
ZÁPIS TÉMATU
do 19. října 2019 je každý žák povinnen zapsat svůj výběr tématu maturitní práce

POVINNÉ KONZULTACE
 •  Pro dokončení maturitní práce je nutné zúčastnit se minimálně 2 konzultací, které 

si předem domluví. Na předepsané termíny je nutné, aby se žák zapsal a svoji 
případnou nepřítomnost předem omluvil.

 •  Pokud žák nedodrží domluvený počet konzultací, nemusí být jeho maturitní práce 
akceptována.

 

TÉMATA
•  Popartová estetika  

v grafických programech •  Cinema 4D
•  Typografie a písmo •  Historie písma
•  Historie reklamy plakátu •  InDesign – úprava textu a dokumentu
•  Corporate – identity – Vizualní styl firmy •  Zpracování časopisu – InDesign
•  Předtisková příprava pro digitální tisk •  Design a úprava
•  Tutorial – Illustrator •  Tutorial – InDesign
• Polepy, sítotisk, tampon • Web design
•  Kouzla Photoshopu •  Vektorová grafika – výsekový plotter
•  Produktová fotografie •  Herní grafika
•  Produktový katalog •  Digitální fotografie
•  Knižní úprava • Obaly
•  Reklamní předměty •  Vlastní po konzultaci

KONTAKT PRO OMLOUVÁNÍ
Miroslav Jiřička email.: jiricka@medialnigrafika.cz

TISK A ZPRACOVÁNÍ
 •  Požadované zpracování maturitních prací je buď vazba V1 nebo Twin Wire ve 

formátu A4 o minimálním rozsahu 32 stran.
 • Jiné formáty nebo vazby pouze domluvě.
 •  Tisk maturitní práce a její knihařské zpracování mají zdarma ti žáci, kteří budou mít 

zaplacené školné na druhé pololetí školního rok 2017/18 a nebudou mít dluh na 
školném z minulého pololetí nebo z minulých školních roků.

 • Zpracování maturitní práce během vyučování není dovolené.

INFORMACE A METODIKA VYPRACOVÁNÍ
MATURITNÍCH PRACÍ

www.medialnigrafika.cz



ZÁPIS TÉMATU
do 19. října 2018 je každý žák povinnen zapsat svůj výběr tématu maturitní práce

POVINNÉ KONZULTACE
 •  konzultace je nutné si domluvit s některým z učitelů OV
 •  první konzultace na téma: volba formátu a vazby, může proběhnout pomocí e-mailu
 •  následné konzultace si budou žáci domlouvat na základě vypsaných termínů 

konzultací a časů
 

OBSAH
 •  min. 32 stran
 •  formát vycházející z A4 (210x297, 210x210) nebo po domluvě tisknutelný na SRA3
 •  strana s odůvodněním výběru tématu + informace o studentovi (+ foto)
 •  strana s textem: Prohlašuji, že jsem zadanou práci vypracoval samostatně. (nebo 

v podobném znění) + datum, podpis

KONTAKT PRO KONZULTACE TISKU A TÉMATU
Miroslav Jiřička email.: jiricka@medialnigrafika.cz

TISK A ODEVZDÁNÍ
 •  tisknout je možné v týdnech od 11. 2. do 22. 2. 2019 do 15.00 h, po splnění 

podmínek vydaných SŠMGT o tisku maturitních prací ve škole
 •  termín odevzdání maturitních prací je 8. 3. 2019 do 15.30 h! Odevzdat práci je 

možné buď panu Jiřičkovi nebo Rumlovi
 •  každý student odevzdá maturitní práci ve dvou vyhotoveních! (2 kusy)
 •  data (.indd, .idml, tiskové PDF, náhledové PDF + vazby) odevzdá student  

k archivaci ve škole pomocí flash disku

VYPRACOVÁNÍ
MATURITNÍCH PRACÍ

www.medialnigrafika.cz


