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Podmieňujúce predmety: B-VVJd-006/2014 Modelovanie 

Anotácia predmetu: 

Úvodný kurz ponúka poslucháčom nadobudnutie základov keramickej tvorby v jej úžitkovej a dekoračnej 

podobe, formou riešenia konkrétnych zadaní. Jednotlivé úlohy majú svoju rámcovú postupnosť, umožnia 

oboznámenie sa so základnými princípmi keramickej technológie a možnosťami tvorby v reprodukčnom 

programe. 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet je ukončený hodnotením (na poslednej hodine, najneskôr v čase blokovej výučby), ktoré pozostáva z 

portfólia, rozpravy a predložení vytvorených zadaných prác vrátane semestrálnej práce.  

Hodnotenie: 
- Priebežné hodnotenie bude v polovici semestra, alebo po ukončení prvého zadania, približne po piatich vyučovacích 

stretnutiach. O konkrétnom termíne budú študenti včas informovaný.  

-Záverečné hodnotenie: 

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. 

Súčasťou hodnotenia je aj vypracovanie teoretickej analýzy o rozsahu min. 2 strán spolu s portfóliom, 

ktoré sa bude týkať jednej z vybraných tém. 

 

Charakteristika kurzu:  

Kurz začína  prednáškou k problematike vo všeobecnej rovine. Účastníci budú oboznámení s keramickým 

programom a technológiou keramického procesu. Konkrétne úlohy budú zamerané na štúdium keramiky, 

v štylizovanej alebo inak pretransformovanej  forme. Prírodný tvar, figúra alebo abstraktná forma, môžu 

slúžiť ako inšpiračný zdroj na priestorové úžitkové keramické kompozície. V rámci programu bude možné 

v malom náklade uskutočniť aj rozmnoženinu jedného z úžitkových predmetov, za pomoci sadrovej formy (na 

reprodukčnom keramickom princípe) 

Cieľ predmetu: 

Cely kurz je orientovaný na úžitkovú keramickú tvorbu. 

Keramické zadania budú začínať tvorivou prípravou aj v rámci domácich prác v polohe kresbových návrhov. 

Po kresbovom spracovaní vlastného výtvarného návrhu môže študent po korektúre pristúpiť k finálnemu 

výtvarnému výstupu. Prípravné tvorivé fázy, (kresby, plastické skice....) budú pri každej hodnotenej téme 



tvoriť súčasť konečného výtvarného produktu. Témy pre tento kurz  budú orientované na štúdium 

v realistickej ale aj experimentálnej a úžitkovej polohe.  

 

Témy jednotlivých stretnutí:  

Prednáška k technologickej problematike bude uskutočnená pred realizáciou výtvarných návrhov do 

keramickej hmoty.  

1. Kresbová príprava na tému: „ Netradičné keramické interiérové doplnky“. Zámerom je navrhnúť a 

vytvoriť súčasnú sadu atypických keramických, funkčných predmetov, pozostávajúcu minimálne so štyroch 

samostatných, tvarovo príbuzných objektov.  

2- 3. Realizácia zadanej úlohy.  

4. Kresbová príprava  na tému: „Voľný úžitkový keramický predmet “ 

Materiál: glazovaná keramika, rozmer: voľný. 

5-6-7.Realizácia. Materiál: glazovaná pripadne fragmentárna točená keramika, možná kombinácia s kovom 

alebo iným materiálom.  Rozmer: 30 – 50 cm. 

8. Kresbová príprava témy: „Keramický dizajn.“ Je potrebné navrhnúť, vymodelovať a reprodukovať (napr. 

za pomoci sadrovej formy, odlievaním z keramickej hmoty, keramická hlina 70% + 30% papiermasche), 

vypáliť a naglazovať jednoduchý úžitkový keramický predmet.  

9-10. Realizácia. Materiál: glazovaná keramika, rozmer: cca 10 - 20 cm. Počet rozmnoženín minimálne tri 

kusy. 

11-12. Semestrálna  práca na tému „Keramický artefakt“ V rámci semestrálnej práce je treba vytvoriť 

keramický objekt, ktorý môže mať aj neúžitkový, teda voľný charakter voľnej keramickej sochy. Návrhy na 

semestrálnu prácu študent predkladá ku korektúre priebežne od začiatku semestra. Keramicky artefakt môže 

byt komponovaný aj z točených fragmentov vytvorených pomocou hrnčiarskeho kruhu. 

Rozmer: 50 cm 
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