Profilová maturitní zkouška z výtvarné výchovy / 2021 – 2022
-

Skládá se ze tří částí:
Písemná zkouška (hranice úspěšnosti je stanovena na min 60%)
Ústní zkouška
Maturitní práce – Teoretická část + praktická část + obhajoba = výsledná známka
pro tuto část vznikne aritmetickým průměrem obou částí a obhajoby.
Výsledná známka celé maturitní zkoušky vznikne aritmetickým zprůměrováním tří
známek z těchto celků.

Písemná práce
- Písemná práce je faktografický test
- Student by měl:
- prokázat znalost a orientaci v historických dějinných obdobích – uměleckých slozích
a směrech.
- na základě obrazových ukázek být schopen rozpoznat, odlišit a popsat specifika
každého období a správně každé dílo popsat.
- prostřednictvím komparativní metody nalézt společné znaky a naopak odlišnosti
zobrazených výtvarných děl.
- prokázat orientaci ve znakových systémech současnosti a minulosti a být schopen je
v určitém kontextu správně použít.
- Termín: duben 2022

Ústní zkouška
- Ústní zkouška nad pracovními listy s reprodukcemi uměleckých děl vybraných dle
maturitních témat.
- Student by měl:
- prostřednictvím pracovních listů – obsahující obrazové ukázky doplněné názvem
a datem vzniku díla – správně odpovědět na vylosovanou maturitní otázku
- na zobrazených výtvarných dílech popsat problematiku otázky.

Maturitní práce
- Maturitní práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické
- Praktická část maturitní práce může být vytvořena libovolnými výtvarnými prostředky
(malba, kresba, grafika, plastika, video, performance, happening, multimédia,
kombinované techniky) a kvalita jejího zpracování by měla odpovídat času, který na
její vypracování studenti mají.
- Teoretická část – esej (obhajoba) o rozsahu cca 4 stran, by měla reflektovat úvahy
o praktické části a způsobech jejího zpracování. Obhajoba by také měla obsahovat
východiska ve formě inspirace z oblasti výtvarné kultury (a jiných oblastí – estetiky,
filozofie, literatury, filmu atd.), které ukotvují téma na výtvarně-historické platformě,
kterou si student samostatně dohledá.
- Maturitní práce je hodnocena vedoucím práce a nezávislým oponentem, který píše
posudek, jenž je dodán členům maturitní komise a autorovi práce nejpozději 14 dní
před začátkem maturity.

-

Text obhajoby je vyhotoven ve 2 exemplářích (pro vedoucího práce a oponenta).
Odevzdání maturitní práce do 15. 4. 2022

Časové rozvržení během ústní maturitní zkoušky
- Ústní zkouška 15min
- Obhajoba maturitní práce 15min

