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1 Čo je grafický dizajn 

Anglické slovo design je odvodené z latinského de-signere, označiť, vyznačiť, a postupne dostalo 

významy „navrhnúť“ a „návrh“. (etymonline.com). Grafický design je kategória úžitkového umenia. 

Výtvarné návrhy grafického dizajnu sú vytvárané na objednávku s určitým účelom a sú určené na 

priemyselné spracovanie napr. tlačou, realizovaním trojrozmerných pútačov i nápisov, umiestnením 

na dopravných prostriedkoch, billboardoch, použitím na internete, v televízii, vo filme a ďalších. Dis-

ciplínami grafického dizajnu sú logo, logotyp, inzeráty, plagáty, letáky, typografia kníh a časopisov, 

web dizajn a nespočetné množstvo ďalších určených na vizuálnu komunikáciu (unie-grafickeho-

designu.cz). 

Grafický dizajn je niečo, s čím sa stretávame každodenne a počas dňa neustále. Je všade okolo nás, 

či si ho uvedomujeme alebo nie. Sme ním doslova zaplavení. Grafický dizajn vytvára grafiku hlavne 

do publikácií, či už tlačených alebo elektronických. Zahŕňa typografiu, ilustrácie a webový dizajn. 

Obvykle sa zaoberá komponovaním obrázkov a textov do brožúr a reklamných materiálov. Práve 

reklamné materiály sú médium, cez ktoré na nás grafický dizajn pôsobí.  

„Dizajn nemôžete chytiť rukou. Nie je to vec. Je to proces, systém, spôsob myslenia.“ (Gill, 2013).  

Grafickí dizajnéri, ako aj iní umelci niekedy vytvoria dielo len z čistej inšpirácie, pre dobrý pocit 

alebo zábavu, mnohí však pracujú pre klientov, ktorí chcú propagovať alebo publikovať nejakú té-

mu, službu alebo produkt. Grafický dizajn je identita, ktorou sa od seba odlišujú firmy, značky, spo-

ločnosti, produkty, tlačoviny. Grafický dizajn dodáva týmto všetkým veciam pridanú hodnotu a núti 

človeka prevziať informáciu, ktorú tento dizajn dáva. Úlohou grafického dizajnu je získať si pozor-

nosť a náklonnosť cieľovej skupiny.  

 

2 Tvorba grafického dizajnu 

Ako prvé je potrebné špecifikovať alebo definovať dizajnový problém, jeho cieľové publikum. In-

formácie o cieľovej skupine sú veľmi dôležité pre úspešnosť dizajnu. Je potrebné zohľadniť čo naj-

viac informácií o tejto skupine, ako napríklad vek, pohlavie, vzdelanie, osobné ambície, životný štýl, 

kde títo ľudia nakupujú, stravujú sa či kde trávia dovolenky. Tieto informácie pomôžu získať obraz, 

na čo sa daná cieľová skupina zameriava, čo ju dokáže upútať a prilákať. Pri vytváraní grafického 

dizajnu loga, plagátu či firemnej identity je dôležité dbať na to, aby bol dizajn jednoduchý, aby sa líšil 

od ostatných a tak vynikal. 

2.1 Spôsoby uvažovania 

Dizajnéri sa často stretávajú s problémom, ako na obmedzený formát vtesnať veľké množstvo in-

formácií. Riešenie tohto problému uľahčuje niekoľko zásad.  

KISS (keep it simple stupid) je anglická skratka odoprúčajúca veci zbytočne nekomplikovať, ktorá 

má slovenskú obmenu „menej je viac“. Myšlienkou je obmedziť dizajn len na nevyhnutné elementy, 
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ktoré sú nutné na jasnné pochopenie a komunikáciu s publikom. Nevraví však nič viac ako Occamova 

britva. Occamova britva je princíp pripisovaný anglickému logikovi, františkánovi Williamovi 

z Ockhamu. Prvky, ak nie sú nevyhnutné, je potrebné vylúčiť. Obyvykle sa tak získa jednoduchšie 

riešenie a súčasne sa redukuje riziko nekonzistencie, nejednoznačnosti a nadbytočnosti (Ambrose –

Harris, 2011, s. 56).  

Mnoho dizajnérov je presvedčených, že grafika by na seba mala strhnúť pozornosť, ale presýtená 

grafika, zložité vizuály odrádzajú. 

Pythonovská filozofia vraví o tom, že krásne je lepšie než škaredé, jednoduché je lepšie než zloži-

té, riedke je lepšie než prehustené, čitatelnosť je výhodou, praktickosť víťazí nad čistotou a je vhodné 

brániť sa domnienkam (Ambrose – Harris, 2011, s. 58). 

 

2.2 Logo 

Logo je grafická značka alebo emblém používaný komerčnými spoločnosťami, inými organizá-

ciami alebo jednotlivcami s cieľom odlíšiť produkt alebo službu od konkurencie. Môže obsahovať 

názov spoločnosti alebo môže mať čisto grafickú podobu bez písmen. Aby logo bolo úspešné, malo 

by vystihovať charakter spoločnosti, ktorú zastupuje, malo by byť jednoduché a zapamätateľné. Kaž-

dé logo má mať manuál na používanie. V tomto manuáli sú všetky potrebné informácie o logu ako 

ochranná zóna loga, do ktorej nesmú zasahovať žiadne iné grafické prvky, minimálna veľkosť loga, 

pri ktorej je logo čitateľné, farebné variácie loga, ktoré je dovolené používať, percentuálne zloženie 

farieb, čiernobiele logo a jeho inverzia. Tiež sú v ňom informácie o type písma, ktoré je použité. Ma-

nuál môže obsahovať aj grafické riešenie pre hlavičkový papier, poštovú obálku, vizitku či iné propa-

gačné materiály.  

