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Klauzury 3. ročníky, obor Grafika Médií, 

šk. rok 2022/23 

 
Zadavatel: Jana Zochová, Zuzana Čermáková, předmět: GD 

Realizace v klauzurním týdnu 

I. HARMONOGRAM KLAUZUR:  

Předklauzura  

3. – 4. 5. 2023 (podrobný harmonogram určí vyučující předmětu, v němž je KP realizována) 

Klauzurní týden a odevzdání klauzurní práce  

5.–9. 6. 2023 realizace klauzurních prací ve škole (změna rozvrhu = klauzurní týden), finální práce 

odevzdána na konci tohoto týdne.  

V tištěné podobě na sekretariátu školy (13. 6. 2023 do 14:00) + v elektronické podobě do zadání 

klauzur v Google Classroom (9. 6. 2023).  

Obhajoby  

Obhajoby klauzurních prací 14. – 15. 6. 2023 (podrobný harmonogram určí vyučující předmětu, 

v němž je KP realizována) 

II. Zadání:  

Vytvořte materiály dle technické specifikace propagující společnost AMOS Software jako 

distributora tabletů WACOM. 

 

Využijte grafického tabletu, vytvořte svou originální, profesionální kresbu a tvůrčím způsobem ji 

použijte pro kompletní vytvoření níže uvedených reklamních materiálů pro společnost Amos 

software. 

 

Reklamní materiály musí obsahovat: 

1. Claim: Live. Dare. Create. 

2. Vaši originální kresbu vhodně zakomponovanou do grafického celku včetně úpravy typografie 

3. Loga společností Amos Software a Wacom (použití se řídí grafickým manuálem) 

4. Odkaz na webové stránky obchodu https://eshop.amsoft.cz/ nebo platný QR kód s odkazem na 

webové stránky 

https://eshop.amsoft.cz/
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Obsah práce:  

Všechny body musí být splněny. Neodevzdání všech bodů je považováno za nesplnění klauzurní 

práce.  

 

1. Návrh reklamního banneru, formát odevzdání: soubor .jpg, pro soc. sítě, formát velikosti stories 

(1080 × 1920 px) 

2. Návrh reklamního banneru, formát odevzdání: soubor .jpg, pro soc. sítě, čtvercový formát feed 

(1080 × 1080 px) 

3. Tisková strana o velikosti A4, formát souboru .pdf, technické náležitosti: tiskové PDF/x, CMYK, 

300 dpi, + spadávka, grafika ve křivkách 

4. Obhajoba pro digitální prezentaci ve formátu pdf, html nebo ppt.  

 

 

Rozsah textové části obhajoby 1000–3000 znaků. Rozsah nesmí být menší. Obhajoba se musí 

držet osnovy.   

 

 

Osnova pro obhajobu KP:  

1. Jak jsem se ztotožnil/a se zadaným tématem.  

2. Proč jsem volil/a danou techniku nebo výtvarné médium a jak jsem ji po technické stránce 

zvládnul/a.  

3. Jak moji tvorbu a myšlení posunulo zpracované téma.  

4. Přínos, překonané obtíže.   

5. Postup práce, skici, jednotlivé kroky tvorby, vložené obrázky z procesu práce. 

 

III. Předklauzura:  

 

Absolvování předklauzury je povinné pro každého žáka 3. ročníku. Bez předklauzury není možné 

odevzdat KP. Předklauzura je konzultace s vyučujícím a dalšími učiteli, kteří společně se žákem 

vybírají nejhodnotnější z jeho návrhů. Žák může konzultovat svou práci i vícekrát, a to osobně   

nebo formou online komunikace. Pokud žák změní prvotní myšlenku, je povinný o této skutečnosti 

informovat učitele, který práci odborně vede a později posuzuje. Žák si nachystá skici, návrhy a 

fotografie a představí učitelům své inspirační zdroje. Pokud jeho návrh nebude učiteli schválen, 

musí absolvovat předklauzuru v náhradním termínu, který určí učitel. Další postup určuje 

klasifikační či školní řád.   

 

IV. Forma odevzdání:  

Forma odevzdání  

termíny odevzdání jsou uvedeny v bodu I. 
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Odevzdání:  

1. v elektronické podobě do úkolu v Google Classroom student odevzdá celý obsah práce viz bod 

Obsah práce (body 1–4). 

 

2. v tištěné podobě na sekretariát školy student odevzdá pouze tiskovou stranu o velikosti A4 viz 

bod Obsah práce (bod 3). 

 

 

V. Posouzení práce:  

  

Klauzurní práci posuzuje odborná komise, složená ze 3 a více členů. Komise hodnotí tato kritéria:  

 

1. Originalita  

2. Zpracování  

3. Splnění zadání po stránce obsahové  

4. Splnění zadání po stránce technické  

5. Obhajoba  

 

Ze známek je následně vypočítána průměrná známka, která má největší váhu ze všech známek 

udělených v předmětu GD v daném pololetí, a může zcela ovlivnit výslednou známku tohoto 

předmětu. Další hodnocení klauzurní práce a předmětu, v němž je klauzurní práce realizována, 

vychází z klasifikačního řádu školy a dle pokynů školního řádu. Žák obdrží Protokol o hodnocení 

klauzurní práce, který mu bude zaslán do Bakalářů nebo E-mailem. Protokol je možné konzultovat s 

vyučujícím nebo hodnotícím pedagogem během předem domluvené konzultace. 

 

 

VI. Podmínky zpracování klauzurní práce:  

 

Žák vypracuje KP samostatně. Jakákoliv potvrzená forma plagiátorství bude hodnocena známkou 5. 

(Plagiátorství může dle školního řádu a respektu autorských práv vést k vyloučení ze školy). Žák 

věnuje zpracování KP adekvátní časovou dotaci. Žák se bude řídit obecnými pravidly pro 

zpracování a odevzdání klauzurní práce platnými pro všechny ročníky (viz školní web).  

 

Odklad termínu pro odevzdání KP je možný pouze z vážných zdravotních důvodů. Musí být 

schválen vedením školy a doložen lékařskou zprávou.  

 

Podmínky pro zpracování, odevzdání a hodnocení KP jsou stanoveny ve školním a klasifikačním 

řádu, s nimiž byli všichni žáci seznámeni na začátku školního roku a které jsou zveřejněny na webu 

školy. 


