
 

 

PROFILOVÁ ZKOUŠKA ZE SPECIALIZACE VÝTVARNÉ VÝCHOVY PL 

 ŠK. ROK 2021/2022 

Profilová zkouška z výtvarné výchovy se skládá ze dvou částí. Z obhajoby maturitní práce a 

z ústního ověřování vědomostí. 

OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE 

Obsahem maturitní práce je: 

Výtvarné dílo, na kterém student pracuje v posledním ročníku studia. 

● Zadání praktické části maturitní zkoušky proběhne v září 2021 v rámci výuky 
Specializace výtvarná výchova.  

● Výtvarné dílo student průběžně konzultuje (dle povinného počtu konzultací s 
pedagogem a dalšími konzultanty) a foto-dokumentuje.  

● Prezentace výtvarného díla, je např. formou powerpointové prezentace, videa 
apod., kde student představuje svoji práci, postup, popis výtvarné techniky, 
fotodokumentaci. Tuto prezentaci student odevzdá nejpozději dva týdny před dnem 
konání obhajoby maturitní práce.  

● Výtvarná práce je v průběhu maturit vystavena v prostorách školy. 
 

Obhajoba maturitní práce 10 bodů (100% = 10 bodů) 

BODY ZNÁMKA 

10 - 9 bodů výborně 

8,5 – 7,5 bodů chvalitebně 

7 – 6 bodů dobře 

5,5 – 4 body dostatečně 

méně než 4 body nedostatečně 

 

ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Obsahem ústní zkoušky jsou znalosti z oblasti teorie výtvarné výchovy, dějin umění (viz 20 
maturitních okruhů s dílčími podotázkami). 

Délka ústní části je stanovena: 15 minut příprava, 15 minut maturitní výkon. 

Hodnocené oblasti:  

• Orientace v teorii a historii výtvarného umění. 

• Zpracování informací z oblasti výtvarné kultury. 

• Základní poznatky o rozboru uměleckého díla z hlediska jeho historického zařazení, 
vztahu formy a obsahu. 

 



Ústní zkouška 20 bodů (100% = 20 bodů) 

BODY ZNÁMKA 

20 – 17,5 bodů výborně 

17 – 14,5 bodů chvalitebně 

14 – 11,5 bodů dobře 

11 – 8 bodů dostatečně 

méně než 8 bodů nedostatečně 

 

OBECNÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY SpVv  

Výsledné hodnocení zkoušky (max. 30 bodů): 

 BODY ZNÁMKA 

30 – 26,5 bodů výborně 

26 – 22 bodů chvalitebně 

21,5 – 16,5 bodů dobře 

16 – 12,5 bodů dostatečně 

12 – 0 bodů nedostatečně 

 

Stupně hodnocení (vztahuje se ke každé části ústní zkoušky): 

• výborný – samostatný výkon obsahující všechny uvedené oblasti; 

• chvalitebný – samostatný výkon s drobným zaváháním a mírnou dopomocí; 

• dobrý – výkon s většinou vědomostí, ale chybami, které si student alespoň částečně 
uvědomí, nebo opraví; 

• dostatečný – výkon s dopomocí, alespoň částečné vědomosti; 

• nedostatečný – výkon bez vědomostí, pomoc zkoušejícího nedokáže využít, 
orientace v problematice mizivá 

 
Výchozí motivy pro maturitní práci PL4 SpVv 2021/2022 

 1. Cesta/hledání 

2. Tajemství/záhada 

3. Rozmanitost/různorodost 

4. Klíč/prozření 

5. Pokušení/touha 

6. Odlišnost/jinakost 

7. Lehkost 

8. Rodina/sociální skupina 

9. Emoce  

10. Síla 

11. Kouzlo 

12. Stavba/architektura 

13. Svoboda 

14. Sen /Fantazie 

15. Počátek 

  

11. září 2021                         Mgr. et Mgr. Jana Šprtová 


