
Praktická maturita 

Zadání V4F 2016 � 2017 
 

 

 1. Vytvoøte hraný èi animovaný (popøípadì kombinovaný) spot o stopá�i minimálnì 30 
a maximálnì 180 vtìøin. 

 

Témata pro rok 2017: 
 

 a) �Liberec - �ivé mìsto� - kampaò by mìla být cílena na podporu turistického ruchu 
v Liberci a jeho okolí. Lze se tedy zamìøit jak na význaèná místa v Liberci, tak i na 
kulturní �ivot, sportovi�tì, historické památky� 

 

- jako variantu tohoto tématu je po konzultaci s pedagogem mo�no vybrat jiné místo 
v ÈR, napøíklad místo Va�eho bydli�tì 

 

 b) �Kampaò pro spoleènost èi firmu dle libovolného výbìru� - v tomto pøípadì bude 
primárním úèelem pøedstavit èeskou firmu èi spoleènost v celé �íøi jejího pùsobení na 
trhu. Kampaò mù�e být cílena na konkrétní výrobek dané firmy èi spoleènosti, na �ir�í 
sortiment výrobkù (tzn. modelovou øadu, sadu kosmetiky apod.), popøípadì mù�e firmu 
èi spoleènost pøedstavit v pozitivním slova smyslu jako fungující celek (klasické firemní 
imageové video), vèetnì výètu v�ech oblastí slu�eb, v nich� se firma èi spoleènost 
anga�uje. Firmou je v tomto pøípadì my�len i �ivnostník � øemeslník. 
 

- po konzultaci s pedagogem je opìt mo�né zvolit si jinou organizaci, fungující v 
rùzných oblastech lidské èinnosti (sportovní klub, nezisková organizace�) 
 

- pokud si student nevybere firmu èi spoleènost sám, bude mu tato pøidìlena vyuèujícím 
pedagogem 

 

 2. Vytvoøte soubor 20 fotografií na jedno z ní�e uvedených témat. 
 

Témata pro rok 2017: 
 

 a) �Architektura� - kolekce fotografií  staveb, domù, hradù, vil atd. moderních nebo 
historických, exteriéry, pøípadnì interiéry. Napøíklad  monografie jednoho objektu 
z rùzných pohledù, jeho urbanistické èi krajinné zakomponování, interiér  objektu, 
pøípadnì zajímavé stavební detaily. Nebo soubor staveb typických pro urèité místo nebo 
mìsto,  je� mají jakousi vzájemnou vazbu. Napøíklad: Berlín, mìsto moderní 
architektury, nebo Gotika v Paøí�i. Technické stavby v Horní Dolní, Øíèní mosty na 
Sahaøe, Kolín a jeho mrakodrapy, Louny, mìsto vil�atd. 
 

- exteriéry budou v dokonalém sluneèním svìtle, nikoliv v rozptýleném, nikoliv v noci. 

Linie narovnány, kompozice perfektní. 
 

 b) Katalog výrobkù - autor si zvolí komoditu, která je mu blízká napøíklad kosmetiku, 
�perky, módní doplòky aj. Pøedpokládá se ateliérové zpracování metodou tabletop. Mù�e 
být kombinováno s prací v plenéru. 

 

- oba soubory budou mít 20 fotografií velikosti 20x30, pøedlo�ených v jednotné 
adjustaci, tj. na bílé paspartì -ètvrtce - velikosti A3. Pod pravým dolním rohem 



fotografie, na ètvrtce, bude jméno studenta a datum. Ka�dý soubor bude v samostatné 
nadepsané a podepsané obálce. 

 

 3. Studenti pøedlo�í soubor 20 volných fotografií na libovolné téma, kterým prezentují svoji  
individuální tvorbu. 

 

 

Podmínky nutné k úspì�nému pøijetí Va�í maturitní práce zadavatelem: 
 

 1. Èást multimediální: 
 

 a) pøed samotnou realizací dodáte vyuèujícímu v textové podobì vyhotovený námìt 
Va�eho díla a storyboard � bodový scénáø doplnìný schematickými nákresy scén tak, 
aby byl zøejmý Vá� zámìr. POZOR! Tato èást práce bude následnì pou�ita jako pøíloha 
k písemné obhajobì maturitní práce a zároveò bude zahrnuta do závìreèné známky na 
vysvìdèení. Termín odevzdání této èásti práce: 19. 4. 2017 

 

 b) Samotná realizace spotu bude probíhat v termínu 9. - 19. 5. 2017 v prostorách �koly 

 

 2. Èást fotografická: 
 

 a) Student je povinen pøed odevzdáním fotografických souborù absolvovat nejménì ètyøi 
konzultace s vyuèujícím, který bude kdykoliv k dispozici 
 

Hodnì fantazie, dost sebekritiky a dobré svìtlo! 
 


