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Praktická maturitní zkouška
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Aby byl/a student/ka připuštěn/a ke konání MZ VVS, musí předložit nejpozději do 11. 12. 2020
vyučujícím schválené portfolio 12 prací, v němž bude zastoupeno:
alespoň 1x kresba tužkou (A3), 1x kresba rudkou (A2), 1x kresba suchým pastelem (A3), 1x kresba tuší
(A3), 1x malba temperou (A3), 1x akvarel (A 3), 1x koláž (případně muchláž, chiasmáž, asambláž) (A3),
1x trojrozměrný objekt, 1x fotografie (A 4) + 3 práce provedené libovolnou technikou.
Vyučující nabídne nejpozději do 30. 9. 2020 témata, z nichž si studenti vyberou a vypracují
individuální výtvarnou práci a písemnou část v rozsahu úvodní list + 5 normostran.
V textové části představí student/ka své téma, teoretická, filosofická či historická východiska, která si
pro svou tvorbu stanovil/a, popíše proces tvorby (technologii) a práci zhodnotí. Součástí práce bude
katalogový list artefaktu.
Průběh vytváření práce:
1) Volba tématu do 30. 9. 2020
2) Schválení portfolia do 11. 12. 2020
3) Základní myšlenkový koncept, rozvaha nad materiálovou specifikací či technologií
4) Příprava studií, sběr dat, stanovení rozsahu práce
5) Realizace projektu v etapách (průběžná dokumentace)
6) Katalogový list
7) Adjustace
Student odevzdá práci včetně teoretické části v listinné formě a dokumentace nejpozději 3 týdny
před stanoveným termínem skládání praktické MZ.
Obhajoba maturitní práce:
V den určený ke složení praktické části MZ student/ka vystaví v prostoru zkušební učebny svou
maturitní práci a přiloží k nahlédnutí své portfolio.
Hodnocení:
1) uchopení tématu, originalita přístupu, zakotvení práce v kontextu historické či současné
umělecké tvorby
2) volba materiálu, technologie, citlivost užití výrazových prostředků
3) kvalita zpracování a adjustace
4) katalogový list – vizuální pojetí konceptu, grafické zpracování
5) kvalita vypracování textové části po stránce obsahové i formální
6) ústní projev (schopnost vyjádřit záměr, obhájit zvolené prostředky vyjádření, vlastní
hodnocení)
Každý z bodů je hodnocen samostatnou známkou, výsledná známka je jejich aritmetickým
průměrem s případným aritmetickým zaokrouhlením.
Jestliže je žák hodnocen nedostatečně, opakuje celou praktickou maturitní zkoušku v opravném
termínu.
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„Krajiny snů“
„Symbolika středověkých motivů“
„Tradiční dekorativní techniky v současném
designu“
„Jsme jiní? Inspirujme se navzájem“
„Hudba je můj svět“
„Střet světů“
„Objekty v obraze“
„Symbolika zvířat v surrealismu“
„Portrét zvířete“
„Posvátná místa, svatyně, chrámy“
„Vystoupit z obrazu“

Vypracovala: Mgr. Petra Kratochvílová
Schválila předmětová komise VV 9. 2. 2021

provedení

fotografie a akvarel
keramický kachel
textilní tvorba
kresba pastelkami
kombinovaná technika
v plošném zobrazení
malba akrylovými barvami
asambláž
malba temperou
hyperrealistická kresba
konstrukce - architektura
plastika

