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Zadání maturitní práce s obhajobou, MZ 2021/2022  
Obor: Užitá fotografie a média 
 

1. Téma maturitní práce 
 
Součástí tématu je fotografický a multimediální úkol.  
 
Žák si zvolí vždy jedno z témat fotografického úkolu a přesně stanoví město či místo, které bude zpracovávat 
v rámci multimediálního úkolu: 
 
Fotografický úkol:  Žák si zvolí, zda bude propagovat studijní obor školy (A-F) nebo jeho výstupy (1-3) 

A. Grafický design 
B. Design keramiky a porcelánu / Keramik 
C. Oděvní design 
D. Design skla / Sklář 
E. Ekologie a životní prostředí 
F. Aplikovaná chemie 

 
 

1. Sklo 
2. Porcelán 
3. Oděv 

                              
   Multimediální úkol: Dokument o městě nebo místě, kde žiji, nebo o jiné jasně definované lokalitě.   

 
Žák odevzdá formulář dokládající výběr témat nejpozději do 10. 1. 2022 v sekretariátu školy. 

 
2. Termín odevzdání maturitní práce a délka obhajoby maturitní práce před zkušební maturitní komisí 

 
Žák odevzdá maturitní práci 25. 4. 2022 mezi 14 – 16 hodinou. Maturitní práci převezme vedoucí práce a její 
převzetí potvrdí do příslušného formuláře. 
 
Žák převezme 2. 5. 2022 mezi 9. a 11. hodinou posudek vedoucího práce a oponenta od Mgr. Ivany Štulířové, 
zástupkyně ředitelky školy. 
 
Obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí bude trvat 20 minut a bude se konat v rámci ústních 
maturitních zkoušek. Příprava na obhajobu bude trvat 5 minut.  
 

3. Způsob zpracování a pokyny k obsahu maturitní práce s obhajobou 
 

Maturitní práce je složena z praktické části, která je definována fotografickým a multimediálním úkolem, a ze 
zprávy k maturitní práci. 
 
Pokyny k vypracování fotografického úkolu: 

- Výstupem zvoleného tématu bude fotokniha následující specifikace: 
o Rozsah minimálně 7 listů obsahujících minimálně 10 fotografií 
o Alespoň 1 strana bude obsahovat průvodní text k zvolenému tématu (vztahující se k dílu – autor, 

stručný popis, vznik,  zamýšlené užití) 
 

Pokyny k vypracování multimediálního úkolu: 
o Minimální časový rozsah 3 minuty 
o Formát MP4 v rozlišení Full HD (1920 x 1080) 
o Úkol musí být ozvučený, otitulkovaný 
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Pokyny k vypracování zprávy k maturitní práci: 

- Každý list je vložen do folie.  
- Text je doplněn o obrázky (ty lze zhotovit ručně i v grafickém programu), a dokumentační fotografie 
- Zpráva k maturitní práci má následující strukturu: 

o Úvodní strana – vzor k doplnění 
o Prohlášení – vzor k doplnění  
o Kopie zadání maturitní práce 
o Úvod  
o Technický popis fotografického úkolu členěný na popis použité techniky a popis tvorby jednotlivých 

scén a jejich nasvícení 
o Technický popis multimediálního úkolu členěný na popis použité techniky a popis tvorby 

jednotlivých scén  
o Popis využití postprodukčních procesů a důvod jejich použití u obou zadaných úkolů 
o Odůvodnění výběru tématu multimediálního úkolu, jeho zamýšlené využití a zvolený styl 
o Závěr (vlastní zhodnocení práce, její klady a zápory, úskalí realizace) 
o Seznam použité literatury (v souladu s normou ČSN ISO 690 : 2011) 
 

Nedílnou součástí obhajoby je prezentace maturitní práce před maturitní komisí s využitím školního počítače. 
Prezentaci obou úkolů má žák připravenou na USB flash disku (u multimediálního úkolu totožná verze, která byla 
odevzdána vedoucímu práce), prezentace k úkolům bude mít 10 až 15 snímků. Součástí prezentace jsou i 
odpovědi na otázky od vedoucího práce a oponenta.  Prezentaci odevzdává žák v elektronické podobě vedoucímu 
práce v den obhajoby maturitní práce.  

 
4. Kritéria hodnocení maturitní práce 

 
Formulář Hodnocení maturitní práce včetně kritérií je přílohou Zadání.  

Obhajoba maturitní práce před maturitní komisí je hodnocena samostatnou známkou.  
 
