu MS ONENOTE. 
 
Odporúčaná literatúra: 
 
DEREK, Lea. Kreativní grafika. Brno: Computer press, 2011. ISBN 9788025134696. 
HOWARD, Simon. 500 years of ilustration. New York: Dover Publications, 2012. ISBN 
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KLANTEN, Robert a Hendrik HELIGE. The modernist. Berlin: Die Gestalten Verlag, 2011. ISBN 
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Kolektív autorov. Nositelia Grand prix BIB. Bratislava: Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre 
deti, 2011. ISBN 9788089154371. 
Kolektív autorov. Grand prix BIB 1967 – 2009. Bratislava: Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre 
deti, 2010. ISBN 9788089154244. 
Kolektív autorov. Slovak ilustrators. Bratislava: Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, 
2010. ISBN 9788089154289. 
Kolektív autorov. Illustration-play 2. Honkong, North Point. 2010. ISBN 9789881732866 
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