
Zadání maturitní práce
SUŠG Jihlava

předmět: audiovizuální tvorba
školní rok: 2017/18

1. Cíl maturitní práce: 
Prokázat schopnost vypracovat podle vlastního námětu scénář a pracovat podle něj; prokázat 
osvojení základů práce s kamerou, základních principů filmové řeči, střihové skladby, práce se 
střihovým programem. Prokázat schopnost sdělit myšlenku filmovými prostředky. 

2. Téma práce, žánr:
Každý maturant si pro svou práci vybere jednu ze tří možností: 
a) filmový příběh (hraný film)
b) dokumentární film
c) korporátní film (firemní nebo produktová prezentace)

3. Způsob zpracování, obsahu a rozsah práce:
a) vlastní námět (v písemné podobě)
b) samostatná tvorba scénáře (scénář v písemné podobě); 
    námět a scénář budou obsahovat jméno a podpis autora
c) samostatná kamera, režie a postprodukční zpracování
d) užití ruchů, hudby, titulků; 
    v titulcích musí být mj. uveden název školy, označení „maturitní film“ a rok  
    vzniku díla (2018)
e) minimální stopáž 3 minuty
f)  odevzdání v dohodnutém formátu

4. Kritéria hodnocení:
1. originalita námětu
2. kvalita scénáře a jeho realizace
3. práce s kamerou (volba záběrů a úhlů pohledu) 
4. zvládnutí základních principů filmové řeči, zprostředkování myšlenky filmovými 
    prostředky 
5. práce se zvukem, zvukový mix
6. jazyková úroveň (scénáře i vlastního díla)  
7. dodržení zadání

5. Konzultace:
Konzultace proběhnou ve vyučovacích hodinách předmětu audiovizuální tvorba nebo v jiných 
termínech na základě vzájemné dohody s vedoucím práce. Povinné jsou minimálně 4 
konzultace. Pro zápis první konzultace je nutné předložit námět, pro zápis druhé konzultace 
scénář. Poslední termín první konzultace je 2. listopad 2017 (námět), poslední termín druhé 
konzultace je 4. leden 2018 (scénář). K třetí konzultaci (nejpozději 1. 3. 2018) je třeba předložit 
natočený materiál a všechny další zdroje určené k použití ve filmu.

6. Termíny odevzdání: 
námět: 9. 11. 2017
scénář: 11. 1. 2018
odevzdání kompletní práce: 9. 4. 2018 
Pokud nebude práce odevzdána v termínu, bude předmět hodnocen stupněm nedostatečný.

Zpracoval: Ivan Holub, 9. 10. 2017


