
 

 
 

            
 

  
Zadání praktické maturitní zkoušky, MZ 2017/2018 
Třída G4, obor Grafický design 

 
 
Termíny: 28. 3. 2018 - zveřejnění témat praktické maturitní zkoušky žákům k výběru 
   3. 4. 2018 - zadání praktické maturitní zkoušky s vybraným tématem 

10. 4. 2018 - předložení rešerše na zpracování vybraného tématu: 

 textová část: citace, včetně zdrojů, osobní poznámky 

 obrazová část: nákresy, skicy, reprodukce, výstřižky 
17. 4. 2018 - předložení skic (materiálová volnost i různost provedení, 

chronologické řazení, nátisky jednotlivých etap řešení)  
27. 4. 2018 - do 16:00 hodin – odevzdání požadovaných výstupů praktické 

maturitní zkoušky 
21. – 25. 5. 2018 - prezentace praktické maturitní zkoušky (dle harmonogramu) 
 
 

Požadované výstupy (odevzdané v označené obálce vhodných rozměrů): 

 Soubor grafických prací v požadované kvalitě, adjustované, s popisky 

 Obrazová dokumentace v tištěné formě – šanon obsahující rešeršemi a skici 

 Obrazová dokumentace v digitální formě (odevzdané na vhodném nosiči 
elektronických dat – CD, DVD, SD, nebo USB flash disk a uložené na disku školy) 

 Zpráva k praktické maturitní zkoušce (2 výtisky) – textově vytříbený, přesný a 
odborně zdařilý popis procesu vzniku maturitní zkoušky (impuls, téma, motivy, 
proces, problémy a jejich řešení, vše zařazené do souvislostí) 

 
 
ZADANÁ TÉMATA PRAKTICKÉ ZKOUŠKY: 

 
1. Jednotný vizuální styl a jeho aplikace - manuál firemní značky, merkantilní tiskoviny, 3 okna 

webu, reklamní publikace (16 stran), plakát + min. 3 další výstupy podle konkrétní práce. 

2. Propagace produktu - série reklamních plakátů (min. 3x A2), logotyp + manuál, leták DL, 

návod na použití, design a potisk obalu, inzerát. 

3. Propagace události - série plakátů (min. 3 x A2), internetový banner, 3 okna webu, brožura 

(skládačka, libovolný formát, min. 8 stánek).  Reklamní předměty (např. placky, samolepky, 

trička, apod.), inzerát. 

4. Knižní design - soubor ilustrací (samostatně adjustované + zapojené do layoutu), maketa 

knihy (min. 30 stran), propagační plakát (min. A2) + další dva výstupy (např. internetový 

banner, inzerát, záložka. 

5. Obal CD/DVD + propagace hudební skupiny/filmu - logotyp skupiny, reklamní plakát pro 

vydání CD, plakát na koncert s prostorem pro přelepku, mustr pro přelepku, potisk CD, 

maketa přebalu a jeho potisk, reklamní předměty (např. potisk trsátka, trička, placky, 

samolepky). 
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6. Série plakátů na sociální téma - minimálně 8 plakátů (min.A2), vizualizace z prostředí, 

inzerát do novin, leták, samolepky + min. 3 další výstupy, podle konkrétní práce. 

7. Vizuální komunikace  orientační systém instituce (např. škola, hotel, galerie, obchodní 

centrum), série samostatně adjustovaných piktogramů (min. 10 obrazů), prostorové 

náhledy (min. 6 obrazů), makety reklamních tiskovin s využitím vizuálních prvků 

orientačního systému + min. 3 výstupy podle konkrétní práce. 

8. Komix  - soubor ilustrací (samostatně adjustované + zapojené do layoutu), jeden ucelený 

příběh (min. 20 stran), kompletní zpracování publikace, propagační plakát, propagační 

internetový banner, maketa. 

 

 

Zkušební komise: G4/1. skupina: Zkoušející: Lucie Garreis, DiS. 

       Přísedící: Ivan Pelc 

    G4/2. skupina: Zkoušející: Mgr. Drahomíra Bernatová 

       Přísedící: Mgr. Jiří Červenka 

 

 

 

V Karlových Varech dne 15. 12. 2017 
 
 
……………………………………………….. 
Mgr. Drahomíra Bernatová 
 
 
……………………………………………… 
Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA 
ředitelka školy 

 


