
Studijní obor

Grafický design
Vyučující

Mgr. Jiří Zenkl a MgA. Sam Mikolášek

Téma 1

Knižní design a ilustrace
Námět

Milan Kundera – Směšné lásky

Zadání

Student vytvoří maketu publikace v rozsahu celé knihy libovolného knižního formátu.  
V maketě potom realizuje knižní úpravu, sazbu a soubor ilustrací ke knize.
Termíny

Předání protokolu zadání praktických maturitních prací: 1. 3. 2017
Zahájení praktické maturitní zkoušky: 6. 3. 2017

Pokyny pro řešení

• Student důkladně nastuduje konkretní zadání, seznámí se s reáliemi své práce a ve skicách, nejprve 
rukopisných a následně digitálně, začne vytvářet varianty koncepčního řešení zadaného úkolu.

• V první fázi (do 27. 4. 2017) student realizuje skicovní materiál, v němž v minimálně ve třech verzích 
navrhuje své výtvarné řešení zadaného úkolu.

• Dne 28. 4. 2017 před komisí odborných pedagogů a vedení školy předloží adjustovaný skicovní materiál 
dokumentující vývoj práce a to:

– soubor 5 ilustrací ve 3 různých variantách
– 3 varianty návrhů na knižní přebal
– 3 varianty layoutu (zrcadlo sazby, záhlaví, paginace, ilustrace, typografie...)
– 3 varianty titulního listu
• Ve druhé fázi student pokračuje v řešení vybrané varianty

Požadované výstupy praktické maturitní zkoušky

19. 5. 2017 student předá:
A) samostatně adjustovaný soubor 12 ilustrací
B) samostatně adjustované grafické řešení přebalu, předsádky a titulního listu
C) maketu knihy v měřítku 1:1, která bude obsahovat sazbu originálního textu a bude v ní použito minimálně 

8 ilustrací, obsah a tiráž, dále graficky řešenou předsádku, titulní list a přebal
D) kompletní skicovní materiál všech variantních řešení

ZADÁNÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY
pro školní rok 2016–2017



E) písemnou obhajobu práce – ta bude mj. obsahovat seznámení s tématem, popis tvůrčího a pracovního 
postupu, obrazovou přílohu a časový harmonogram práce (bude hodnocena obsahová, jazyková 
a výtvarná úroveň obhajoby)

+ kompletní skicovní materiál všech variantních řešení
– pro ústní obhajobu adjustuje vybrané práce na formát 600 × 800 mm
– dále předá kompletní tiskové podklady grafického výstupu – sazby i ilustrací – zdrojový dokument  

(*.indd – zabalený s typografií, scany, atd.), tiskové pdf se vším, co k tiskovým souborům náleží

Kritéria hodnocení

1. návrhová část – originalita řešení, kreativní přístup k tématu, variabilita pojetí
2. realizační část – zvládnutí formálních postupů ve vztahu k obsahu, naplnění předepsaných technických  

a technologických požadavků, kvalita prezentace a adjustace
3. obhajoba – přesvědčivost ústního projevu (věcnost, logika interpretace a popisu), schopnost 

argumentace na dotazy, kvalita formálního a obsahového řešení textové zprávy

Realizace praktické maturitní práce

• Realizace praktické maturitní zkoušky bude probíhat od 6. 3. do 28. 4. 2017 v době výuky praktických 
předmětů POG a VYN a od 9. do 19. 5. 2017 každý den od 8.15 do 16.00 hodin.

• Realizace bude probíhat formou samostatné práce a formou konzultací s jednotlivými vyučujícími  
v době uvedené výše. 

• Účast studentů na všech konzultacích po celou dobu výuky je povinná.
• Předpokladem úspěšné realizace praktické maturitní práce je včasné odevzdání všech požadovaných 

materiálů o to nejpozději do 19. 5. 2017.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

V Liberci 1. 3. 2017

–

STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V LIBERCI, s. r. o.

