
MATURITNÍ OKRUHY -  2D 

1) Historie GD (od pravěku do počátku 20. stol.) 

2) Dějiny moderního GD do nástupu digitálních technologií (počátek 20. stol až 80. léta 

20. stol.) 

3) Dějiny moderního GD od 80. let 20. stol. po současnost 

4) Trendy v GD 

5) Vektor vs. bitmapa, typy souborů v GD 

6) Písmo - historie, názvosloví, druhy 

7) Typografické dílny u nás a ve světě, osobnosti 

8) Barvy, barevná hloubka, barevné modely 

9) Principy designu pro tiskoviny 

10)  Předtisková příprava, tiskové techniky 

11)  Webdesign a tvorba webových stránek 

12)  Corporate identity, design manuál 

13)  Ilustrace, komiks a street art 

14)  Motion-design, animace, interaktivní grafika v GD 

15)  Fotografie v reklamě a GD 

16)  Signmaking 

17)  Autorský zákon, licence 

18)  Proces realizace zakázky 

19)  České osobnosti GD 

20)  Světové osobnosti GD 

21)  Studio Najbrt, studio Dumbar 

22)  Ladislav Sutnar a jeho přínos 

23)  Stefan Sagmeister 

24)  Neville Brody a David Carson 

25)  Vizuální komunikace a vizuální gramotnost 

 

 

 



MATURITNÍ OKRUHY - ANIMACE 
 
1. Popiš pracovní postup tvorby animovaného filmu od námětu k finálnímu filmu 
2. Georges Méliès (život, dílo a přínos kinematografii) 
3. Dramatická křivka (vysvětli a ukaž na příkladu) 
4. Walt Disney (život, dílo a přínos kinematografii) 
5. Rozdělení animace 
6. Norman McLaren (život, dílo a přínos kinematografii) 
7. Pixilace (popiš a vysvětli, uveď 3 představitele a 3 filmy) 
8. Hermína Týrlová (život, dílo a přínos kinematografii, pokračovatelé) 
9. Velikosti používaných videí, frame-rate, formáty + kodeky videí (popiš a vysvětli) a 
velikosti záběrů, storyboar, filmová terminologie, filmové značky a zkratky (vysvětli a ukaž na 
příkladu) 
10. Karel Zeman (život, dílo a přínos kinematografii) 
11. Postprodukce (vysvětli) 
12. Jiří Trnka (život, dílo a přínos kinematografii, pokračovatelé) 
13. Loutková animace (popiš a vysvětli, uveď 3 představitelé a 3 filmy) 
14. Břetislav Pojar (život, dílo a přínos kinematografii) 
15. Animace poloplastu (popiš a vysvětli, uveď 3 představitele a 3 filmy) 
16. Jan Švankmajer (život, dílo a přínos kinematografii, pokračovatelé) 
17. Námět, literární předloha, literární scénář, technický scénář, storyboard, synopse 
(popiš a vysvětli) 
18. Jurij Borisovič Norštejn, Alexandr Petrov (život, dílo a přínos kinematografii) 
19. Kreslená animace (popiš a vysvětli, uveď 3 představitele a 3 filmy) 
20. 3D animace (postup, technika, stručná historie), Studio Pixar, Laika a jiné. 
21. Klíčování pozadí, matte-painting, treck, stabilizování, defocus, maskování (vysvětli a 
ukaž na příkladu) 
22. Znělka, jingl, TV lišta, předěl, sponzorský vzkaz,.. (vysvětli a ukaž na příkladu). 
Současné směry v animaci (motion-grafika, edukativni animace, stree-art animation,...) 
23. Výtvarnici českého animovaného filmu (Trnka, Miler, Pilař, Smetana, Born, Šalamoun, 
Poš, Švankmajer a jiní) 
24. Česká studia animovaného filmu a české a světové festivaly animovaného filmu. Vaše 
orientace v současném „animovaném světě“ (jaký film jste naposledy viděl, co se připravuje 
v ČR nebo ve světě, Vaše vize budoucího vývoje animace). 
 

