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Zadání maturitní práce s obhajobou, MZ 2022/2023  
Obor: Grafický design 
 

1. Téma maturitní práce 
Žák si vybere jedno z daných témat:  

1. Jednotný vizuální styl a jeho aplikace 
2. Design a produkt  
3. Propagace události 
4. Knižní design 
5. Obal CD/DVD + propagace hudební skupiny/filmu  
6. Série plakátů   
7. Vizuální komunikace  
8. Multimediálně-webové prostředí a design 
9. Autorské písmo 

 
Žák odevzdá formulář dokládající výběr úkolů nejpozději do 31. 1. 2023 v sekretariátu školy. 
 
Žák zkonzultuje návrh maturitní práce dne 20. 2. 2023. 
 
Žák zkonzultuje výstupy před finalizací a tiskem dne 27. 3. 2023. 

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

 
Žák odevzdá maturitní práci 12. 4. 2023 mezi 12. a 17. hodinou v učebně G1. Maturitní práci převezme vedoucí 
práce a její převzetí potvrdí do příslušného formuláře.  

 
Žák převezme 2. 5. 2023 mezi 9. a 11. hodinou posudek vedoucího práce a oponenta od Ing. Bc. Libuše Ladýřové, 
zástupkyně ředitelky školy. 

 
Žák 19. 5. 2023 mezi 8 a 14 hodinou nainstaluje maturitní práci v přidělených prostorách školy (učebna G1).  

 
Obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí bude trvat 30 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 definovaná zvoleným tématem, a ze zprávy k maturitní práci.  
 
Pokyny k vypracování zprávy k maturitní práci:  

- Text je normovaný, tzn. cca 60 znaků na řádek, 30 řádků na stránku, řádkování 1,5 a písmo velikosti 12. 
- Text je doplněn o obrazovou dokumentaci (lze zhotovit i ručně) a 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 Anotace na 8–10 řádků včetně 6 – 8 klíčových slov v českém i anglickém jazyce 
o Úvod 
o Rešerše (představení a objasnění zvoleného tématu) 
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o Popis průběhu práce, hledání ideálního postupu a provedení, popis vyzkoušených technik  
a varianty a makety 

o Představení finální varianty a vysvětlení, proč byla zvolena právě tato 
o Popis technologického postupu (minimálně 1 A4 textu) 
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 s využitím školního počítače. Prezentaci má žák 
připravenu na USB flash disku, prezentace obsahuje 10 až 15 snímků. Vlastní prezentace žáka trvá 20 minut. 
Součástí obhajoby jsou i odpovědi na otázky od vedoucího práce a oponenta, přičemž tato část trvá 5 minut. 5 
minut celkového času obhajoby je vymezeno pro doplňující otázky.  
Prezentaci odevzdává žák v elektronické podobě (např. na USB flash disku) vedoucímu práce v den vlastní 
obhajoby.  
 
 

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 základě aritmetického průměru třech známek 
(známka od vedoucího práce, známka od oponenta, známka z obhajoby). Při určování známek se používá 
matematického zaokrouhlování. Výsledné hodnocení schvaluje maturitní komise.  
 

 

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

- Skici (adjustované, podepsané) v šanonu – rozpracování tématu v minimálně 3 variantách, rozvržení 
konceptu, zkoušky provedení a možnosti zpracování daného tématu (min. 20 od každé varianty) 

- Jedna sada zvolené varianty finálního tisku 
- Zdrojová data uložena na digitálním nosiči – USB/CD/DVD (označeném jménem autora, rokem  

a názvem práce) 

- Zpráva k maturitní práci ve formátu A4 (2 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 BcA. Jan Samec 
Oponentem maturitní práce může být:  

- Mgr. Lucie Linhartová 
- Mgr. Vít Vodenka  
- BcA. Kateřina Soukupová 

 
 

      

 
V Karlových Varech       Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA 
26. 9. 2022        ředitelka školy 
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Prohlášení žáka o výběru grafického úkolu maturitní práce s obhajobou 
MZ 2022/2023 
 
Obor: Grafický design 
 
Žák:  
 
Téma maturitní práce (vč. konkrétních výstupů): 
 
 
 
 
Podpis vedoucího maturitní práce ___________________________   
 

 
 
 
Svým podpisem stvrzuji výběr výše uvedeného tématu.  
Zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil/a se zadáním maturitní práce a s kritérii jejího hodnocení.  
 