–

Sladovnická 309, 463 11  Liberec 30
485 163 649, 482 750 679, 724 027 720
sus@suslbc.cz, www.suslbc.cz
IČ: 25019660



Studijní obor

Grafický design
Vyučující

Mgr. Jiří Zenkl a MgA. Sam Mikolášek

Téma 2

jednotný vizuální styl
Námět

Botanická zahrada Liberec

Zadání

student vytvoří soubor zadaných grafických úloh v jednotném vizuálním stylu
Termíny

Předání protokolu zadání praktických maturitních prací: 1. 3. 2017
Zahájení praktické maturitní zkoušky: 6. 3. 2017

Pokyny pro řešení

• Student důkladně nastuduje konkretní zadání, seznámí se s reáliemi své práce a ve skicách, nejprve 
rukopisných a následně digitálně, začne vytvářet varianty koncepčního řešení zadaného úkolu.

• V první fázi (do 27. 4. 2017) student realizuje skicovní materiál, v němž v minimálně ve třech verzích 
navrhuje své výtvarné řešení zadaného úkolu.

• Dne 28. 4. 2017 před komisí odborných pedagogů a vedení školy předloží adjustovaný skicovní materiál 
dokumentující vývoj práce a to:

– 3 varianty značky Botanická zahrada Liberec (vždy černobílé a barevné řešení, v různém měřítku)
– 3 varianty uplatnění značky v rámci firemní identity (karta zaměstnance, vstupenka, merkantil)
– 3 varianty řešení orientačního systému
– 3 varianty grafického řešení designu vozového parku
– 3 varianty návrhu jednoho reklamního předmětu
• Ve druhé fázi student pokračuje v řešení vybrané varianty a realizuje definitivní podobu těchto a dalších 

zadaných úloh v předepsaných formátech a požadovaných technických specifikacích

Požadované výstupy praktické maturitní zkoušky

19. 5. 2017 student předá:
A) grafický manuál značky Botanická zahrada Liberec
B) merkantilní tiskoviny Botanické zahrady Liberec (vizitka, dopisní a hlavičkový papír,  

obálka DL, vstupenka, visačka a karta zaměstnance)
C) informační skládanku formátu DL
D) grafické řešení designu polepu jednoho vozu Botanické zahrady Liberec
E) návrh titulní a jedné podstrany webové prezentace Botanické zahrady Liberec
F) návrh kolekce tří reklamních předmětů (např. čepice, triko či taška...)

ZADÁNÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY
pro školní rok 2016–2017



G) grafické řešení orientačního systému (směrový ukazatel, plán Botanické zahrady Liberec, označení budov 
a infografika jednotlivých expozic)

H) písemnou obhajobu práce – ta bude mj. obsahovat seznámení s tématem, popis tvůrčího a pracovního 
postupu, obrazovou přílohu a časový harmonogram práce (bude hodnocena obsahová, jazyková 
a výtvarná úroveň obhajoby)

+ kompletní skicovní materiál všech variantních řešení
– pro ústní obhajobu adjustuje vybrané práce na formát 600 × 800 mm
– dále předá na CD kompletní tiskové podklady všech prací – zdrojový dokument (*.indd – zabalený 

s typografií, scany, atd.), tiskové pdf se vším, co k tiskovým souborům náleží

Kritéria hodnocení

1. návrhová část – originalita řešení, kreativní přístup k tématu, variabilita pojetí
2. realizační část – zvládnutí formálních postupů ve vztahu k obsahu, naplnění předepsaných technických  

a technologických požadavků, kvalita prezentace a adjustace
3. obhajoba – přesvědčivost ústního projevu (věcnost, logika interpretace a popisu), schopnost 

argumentace na dotazy, kvalita formálního a obsahového řešení textové zprávy

Realizace praktické maturitní práce

• Realizace praktické maturitní zkoušky bude probíhat od 6. 3. do 28. 4. 2017 v době výuky praktických 
předmětů POG a VYN a od 9. do 19. 5. 2017 každý den od 8.15 do 16.00 hodin.

• Realizace bude probíhat formou samostatné práce a formou konzultací s jednotlivými vyučujícími  
v době uvedené výše. 

• Účast studentů na všech konzultacích po celou dobu výuky je povinná.
• Předpokladem úspěšné realizace praktické maturitní práce je včasné odevzdání všech požadovaných 

materiálů o to nejpozději do 19. 5. 2017.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

V Liberci 1. 3. 2017

–

STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V LIBERCI, s. r. o.

