MATURITNÍ PRÁCE
TÉMA: vylosováno
TERMÍN ODEVZDÁNÍ: 17. březen 2023
POKYNY K OBSAHU A ROZSAHU MATURITNÍ PRÁCE:
K vylosovanému tématu zvolte minimálně 3 prvky z nabídky prvků.
V případě nedodržení minimálně 3 povinných prvků na výrobku, bude práce hodnocena
jako nedostačující.
TN, TP, upravený střih, soupis operací a hotový výrobek musí být v souladu. Jinak bude
práce hodnocena jako nedostačující.
Výrobek bude zhotoven z vhodného materiálu.
Vytvořte a v termínu odevzdejte:
I. desky, které obsahují:
Úvodní stranu – tam musíte uvést následující:






téma
zvolené povinné prvky
jméno a příjmení
třída
školní rok

Vlastní práce:
1. návrh, technický nákres
2. technický popis (elektronické zpracování)
3. střihová dokumentace (uvést zdroj), soupis dílů + materiálové přiřazení
(elektronické zpracování)
4. soupis operací + použité stroje a zařízení (elektronické zpracování)
II. výrobek
III. prezentace (elektronické zpracování)
V průběhu tvorby maturitní práce pořizujte fotodokumentaci, kterou použijete k vytvoření
prezentace.
Obhajoba:
květen 2023
příprava: 10 minut
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vlastní obhajoba před komisí: 15 minut s využitím dokumentace, výrobku a prezentace

KRITÉRIA HODNOCENÍ:
Maturitní práci hodnotí vedoucí maturitní práce a oponent.
1. návrh, technický nákres
návrh:





osobitost výtvarného projevu (originalita návrhu)
technické zvládnutí kresby
stylistická kritéria (vhodnost členění, umístění kapes, celková silueta…)
výběr materiálu

technický nákres:





přední a zadní pohled, případně detaily v odpovídajícím měřítku
technické zpracování nákresu (pravítko, křivítko)
členění
prošití

2. technický popis
 rozdělení na stručný a podrobný
 zohlednění všech technologií použitých ve výrobku (vyztužení, prošití, …)
3. střihová dokumentace + soupis dílů + materiálové přiřazení + seznam oděvní přípravy









úplnost střihu jednotlivých dílů, dílků a součástí
pojmenování jednotlivých dílů, dílků a součástí
zakreslení všech technologických značek
rozměrová správnost jednotlivých dílů, dílků a součástí
úplnost seznamu všech dílů, dílků a součástí
vhodnost zvoleného materiálu k jednotlivým dílům, dílkům a součástem
úplnost seznamu oděvní přípravy
vhodnost zvoleného materiálu k jednotlivé přípravě

4. soupis operací + použité stroje a zařízení





chronologie řazení jednotlivých operací, číslování operací
větná stavba operace
vhodnost použití odborné terminologie
vhodnost použití zvolených strojů a zařízení
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5. výrobek





celkový vzhled (dojem)
funkčnost
dodržení technologických postupů
preciznost vypracování

6. prezentace





rozsah prezentace
obsah prezentace
grafické zpracování
chronologie slidů

7. obhajoba





kultivovanost projevu
dodržení časového fondu
soulad projevu s prezentací
prezentace výrobku

Za každou část lze získat maximálně 4 body.
Maximální počet bodů za celou práci: 28
Počet bodů
25 - 28
20 - 24
15 - 19
10 - 14
0-9

Hodnocení
1
2
3
4
5

V případě neúspěšného vypracování a neobhájení maturitní práce bude žák zpracovávat
novou práci na stejné téma ve školních dílnách. Na zpracování práce bude mít k dispozici
40 vyučovacích hodin.
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