
MATURITNÍ OKRUHY  
předmět Anglický jazyk  

obor Design a nová média 

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 jeden člověk ze světa umění/designu apod.)  
5. Grafika a digitální grafika (umělecká grafika; užitá grafika; 2D a 3D software; 

dějiny a osobnosti)  
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. Vybavením dílny, bezpečnost práce, postup při opracování materiálů  
11. Studijní obor (město, předměty, budoucí plány – práce vs. stadium)  
12. Fotografie a fotografování (analog vs. digitál; clona a zoom; čas; ISO; makro; 

krajina; portrét)  
13. Natáčení (záběr-osa; střih; profese při přípravě; profese při natáčení; 

postprodukce) 
14. 3D prostor (Postup práce, prezentace, programy, využívání materiálů)  
15. Vektorová a rastrová grafika (programy pro práci s grafikou)  
16. Billboard, plakát, vizitka, reklama  
17. Street art, kaligrafie, komiks, osobnosti, vývoj (vývoj street artu jako jednoho 

z trendů GD; uvést představitele – životopis, dílo, odkaz, výstavy; situace ve světě, 
- Banksy; situace v ČR – Vladimír 518, Pasta Oner…)  

18. Životní styl umělce/scénografa/grafického designéra atd. (volnočasové aktivity, 
sporty, nakupování, cestování, zdraví)  

19. Programy pro práci s videem (Premiere, After Effect)  
20. Corporate identity, design manuál (co to je vizuální identita, k čemu slouží, proč 

se používá…; historie CI (kdo měl první corporate ve světě a v ČR?); co je to logo, 
logotyp, firemní značka, členění logotypů…; vlastnosti dobrého loga; prvky CI; co 
obsahuje design manuál)  

 

 

 

 

 



MATURITNÍ OKRUHY  
předmět Anglický jazyk  

obor Multimediální tvorba 

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 jeden člověk ze světa umění/designu apod.)  
5. Grafika a digitální grafika (umělecká grafika; užitá grafika; 2D a 3D software; 

dějiny a osobnosti) 
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. Průběh zakázky, grafická agentura (jak probíhá práce na návrhu od jeho zadání, 

kreativní brief, koncept, korektury, výstupy, rozdělení funkcí v grafické agentuře, 
rozdíl mezi grafickou agenturou a studiem, příklady známých agentur a studií) 

11. Studijní obor (město, předměty, budoucí plány – práce vs. stadium)  
12. Fotografie a fotografování (analog vs. digitál; clona a zoom; čas; ISO; makro; 

krajina; portrét) 
13. Natáčení (záběr-osa; střih; profese při přípravě; profese při natáčení; 

postprodukce)  
14. 3D prostor  
15. Vektorová a rastrová grafika (programy pro práci s grafikou) 
16. Street art, kaligrafie, komiks, osobnosti, vývoj (vývoj street artu jako jednoho 

z trendů GD; uvést představitele – životopis, dílo, odkaz, výstavy; situace ve světě, 
- Banksy; situace v ČR – Vladimír 518, Pasta Oner…) 

17. Billboard, plakát, vizitka, reklama 
18. Corporate identity, design manuál (co to je vizuální identita, k čemu slouží, proč 

se používá…; historie CI (kdo měl první corporate ve světě a v ČR?); co je to logo, 
logotyp, firemní značka, členění logotypů…; vlastnosti dobrého loga; prvky CI; co 
obsahuje design manuál) 

19. Životní styl umělce/programátora/grafického designéra atd. (volnočasové 
aktivity, sporty, nakupování, cestování, zdraví) 

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

 

 



MATURITNÍ OKRUHY  
předmět Technologie produkce 

1. Papír - práce s papírem, druhy papíru, použití, tvorba modelů 
2. Textil, drapérie - rozdělení, použití 
3. Dějiny scénografie, divadelní výstavnictví - dějiny, autoři, použití 
4. Výstavnictví - dějiny, autoři, použití 
5. Sklo – typy, výroba, zpracování 
6. Kovy – typy, zpracování (kovář, svářeč...), obrábění 
7. Plasty - rozdělení, použití 
8. Dílna - nástroje a stroje, bezpečnost práce, normy, ekologie 
9. Dřevo - strom, získávání, sušení, ekologie, recyklace 
10. Dřevo - rozdělení podle druhů, jejich vlastnosti, použití 
11. Obrábění strojní/ruční  - truhlář, řezbář aj. 
12. Konstrukční a pohyblivé prvky 
13. Povrchová úprava - broušení, barvy 
14. Zdobné techniky 
15. Porcelán, keramika 
16. 16 . Beton, štuk, sádra a další stavební materiály 
17. 3D tisk, CNC 
18. Technická dokumentace 
19.  3D vizualizace 
20. Filmový architekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATURITNÍ OKRUHY  
předmět Programování multimediálních aplikací 

