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Klauzurní práce z předmětu VPŘ pro 2. ročníky 
2022/2023  

Podle RVP koná žák ve 2. ročníku studia komisionální zkoušku z předmětu Výtvarná příprava, kterou musí 
obhájit před odbornou komisí.  

 

TÉMA: Idoly  
Figurální kompozice - stylizovaný výtvarný projev 

 
Žák zpracuje téma dle vlastního uvážení v rozsahu formátu 4 x A3 libovolného typu papírového média. 
Klasická čtvrtka nebo kreslící karton se nedoporučuje. 
Práce musí být vyhotovená v technice koláže, pro kterou si každý student musí připravit vlastní kolážový 
materiál. Studentům fotografie je doporučeno používat fotografie, které jsou jejich autorským dílem. 
Součástí zadání je adjustace 4 koláží na 2 formáty velikosti A1. 
KP by měla prezentovat či zkoumat vlastní myšlenky, představy, zkušenosti, nebo kontexty v rámci vlastního 
porozumění tématu. Z výsledného artefaktu by mělo být čitelné hlubší zkoumání daného tématu, a to jak na 
obsahové, tak technické, formální úrovni. Žák k předklauzuře a také ke KP doloží inspirační zdroje, výpisky, 
skici, kresby, myšlenkové mapy, které ho vedly k vyhotovení KP.  
Učitel VPŘ obeznámí žáky s povahou a důležitostí klauzurní práce. Studentům i rodičům studentů pošle do 
Bakalářů kopii dokumentu o zadání KP.  

 

Předklauzura  
 
Absolvování předklauzury je povinné pro každého žáka 2. ročníku. Bez schválené předklauzury není možné 
odevzdat KP. Předklauzura je konzultace s vyučujícím učitelem a dalším učitelem, kteří společně se žákem 
vybírají nejhodnotnější z jeho návrhů. Žák může konzultovat svou práci i vícekrát, pokud si s učitelem předem 
domluví termín. Pokud žák změní prvotní myšlenku, je povinen o této skutečnosti informovat učitele, který 
práci odborně vede a později posuzuje. Žák si nachystá návrhy a představí učitelům své inspirační zdroje. 
Pokud jeho návrh nebude učiteli schválen, musí absolvovat předklauzuru v náhradním termínu, který si 
domluví s vyučujícím. Schválení předklauzurního návrhu neznamená, že žák automaticky udělá klauzuru na 
známku 1 - 4. 

 

Zpracování klauzurní práce  
 
Žák vypracuje KP samostatně. Jakákoliv potvrzená forma plagiátorství bude hodnocena známkou 5. 
(Plagiátorství může dle školního řádu vést k vyloučení ze školy). Žák věnuje zpracování KP adekvátní časovou 
dotaci. Výsledná práce nemá známky kýče (pokud to není estetický záměr) ani neucelené a nedomyšlené 
podoby. Učitel VPŘ poskytne žákům 1 týden (celkem 6 hodin výuky VPŘ) k práci na návrhu KP, zbytek času 
pracuje žák na svém návrhu v domácím prostředí. Pokud je nastavena distanční forma výuky, žák je povinen 
pracovat mimo školu.  
Samotná klauzurní práce musí být vyhotovena ve škole v průběhu klauzurního týdne. Žák si nesmí práci 
odnášet domů. 
Součástí odevzdání KP je obhajoba KP, která musí být také vypracována samostatně. Žák se přidržuje této 
osnovy a nepřesahuje formát jedné normostrany v programu Word. Obhajoba se odevzdává učiteli, který 
práci odborně vede, v digitální podobě (e-mailem ve formátu pdf.).  
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Osnova pro obhajobu KP:   

 
1. Jak jsem se ztotožnil/a se zadaným tématem.  
2. Jak jsem téma pochopil/a a promítnul/promítla do vlastní tvorby.  
3. Kde jsem hledal/a inspiraci.  
4. S kým jsem klauzurní práci konzultoval/a a jak to ovlivnilo moje myšlení a podobu práce.  
5. Jaká je stěžejní myšlenka mé klauzurní práce.  
6. Jak jsem zvládl/a po technické stránce techniku malby akrylem.  
7. Jaké vidím nedostatky ve své výtvarné práci.  
8. Jak moji tvorbu a myšlení posunulo zpracované téma.  
9. Jak bych dokázal/a v budoucnu na tuto klauzurní práci výtvarně navázat v jiném médiu nebo jiném 
předmětu studia.  
10. Jaké téma by mě zajímalo k další klauzurní práci.  

 
Odklad termínu pro odevzdání KP je možný jenom z vážných zdravotních důvodů. Musí být 
schválen vedením školy a doložitelný lékařskou zprávou, a to v dostatečném časovém předstihu. 

 

Hodnocení klauzurní práce  
 
KP posuzuje odborná komise, složená ze 3 a více členů. Komise hodnotí tato kritéria:   
1. Originalita a autenticita 
2. Zpracování motivu z hlediska jednoty formy a obsahu 
3. Kreativita a fantazie 
4. Splnění zadání 
5. Obhajoba a prezentace vlastních myšlenek 
Ze známek je následně vypočítána průměrná známka, která má v systému Bakaláři největší váhu ze všech 
známek udělených v předmětu Výtvarná příprava. Protokol hodnocení KP, který obdrží každý žák v systému 
Bakaláři, je možné konzultovat s vyučujícím nebo hodnotícím pedagogem během předem domluvené 
konzultace.  
Další postupy pro hodnocení KP jsou uvedeny v klasifikačním řádu školy.  

 

Důležité termíny:  
 
Zadání KP: 24. - 28. 4. 2023 
Práce na návrzích: 1. - 5. 5. 2023 
Předklauzura: 8. - 12. 5. 2023 
Klauzurní týden: 5. - 9. 6. -2023 
Odevzdání KP: nejpozději 9. 6. do 13:00 h 
Hodnocení KP: v týdnu od 12. do 16. 6. 2023 
Opravný termín KP: poslední týden v srpnu 2023 

  


