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Požadavky k praktické maturitní zkoušce pro rok 2020/2021  

Dramatická výchova – specializace 4L 

 

- vybrat námět pro absolventskou inscenaci a v něm obsažený divadelní výstup (pozn. může jít 

o inscenaci všech z maturitního ročníku, nebo menších skupin, nebo i výstupy individuální) a 

to závazně do 30. 11. 2020. 

- určit si pozici v procesu inscenační tvorby a funkční složku divadelní produkce, za níž bude 

student(ka) primárně hodnocen(a) a žánrové směřování vlastního divadelního výstupu, a to 

závazně do 31. 1. 2021. 

I. Videozáznam divadelního výstupu zpracovaný formou videokonference nebo záznamu 

divadelní práce – hodnocené složky 

a) Autentické jednání v roli 

b) Hlasový projev a srozumitelnost sdělování 

c) Volby hereckých a inscenačních prostředků 

II. Podmínky obhajoby práce na absolventské inscenaci (záznamu divadelního výstupu) 

a) Shrnutí průběhu příprav a pojmenování vlastní pozice při procesu tvorby inscenace 

b) Analýza dramatických a divadelních kvalit výchozího textu, popis a zdůvodnění jeho 

dramaturgických úprav 

c) Analýza a interpretace užitých inscenačních prostředků (daných pozicí v procesu tvorby 

inscenace) 

d) Charakteristika postavy (její motivace) a dramatické situace, v níž se postava nachází 

(zasazení situace do kontextu celého díla) 

 

Výsledná známka se skládá: 

- z účasti na záznamu divadelního výstupu (individuálním nebo kolektivním) 

- z ústní obhajoby své práce na absolventské inscenaci (resp. divadelním výstupu) 

- z předložení dokumentace o průběhu práce na absolventské inscenaci (resp. divadelním 

výstupu) a zhodnocení změn nutných k realizaci videozáznamu 
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Hodnocení tematické části společné pro všechny specializace 

Pokud je tematická část složena z dílčích částí, hodnocení tematické části je aritmetickým 

průměrem hodnocení dílčích částí s případným matematickým zaokrouhlením za podmínky, 

že žádná dílčí část oné tematické části není hodnocena nedostatečně. Při hodnocení jedné dílčí 

části nedostatečně je tematická část hodnocena nedostatečně. 

Výsledné hodnocení 

Výsledné hodnocení je aritmetickým průměrem všech tematických částí s případným 

matematickým zaokrouhlením výsledku. Výjimku ve výsledném hodnocení tvoří případ, kdy 

ve dvou tematických částech je žák hodnocen stupněm nedostatečným. V tomto případě je 

výsledně žák hodnocen nedostatečně. 

Jestliže je žák hodnocen nedostatečně, opakuje celou praktickou maturitní zkoušku v 

opravném termínu. 

 

Schváleno předmětovou komisí 9. 2. 2021 

Mgr. Ilona Pipková, vedoucí PK 

 