1. Historie programování 
2. Druhy programovacích jazyků a jejich srovnání 
3. Proměnné a jejich datové typy, pole, kolekce 
4. Cykly a jejich užití, příkazy skoku, návěští, podmínka IF (větvení úplné a neúplné) a 

SWITCH (select case), příklady 
5. Tvorba a vývoj počítačových her, srovnání s vývojem klasických aplikací 
6. Principy OOP (objektově orientovaného programování) 
7. Zásady psaní kódu, názvy proměnných, metod a zásady psaní komentářů (Java) 
8. Turingův test a možnost nahrazení člověka počítačem 
9. Zásady bezpečnosti na Internetu, sociální inženýrství 
10. Druhy licencí SW, komerční vs. open source 
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, životní cyklus SW 
14. Internet a duševní vlastnictví, rizika použití nelegálního SW 
15. Algoritmus a jeho vlastnosti, zápis algoritmu, posloupnost a množina, kompaktní a 

spojový seznam, fronta a zásobník, základní algoritmické konstrukce 
16. Principy tvorby desktopových aplikací a aplikací s příkazovým řádkem, specifika a 

rozdíly 
17. Principy vývoje aplikací pro mobilní zařízení (s OS Android), srovnání s vývojem 

ostatních typů aplikací 
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, pojmy frontend a backend, tenký klient 
23. Spojení programování a grafiky (design aplikací) 
24. OS, výčet, srovnání, užití – příklady z praxe 
25. Aktuální trendy v SW a HW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATURITNÍ OKRUHY  
předmět Marketing a marketingová komunikace 

 
 

1. Trh, tržní hospodářství a vývoj marketingu až k tzv. sociálnímu marketingu 
2. Globalizace společnosti a společenská odpovědnost marketingu 
3. Legislativní východiska pro podnikání v ČR - podnikatelský záměr 
4. Marketingová koncepce podnikového řízení se zaměřením na udržitelný rozvoj 
5. Marketingová informační soustava a marketingový výzkum 
6. Výzkum spotřebitele (model spotřebního chování, osobní a psychologické 

charakteristiky ovlivňující spotřební chování, proces nákupního rozhodování) 
7. Cílové trhy a jejich segmentace (proces segmentace trhu, základní kritéria 

segmentace trhu, základní strategie pokrytí trhu) 
8. Marketingové pojetí výrobku definice a klasifikace výrobku, ekologicky šetrný 

výrobek; vývoj a zavádění nových výrobků (šance, rizika, problémy, řízení a 
proces tvorby nového výrobku) 

9. Životní cyklus výrobku a výrobková politika (výrobní program, výrobní a 
obchodní sortiment, řízení vývoje sortimentu a základní výrobkové strategie, 
obchodně technické služby, politika záručních lhůt) 

10. Hlavní úkoly distribuce, distribuční kanály (pro spotřební trhy, pro průmyslové 
trhy, přímý prodej a přímý marketing, systémy distribuce, strategie výběru 
distribuční cesty), velkoobchod a maloobchod 

11. Význam ceny, stanovení úrovně cen a jejich diferenciace, ceny ekologicky 
šetrných výrobků (cenové cíle, omezující faktory, vztah mezi poptávkou, 
náklady a ziskem), metody tvorby cen 

12. Potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň 
13. Trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, cena 
14. Cíle a strategie marketingové komunikace, integrovaná marketingová 

komunikace 
15. Komunikační mix 
16. Firemní image a řízení značky 
17. Analýza propagačních příležitostí; propagace aktivit podnikatelského záměru 
18. Tvorba reklamy-teoretické rámce a typy reklamních triků, tvorba reklamy-

strategie sdělení a realizační rámec, výběr reklamních médií 
19. Realizace reklamní kampaně. 
20. Propagační nástroje marketingové komunikace 
21. Regulace reklamy 
22. Internetový marketing 
23. Trendy v marketingové komunikaci 21. století: Product Placement, Guerilla 

marketing, mobilní marketing, virální marketing, Word-of-Mouth a Buzz 
marketing 

24. Člověk a svět práce. Nejčastější formy podnikání. Podnikání nebo zaměstnání 
– porovnání - výhody a nevýhody. 

