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Sylabus ku kurzu 
Kód predmetu: M-VU-de023 Názov predmetu: Keramická tvorba 

Študijný program: Výtvarná edukácia 

magistersky študijný program 

Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Garant odboru: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch, PhD.  

Kontakt a konzultačné hodiny: 

Katedra výtvarnej výchovy, utorok 13.30 – 15.00 hod.  

štvrtok 12.30 – 14.00 hod. Číslo miestnosti 115,  budova na Šoltésovej ul. č. 4 

Gestor kurzu: Zabezpečuje:  

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD. 

Obdobie štúdia predmetu: 

Semester LS,  

Šk. r. 2020/2021 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

3 hodiny týždenne, 1 hodiny seminár, 2 hodiny cvičenie, 

za semester 39 hodín,  prezenčne 

Počet kreditov: 
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Podmieňujúce predmety: B-VU-de004 Modelovanie 

Anotácia predmetu: 

Výučba študentov všetkých študijných programov v letnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-19 môže 

realizovať kombinovanou metódou. 

 

Program kurzu je orientovaný na keramickú tvorbu, ktorej vyvrcholením je keramická sochárska plastika, 

koncipovaná pre interiér alebo pre exteriér. Na kurze je priestor aj na rozšírenú technológiu keramických 

procesov. 

Cieľ predmetu:  

Charakteristika kurzu: Štúdium pokračuje v nadväznosti na predošlé kurzy, je zamerané na tvorbu keramiky 

voľnou sochárskou polohou, v ktorej sa môžu prelínať aj figurálne prvky. Študent navrhuje svoje koncepcie 

v keramických  materiáloch (prípadne v adekvátnych podobných hmotách ). Figurálna poloha v štylizovanej 

alebo inak pretransformovanej  forme má slúžiť ako inšpiračný zdroj na priestorové plastické keramické 

kompozície. Možnosť realizácie v keramických materiáloch umožňuje nové pohľady na sochársku tvorbu 

v hmote a priestore, čo rozšíri teoretické vedomosti a praktické skúsenosti poslucháča.  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

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

portfólia, rozpravy a semestrálnych prác na zadané témy.  

K jednej téme študent vypracuje teoretické obsahovo-technologické vyhodnotenie o rozsahu  minimálne 2 

strany textu a obrazovej prílohy. 

Hodnotenie: 

- priebežné hodnotenie bude v polovici semestra, alebo po ukončení prvého zadania, približne po piatich vyučovacích 

stretnutiach. O konkrétnom termíne budú študenti včas informovaní.  

- 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. 
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Študent má ospravedlnené dve absencie na výučbe počas semestra. V prípade ďalšej neprítomnosti si ju študent 

musí v čase blokovej výučby nahradiť. Ak by mal aj štvrtú absenciu, nebude hodnotený. 

 

Táto prezentácia/prednáška je študijný materiál chránený autorskými právami, ktorý je určený výhradne pre 

študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na študijné účely. Neoprávnené nakladanie s 

obrazovo-zvukovým, obrazovým, zvukovým alebo iným záznamom tejto prezentácie/prednášky, alebo jej časti, 

vrátane neoprávnených úprav, a ich ďalšie nedovolené šírenie, či poskytovanie neoprávneným osobám 

akýmkoľvek spôsobom sa bude považovať za porušenie vnútorného predpisu č. 16/2017 Etický kódex 

Univerzity Komenského v Bratislave v znení neskorších dodatkov („Etický kódex UK“) a bude mať za 

následok vyvodenie právnej zodpovednosti. Podľa povahy a intenzity protiprávneho konania študenta a ďalších 

okolností, môžu byť prípady porušenia Etického kódexu UK spojené s vyvodzovaním právnych dôsledkov voči 

študentovi v akademickej, trestnoprávnej, občianskoprávnej alebo disciplinárnej rovine. 

 

Témy jednotlivých stretnutí: 

1./  Kresbová príprava na tému keramická kompozícia „Analytická figúra“  plastika by sa mala tematicky 

dotýkať pretransformovanej figurálnej formy, (vhodná je aj kubisticky chápaná kompozícia)  obsahovo 

zakomponovanej do konkrétneho vhodného prostredia.  

2./  Plastická a kresbová príprava. 

3.-7./ Realizácia zadanej témy,     Rozmer: v - 30 cm 

materiál: šamotová keramická hlina. Podľa kompozície použitie glazúr, farbítok, engob alebo keramická patina. 

8./ Keramická úloha na tému „Fenomén -voda “  

 Úlohou je výtvarne navrhnúť a zrealizovať dizajnérsky chápaný keramický objekt, v kombinácii s vodou ako 

výtvarným výrazovým prostriedkom.     

 Úloha poskytuje slobodné, neobmedzené výtvarné kombinácie ( je možný aj triviálny projekt fontány, alebo 

mestského pitného žriedla)    

 Súčasťou  projektu bude teoretické zdôvodnenie jednej témy – libreto s aktuálnym portfóliom. 

 Materiál: neglazovaná povrchovo upravená alebo glazovaná šamotová keramika. Veľkosť: 50 cm 

9./ Modelovanie návrhov, minimálne 3 varianty.  

10./ Realizácia objektu v celku alebo poskladaného z keramických dielov zo štandardnou povrchovou úpravou. 

Pálenie, glazovanie a definitívne ukončenie témy.  Minimálny rozmer v- 50 cm.  

11.-13./ Semestrálna práca na tému „ Voľná keramická plastika“  projektovaná pre detské alebo školské 

zariadenie. Odporúčané je exteriérové prostredie. Študent na práci priebežne pracuje a systematicky predkladá 

pedagógovi na korekciu navrhovanú koncepciu semestrálnej práce. Na základe návrhov (kresbových aj 

plastických) vytvorí a predloží na hodnotenie výslednú realizovanú prácu v definitívnom  glazovanom 

keramickom materiáli aj so situačným umiestnením (architektonický koncept vo zvolenej mierke),  ktoré 

autor adekvátne zdôvodní. Plastika bude realizovaná len v mierke ako model.       

Rozmer: v – 50 cm. Materiál : šamotová hlina. 

Literatúra: 
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CHAVARRIA, Joaquim. Veľká kniha keramiky. Praha: Knihcentrum, 1996. ISBN 80-86054-92-6. 
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