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Stanovení forem, termínů a témat  

profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 

82-41-M/07  Modelářství a návrhářství oděvů 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 

 

 

Forma:      ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

Termín:  jaro 2021, podzim 2021 

 

Témata: 

 

  1.  Holidays 

  2.  The Czech Republic, Prague 

  3.  Great Britain, London 

  4.  The USA, American cities 

  5.  Australia and New Zealand 

  6.  My family and housework 

  7.  Housing, my town or village 

  8.  Everyday life 

  9.   My school 

10.  Sport 

11.  Literature 

12.  Free time and entertainment 

13.  Travelling 

14.  Health and body care 

15.  Food and healthy diet 

16.  Shopping and services 

17.  Fashion and clothing 

18.  Jobs 

19.  Media 

20.  Holidays and festivals 

21. Environment 

22.  Weather and my favourite season 
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TECHNOLOGIE  A  KONSTRUKCE ODĚVŮ 
 

 

Forma:      ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

Termín:  jaro 2021, podzim 2021 

 

Témata: 

 

1. Oděvní techniky (technická příprava výroby, oddělovací proces, spojovací proces, 

tepelně tvarovací proces, dokončovací proces) 

2. Ruční šití a žehlení (technika ručního šití, ruční stehy, dírky a zapínadla) 

3. Strojové šití (strojové stehy, švy) 

4. Technologický postup hotovení součástek a částí oděvů (patky, lišty, neprostřižené a 

prostřižené kapsy) 

5. Technologický postup zhotovení dámské sukně 

6. Technologický postup zhotovení dámských kalhot 

7. Technologický postup zhotovení dámské halenky 

8. Technologický postup zhotovení dámských šatů 

9. Změny ve vypracování dámských halenek a dámských šatů 

10. Technologický postup zhotovení pánské vesty 

11. Technologický postup zhotovení dámského saka 

12. Změny ve vypracování pánského saka  

13. Technologický postup zhotovení dámského pláště 

14. Změny ve vypracování dámských sak a dámských plášťů 

15. Technické kreslení, společné prvky střihových konstrukcí – čáry, písmo, měřítka, 

kótování, formáty výkresů 

16. Zjišťování tělesných rozměrů – zásady zjišťování rozměrů, druhy rozměrů, popis 

měření jednotlivých měr 

17. Tělověda – základy anatomie, kostra, svalstvo, kůže  

18. Růstové období dětí – požadavky na odívání dětí, velikostní sortiment 

19. Základy konstrukcí, metodiky konstrukce, základní střihové pojmy 

20. Velikostní sortiment dámských a pánských oděvů, velikostní sortiment pletenin 

21. Obecné podmínky modelování oděvů pro horní i dolní část těla 

22. Konstrukce střihu dámské sukně, modelové úpravy, kolové sukně 

23. Konstrukce střihu pánské košile a rukávu ke košili, možnosti modelace a úprav 

24. Konstrukce střihu dámské halenky, rukávu a jejich modelace  

25. Konstrukce dětských oděvů – dětské šaty – modelace 

26. Konstrukce střihu dámských šatů – modelové úpravy 

27. Základní modelové úpravy dámských oděvů 

28. Konstrukce střihu dámského spodního prádla – kalhotky, korzet 

29. Konstrukce střihu dámských kalhot, modelové úpravy 

30. Konstrukce střihu dámského pláště – volný, polopřiléhavý a stanovení přídavků  

31. Modelové úpravy dámských plášťů, zdobné prvky plášťů a jejich konstrukce 

32. Konstrukce střihu pánské bundy a modelové úpravy 
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33. Konstrukce střihu dámského saka 

34. Polohování střihových součástí – obecné zásady 

35. Konstrukce střihu pánské vesty, modelové úpravy 

36. Konstrukce střihů z pletenin, vlastnosti pletenin, výpočty  

37. Stupňování střihů – teorie, praktická ukázka stupňování dámské sukně, kalhot  

38. Rukáv k saku a plášti 

39. Límce k dámským oděvům 

 

 

 

 

DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY 
 

 

 

Forma:      ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 
 

Termín:    jaro 2021, podzim 2021 
 

Témata: 

 

1. Úvod do DVK – Umění pravěku 

základní terminologie předmětu DVK · periodizace pravěkého umění · 

charakteristika náboženských představ, základů architektury, sochařství a malířství 

