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Maturitní zkouška z výtvarné výchovy  -  2015 

Charakteristika zkoušky (kombinovaná forma): 

a) Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí 

• Předpoklad pro přípravu na obhajobu maturitní práce je 15 min. 
(nejméně 5 min.) - rozhoduje předseda zkušební maturitní komise 

• vedoucí maturitní práce i oponent seznámí maturitní komisi se 
svým hodnocením práce 

• poté následuje vlastní obhajoba a trvá nejvýše 15 minut 
 

b) Ústní zkouška  

• 25 témat 

• příprava trvá 15 minut 

• ústní zkouška trvá 15 minut 
Každá část maturitní zkoušky tvoří polovinu výsledné známky, popř. rozhoduje hodnocení z ústní 

zkoušky. 

 

Zadání maturitní práce z výtvarné výchovy pro MZ 2015 
 
a) termíny zadání maturitní práce 

• zadání bude oznámeno žákům nejpozději do 8. 1. 2015 

• volba tématu žákem a jeho oznámení vedoucímu maturitní práce do 30. 1. 2015, 

jinak bude téma vylosováno vedoucím práce  

b) témata maturitní práce  
 1. Lex mihi ars. Zákonem je mi umění. 

 2. Omnium rerum homo mensura est. Mírou všech věcí je člověk (Prótagoras). 

3. Magister est posterioris prior dies. Předchozí den je učitelem následujícího (Publius    

Syrus). 

 4. Semper aliquide at discendum est. Vždy se lze něčemu naučit (Cicero). 

 
c) způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu práce 
 práce bude zpracována zvolenou výtvarnou technikou: 

• Malba - olej, akryl, akvarel, linkrusta, enkaustika - (koncept, skica, realizace, 

prezentace) 

• Kresba - tužka, uhel, pastel, tuš - (koncept, skica, realizace, prezentace) 

• Grafika - tisk z výšky, tisk z hloubky, počítačová grafika - (koncept, skica, realizace, 

prezentace) 

• Fotografie (soubor alespoň osmi fotografií, prezentace) 

• Prostorová tvorba (koncept, skica, realizace, prezentace)  

Obsah a rozsah maturitní práce koresponduje se zvoleným tématem a technikou. 
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d) požadavek na počet vyhotovení maturitní práce a termín odevzdání práce: 
práce v jednom originálním vyhotovení bude odevzdána nejpozději do 11. 4. 2014 

vedoucímu maturitní práce 

 

e) kritéria hodnocení maturitní práce 
1. obsahová stránka:  0 – 3 body 

2. metodika zpracování: 0 – 3 body 

3. forma technického zpracování: 0 – 3 body 

4. umělecký záměr: 0 – 3 body 

 

Hodnocení:   

výborně  12 – 11 bodů 

 chvalitebně 10 – 9 bodů 

 dobře  8 – 7 bodů 

dostatečně 6 bodů 

nedostatečně 5 bodů a méně   

 

g) 30. 4. je nejzazší termín, ve kterém budou předány posudky vedoucího a oponenta 
maturitní práce žákovi 

Jmenování vedoucího maturitní práce a oponenta maturitní práce 

  vedoucí maturitních prací: Mgr. Jiří Salajka   

     oponent maturitních prací: MgA.  Lukáš Psík 

 

 

V Uherském Hradišti 16. 12. 2014    ...................................... 

        Doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. 

         Ředitel školy 

 

 

MgA. Lukáš Psík 

Mgr. Jiří Salajka         