 
 
V ___________________________      Dne ______________ 
 
 
Podpis ________________________ 
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 Hodnocení maturitní práce s obhajobou – MZ 2022/2023 

Obor:    Grafický design 

Jméno: 

Třída:      

Téma maturitní práce: 

 

Hodnotitel – vedoucí práce: 

Hodnocení:  

Kritérium Stupeň hodnocení 

1 2 3 4 5 

1. Splnění požadavků zadání a cílů práce 
Úroveň povinné 1. konzultace – návrh 

 

 

 

     
Úroveň povinné 2. konzultace – před finálním zpracováním 

 

     
Splnění zadání      
Přístup k řešení úkolu - aktivita      
2. Skici 
Idea a kreativita      
Funkční řešení      
Smysl pro kompozici a estetické řešení      
Dostatečný počet skic       
3. Zpracování zvoleného tématu 
Idea a kreativita      
Smysl pro kompozici a estetické řešení      
Doložení průběhu práce a hledání ideálního řešení      
Práce s kompozicí, barevností, materiálem       
Kvantita – rozpracování, varianty, technické provedení (v rozsahu  min. 3. variant)      
Kvalita – výstupy na úrovni žáka 4. ročníku      
4. Výstup  
Preciznost provedení      
Splnění technických parametrů       
Zpracování v adekvátním grafickém programu      
Zpracování adekvátními technologickými postupy      
Úroveň přípravy dat (vazba, formát, layout atd.)      
Úroveň použitých ilustrací       
Úroveň použití vizuální komunikace      
Míra a úroveň stylizace      
Estetický charakter práce jako celku      
Koncepční charakter práce jako celku      
5. Typografie / sazba      
Typ písma k danému tématu      
Zarovnání textu (odstavce, proklad, dělení slov, atd.)      
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Práce s textem (velikost, řez, prostrkání)      
Typografická pravidla      

Kritérium Stupeň hodnocení 

Kritérium 

Stupeň hodnocení 

Kritérium 

Stupeň hodnocení 

1 2 3 4 5 

6. Technické zpracování / tisková data 
Zvolení správného softwaru      

 

 

 

 

 

 

Finální zpracování návrhu 

 

 

 

 

     
Náležitosti tiskových dat (spadávka, formát, rozlišení)      
7. 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: ___________________________ 

 

 

 



6 

 

 

 

        
 

 Hodnocení maturitní práce s obhajobou – MZ 2022/2023 

Obor:    Grafický design 

Jméno: 

Třída:      

Téma maturitní práce: 

 

Hodnotitel – oponent: 

Hodnocení:  

 

Kritérium Stupeň hodnocení 

1 2 3 4 5 

1. Splnění požadavků zadání a cílů práce 
Splnění zadání      
Přístup k řešení úkolu - aktivita      
2. Skici 
Idea a kreativita      
Funkční řešení      
Smysl pro kompozici a estetické řešení      
Dostatečný počet skic       
3. Zpracování zvoleného tématu 
Idea a kreativita      
Smysl pro kompozici a estetické řešení      
Doložení průběhu práce a hledání ideálního řešení      
Práce s kompozicí, barevností, materiálem       
Kvantita – rozpracování, varianty, technické provedení (v rozsahu min. 3. variant)      
Kvalita – výstupy na úrovni žáka 4. ročníku      
4. Výstup  
Preciznost provedení      
Splnění technických parametrů       
Zpracování v adekvátním grafickém programu      
Zpracování adekvátními technologickými postupy      
Úroveň přípravy dat (vazba, formát, layout atd.)      
Úroveň použitých ilustrací       
Úroveň použití vizuální komunikace      
Míra a úroveň stylizace      
Estetický charakter práce jako celku      
Koncepční charakter práce jako celku      
5. Typografie / sazba      
Typ písma k danému tématu      
Zarovnání textu (odstavce, proklad, dělení slov, atd.)      
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Práce s textem (velikost, řez, prostrkání)      
Typografická pravidla      

Kritérium Stupeň hodnocení 

Kritérium 

Stupeň hodnocení 

Kritérium 

Stupeň hodnocení 

1 2 3 4 5 

6. Technické zpracování / tisková data 
Zvolení správného softwaru      

 

 

 

 

 

 

Finální zpracování návrhu 

 

 

 

 

     
Náležitosti tiskových dat (spadávka, formát, rozlišení)      
7. 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: ___________________________ 

 


