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Názov: GRAFICKÝ DIZAJN 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Študijný program: Výtvarná edukácia (VU), alebo Výtvarná edukácia v kombinácii (VJ) 

Garant programu: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD. 

Kontakt: cinovsky@fedu.uniba.sk, 0905 612 607 
Konzultačné hodiny: 

utorok 16:15 – 17:15, online cez MS Teams,  (alebo miestnosť Š-132, budova na Šoltésovej 4, po dohovore) 

štvrtok 16:15 – 17:15, online cez MS Teams,  (alebo miestnosť Š-132, budova na Šoltésovej 4, po dohovore) 

 

Gestor kurzu: Zabezpečuje: doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD. 

Obdobie štúdia 

predmetu: 

Semester ZS 

Šk. r. 2021/2022 

Forma výučby: seminár 3h. 
Odporúčaný rozsah výučby: 39 hodín (11 týždňov) 

Týždenný: 3 hodiny 

Počet kreditov: 

jednoodbor 3 

kombinácia 3 

Podmieňujúce predmety: PdF.KVV/M-VJ-de014/15, alebo  
PdF.KVV/M-VU-de008/15 Základy vizuálnej komunikácie  
 

 "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 rozpracovanosti jednotlivých úloh. 
 

 

Záverečné hodnotenie: Predmet je ukončený hodnotením na poslednej hodine výučby zimného semestra, bez 
možnosti opravy predložením ukončených všetkých úloh na zadané témy.  

 
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. 
 

 

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:  
 V tvorivom procese výskumu v oblasti grafického dizajnu,  prostredníctvom práce na zadaniach 
študenti získajú schopnosti a vedomostí, ktoré umožňujú danú oblasť využiť v ich budúcej pedagogickej 
činnosti ako aj v propagačnej praxi. 

Predpokladá sa zužitkovanie poznatkov z predmetu Základy vizuálnej komunikácie a 

zručnosti v programe Adobe Illustrator (Corel Draw) a vektorovej grafiky. 

Na konkrétnych zadaniach si študent osvojí pravidlá tvorby grafického dizajnu spojené s 
koncepčným  myslením. Naučí sa pracovať s textovými a obrazovými prvkami v rámci 
tvorby zadaní a zároveň sa oboznámi so základmi typografie. 
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Témy: 
1. Logo – grafická značka 

- vytvorenie loga spojením obrazovej a textovej zložky 
- varianty loga a jeho farebnosti podľa možností použitia 
- ukážky použitia loga na rôznych spotrebných predmetoch, či úžitkovej grafike 

 
2.  Obal priemyselného produktu 
- výtvarný návrh na obal úžitkového predmetu podľa vlastného výberu 
- použitie rastrového obrazu, loga a textu 
- vyhotovenie makety 
- reklama na daný produkt – plagát, leták a pod. 
 
3, Obal zvukového nosiča 

- výtvarný návrh obalu CD, DVD, SP, LP a pod 
- spojenie rastrového a vektorového formátu 
- grafická úprava textu 
 
   4. Voľná téma 
- týka sa grafického dizajnu 

- po dohovore 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 (tlač, adjustáž, kvalita papiera  
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