 

2.3 Myslenie v tvaroch 

Vyváženosť je stav rovnováhy, v ktorom žiadna jednotlivosť v celku nemá väčšiu váhu ako iná. 

Celok tak vytvára hladký, pokojný a nerušivý dojem. V grafickom dizajne tak vravíme o vhodnom 

umiestnení prvkov na stránke, rovnomerným textom, grafikou a bielom plochou. Je potrebné každý 

prvok chápať ako tvar, ktorý je potrebné umiestniť v súlade s ostatnými tvarmi v rámci dizajnu. 

 

2.4 Myslenie vo farbách  

Farba je významný komunkačný nástroj, pretože dokáže upútať pozornosť, zvýrazniť veci 

a spraviť ich atraktívnymi. Prácou s farbami môžeme zvýšiť úroveň a účinnosť komunikácie dizajnu. 

Tu je niekoľko významov a interpretácií farieb: 

modrá – uniformná, spoľahlivá, pocit bezpečnosťa dôvery; 

ružová – vášnivá, budiaca pozornosť; 

biela – čistota, nevinnosť, láskavosť; 

čierna – magická, elegantná, dramatická, smelá; 

zelená – prírodná, drahá, šťavnatá; 

červená – vzrušujúca, dynamická, zvyšuje predaj; 

oranžová – vyzýva do akcie. 

 

Vo svojej tvorbe grafického dizajnu sa snažím najmä o farebnú a tvarovú čistotu, aby v dizajne bo-

li len nevyhnutné veci. Zbavujem sa všetkých zbytočností podľa metódy KISS a neprepchávam dizajn 

okrasnými prvkami, ktoré ho môžu vizuálne rozbiť a narušiť harmóniu. Využívam menej sýte až pas-

telové farby, ktoré pôsobia jemne a s ktorými sa často nestretávam. Osobne si myslím, že nie je ume-

ním vtesnať čo najviac farieb a ozdôb do dizajnu, ale umením je použiť čo najmenej prvkov tak, aby 

dizajn pôsobil esteticky a príťažlivo. Ako aj v umení, aj v grafickom dizajne je dôležitá kompozícia, 

ako tvarová, tak aj farebná, citlivé zvolenie tvarov a farieb posunie dizajn bližšie k osobnosti človeka. 

Podarený dizajn môže nadviazať kontakt s človekom a spôsobiť, že si osoba vizitku nechá, leták ne-

vyhodí, o plagáte či bilborde povie známym. Organizácie s kvalitnou grafickou identitou firmy sú 

známejšie, pôsobia skúsenejšie a stabilnejšie. Grafický dizajn je pre mňa veľmi doležitou súčasťou 

dnešnej doby a tým, že je vizuálny, je to náš prvý kontakt takmer so všetkým s čím sa stretávame. Nie 

je len o reklame a marketingu a predaji produktov. Pomáha nám na cestách, na uliciach, v obchod-
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ných domoch, uľahčuje nám orientáciu, jeho cieľom je čo najrýchlejšie poskytnúť informáciu o dôle-

žitosti, aktuálnosti, kvalite či inom charaktere danej veci či situácie. 

Kvalitný grafický dizajn nie je hodinová záležitosť, no sú to dni trpezlivej práce a hľadania 

správneho tvaru a farby, nachádzania harmónie medzi nimi a spojenia s charakterom toho, čo dizajn 

v danom prípade zastupuje. Najčastejšou reakciou spoločnosti je: „Veď to je práca na 5 minút. Veď to 

spravím v programe a je to hotové. Dám tam pestré farby, zaujímavý font a mám to.“ Grafický dizajn 

je pre mnohých niečo, čo nepotrebujú, a ak áno spravia, si to dnes jednoducho sami. Sme zaplavení 

takýmto „dizajnom“, ktorý robia laici. Tak ako aj každá iná robota aj toto je práca, ktorá patrí do rúk 

vzdelaným odborníkom. Je to množstvo variácií, z ktorých je potrebné vytvoriť a vybrať tú najvhod-

nejšiu, aby zdieľaná informácia bola čo najvýstižnejšia a najúčinnejšia. Prvý dojem je vo všeobecnosti 

dôležitý a platí to aj pre dizajn. Ak dizajn neupúta, ťažko sa človek dostane ďalej k informáciám, kto-

ré sú mu odovzdávané. Grafický dizajn je vstupnou bránou. Má na svedomí, či si obľúbime organizá-

ciu, publikáciu, produkt, či priestory s kvalitným grafickým dizajnom navštívime znovu alebo nie. 

Fascinuje ma, ako je v tomto svete dizajn doležitý a využívaný, a preto množstvo svojho voľného času 

venujem sebarozvíjaniu v tejto oblasti. 
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