 

 

 

 



MATURITNÍ OKRUHY Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

1. Teorie barev (pigmentové x světelné barvy; RGB x CMYK)  
2. Kresba a malba (historie; materiály a techniky; základní motivy a kompozice) 
3. Modelování (reliéf, socha, objekt; materiály; hlavní směry a představitelé)  
4. Lidé, kteří mě ovlivnili (alespoň jedna osobnost ze světa umění/designu etc.) 
5. Digitální grafika (umělecká grafika; užitá grafika; 2D a 3D software)  
6. Dějiny fotografie (vznik a vývoj; technika; hlavní osobnosti a dílo)  
7. Dějiny filmu (vznik a vývoj; technika; hlavní osobnosti a dílo)  
8. Design (dějiny designu; osobnosti u nás a ve světě)  
9. Animovaný film (dějiny a vývoj; osobnosti a dílo) 
10. Videoart (dějiny; současné umění a představitelé)   
11. Obor, který studuji (místo, předměty, budoucí plány, práce vs. studium) 
12. Fotografie a fotografování (analog digital; clona a zoom; čas; iso; makro; krajina; 

portrét)  
13. Natáčení (záběr-osa; střih; profese při přípravě; profese při natáčení; postprodukce)  
14. 3D prostor  
15. Programy pro práci s grafikou  
16. Vektorová a rastrová grafika 
17. Billboard, plakát, vizitka, reklama  
18. Kompresní formáty 
19. Životní styl umělce/programátora/grafika/designéra etc. (Volnočasové aktivity, sporty, 

nakupování, cestování, zdraví) 
20. Programy pro práci s videem (Premiere, After Effect) 

 

 

 

 

 

 

 



MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚT AUDIOVIZE 

 

1. Počátky kinematografie a její rozvoj 
2. Němý film 
3. Zvukový film 
4. Analogový film - video 
5. Digitální video               
6. Světlo a jeho vliv na práci s kamerou 
7. Základy svícení 
8. Audiovizuální technika 
9. Videokamera   
10. Software pro zpracování audiovizuálního záznamu 
11. Literární scénář 
12. Technický scénář 
13. Fáze tvorby audiovizuálního díla 
14. Filmová řeč 
15. Zvuk 1 – teorie zvuku 
16. Zvuk 2 – technologie zpracování zvuku 
17. Střihová skladba a druhy střihové skladby 
18. Pravidla střihové skladby 
19. Moderní formáty a nosiče dat 
20. Postprodukce 
21. Autorské právo v audiovizuální tvorbě 
22. Filmové profese 
23. Dokument, reportáž 
24. Videoklip, TV spot 
25. Administrativa audiovizuální zakázky 

 

 

 

 

 



MATURITNÍ OKRUHY - FOTOGRAFIE 

1. Historie fotografie 
2. Fotografické žánry (portrétní fotografie, pouliční "street" fotografie) 
3. Fotografické žánry (aktová fotografie, glamour fotografie) 
4. Fotografické žánry (reklamní fotografie, fashion fotografie) 
5. Fotografické žánry (produktová fotografie, fotografická reprodukce) 
6. Fotografické žánry (reportážní fotografie, svatební fotografie) 
7. Fotografické žánry (krajinářská fotografie, makrofotografie, wildlife fotografie) 
8. Specifika klasické (analogové) fotografie 
9. Digitální fotografie (princip, typy digitálních fotoaparátů) 
10. Digitální jednooké zrcadlovky (dělení, součásti, využití apod.) 
11. Objektivy (jejich značení, základní rozdělení, vnitřní složení, příslušenství) 
12. Typy objektivů dle ohniskové vzdálenosti a jejich praktické využití 
13. Systémový blesk a jeho praktické využití 
14. Vybavení fotografického ateliéru (fotografická pozadí) 
15. Vybavení fotografického ateliéru (světelná technika – měkké světlo) 
16. Vybavení fotografického ateliéru (světelná technika – tvrdé světlo) 
17. Hloubka ostrosti + kompozice a jejich praktické využití 
18. Expozice (Čas, Clona, ISO) a její praktické využití  
19. Ovládání fotoaparátu (ostření, WB, QUAL, sekvenční snímání apod.)  
20. Fotografování v exteriéru (práce se světlem, protisvětlo apod.) 
21. Fotografování v ateliéru (bílé/barevné/černé/šedé pozadí + produktová) 
22. Bitmapa + Barevné prostory/modely 
23. Formáty grafických souborů (RAW, TIFF, JPEG) a jejich praktické využití 
24. Postprodukce ve fotografii 
25. Digitální fotografický tisk 
 