–

Sladovnická 309, 463 11  Liberec 30
485 163 649, 482 750 679, 724 027 720
sus@suslbc.cz, www.suslbc.cz
IČ: 25019660



Studijní obor

Grafický design
Vyučující

Mgr. Jiří Zenkl a MgA. Sam Mikolášek

Téma 3

design/redesign
Námět

Stolní společenská hra

Zadání

student vytvoří soubor zadaných grafických úloh v jednotném vizuálním stylu
Termíny

Předání protokolu zadání praktických maturitních prací: 1. 3. 2017
Zahájení praktické maturitní zkoušky: 6. 3. 2017

Pokyny pro řešení

• Student důkladně nastuduje konkretní zadání, seznámí se s reáliemi své práce a ve skicách, nejprve 
rukopisných a následně digitálně, začne vytvářet varianty koncepčního řešení zadaného úkolu.

• V první fázi (do 27. 4. 2017) student realizuje skicovní materiál, v němž v minimálně ve třech verzích 
navrhuje své výtvarné řešení zadaného úkolu.

• Dne 28. 4. 2017 před komisí odborných pedagogů a vedení školy předloží adjustovaný skicovní materiál 
dokumentující vývoj práce a to:

– 3 varianty značky zvolené hry (vždy černobílé a barevné řešení, v různém měřítku)
– 3 varianty grafického řešení herního principu (plán/karty/figurky…)
– 3 varianty řešení obalu hry
– 3 varianty grafického řešení pravidel hry
– 3 varianty plakátu propagujícího konkrétní hru
• Ve druhé fázi student pokračuje v řešení vybrané varianty a realizuje definitivní podobu těchto a dalších 

zadaných úloh v předepsaných formátech a požadovaných technických specifikacích

Požadované výstupy praktické maturitní zkoušky

19. 5. 2017 student předá:
A) samostatně adjustovanou finální variantu značky (černobílé a barevné řešení, v měřítku 15 a 3 cm)
B) samostatně adjustované grafické řešení herního principu zvolené hry
C) kompletní funkční maketu hry v měřítku 1:1 (obal, hra, figurky, návod…)
D) návrh kolekce tří reklamních předmětů (např. čepice, triko či taška...)
E) propagační plakát 600 × 800 mm

ZADÁNÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY
pro školní rok 2016–2017



H) písemnou obhajobu práce – ta bude mj. obsahovat seznámení s tématem, popis tvůrčího a pracovního 
postupu, obrazovou přílohu a časový harmonogram práce (bude hodnocena obsahová, jazyková 
a výtvarná úroveň obhajoby)

+ kompletní skicovní materiál všech variantních řešení
– pro ústní obhajobu adjustuje vybrané práce na formát 600 × 800 mm
– dále předá na CD kompletní tiskové podklady všech prací – zdrojový dokument (*.indd – zabalený 

s typografií, scany, atd.), tiskové pdf se vším, co k tiskovým souborům náleží

Kritéria hodnocení

1. návrhová část – originalita řešení, kreativní přístup k tématu, variabilita pojetí
2. realizační část – zvládnutí formálních postupů ve vztahu k obsahu, naplnění předepsaných technických  

a technologických požadavků, kvalita prezentace a adjustace
3. obhajoba – přesvědčivost ústního projevu (věcnost, logika interpretace a popisu), schopnost 

argumentace na dotazy, kvalita formálního a obsahového řešení textové zprávy

Realizace praktické maturitní práce

• Realizace praktické maturitní zkoušky bude probíhat od 6. 3. do 28. 4. 2017 v době výuky praktických 
předmětů POG a VYN a od 9. do 19. 5. 2017 každý den od 8.15 do 16.00 hodin.

• Realizace bude probíhat formou samostatné práce a formou konzultací s jednotlivými vyučujícími  
v době uvedené výše. 

• Účast studentů na všech konzultacích po celou dobu výuky je povinná.
• Předpokladem úspěšné realizace praktické maturitní práce je včasné odevzdání všech požadovaných 

materiálů o to nejpozději do 19. 5. 2017.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

V Liberci 1. 3. 2017

–

STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V LIBERCI, s. r. o.

