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Zadání maturitní práce 
 
pro žáky 4. ročníku oboru vzdělání gymnázium čtyřleté, kód oboru 79-41-K/41 a pro žáky 6. ročníku 
oboru vzdělání gymnázium šestileté, kód oboru 79-41-K/61 ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1, 2 a 4 
vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 
zkouškou, v platném znění 

1. Téma:  
a. V zajetí přírody 
b. Imaginace všedního dne 
c. Myšlenky v obrazech 

Žák si zvolí jedno z uvedených témat. Po předchozí domluvě s vyučujícím si žák zvolí 
konzultanta (vedoucího práce). Nejpozději do 15. 12. 2015 zapíše žák název práce  
i jméno vedoucího práce do formuláře, který obdrží mailem.  

2. Oponent práce bude jmenován ředitelem školy v lednu 2016. 
3. Maturitní práce musí být odevzdána do 15. března 2016 v kanceláři ředitelství školy.  
4. Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce: 

a. Výtvarnou techniku si zvolí student sám podle svých schopností a po dohodě s 
vedoucím práce. 

b. Vyhotovené práce musí tvořit jednotný estetický a ideový soubor. 
c. Prezentace plošných děl bude v paspartách nebo ve vhodném stylovém obalu. 
d. Rozsah jednotlivých souborů je stanoven podle vybrané techniky: 

i. Čistá malba 
1. Formát A2 minimálně 5ks 
2. Formát A3 minimálně 10 ks 

ii. Kolorovaná perokresba 
1. Formát A2 minimálně 4ks 
2. Formát A3 minimálně 8 ks 

iii.  Kresba – tužka 
1. Formát A3 minimálně 8ks 
2. Formát A4 minimálně 10 ks 

iv. Kresba – uhel, rudka, pastel 
1. Formát A2 minimálně 8ks 

v. Kombinovaná technika, PC grafika 
1. Formát A4 minimálně 10ks 
2. Formát A5 minimálně 15 ks 

5. Kritéria hodnocení maturitní práce studentů: 
a. Vlastní tvůrčí kreativita a originalita  
b. Zvládnutí vybrané výtvarné techniky 
c. Dodržení zvoleného tématu práce 
d. Formální estetická a funkční úprava 
e. Zpracování myšlenky díla 

 
 
V Novém Jičíně dne 15. září 2016     Mgr. Zbyněk Kubičík v. r.
             ředitel školy  


