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zostavuje kompozície

obrázkov 
!
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typografie 
!

!
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Robí grafika pre publikácie, plagáty, reklamy
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• Čo robí grafický dizajnér?

• Ako sa staneš GD?

Začneš na sebe makať
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• Photoshop  
manipulovanie fotografie, typografie a vytváranie 
obrazov s rôznymi efektmi

• Ilustrátor 
logá a typografie

• InDesign 
typografie a výstup tlače rozloženie

Rozčlenenie programov 
podľa toho čo ideme robiť
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Toľko na úvod…

PoĎme teraz makať !



!
Keď nás zaujme zle odsadený okraj , nevhodne zvolený font , alebo 

nevhodne umiestnený vizuálne element , myseľ nám tým radia , nech túto 
možnosť nevolíme . Mozog na podvedomej úrovni vyhodnotil všetky 

varianty , ktoré za celý život nazbieral , napríklad : takto už som to niekde 
videl a môj kolega to veľmi skritizoval / tento font s týmto grafickým 

prvkom minule nešiel dohromady / keď to urobím takto, bude to vyzerať 
nekonzistentne atď potom sa jednoducho tomu , čo je správne , priradí 

kladná emócie a tomu , čo je zlé , tá negatívna . A tak funguje grafický cit 
- séria podvedomých rýchlych rozhodnutí / emočných impulzov vedúcich k 

výsledku . 
!

D.Ú: všímať si veci okolo seba. Keď sa ostatný pozastavujú nad významom 
bilboardov ty skúmaj font kompozíciu a zvolenú farebnosť, kvalitu fotografii. 

nápad!

Grafický cit



Fonty!



Arial / Helvetica







Farba

• psychologický efekt 

• 60% white, 30% an accent colour and 10% black or 
dark grey



Farba



Ako navrhnúť  
pútavý plagát ?

• Premyslite si prečo, komu 
a čo chcete povedať! 

•  Týmto "obrátením" schémy 
otázok sa riadi napr. Apple 

• Nebojte sa papiera. Najprv 
si myšlienky načrtnite.  

• Až potom otvorte photoshop



Podklady podľa 
rozmeru plagátu

• kvalita tlače plagátov 

• Všetky prvky (logo, 
fotografie, ...),  

• Neroztahujte obrázky  

• Používajte logá vo vektorovom 
formáte 

•  fotografie v dostatočnom 
rozlíšení 



Upútajte 
pozornosť

• pritiahnuť oči  

• Preplnený plagát to nedokáže 

• jeden nosný prvok 
(nadpis,obrázok, logo, slogan, 
produkt) 

• kvalitné fotografie prírody, 
modelky či produktu 

• naschvál šokujú, aby sa pri 
nich ľudia zastavili 

• teaser - plagáty ktoré sa 
postupne odhaľuje





Komunikujte s čitateľom 
systematicky

• Najdôležitejšie informácie 
označte najviac 

• abyčitateľ prirodzene schádzal 
po plagáte pohľadom smerom 
dole 

• pridať do grafiky "skryté" 
vodítka k dôležitým 
oznámeniam (gesto ruky, 
podsvietenie, šípky, ...)



Menej je viac

• Príliš veľa textu je na škodu  

• Nepužívajte veľa gradientu, 
tieňov, kriklavých farieb  

• Nepoužívajte veľa krikľavých 
farieb

a ball



Používajte unikátne 
 fonty

• Vyhnite sa každodenným 
fontom 

• Dbajte ale vždy na ich 
čitateľnosť



Používajte príbuzné farby
• harmónia použitýchfarieb, 

farieb písma, farieb vo fotografii 
a pod 

• palety farieb



Tvorte vyvážený design

• Rozdeľte plagát na dve 
polovice a spočítajte prvky v 
nich. Ich počet by mal byť 
približne rovnaký v oboch 
častiach 

• Snažte sa o rovnováhu 
vertikálne i horizontálne



Porušujte pravidlá! 

• Je dôležité tieto pravidlá 
ovládať, aby ste ich vedeli 
porušovať ako profík  

• Aj Piccasso sa najprv naučil 
maľovať realisticky...



Zlé plagáty



































Inšpiratívne plagáty





















Ďakujeme za pozornosť

Adam Horváth / Richard Dvorský


