
 

 
Maturitní témata 2019/2020 

 
Odborné předměty / 82-41-M/ 12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu / ŠVP Keramický design 

1. Suroviny a materiály/ Vznik hornin a rozdělení keramických surovin; vznik a zvětrávání 
hornin, vznik minerálů, vznik keramických surovin - plastických a neplastických 
2. Suroviny a materiály/ Úprava surovin; zhodnocení a těžba ložiska, doprava a skladování, 
technická kontrola, předběžná úprava a zpracování plastických a neplastických surovin, 
technologické zkoušky 
3. Suroviny a materiály/ Příprava keramických hmot v provozu a v ateliéru; úprava plastických 
a neplastických surovin, příprava hmoty pro hrubou a jemnou keramiku, tradiční a ateliérová 
příprava hmot 
4. Základní techniky a technologické postupy/ Vytváření a tvarování; technologické postupy 
technik vytváření, vytváření keramických výrobků ruční i strojní – modelováním, lepením, 
vytáčení na hrnčířském kruhu, litím, formováním, lisováním, tažením, zatáčením, natáčením 
5. Sušení a pálení/ Sušení keramických výrobků; proces sušení, vznik vad během sušení, 
typy sušáren, mikrovlnný ohřev, sušení v ateliéru 
6. Glazury/ Glazury a glazování; význam a charakteristika glazury, vznik glazury, suroviny 
k výrobě glazur, druhy glazur a jejich složení, způsoby nanášení, hygiena práce, vady ve 
vypálené glazuře 
7. Dekorování/ Dekorace keramiky; historie dekorování, dekorační prostředky a techniky, 
techniky a technologické rozdíl mezi dekorováním v provozu a v ateliéru 
8. Sušení a pálení/ Pece a pálení; historie a primitivní vypalování, pece průmyslové a 
ateliérové, proces pálení, postupy při primitivním vypalování, kladení do pecí, vypalovací 
křivka, vady způsobené pálením 
9. Modelářství/ Sádra a další pomocné materiály; historie, výroba, zpracování a vlastnosti 
sádry, charakteristika sádry a pomocných materiálu, obecný postup separace 
10. Modelářství/ Nerotační sádrové modely a formy; způsoby vytváření nerotačních modelů, 
řezaný, modelovaný. Výroba jednotlivých sádrových forem, základní forma a jiné druhy 
forem 
11. Modelářství/ Rotační sádrové modely a formy; způsoby vytváření rotačních modelů, výroba 
jednotlivých sádrových forem, základní forma a jiné druhy forem. 
12. Druhy keramických výrobků/ Kameninové výrobky; historie, vývoj technologie keramiky, 
způsoby kontroly jakosti výrobků, způsoby měření vlastnosti surovin  
13. Druhy keramických výrobků/ Hrnčířské výrobky; historie, druhy jednotlivých keramických 
výrobků, používané stroje a zařízení ve výrobě, postupy výroby, glazování a dekorování. 
14. Druhy keramických výrobků/ Porcelán; historie, používané stroje a zařízení ve výrobě, 
druhy jednotlivých porcelánových výrobků, postupy výroby a složení hmoty, glazování a 
dekorování 
15. Druhy keramických výrobků/ Stavební keramika; historie, používané stroje a zařízení ve 
výrobě, druhy jednotlivých keramických výrobků, postupy výroby, glazování a dekorování 
16. Druhy keramických výrobků/ Cihlářské a kachlové výrobky; historie, používané stroje a 
zařízení ve výrobě, druhy jednotlivých keramických výrobků, postupy výroby, glazování a 
dekorování 
17. Druhy keramických výrobků/ Sanitární keramika; historie, používané stroje a zařízení ve 
výrobě, druhy jednotlivých keramických výrobků, postupy výroby, glazování a dekorování 



 
18. Druhy keramických výrobků/ Žáruvzdorná keramika a vláknité izolační materiály; historie, 
používané stroje a zařízení ve výrobě, druhy jednotlivých žáruvzdorných výrobků, postupy 
výroby 
19. Ekonomika a ekologie; ekonomika tvorby a výroby keramiky, technologická kázeň, 
zásady keramické tvorby ve vztahu k životnímu prostředí, nakládání s odpady 
20. Suroviny a materiály / Barva; optický vjem, charakteristika, funkce barvy, barva jako 
materiál, druhy barev, využití barev v keramické tvorbě  
21. Suroviny a materiály/ Papír, dřevo, kámen, cement, sádra, sklo a kov; charakteristika 
vlastností materiálů, jejich složení a využití při práci keramika 
22. Podnikání/ Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku;  zahájení a ukončení 
podnikatelské činnosti, právní formy podnikání a jejich základní znaky (živnosti, obchodní 
korporace), podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet;  majetek podniku, druhy nákladů 
a výnosů, kalkulace ceny, bod zvratu 
23. Pracovněprávní vztahy, mzdy, zákonné odvody, daňová soustava; trh práce, nezaměstnanost, 
možnosti získání pracovního místa, vznik a ukončení pracovního poměru, náležitosti 
pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměňování 
zaměstnanců, druhy mezd, složky mzdy, mzdové výpočty, zákonné odvody; soustava daní 
ČR, přímé a nepřímé daně, DPH 
24. Osobní finance/ Finanční trh/ Národní a světové hospodářství;  hospodaření domácnosti 
/příjmy a výdaje, rozpočet domácnosti;  charakteristika peněz, finanční produkty/ bankovní 
vklady a úvěry, cenné papíry, stavební spoření; pojistné produkty;  ukazatele národního 
hospodářství, příjmy a výdaje státního rozpočtu, Evropská Unie 
25. Počítačová grafika/ software; programové vybavení PC a digitálního grafického pracoviště; 
software pro práci s bitmapovou a vektorovou grafikou; grafické formáty bitmap a vektorů;  
barevné režimy, příprava dat k tisku.Vybavení grafického pracoviště, vstupní a výstupní 
zařízení, speciální příslušenství, typy skenerů a tiskáren 
26. Písmo a typografie: názvosloví, vývoj písma, předchůdci písma, fénické, řecké, vývoj 
latinky, slovanská písma, knihtisk, klasifikace tiskových písem, typografové ve světě a u nás 
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