Výsledné hodnocení maturitní práce s obhajobou je vypočítáno na základně aritmetického průměru tří známek 
(známka  od vedoucího práce, známka od oponenta, známka z obhajoby). Při určování známek se používá 
matematické zaokrouhlování. Výsledné hodnocení schvaluje maturitní komise. 
 

5. Počet vyhotovení maturitní práce 
Žák odevzdává maturitní práci v daném termínu v následujícím rozsahu: 

- jedna fotokniha k fotografickému úkolu v kroužkové vazbě s rozměrem 30 x 30 cm 
- jedna sada zdrojových dat k fotografickému úkolu včetně EXIF údajů na libovolném elektronickém nosiči 
- jedno video k multimediálnímu úkolu v MP4 formátu a Full  HD (1920 x 1980) na libovolném elektronickém 

nosiči 
- Zpráva k maturitní práci (dvě vyhotovení v kroužkové vazbě) 

 
6. Náhradní a opravné zkoušky 

 
Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro náhradní a opravné zkoušky.  

 
7. Vedoucí a oponent maturitní práce 

 
   Vedoucím maturitní práce je Bc. Karel Pobříslo, oponentem je Tereza Kožíšková, DiS.  (1. sk. fotografové) 
 
   Vedoucím maturitní práce je Tereza Kožíšková, DiS. oponentem je Bc. Karel Pobříslo  (2. sk. fotografové) 
 

 

 
V Karlových Varech       Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA 
15. 12. 2021        ředitelka školy 
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Prohlášení žáka o výběru úkolů maturitní práce s obhajobou 
MZ 2021/2022 
 
Obor: Užitá fotografie a média 
 
Žák:  
 
Fotografický úkol: 
 
 
Multimediální úkol:  
 
 
 
Svým podpisem stvrzuji výběr výše uvedených témat.  
Zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a se zadáním maturitní práce a s kritérii jejího hodnocení.  
 
V ___________________________      Dne ______________ 
 
 
Podpis ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

            
 
 Hodnocení maturitní práce s obhajobou – MZ 2020/2021 

Obor:      Užitá fotografie a média 

Jméno: 

Třída: 

Téma maturitní práce: 

Fotografický úkol:  

Multimediální úkol: 

Hodnotitel - vedoucí práce / oponent* : 

Hodnocení: 

Kritérium Stupeň hodnocení 
1 2 3 4 5 

A. Fotografický úkol 
1. Obecné hodnocení přípravných prací 
Příprava na povinné konzultace      
Splnění zadání      
Přístup k řešení úkolu      
2. Technické zpracování 
Dodržení technické specifikace zadání      
Barevná korektnost      
Expoziční korektnost      
Ostrost obrazu      
Kvalita tisku      
3. Estetické zpracování   
Kompoziční řešení      
Grafická úprava      
Idea a kreativita      
Celkový dojem      
4. Textová část 
Formální a obsahové zpracování      
Jazyková úroveň      
Grafická úroveň      

B. Multimediální úkol 
1. Obecné hodnocení přípravných prací  
Příprava na povinné konzultace       
Splnění zadání      
Přístup k řešení úkolu      
2. Technické zpracování 
Dodržení technické specifikace zadání      
Barevná korektnost      
Expoziční korektnost      
Kvalita obrazu      
Kvalita zvuku      

 

náměstí 17. listopadu 710/12 
360 05 Karlovy Vary 
IČ - 00077135 
739 505 675  
sekretariat@supskv.cz 
www.supskv.cz 

 

http://www.supskv.cz/
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Kritérium 
Stupeň hodnocení 

1 2 3 4 5 

Technická úroveň titulků      
3. Estetické zpracování 

Kompozice       
Jazyková úroveň titulků      
Estetická úroveň titulků      
Estetická úroveň mluveného slova      
Estetická úroveň doprovodného zvuku      
Idea a kreativita      
Celkový dojem      

C. Písemná zpráva k maturitní práci 
Formální a obsahové zpracování      
Jazyková úroveň      
Grafická úroveň      
Splnění požadavků pro písemnou zprávu      

 

Připomínky k maturitní práci: 

 

 

Otázky k obhajobě: 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhované hodnocení maturitní práce (slovně):   
 

Datum: 

Podpis hodnotitele maturitní práce: ______________________________________________ 

 

 

Hodnocení převzal/a/: ______________________________    Dne: _____________________ 

 


