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Učební osnova vyučovacího předmětu
vzdělávacího programu
pro obor vzdělání:

PRAXE
82-41-M/11

Design interiéru

Cílem učiva praxe je naučit se design chápat jako způsob neverbální komunikace, přičemž designér tuto „ řeč“ musí ovládat a musí
ji odpovídajícími prostředky do předmětu uložit. Znamená to, že „uloží“ nejrůznější / nejen praktické / funkce produktu do systému
znaků tak, aby jim uživatel dovedl porozumět. Naučit se pochopit, že předměty samy k nám nehovoří o tom, jakou technologií
vznikly a jakému praktickému účelu mají sloužit, ale že také přibližují kulturní kontext svého vzniku.

Charakteristika učiva
Žáci se učí

získat potřebné znalosti, které budou využity v procesu navrhování výrobku

znát současné tendence v chápání a interpretaci nábytkového designu jako symbiózy umění, vědy a techniky

pochopit základní výtvarné výrazové prostředky kresby a modelace / linie, plocha, objem, proporce, kompozice /

znát základní prostředky tvořící prostor

znát proporční a prostorové vztahy

znát technologické postupy

znát stavební a konstrukční řešení

znát materiálová řešení

navrhovat jednotlivé prvky

připravit se ke zpracování klauzurní / ročníkové / práce

prezentace vlastního díla

1. ročník: hodinová dotace 3 hodiny týdně
jednoduchý výrobek – cvičná práce
jednoduchý výrobek se zaměřením na design - tréninkový program
tvůrčí designérské cvičení forma následuje materiál – žákovský projekt / řízená odborná praxe /školní dílny/

2. ročník: hodinová dotace 3 hodiny týdně
lamela, skořepina, model, dýhovaný objekt – cvičná práce
návrh a realizace prodejního stojanu pro určený typ výrobku – žákovský projekt

3. ročník: hodinová dotace 8 hodin týdně
návrh a výroba předmětu, výrobku – ročníkový projekt

Workshopy, odborné přednášky:
jsou založeny na přednáškách pedagogů jednotlivých škol a jednotlivých oborů, na praktických ukázkách tvorby, vlastní tvorby a na
diskuzi žák-pedagog.
Mendelova univerzita Brno design nábytku
STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ Valašské Meziříčí
UTB Zlín FMK atelier Produktového designu
UTB Zlín FMK atelier Průmyslového designu
UTB Zlín FMK atelier Prostorové tvorby
viz: školní vzdělávací program
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