
Sylabus 
"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR2021/22 sa z dôvodu 
Covid-19 realizuje hybridne (dištančne/prezenčne)." 

Názov: Počítačová grafika Kód:  
PdF.KVV/B-VJ-
de028/20 
  
PdF.KVV/B-VU-
de027/15 

 
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: PdF.KVV/M-VJ-de014/15 
alebo PdF.KVV/M-VU-de008/15 Základy vizuálnej komunikácie 
Obdobie štúdia predmetu: 
Semester ZS 
Šk.r. 2021/2022 

 

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

Počet kreditov: 
3 kredity  B-VJ 
2 kredity  B-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 započítavajú do záverečného hodnotenia. 
Záverečné hodnotenie: Prezentácia a obhajoba semestrálnej práce na zadanú tému. Študent 
vypracuje jednu praktickú úlohu naviac oproti podmienkam absolvovania B-VU varianty daného 
predmetu. 
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 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:  
Formálnou praktickou časťou práce je výskum technického digitálneho obrazu a jeho cielená 
manipulácia prostredníctvom softvéru určeného na bitmapovú a vektorovú úpravu (napr.  
Photoshop, Illustrator, Gimp, Affinity). Primárnym nástrojom pri riešení zadaných úloh je počítač.  
Obsahová časť predmetu má za cieľ vzbudiť u študenta tvorivý prístup a koncepčné myslenie v 
intenciách súčasného vizuálneho umenia.  
U študenta sa predpokladá zvládnutie zadaných tém a to po formálnej i po obsahovej stránke. 
Cieľom je individuálny prejav, prostredníctvom ktorého študent reaguje na zadané témy. Reflexia 
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vo forme počítačovej grafiky nemá byť samoúčelne a lineárna, ale študent pri práci zisťuje, že 
médium digitálneho obrazu je samotnou matricou idey ktorú znázorňuje.  
Rozpis bodovania jednotlivých úloh: 
 
VJ: 40b. Téma A(2ks) + 40b.téma B (2ks)+ prezentácia postupu práce 20b. (priebežné 
hodnotenie) 
VU: 80b. vybraná téma A alebo B (3ks) + prezentácia postupu práce 20b. (priebežné 
hodnotenie) 
 
Zadanie: VJ – realizácia témy 1. 2. alebo 3. + 4 / VU realizácia témy 1. + 2.  
 

 
A) Téma semestrálnej práce - Autoportrét – Ja ako mimikry (séria digitálnych plagátov 
veľkosť A2) 
udent využije experimentálny a tvorivý prístup. Môže si zvoliť nevšedný pohlaď 
a spracovanie na vybraný architektonický prvok, multiplikovať kombinovať vytvárať 
vlastný iluzórny priestor, spájať realitu s predstavou. Môže pritom využiť vektorovú alebo 
bitmapovú formu. Pri vektorovej stavia vlastný priestor vo forme ilustrácie s hľadaním 
svojho štýlu.  Pri bitmapovej využíva vlastné fotografické materiály, ktoré manipuluje 
(napr.: vrstvením, vymazávaním, prekrývaním... atď. 

 
B) Architektúra – (mestská, rurálna, zasadená do prírodného rámca) (séria  plagátov, 
veľkosť A2) 
Študent využije experimentálny a tvorivý prístup. Môže si zvoliť nevšedný pohlaď 
a spracovanie na vybraný architektonický prvok, multiplikovať kombinovať vytvárať 
vlastný iluzórny priestor, spájať realitu s predstavou. Môže pritom využiť vektorovú alebo 
bitmapovú formu. Pri vektorovej stavia vlastný priestor vo forme ilustrácie s hľadaním 
svojho štýlu.  Pri bitmapovej využíva vlastné fotografické materiály, ktoré manipuluje 
(napr.: vrstvením, vymazávaním, prekrývaním... atď. 

 
Prezentácia-seminár (priebežné hodnotenie) 

Študent oboznámi spolužiakov na hodine  s vlastným postupom realizácie 1 z dvoch 

realizovaných tém, formou jednoduchej prezentácie – študijného tutoriálu. Prezentácia 

ma charakter semináru s diskusiou a tvorivým zapájaním sa všetkých študentov.  

 (použitie vybraného softvéru a postupu po konzultácii s vedúcou kurzu) 
(grafický softvér Adobe, Affinity, rôzne mobilné aplikácie, kombinácia softvérov) 
 

 
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. práca na zadaní 1. 

• Do 27.10. poslať prezentáciu postupu tvorby na mail na priebežné hodnotenie (max 

20b.) 

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

• 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: 
Hodnotiaci týždeň v dohodnutý dátum a čas študent odovzdá a odprezentuje svoju semestrálnu 
prácu vo forme digitálnych plagátov vo výstavnej kvalite (300dpi), adjustovaných na veľkosť formátu 
A2. VJ pre každú riešenú tému 2ks (spolu 4ks) . VU pre jednu vybranú tému 3ks.  
+ odovzdá prácu v elektronickej podobe na ONEDRIVE vo formáte .pdf a jpg, súbory pomenované: 
napr. prezvisko_meno_názov témy_PG2021_2022.pdf. 
 
Študenti sú povinní pracovať na zadaniach kontinuálne, každý týždeň preukázať progres formou 
konzultácií s pedagógom. Počas semestra si formou prípravných prác pripravujú v zošite (MS 
Note)  ku kurzu portfólium k semestrálnej úlohe.   
 
Kritéria celkového hodnotenia:   

• Účasť na kurze a týždenné konzultácie 

• Prístup študenta k práci (komunikácia študenta, aktívna participácia študenta v procese 

výučby) 

• Portfólium vo ONENOTE (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) 

•  splnenie technických náležitostí uvedených v sylabe  

 
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 v uvedených termínoch a zošitom ku kurzu MS ONENOTE. Ak by nebolo možné 
odovzdať práce fyzicky, odovzdajú ich študenti iba v elektronickej verzii.  
 
Odporúčaná literatúra: 
BUSCHER, Barbara. Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita. 2011 ISBN 
9788021056398. 
GERŽOVÁ, Jana (ed.). Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. 
storočia. Od abstraktného umenia k virtualnej realite. Idey, pojmy, hnutia. Bratislava: 1999. 
GRANT, John, VYSNIAUSKAS, Audre.  Digital art for the 21st century : Renderosity. 
London: Harper Design International, 2006. 
PUTIŠOVÁ, Mira. Teritóriá súčasnej slovenskej grafiky. In: Dart, VII, č.2, 2005. 
ŠPERKA, Martin, BARTKOVÁ, Zuzana. Počítačová grafika vo výtvarnom umení. 
Computer graphic in fine arts. (Kat.). Banská Bystrica, 1992. 
VRBANOVÁ, Alena. Alternatívna slovenská grafika. Bratislava: Roman Fecik Gallery, 2019. ISBN 
9788089648054. 
VRBANOVÁ,  Alena (ed.). Súčasná slovenská grafika XVI. Banská Bystrica: Štátna galéria Banská 
Bystrica, 2005. 
Časopisy: Profil, Ateliér, Flashart, Labyrint. 
Katalógy z výstav. 
Príručky pre programy Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a iné. 



 
 


