
 

 

Zadání maturitní práce 

Obor:      Multimediální tvorba  82-41-M/17 

Školní rok:                        2019/2020 jarní termín 

 

Jméno žáka: 

Téma: 

Vedoucí práce: 

Oponent: 

 

Maturitní práce s obhajobou vychází z učiva předmětu Audiovizuální a multimediální tvorba. 

 

Téma:  

 

  1. Tělo 

  2. Vědomí 

 

 

Možnosti zpracování: 

Zvol si jedno z výše uvedených témat a zpracuj jej jedním z následujících způsobů: 

a) Multimediální instalace 

Light art, zvuková instalace, instalace určená do konkrétního prostoru, interaktivní objekt, 

kinetický objekt, instalace s přesahy do konceptuálního umění, multimediální performance, 

multimediální happening. 

b) Audiovizuální dílo 

Hraný film, dokumentární film, animovaný film, reklama, multimediální projekce,  VJingová 

projekce, videoart, prezentace, videomapping. 

 

Žáci jsou povinni splnit následující kritéria: 

1. Práce musí svým obsahem a zpracováním naplňovat pojem „multimediální dílo“.  



 

 

2. Před započetím práce samotné pravidelně konzultovat s vedoucím práce ideu práce, 

její formu a způsob finální prezentace práce. Termíny povinných konzultací stanoví 

vedoucí práce. 

3. Veškeré podklady pro práci včetně veškerého potřebného materiálu budou mít žáci 

připraveny před započetím práce samotné. 

4. V průběhu práce pravidelně konzultovat s vedoucím práce její celkový průběh, 

veškeré odchylky od původního záměru ideového i formálního. Termíny povinných 

konzultací stanoví vedoucí práce. 

5. Vzhledem ke změnám výuky způsobeným epidemií Covid 19, mohou všichni 

studenti na maturitním úkolu pracovat mimo prostory SŠDAM.  

 6. Všichni studenti dodají společně s hotovou prací doprovodný text, v rozsahu 

minimálně 3 +A4 (normostrana), promo video (min. dvě minuty) nebo trailer (min.30 

vteřin). Text, práci samotnou (případně její důkladnou fotodokumentaci) a 

promovideo (trailer) odevzdají všichni žáci elektronicky. 

 7. Práce musí svým rozsahem, formou zpracování a způsobem prezentace odpovídat 

časové dotaci, která je pro práci samotnou vyčleněna.  

 8.  Práce musí svým obsahem, rozsahem, formou zpracování a způsobem prezentace 

odpovídat významu maturitní práce.  

Společně s maturitní prací musí být odevzdán: 

Projekt k maturitní práci v elektronické podobě. 

Doprovodný text k obhajobě v elektronické podobě (viz bod 6.) 

Promovideo / trailer.  

 

 

Studenti jsou povinni: 

Nainstalovat práci v prostoru k tomu určeném. 

Absolvovat obhajobu práce před maturitní komisí. 

 

 

 



 

 

 

Kritéria hodnocení: 

 1. Koncept. 

 2. Výtvarné řešení, originalita. 

 3. Řemeslné zvládnutí zvolené technologie. 

 4. Aktuálnost práce v kontextu současného umění. 

 5. Úroveň prezentace práce. 

 

Časový harmonogram: 

Zadání témat maturitní práce:      19. 9. 2019 

Zadání maturitní práce:       14. 11. 2019 

Odevzdání projektu k maturitní práci:    do 12. 12. 2019 

Zahájení realizace maturitní práce:      6. 2. 2020 

Odevzdání maturitní práce, odevzdání písemné obhajoby:   do 7. 5. 2020 

Obhajoba maturitní práce:      bude upřesněno 

 

 

 

Datum:  14. 11. 2019 

Změny provedeny dne  3. 4. 2020 

 

Zpracoval:   ……………………….     Schválil:  ……………………….. 

 

                          Mgr. MgA. Vojmír Křupka                PhDr. Ivana Vaňková  

 


