Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o., Gurťjevova 8, Ostrava – Zábřeh

Obsah a rozsah maturitní práce 2019/2020:
Téma: Alber na Vídeň
1. Okruhy a speciﬁkace:
Žák vytvoří kolekci dvou plakátů na vylosované téma. Jedno téma bude přiděleno nejvýše dvěma žákům.

Plakát č. 1 – výstava graﬁky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plakát č. 2 – výstava moderního umění

A. Dürer
P. Bruegel
Rembrandt
G. Doré
Piranesi
Goya

1.
2.
3.
4.
5.
6.

L. Freud
W. Leibl
E. Schiele
A. Kiefer
F. Bacon
E. Munch

2. Práce:
●
●
●
●
●
●

Výběr výtvarného ztvárnění plakátů, který bude korespondovat se zadáním. Plakáty budou tvořit výtvarnou i
ideovou sérii.
Dobré kompozičního řešení.
Bude upřednostněn nápad a myšlenka, před prvoplánovým řešením. Přemýšlení nad tématem do hloubky,
vybírání výtvarných prvků, které se shodují s tématem jak výtvarně, tak ideově. Použi pravdivých informací.
Čistota a přesnost provedení.
Úplnost dokončení plakátů.
Technické provedení:
○ Formát: A1
○ Technika: akryl, tempera, tuš či jiná dostupná technika dovolující práci na papíře
○ Papír během procesu nesmí být zničen, ani rozstřižen.
○ Nanášení vrstev musí být provedeno v kontextu správného technologického zacházení s barvou.
Svrchní vrstva se nesmí odlupovat, praskat, nebo lepit.
○ Písmo do velikos 3 cm může být plotrováno.

Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o., Gurťjevova 8, Ostrava – Zábřeh

ŠKOLNÍ PRÁCE – Plakáty
Plakát č. 1
Navrhování (18 hod.), MgA. Jakub Gajdošík
●
●

●

Student vytvoří plakát na výstavu graﬁky
Plakát bude obsahovat:
○ název díla,
○ autora akce,
○ místo a čas konání,
○ webové stránky
Počet návrhů: 7ks

Plakát č. 2
Navrhování (18 hod.), MgA. Jakub Gajdošík
●
●

●

Student vytvoří plakát na výstavu moderního umění
Plakát bude obsahovat:
○ název díla,
○ autora akce,
○ místo a čas konání,
○ webové stránky
Počet návrhů: 7ks

DOMÁCÍ PRÁCE – Reklamní předmět
●
●

Papírová taška na upomínkové předměty s mo vem akce.
Formát: A4 (rozměr může být vždy větší, ne však menší).

3. Obhajoba:
●
●
●

Forma: Domácí práce
Formát: A4 ve vazbě
Úprava obhajoby:
o dle Manuálu formální úpravy písemných prací SŠUŘ, dostupném na webu školy: www.ssur.cz/student
o Povinný obsah: Titulní list, obsah, úvod, obhajoba 1.plakátu, obhajoba 2. plakátu, obhajoba doplňku,
závěr, prohlášení autora.

Další informace:
● Příprava k obhajobě maturitní práce před zkušební komisí trvá nejméně 5 minut.
● Ředitel školy stanovil trvání obhajoby na 15 minut.