· etnické složení kontinentů · d. bronzová a železná 

2. Umění starověkých civilizací – kultura starověkého Egypta 

kulturně-historický vývoj a periodizace · náboženské představy · architektura, 

sochařství a malířství · přesah – působení na ostatní kultury 

3. Umění starověkých civilizací – kultura oblastí Mezopotámie a Kréty 

Kulturně-historický vývoj a periodizace · náboženské představy · architektura, 

sochařství a malířství · přesah – působení na ostatní kultury 

4. Umění starověkých civilizací – kultura antického Řecka 

Kulturně-historický vývoj a periodizace · náboženské představy · architektura, 

sochařství a malířství ·přesah – působení na ostatní kultury 

5. Umění starověkých civilizací – kultura antického Říma 

Kulturně-historický vývoj a periodizace · náboženské představy · architektura, 

sochařství a malířství ·přesah – působení na ostatní kultury 

6. Kultura a umění prosazující se od přelomu letopočtu po období raného 

středověku – kultura křesťanské antiky 

křesťanství vyvíjející se v prostoru římského impéria: periodizace · ikonografie · 

centra kulturního vývoje (Řím, Ravenna, Konstantinopol)  

7. Umění ve službách formující se feudální společnosti – předrománské umění 

Periodizace · formování národních států na troskách západořímské říše · 

Velkomoravský stát · Otónská kultura · Karolinská renesance, Karlovci a Kapetovci 

· architektura, sochařství, malířství  

8. Kultura evropské feudální společnosti v období 10.-12. století, románské umění 
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Feudální struktura společnosti · život ve středověkém městě · společensko-politický 

vývoj ve Francii, Anglii a českých zemích · svatá říše římská národa německého · 

architektura, sochařství a malířství v epoše románské 

9. Kultura evropského vrcholného středověku, gotické malířství, sochařství  

a architektura v Evropě 

Struktura společnosti vrcholného středověku (stoletá válka) · církevní schizma · 

hlavní znaky gotické architektury · náměty v sochařství a malířství · příklady 

10. Gotické umění v českých zemích, gotické malířství, sochařství a architektura 

Rozbor rané (Přemyslovci), vrcholné (Lucemburkové) a pozdní gotiky (Jagellonci) 

na základně společenské charakteristiky a opírající se vývoj v architektuře  

a městské urbanizaci · husitské války · náměty gotického malířství a sochařství · 

příklady 

11. Renesanční malířství v Itálii, Francii, sev. Evropě, Anglii, Španělsku a českých 

zemích  

Úvod do renesance (periodizace a obecný charakter doby)  

Hlavní představitelé renesančního malířství a rozbor jejich díla.  

12. Renesanční sochařství v Itálii, Francii a českých zemích 

Úvod do renesance (historický vývoj: Francie, Anglie, Španělsko, sev. Evropa, české 

země). Hlavní představitelé renesančního sochařství a rozbor jejich díla. 

13. Renesanční architektura v Itálii, Francii a českých zemích 

Úvod do renesance (společnost (racionalismus, humanismus, kalokaghatia) · 

Hlavní představitelé renesanční architektury a rozbor jejich díla 

14. Barokní malířství v Itálii, Francii, Nizozemí, Anglii a českých zemích 

Úvod do baroka (periodizace a obecný charakter doby) 

Hlavní představitelé barokního malířství a rozbor jejich díla 

15. Barokní sochařství v Itálii, Francii a českých zemích 

Úvod do baroka (historický vývoj: Itálie, Habsburská monarchie, Francie, Anglie) 

Hlavní představitelé barokního sochařství a rozbor jejich díla 

16. Barokní architektura v Itálii, Francii, Anglii a českých zemích 

Úvod do baroka (barokní společnost, rekatolizace, vznik akademie, dualismus) 

Hlavní představitelé barokní architektury a rozbor jejich díla 

17. Umění rokoka 

Rokoko v širším kontextu proměňující se společnosti, charakteristika slohu, hlavní 

znaky, resuscitace uměleckých námětů, hlavní představitelé v architektuře Francie 

a čes. zemí, malířství Francie a čes. zemí a sochařství Francie a čes. Zemí. 

