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   Diplomová práce Elišky Tiché představuje zajímavé, málo publikované téma tupeské keramické 

tvorby. Autorka přistoupila ke zpracování práce s výrazným zájmem o zvolenou problematiku a s  

osobní iniciativou v pokračování v tupeské tradici.  Samostatně shromažďovala zdroje informací pro 

teoretickou studii, z níž čerpala při tvorbě vlastního pedagogického projektu.                                                                                         

Práce má jasnou základní strukturu, kterou se podařilo odpovídajícím způsobem naplnit 

v jednotlivých částech.                                                                                                                                                         

Teoretická část práce vychází z pečlivého studia odborné literatury a dobových pramenů, včetně 

původních materiálů přímo z tupeské provozovny.  V 1. kapitole se autorka zaměřuje na historii 

tupeské  keramiky, jedinečné jsou autentické záznamy rozhovorů s místními keramiky-pamětníky.                    

Ve 2.  Kapitole zasazuje vývoj tupeské keramiky do širších dobových, kulturních a uměleckých 

souvislostí, ve 3. kapitole přibližuje technologii výroby hlíny a způsoby dekorací keramiky. Tvarové i 

dekorační motivy tupeské keramiky pak autorka hledala i v tvorbě současných umělců  - ve  4. 

kapitole nabízí zajímavé souvislosti. Teoretická část je ilustrována obrazovými ukázkami z příslušných 

zdrojů.                                                                                                                                                                     

Stěžejní částí práce je ucelený pedagogický projekt vycházející z tradice tupeské keramiky, který 

autorka soustavně připravovala a realizovala v průběhu pěti let v rámci své pedagogické praxe na ZŠ, 

SŠ a především formou letních keramických dílen přímo v tupeské provozovně. Projekt má jasnou 

koncepci směřující od pochopení a osvojení základních technologických principů práce s keramickou 

hlínou k vlastní volné tvorbě.  Autorka jasně formuluje výtvarné problémy, využívá hru s materiálem, 

výtvarné experimenty i výtvarnou dramatiku. Realizaci projektu doplňuje fotodokumentace, 

hodnocení a celková pedagogická reflexe.                                                                                                                                              

Výtvarná část je velmi pestrá, autorka předkládá vlastní pokus o přesnou kopii  tupeské dekorované 

keramiky i volné stylizace dekoru do plošné tapety.  Praktickým počinem je originální sada špachtlí 

navržená přímo pro dětské ruce.  Nejvýraznějším výstupem je bezesporu autorský komiks zpracovaný 

z fotografií hliněného města vytvořeného dětmi rámci projektu v Tupesích. 

   Práce Elišky Tiché působí komplexně, splňuje požadavky zadání, stanovené cíle i hlavní formální a 

obsahové požadavky.  Hlavní přínos práce Elišky Tiché vidím v oživení kulturní tradice tupeské 

keramiky přímo v  její lokalitě, z pedagogického hlediska může jistě sloužit jako inspirační východisko 

pro učitele výtvarné výchovy.  

   Práci mohu doporučit k obhajobě. 

 

V Praze dne 10. 8. 2014                                                                                                    Mgr. Anna Kovandová 

    

    



   


