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KLAUZURNÍ PRÁCE 4. ROČNÍK 2022/2023 
ZADÁNÍ PRO 2. POLOLETÍ 

 
Zadavatelé: Mgr. Pacltová, Mgr. Leisnerová 
Zpracují: 4.FG - Fotografie v reklamní praxi, Grafika v reklamní praxi; 4.G – Grafika médií 
 
 

TÉMA: Deformace – studentská výstava 
 

 
Rozsah: 

• každý student vytvoří minimálně jedno dílo, které vystaví na společné výstavě na téma 
Deformace 

• každý student se zapojí do přípravy a realizace výstavy 
 
 
 
Organizační struktura a fáze odevzdání: 
 
 
Předklauzura 

• Student se zapíše na termín předklauzury – 7.3 nebo 14.3. 2023 a dílo ve vybraném 
termínu odprezentuje před kurátorem. 

• Prezentace ve formátu PDF nebo Powerpoint bude obsahovat: 

- Jméno, příjmení, název díla/souboru 

- Vizuální ukázka díla/souboru (skici, moodboard apod.) 

- Hlavní myšlenka 

- Umístění v prostoru galerie – doložit fotografií, nebo blíže specifikovat slovně 

- Uveďte v jaké formě bude vaše dílo vystaveno (kresba, malba, video, tisk, 
projekce, instalace, performance, socha  apod.) 

- Vizualizace díla v prostoru (skica, moodboard, fotomontáž apod.) 

- Napište vše, co budete k instalaci výstavy potřebovat (například – monitor, 
projektor, rám, prodlužovačku apod.) 

• Do 14. 3. 2023 student splní předklauzuru – odevzdá návrh svého vybraného 
díla/souboru na výstavu do classroom. 
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Klauzura 

• Do 27.3. 2023 student odevzdá soubory v elektronické podobě. 

• Dílo v elektronické podobě bude obsahovat: 

- Jméno, příjmení, název díla/souboru 

- Přípravné návrhy díla (skici, moodboard apod.) 

- Hlavní myšlenka díla 

- Umístění v prostoru galerie – doložit fotografií 

- Uveďte v jaké formě bude vaše dílo vystaveno (kresba, malba, video, tisk, 
projekce, instalace, performance, socha  apod.) 

- Napište vše, co budete k instalaci výstavy potřebovat (například – monitor, 
projektor, rám, prodlužovačku apod.) 

- Pokud se vaše dílo bude tisknout uveďte formát a konkrétní materiál, počet kusů 

- Soubory pro tisk budou v rozlišení 300 dpi, budou připravené pro tisk (ořezové 
značky apod.) 

- Ostatní formy a formáty děl (video, objekt, instalace apod.) jsou na individuální 
dohodě s vyučujícími předmětu RAT 

 

• V průběhu března a dubna se student zapojí do přípravy výstavy. Aktivně bude 
spolupracovat v týmu, bude dodržovat náplň práce a stanovené termíny. 

• Obhajoby proběhnou v termínu 28. 3. a 4. 4. 2023 (student si zvolí a zapíše se na 
jeden z termínů) 

• V dalším kroku se student účastní instalace svého díla v prostorách galerie, která 
proběhne v termínu 1. – 3. 5. 2023. Přesné datum bude upřesněno podle rozpisů.  

• Ve středu 3. 5. 2023 proběhne vernisáž výstavy. 

• Součástí odevzdání KP je obhajoba klauzurní práce. Obhajobu student odevzdává 
do Google Classroom, nejpozději však do 27. 3. 2023 ve formátu PDF. 

 
 
Přehled důležitých termínů: 

• 7.3. a 14.3. 2023 – předklauzury; prezentace před kurátorem 

• 14. 3. 2023 – odevzdání předklauzury do classroom (návrh díla) 

• 27. 3. 2023 – odevzdání díla v elektronické podobě 

• 28. 3. a 4. 4. 2023 – obhajoby klauzurní práce 

• 1.5. – 3. 5. 2023 – instalace výstavy 

• 3. 5. 2023 – vernisáž výstavy 



  

 

ŠKOLA PLNÁ UMĚNÍ A SPORTU 

ŠKOLA, KTERÁ BAVÍ 
 

ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s. r. o. 

 

 

ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s. r. o. 

Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8 
zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 11597 

 

IČO: 45796955,  

DIČ: CZ45796955 

 

tel.: 284 680 880, 725 196 038  

e-mail: praha@artecon.cz  

www.artecon.cz 

 

 

Doporučená osnova pro obhajobu KP: 

1. Stručně popiš své dílo. 

2. Jakým způsobem dílo vystavíš a proč? 

3. Jakým způsobem ses podílel/a na přípravě výstavy? Popiš svou roli, spolupráci v 
týmu a konkrétní činnosti, které jsi plnil/a. (nebo na čem se budeš podílet) 

4. Jaké klady a nedostatky vidíš ve své práci? 

5. Čím tě tato klauzurní práce nejvíce obohatila? 
 
 
HODNOCENÍ KLAUZURNÍ PRÁCE 
 
KP posuzuje odborná komise, složená ze 3 a více členů. 
Ze známek je následně vypočítána průměrná známka, která má v systému Bakaláři největší 
váhu ze všech známek udělených v předmětu RAT. Další hodnocení klauzurní práce a 
předmětu, v němž je klauzurní práce realizována, vychází z klasifikačního řádu školy a dle 
pokynů školního řádu. Žák ke své práci získá 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. 
 

 

Podmínka zpracování klauzurní práce 

Žák vypracuje KP samostatně. Jakákoliv potvrzená forma plagiátorství bude 
hodnocena známkou 5. (Plagiátorství či  jakékoliv využití umělé intelgience k realizace 
KP 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 jenom z vážných zdravotních důvodů. Musí 

byt schválen vedením školy a doložený lékařskou zprávou. 

 


