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6.1 Charakteristika 
 
Študijný odbor: 8293 7 grafika vizuálnych komunikácií 
Forma a typ: denné, trojročné pomaturitné špecializačné štúdium 

 
6.1.1 Základné údaje  
 
dĺžka štúdia: 3 roky 
odbor je určený pre: absolventov skupiny odborov 82 umenie, 

úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná 
tvorba 

podmienky prijatia: talentová skúška a ukončenie štúdia na SOŠ 
maturitnou skúškou v skupina odborov 82 
umenie, úžitkové umenie a ručná 
umeleckoremeselná tvorba  
alebo mimoriadny talent z inej strednej školy   

spôsob ukončenia štúdia: absolventská skúška 
doklad o vzdelaní: absolventský diplom 
stupeň poskytnutého vzdelania: vyššie odborné vzdelanie – ISCED 5B 
pracovné uplatnenie absolventa: v reklamných agentúrach, výstavníctve,  

podnikanie v odbore (v kreatívnych štúdiách,  
samostatne tvorivý pracovník)   

nadväzná odborná príprava : štúdium na vysokých školách príbuzných 
odborov  
 

 
4. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ODBORU 



 
Cieľom študijných odborov skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I  je  

vymedzenie záväzných požiadaviek, ktoré vedú k formovaniu osobnosti absolventa 
schopného samostatne a kvalifikovane vykonávať prácu v zamestnaniach, v ktorých  sa 
vyžaduje schopnosť samostatnej tvorivej praktickej činnosti a vyššia úroveň teoretickej 
prípravy, činnosť spojená so samostatným odborným výkonom a vyššou zrelosťou 
pracovníka. Absolventi budú pripravení pracovať  na postoch zodpovedajúcich pracovnej 
pozícii kvalifikovaného pracovníka – špecialistu, ktorý sa uplatní v náročných odborných 
profesiách v oblasti umeleckej tvorby, grafiky a dizajnu. Sú schopní aktualizovať, 
optimalizovať vzťahy úžitkových výrobkov a životného prostredia z hľadiska požiadaviek 
a potrieb človeka za účelom splnenia funkčných, estetických, sociálnych, psychologických 
a ergonomických kritérií. Podieľajú sa na vytváraní a obohacovaní hodnotovej stupnice 
historických ako aj súčasných výtvarno-estetických vzťahov a zákonitostí. Majú schopnosť 
vecne, konštruktívne a kultivovane prezentovať osobné, spoločenské a odborné názory 
a vedomosti. Sú schopní samostatne a správne posudzovať rôzne spoločensko-ekonomické 
a sociálne javy. Dokážu ich analyzovať a chápať. Absolventi majú možnosť vhodnou 
skladbou predmetov doprofilovať si učebný plán podľa vlastných záujmov alebo podľa 
potrieb regiónu. 

V štúdiu sú prepojené  základné teoretické poznatky z oblasti dejín výtvarnej kultúry 
a vývoja spoločnosti, výtvarno-technických disciplín, technológie a ekonomiky s ich 
praktickými aplikáciami, technického kreslenia a práce s počítačom, základných znalostí 
pedagogiky a metodiky odborného vyučovania s cieľom získať okrem odbornej i pedagogickú 
spôsobilosť. 
 Štúdium grafiky vizuálnych komunikácií umožní samostatne tvoriť, organizovať, 
realizovať a multimediálne prezentovať tvorbu v priestore výtvarnej propagácie. Veľký dôraz 
sa kladie na prepojenie štúdia s praxou s využitím súčasných informačných a komunikačných 
technológií a na posilnenie štúdia predmetov s ekonomickým a manažérskym zameraním. 
Súčasťou  základných odborných činností  je  týždňový výtvarný kurz (plenér) a počas štúdia 
absolvovanie a realizácia ročníkových prác a projektov v hlavných výtvarno-umeleckých 
predmetoch (klauzúrne práce). 

Absolvent, okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu, 
musí byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, musí cieľavedome, rozvážne a 
rozhodne konať. Musí vedieť získané vedomosti a schopnosti aplikovať v praxi. Trvale sa 
zaujímať o rozvoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry. Musí byť schopný pracovať 
samostatne aj v tíme. Používať racionálne metódy práce a konať v súlade s právnymi 
normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie. 

Odbornú prax môžu žiaci absolvovať v odborných učebniach a v zariadeniach rôznych 
firiem a v organizáciách tretieho sektoru. Odbornú prípravu skvalitňuje absolvovanie 
odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách, v zariadeniach, prevádzkach, 
inštitúciách. Praktické vyučovanie tvorí skoro 50% celkového vyučovacieho času.  Žiaci 
vykonávajú odbornú prax pod vedením učiteľov v škole a inštruktorov praxe na 
doporučených pracoviskách, kde vypracúvajú aj rôzne písomné odborné práce v jednotlivých 
ročníkoch ako aj záverečnú absolventskú prácu. 
 

 
 