25. Podnikatelský plán - dílčí kroky 



MATURITNÍ OKRUHY  
předmět Fotografie 

 

1. Historie fotografie 
2. Fotografické žánry (portrétní fotografie, pouliční "street" fotografie) 
3. Fotografické žánry (aktová fotografie, glamour fotografie) 
4. Fotografické žánry (fashion fotografie) 
5. Fotografické žánry (produktová a reklamní fotografie) 
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, vady) 
12. Typy objektivů dle ohniskové vzdálenosti a jejich praktické využití 
13. Systémový blesk a jeho praktické využití 
14. Vybavení fotografického ateliéru (obecně + fotografická pozadí) 
15. Vybavení fotografického ateliéru (světelná technika – zábleskové světlo) 
16. Vybavení fotografického ateliéru (světelná technika – trvalé světlo) 
17. Hloubka ostrosti + kompozice + perspektiva 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 - portrét 
22. Bitmapa + Barevné prostory/modely 
23. Formáty grafických souborů (RAW, TIFF, JPEG...) a jejich praktické využití 
24. Postprodukce ve fotografii 
25. Digitální fotografický tisk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATURITNÍ OKRUHY  
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  
předmět Animace 

 

1. Popiš pracovní postup tvorby animovaného filmu od námětu k finálnímu filmu 
2. Počítačová animace současnosti, vysvětli rozdíl mezi 2D a 3D a příklady software pro 

animaci. (vysvětli) 
3.  Časová osa v animaci a klíčování pohybu. Grafický editor a funkce bézierových křivek 

při změně rychlosti, rotace a velikosti. (vysvětli) 
4. Walt Disney (život, dílo a přínos kinematografii) 
5. Rozdělení animace 
6. Použití světel ve scéně, druhy světel a použití. Nastavení výsledného renderu 3D 

animace. (popiš parametry) 
7. Vizuální efekty v postprodukci animovaného filmu, uveď příklady. Popiš k čemu se 

používají particly. 
8.  Hermína Týrlová (dílo a přínos kinematografii) 
9. Velikosti používaných videí, frame-rate, formáty + kodeky videí (popiš a vysvětli) 
10. Karel Zeman (dílo a přínos kinematografii)  
11. Postprodukce (vysvětli) 
12. Jiří Trnka (dílo a přínos kinematografii) 
13. Závěrečný střih, vrstvy a funkce alpha kanálu, barvy, ozvučení a nastavení exportu 

filmu. 
14. 3D model, mapy, textury a materiály, Vysvětli tyto pojmy. 
15. Lipsync- příprava obličejových výrazů. Vysvětli postupy a rozdíly pro 2D a 3D animaci. 
16. Radek Pilař (dílo a přínos kinematografii) 
17.  Námět, literární předloha, literární scénář, technický scénář, storyboard, synopse - 

popiš a vysvětli) 
18. Z čeho se skládá 3D model charakteru určený pro animaci. Vysvětli od sítě po 

animační kostru. 
19. Filmová terminologie, filmové značky a zkratky (vysvětli) 
20. Velikosti záběrů a storyboard, (vyjmenuj a vysvětli) 
21. 3D animace, Studio Pixar  
22.  Klíčování pozadí, matte-painting, treck kamery, stabilizování, maskování (vysvětli a 

ukaž na příkladu) 
23. Znělka, jingl, TV lišta, předěl, sponzorský vzkaz,.. (vysvětli a ukaž na příkladu) 
24. Zdeněk Miler (dílo a přínos kinematografii) 
25.  Animační kostra, skin- přichycení sítě na kostru a lipsync- příprava obličejových 

výrazů. Morphing. Vysvětli postupy a použití. 

 



MATURITNÍ OKRUHY  
předmět 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, hiarchie 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. hiearchie 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATURITNÍ OKRUHY  
předmět 2D grafika 

 
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  

 