–

Sladovnická 309, 463 11  Liberec 30
485 163 649, 482 750 679, 724 027 720
sus@suslbc.cz, www.suslbc.cz
IČ: 25019660



ZADÁNÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY
pro školní rok 2016–2017

Studijní obor

Grafický design
Vyučující

Mgr. Jiří Zenkl a MgA. Sam Mikolášek

Téma 4

Reklamní kampaň
Námět

Zažít měso jinak Liberec 2017

Zadání

Student vytvoří soubor zadaných grafických úloh viz níže
Termíny

Předání protokolu zadání praktických maturitních prací: 1. 3. 2017
Zahájení praktické maturitní zkoušky: 6. 3. 2017

Pokyny pro řešení

• Student důkladně nastuduje konkretní zadání, seznámí se s reáliemi své práce a ve skicách, nejprve 
rukopisných a následně digitálně, začne vytvářet varianty koncepčního řešení zadaného úkolu.

• V první fázi (do 27. 4. 2017) student realizuje skicovní materiál, v němž minimálně ve třech verzích 
navrhuje své výtvarné řešení zadaného úkolu.

• Dne 28. 4. 2017 před komisí odborných pedagogů a vedení školy předloží adjustovaný skicovní materiál 
dokumentující vývoj práce a to:

– 3 varianty značky Zažít město jinak Liberec 2017 (dále jen ZMJL 2017)
– 3 varianty Euro billboardu zvoucího na slavnosti – ZMJL 2017
– 3 varianty plakátu zvoucího na slavnosti – ZMJL 2017
– 3 varianty citylightu s programem ZMJL 2017
– 3 varianty programu ZMJL 2017 (skládačka/brožura)
– 3 varianty reklamních předmětů (např. čepice, triko či taška...)
• Ve druhé fázi student pokračuje v řešení vybrané varianty

Požadované výstupy praktické maturitní zkoušky

19. 5. 2017 student předá:
A) samostatně adjustovanou finální variantu značky (černobílé a barevné řešení, v měřítku 15 a 3 cm)
B) komplexně zpracovanou vizuální identitu Zažít město jinak Liberec 2017  

(samostatně adjustované billboard, plakát, citylight s programem, tři reklamní předměty  
návrh titulní a jedné podstrany webové prezentace ZMJL 2017)

C) maketu programu ZMJL 2017 v měřítku 1:1



D) písemnou obhajobu práce – ta bude mj. obsahovat seznámení s tématem, popis tvůrčího a pracovního 
postupu, obrazovou přílohu a časový harmonogram práce (bude hodnocena obsahová, jazyková 
a výtvarná úroveň obhajoby)

+ kompletní skicovní materiál všech variantních řešení
– pro ústní obhajobu adjustuje vybrané práce na formát 600 × 800 mm
– dále předá na CD kompletní tiskové podklady všech prací – zdrojový dokument (*.indd – zabalený 

s typografií, scany, atd.), tiskové pdf se vším, co k tiskovým souborům náleží

Kritéria hodnocení

1. Návrhová část – originalita řešení, kreativní přístup k tématu, variabilita pojetí
2. Realizační část – zvládnutí formálních postupů ve vztahu k obsahu, naplnění předepsaných technických  

a technologických požadavků, kvalita prezentace a adjustace
3. Obhajoba – přesvědčivost ústního projevu (věcnost, logika interpretace a popisu), schopnost 

argumentace na dotazy, kvalita formálního a obsahového řešení textové zprávy

Realizace praktické maturitní práce

• Realizace praktické maturitní zkoušky bude probíhat od 7. 3. do 28. 4. 2017 v době výuky praktických 
předmětů POG a VYN a od 9. do 19. 5. 2017 každý den od 8.15 do 16.00 hodin.

• Realizace bude probíhat formou samostatné práce a formou konzultací s jednotlivými vyučujícími  
v době uvedené výše. 

• Účast studentů na všech konzultacích po celou dobu výuky je povinná.
• Předpokladem úspěšné realizace praktické maturitní práce je včasné odevzdání všech požadovaných 

materiálů o to nejpozději do 19. 5. 2017.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

V Liberci 1. 3. 2017

–

STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V LIBERCI, s. r. o.

–

Sladovnická 309, 463 11  Liberec 30
485 163 649, 482 750 679, 724 027 720
sus@suslbc.cz, www.suslbc.cz
IČ: 25019660