18. Umění klasicismu – malířství ve Francii a českých zemích 

Úvod do klasicismu (periodizace, hlavní znaky, resuscitace antiky a renesance, 

náměty figurující v malířství a sochařství) · Hlavní představitelé malířství klasicismu 

a rozbor jejich díla 

19. Umění klasicismu – sochařství ve Francii a českých zemích 

Úvod do klasicismu (společnost klasicismu, monarchie versus republika, VFR  

a změna společenského klimatu) · Hlavní představitelé a rozbor jejich díla 

20. Umění klasicismu – architektura ve Francii, Spojených státech a českých zemích 
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Úvod do klasicismu (historický vývoj v Habsburské monarchii, Rusku a Spojených 

státech) · Hlavní představitelé architektury a rozbor jejich díla 

21. Umění romantismu, realismu a Generace národního divadla 

Umění se službě kulturních a politických požadavků, měnící se společnost 19 

století, individualismus versus společensky angažované umění · Hlavní znaky umění 

romantismu, realismu a GND, charakteristika významných děl architektury, 

malířství a sochařství a jejich rozbor 

22. Umění impresionismu, postimpresionismu a secese 

Úvod (charakteristika společnosti poslední třetiny 19 století a přelomu 19./20. 

století), hlavní náměty, tendence a symbolika objevující se v tvorbě impresionistů, 

postimpresionistů a umělců secese, hlavní představitelé a rozbor jejich díla 

23. Umění 20. století – počátky evropského a českého avantgardního umění let 1900-

1918 

Úvod (1. světová válka a její vliv na umělecký vývoj), charakteristika základních 

uměleckých tendencí (fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus) 

objevujících se v Evropě a čes. Zemích. Rozbor díla hlavních představitelů.  

24. Umění 20. století – evropské a české avantgardní umění v letech 1918-1945, 

počátky realismu 

Úvod (vývoj v Evropě ve 20. a 30. letech, 2. světová válka a její důsledky), 

charakteristika základních uměleckých tendencí (surrealismus, funkcionalismus, 

Bauhaus, sociální a socialistický realismus, Nová věcnost, kubismus). Rozbor díla 

hlavních představitelů.  

25. Umění 2. poloviny 20. století – umělecký vývoj v Evropě a Československu 

v letech 1945-1989 

Úvod (vývoj v Evropě 2. pol. 20. století s úzkým záběrem na vývoj v Československu 

let 1945-1989), charakteristika základních uměleckých tendencí (poválečný 

expresionismus a surrealismus, socialistický realismus, postmoderna, akční tvorba, 

happening, performance, minimalismus). Rozbor díla hlavních představitelů.  

 

 

 

ODBORNÉ  PŘEDMĚTY 
 

 

Forma:  praktická zkouška 

 

Termín:  jaro 2021, podzim 2021 

 

Témata: 

 

 

1. KONTRASTY – kontrast je těsně spjat s lidským vnímáním, je kořenem téměř všeho, 

čeho designem chceme dosáhnout. Primární formy kontrastu zahrnují velikost, pozici, 

barvu, texturu, materiál, tvar a orientaci, či porovnání protikladů: tmavý/světlý, 

měkký/tvrdý. 
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2. BYLO, NEBYLO – návrat do minulosti, blízké i vzdálené a čerpání nové inspirace. 

Každá éra v sobě nese typické znaky, které se v různých obměnách mohou objevit v 

dnešní módě. 

 

3. IDENTITY – inspirace autentickým prostředím, tradicí, ze které konkrétní člověk 

vychází, tradiční prvky přenesené do současného stylu. 

 

4. INDIVIDUALITA – osobitost, specifičnost, svéráznost, zvláštnost. Volné téma dle 

vlastní inspirace. 

 

• Vyhotovení jednoho modelu (nebo více modelů podle náročnosti) 

• Inspirace k tématu – 1ks, A2 – koláže, kresby, materiálové zkoušky a experimenty, 

paspartováno, další možností je zpracovat na PC plakát a vytisknout ve formátu A2 

• Výtvarně zpracovaná kresba/malba/plakát– 1 ks, A2, podle potřeby paspartováno 

• Portfolio – 1 ks, A3: 

o Úvod, obsah, závěr 

o Pracovní kresby – 15 ks 

o Fotografie modelu – min. 2 ks 

• Obhajoba práce – 1 ks, A4, zpracovaná na PC, vložena do portfolia 

 

Komise hodnotí: originalitu a kreativitu, hledání nového inovativního pohledu na módu, 

praktičnost a využití modelu, technické provedení. 

 

 

Před praktickou zkouškou z odborných předmětů si žáci zvolí jedno z nabízených témat. Časová 

dotace na realizaci vybraného tématu je 10 pracovních dnů. Každý den žáci pracují 7 hodin (8.00 – 

15.30 hod.) s 30minutovou přestávkou na oběd. Výslednou práci žáci obhajují před zkušební 

maturitní komisí. Délka obhajoby je 10 minut. 

 

 

 

Ve Strážnici dne 15. 2. 2021  

 

 

Ing. Petra Fialová, v. r. 

ředitelka školy 

 

 