 
Oblasti tematických okruhů: 
1-7 Fotografická teorie 
8-16 Fotografická výbava 
17-21 Fotografická praxe 
22-25 Zpracování fotografií 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATURITNÍ OKRUHY - PROGRAMOVÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍCH APLIKACÍ 

1. Historie programování 
2. Druhy programovacích jazyků a jejich srovnání 
3. Proměnné a jejich typy, pole, kolekce 
4. Cykly a jejich užití, příkazy skoku, návěští 
5. Podmínka IF (větvení úplné a neúplné) a SWITCH (select case), příklady 
6. Principy OOP (objektově orientovaného programování) 
7. Zásady psaní kódu, názvů proměnných a komentářů (Java) 
8. Turingův test a možnost nahrazení člověka počítačem 
9. Zásady bezpečnosti na Internetu, sociální inženýrství 
10. Druhy licencí SW 
11. Základní principy objektového modelování s využitím jazyka UML 
12. Tvorba grafického uživatelského prostředí, komponenty, události (Java) 
13. Proces vývoje SW a role při vývoji SW 
14. Internet a duševní vlastnictví, rizika použití nelegálního SW 
15. Základy práce s aplikací MS Excel, tabulky, vzorce, tvorba a princip maker v MS Excel 
16. Principy tvorby desktopových aplikací a aplikací s příkazovým řádkem 
17. Principy vývoje aplikací pro mobilní zařízení (s OS Android) 
18. Sociální sítě, výčet, druhy, typy a interakce 
19. SW pro vzdálené ovládání počítače (druhy, licence, užití) 
20. Důležité osobnosti programovaní a informatiky 
21. Komprese (ztrátová, bezztrátová) a její užití 
22. Programování a vývoj webových aplikací 
23. Spojení programování a grafiky (design aplikací) 
24. OS, výčet, srovnání, užití – příklady z praxe 
25. Aktuální trendy v SW a HW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATURITNÍ OKRUHY - TVORBA A SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK 
 

1. Typy internetových stránek dle obsahu. 

2. Typy internetových stránek dle zařízení. Zásady tvorby. Responzivní design.  

3. Fáze vývoje webových stránek od zadání po hotový web. Práce na webu v týmu a 

gentuře. Specializace a role členů týmu podílících se na tvorbě webu. Zásady tvorby 

webu. 

4. Informační struktura webu. 

5. User experience. Definice, metodika, programy na tvorbu UX. Persony. Uživatelské 

scénáře. 

6. User interface. Definice, postup, programy na tvorbu UI. Kompozice webové stránky. 

Standardy. Moodboard. Prototyp.  

7. Kódování a vývoj webových stránek – programovací jazyky, statické vs. dynamické 

webové stránky. Zásady kódování. Standardy. Front-end, back-end. Optimalizace pro 

prohlížeče. 

8. Testování webu. Cíle. Metody. Fáze vývoje webu a testování. 

9. Vektorová a bitmapová grafika pro internet. Uplatnění, možnosti, programy, formáty 

10. Programy pro návrh a tvorbu webových stránek. 

11. Animace na webu. Animace, motion-design, tranzitní efekty. Technologie. XHTML, 

Flash a alternativy. 

