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

Obsah a rozsah maturitní práce 2019/2020:
Téma: Sedm divů světa
1. Okruhy a speciﬁkace:
1. Sedm divů světa v dokumentárních ﬁlmech – recenze reálného dokumentárního ﬁlmu na sedm starověkých
nebo novodobých divů světa (duchovní, umělecký, společenský, architektonický…odkaz těchto staveb).
2. Po stopách sedmi divů světa – reklama na ﬁk vní nebo reálný zájezd CK, pořádaný za poznáním sedmi
starověkých nebo novodobých divů světa.
3. Po stopách sedmi divů světa – upoutávka a pozvánka na vernisáž výstavy fotek z již uskutečněného zájezdu.

Starověké divy světa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nové divy světa

Egyptské pyramidy v Gíze
Visuté zahrady Semiramidiny
Feidiův Zeus v Olympii
Artemidin chrám v Efesu
Rhódský kolos
Mauzoleum v Halikarnassu
Maják na ostrově Faru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velká čínská zeď
Jordánské skalní město Petra
Socha Krista Spasitele v Brazílii
Posvátná pevnost Inků Machu Picchu v Peru
Chichén Itzá na Yucatánu (pyramida)
Římské Koloseum
Indické mauzoleum Taj Mahal

2. Práce:
Práce č. 1: DOMÁCÍ PRÁCE – Krea vní koncepty
●
●
●

Vybraný konečný návrh/koncept z graﬁckého designu bude spadat pod kritéria hodnocení Práce č. 1.
Žák odevzdá dva koncepty.
Každý koncept bude obsahovat:
o Graﬁcký design (Koncept pro realizaci vybírá učitel předmětu: ANI/WEB)
▪ Logo, plakát A3, leták A5/DL (trifold), banner 1200x628 px.
▪ Koncepty budou prezentovány formou Mock-upů a budou předloženy ke schválení v štěné
podobě (A4 v euro složce).
o

Video (Koncept pro realizaci vybírá učitel předmětu: NT/AUD)
▪ Technický scénář (obraz, záběr, typ záběrů, čas, technika, popis, audio, storyboard).
▪ Storyboardy budou zhotoveny na počítači, a to v aplikaci: www.storyboardthat.com

o

Animace (Koncept pro realizaci vybírá učitel předmětu: ANI)
▪ Rozkreslená animace, která bude použitá ve videu (storyboard pro vložení do tech. scénáře).
▪ Storyboardy budou zhotoveny na počítači, a to v aplikaci: www.storyboardthat.com
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Webové stránky (Koncept pro realizaci vybírá učitel předmětu: WEB)
▪ návrh onepage webu se stránkou detail příspěvku bude obsahovat:
● informační strukturu webu (odrážkový seznam ve formátu MS WORD),
● wireframe hlavní strany a stránky s detailem pro desktop,
● wireframe hlavní strany a stránky s detailem pro mobilní zařízení.

Práce č. 2: ŠKOLNÍ PRÁCE – Realizace vybraného konceptu
●
●

Vybraný konečný koncept z mul mediální prezentace bude spadat pod kritéria hodnocení Práce č. 2.
Realizace jednotlivých čás vybraného konceptu v rámci výuky v předmětech:
o ANI (12 hod.)
▪ Součás videoklipu bude animovaná pasáž.
▪ Animovaná pasáž bude libovolnou technikou animace 2D nebo 3D.
▪ Minimální délka animované pasáže je 20 s.
o

NT (24 hod.)
▪ Video bude kombinací animace (viz bod výše) a audiovizuálního záznamu (styl videa musí být
adekvátní okruhům a speciﬁkacím na str. 1 tohoto dokumentu).
▪ Video bude v rozlišení HD I nebo HD II, 25/50 (30) fps.
▪ Stopáž bude 3 až 10 minut.
▪ Video může obsahovat maximálně 33 % cizích materiálů (myšleno 33 % času).

o

AUD (12 hod.)
▪ Video bude dále obsahovat audiostopu.
▪ Výstupní formát bude v kontejneru MP4, kodek H.264, datový tok op mální - velikost/kvalita.
▪ Minimální délka audiostopy je 30 s.

o

WEB (9 hod.)
▪ Webová prezentace bude onepage webem se stránkou detail příspěvku. Návrh bude
obsahovat:
● Design hlavní strany a stránky s detailem pro desktop (náhled v souboru PNG).
● Design hlavní strany a stránky s detailem pro mobilní zařízení (náhled v souboru
PNG).
● Každý náhled designu webu bude obsahovat minimálně: hlavní navigaci webu,
obsahovou část webu rozdělenou na sekce a pa čku. Přičemž bude z náhledu jasné,
jak vypadají jednotlivé prvky v základním stavu, po naje myši a případně po
přepnu (např.: u záložkových sekcí).

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
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Povinný obsah: Titulní list, obsah, úvod, obhajoba 1. práce, obhajoba 2. práce, závěr, přílohy
(náhledy), prohlášení autora.

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

