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Názov: TECHNIKY GRAFICKÉHO UMENIA 

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: cvičenia 1h, seminár 2h. 
Odporúčaný rozsah výučby: 39 hodín (11 týždňov) 

Týždenný: 3 hodiny 

Počet kreditov: 

jednoodbor 3 

 

Podmieňujúce predmety: B-VVJd-008/2014 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: Rozpracovanosť zadaných úloh, aktivita a kreatívnosť na vyučovaní 
 

 

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:  
Štúdium ponúka široké možnosti sebarealizácie na základe získaných teoretických a praktických 
poznatkov, ktoré budú určujúcim základom k rozvíjajúcej sa osobnosti študenta. Obsah štúdia je 
zameraný na osvojovanie si umeleckých grafických technik, a to po stránke teoretickej i praktickej. 
Nové tvorivé možnosti, kombinácie techník a rozširovanie výtvarných vyjadrovacích prostriedkov v 
grafickej tvorbe. 

 

 

Témy: 

 
1. Sen 

- výtvarný návrh grafického listu pre linoryt, drevoryt 
- kresba tušom, štetcom, drievkom  
- formát A4 

 
2. Návrh poštovej známky 

- téma podľa vlastného výberu 
- kolorovaná kresba s textom 
- formát obrazovej časti 180x138mm  

 
3. Prírodný motív, monotypia 

- formát A3  
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4. Znamenia zverokruhu 
- výtvarný návrh na grafický list - hĺbkotlač (suchá ihla, lept, mezotinta...) 
- kresba ceruzkou, perom 
- formát A5 

 
 

 
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)  
- Vlastná koncepcia, súvislosť práce s témou, miera originality, kreativity  

 
Literatúra: 

 
Kubas, J.: Techniky umeleckej grafiky. Bratislava : SKKL, 1959. (bez ISBN)  
Krejča, A.: Techniky grafického umenia. Bratislava : Pallas, 1992. ISBN 80-7095-015-3  
Geržová, Jana a Ingrid Hrubaničová:. Kľúčové termíny výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia. Bratislava: 
Profil, 1998. ISBN – 13 978-80-88 675-55-6.  
Výtvarné časopisy a katalógy z medzinárodných prehliadok grafiky. 