12. Interaktivní design na webu a v mobilních aplikacích. 

13. Optimalizace webové stránky – z hlediska rychlosti, datové náročnosti, spotřeby 

energie a rychlosti. Komprese obrázků a videí, principy a formáty. Vliv z hlediska 

marketingu, zkušenosti uživatele a environmentu.  

14. Trendy a grafické styly ve webdesignu v současnosti i historii. 

15. Písmo a typografie na webu. Technologické a typografické možnosti. Formáty, 

kódování. 

16. HTML a kaskádové styly. 

17. Skriptovací jazyky, rozdíl mezi klientem a serverem. 

18. Základy databázových systémů. 

19. Provoz webových stránek. Správa a aktualizace. Webhosting a domény. 



20. Historie internetu. Vznik a rozšíření. Protokoly. Vyhledávače. Prohlížeče. Současnost. 

21. Historie a vývoj webdesignu. Programovací jazyky, využití webových stránek.  

22. Bezpečnost na internetu. Škodlivý software, viry a antiviry. Zásady chování na webu a 

zabezpečení webových stránek. 

23. Redakční systémy. Co je RS, jak funguje, instalace. Příklady RS. 

24. Webové stránky z hlediska marketingu. Marketingové vs. uživatelské cíle. SEO. Role a 

uplatnění webových stránek v marketingovém mixu. Uplatnění zásad jednotného 

vizuálního stylu. Optimalizace konverzního poměru. 

25. Web a společnost. Významné osobnosti (např. Nielsen, Krug, Král), studia a možnosti 

vzdělávání v oblasti tvorby webu (UX, UI, kódování). Profesní organizace a spolky 

(např. Asociace UX). Ceny a soutěže u nás a ve světě (Křišťálová lupa, Awwwards). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATURITNÍ OKRUHY – 3D GRAFIKA 

1 základní principy 3D SW, stavba a prvky scény, normály a vyhlazování 
2  způsob tvorby těles, základní a rozšířené možnosti, typy základních těles 
3 typy a užití světel při tvorbě 3D, stíny a typy algoritmů pro jejich vytváření 
4 typy a užití kamer při tvorbě 3D, parametry a efekty u kamer 
5 základy animace, klíčové body, typy kontrolérů, materiály a animace v nich 
6 odrazy, lesky a další parametry materiálů pro rendering, typy používaných algoritmů  
7 fyzikální simulace, základní prvky simulace, simulace a z ní vytvořené animace, hierarchie scény 
8 křivky, písmo a vektor ve 3D, import z 2D programů 
9  principy tvorby animovaných grafů, typy a jejich tvorba 

10 kostra a její využití při tvorbě ve 3D, propojení kostry s objektem 
11 využití kostry pro pohyb a tvorbu charakter animace, základní typy práce (klíčové body,  

režim stop a mixování reálných pohybů)  
12 particle efekty, síly, využití pro simulaci deště, sněhu, kouře 
13 pokročilé metody modelování, boolen operace s tělesy 
14 křivky v prostoru, pohyb po křivce, úpravy křivek  
15 efekty a prostředí, postprodukce - finalizace, práce s 3D v 2D prostředí 
16 modelování pro vizualizace, globální pokročilé osvětlení 
17  polygonové modelování, funkce pro optimalizaci 
18 tisk ve 3D a princip tvorby pro 3D tisk - formáty a nástroje  
19 práce s více modifikátory a s animací v nich, vrstvy v animaci 
20 pokročilé deformační techniky - ohýbání, free form deformace 
21 UV mapování - složené materiály, typy projekce 2D ve 3D  
22 pokročilá animace, typy kontrolérů - křivky - constrain -závislosti pohybů 
23 hierarchie scény graf - inverzní kinematika, připojení skinu - klouby 
24 spolupráce různých typů SW, rámcová představa o různých SW nástrojích a výstupech z nich 
25 oblasti užití 3D grafiky a vývoj 3D grafiky od počátků do současnosti 

 


