


Cílem mé práce bylo vytvořit 
originální sadu šperků z kovového 
materiálu. Stejně jako můj primární 
inspirační vzor Vladimír Boudník 
(grafik 20. století) jsem prováděla 
pokusy s kovovými plechy tím, 
že jsem  jejich povrch naružovala 
broušením, přelamováním
a postřikováním. K tak zvané aktivní 
grafice jsem se však dopracovala 
postupně, když jsem prováděla 
pokusy s olovem, železnými plechy, 
dráty a  jinými kovovými materiály. 
K závěru vznikly díky pokusům 
různorodé kousky šperků, jež jsem 
postupem času nadále vyvýjela 
a vizuálně upravovala. 
Nejsilnější umělecký prožitek 
a tvůrčí náplň mi při práci přinesl 
samotný postup výroby. 
Průběh tvorby se stal podstatou 
celého projektu.

Aya Prokopová
PV4,VOŠ A SPŠ Šumperk 2021

collection of 
school

FURNITURE

 Samozavlažovací lavička,  3. ročník  Piknikový kufr, 4. ročník Sada šperků, 4. ročník
Zubní kartáček, 3. ročník  Realistická kresba, 2. ročník  Tetovací strojek, 4. ročník Obytný přívěs, 4. ročník  Návrh nábytku, 3. ročník  Ateliér, 2. ročník 

PRŮMYSLOVÝ
DESIGN

Průmyslový design – zkráceně pouze design – je to, na co saháte a používáte. Design řeší vzhled postele, na které se probouzíte, vzhled 
pokoje, kliku na dveřích, vypínač, kuchyň, skleničky, talíře, motorku či auto, autobus i vlak, prostě vše. Spadá do kategorie užitého umění  
a základem je jak znalost kresby, malby, sochařiny, ergonometrie a estetiky, tak i technologie a manuální zručnost. Jde o obor, který  
zaznamenává u nás dynamický růst a stává se nepostradatelnou součástí průmyslové výroby. Kdo chce se svým výrobkem uspět v tvrdé 
konkurenci, musí zaujmout funkčností, užitkovostí a vzhledem.
Uplatnění: Vysoké umělecké školy a Vyšší odborné školy, Pedagogické školy, designérská studia, architekt, bytový designér, fotograf,  
firemní designér, scénograf, sochař, 3D konstruktér, nábytkář, čalouník, šperkař...   
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 Autorská abeceda, 3. ročník  Autorské šaty, 2. ročník  Sportovní plakát, 4. ročník
    Komiks – Máj, 4. ročník   Ilustrace k poesii, 4. ročník Filmový plakát, 3. ročník  Firemní design – trička, vizitky, odznaky, obaly, 4. ročník 

GRAFICKÝ
DESIGN
Grafický design je obor, který přináší do společnosti krásu tiskovin, knih, plakátů, obalů výrobků či potravin a velkou řadu jiných produktů 
až po vzhled webových aplikaci. Jedná se o jednu z kategorií užitého umění, které se opírá o základní znalosti kresby, malby a estetiky. Tyto 
dovednosti výtvarník uplatňuje při práci na počítači zpracováním fotografie, písma, ilustrace a celkového grafického pojetí výsledného pro-
duktu. Na naší škole studenti grafiky kreslí od jednoduchého zátiší až po figurální studie, malují, seznamují se s grafickými technikami od 
linorytu, suchou jehlu až po sítotisk. Ve vyšších ročnících rozvíjí svou schopnost navrhovat různé grafické produkty a tiskoviny, které v životě 
grafika přichází s využitím technologického pokroku v materiálech a technikách.
Uplatnění: Vysoké umělecké školy a Vyšší odborné školy, Pedagogické školy, grafická studia, reklamní agentury, fotografická studia, 
textilní návrhářství, knižní ilustrace, knihařství, vydavatelství, tiskárny, muzea, galerie...
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