
  
  

MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA  
MATURITNÍ TÉMATA Z TECHNOLOGIE  

 
  

1. VEKTOROVÁ A BITMAPOVÁ GRAFIKA  

- definice bitmapové a vektorové grafiky, výhody/nevýhody, co je rozlišení obrazu, 

vysvětlit dpi, ppi (norma pro tisk a pro monitor)  

- oblasti použití bitmapové grafiky, použití vektorové grafiky  

- vektorové a bitmapové formáty obrazu  

- vektorová ilustrace: charakteristické rysy, výhody, příklady použití  

- galerie ilustrací na webu  

  

2. BARVY  

- co je to barva z hlediska fyzikálního a chemického (definice)  

- teorie barev (barevný kruh J. W. Goetha): primární, sekundární a terciální barvy, 

komplementární barvy, harmonické barvy, teplé a studené barvy  

- symbolika barev: symbolika v různých kulturách, umění a v současném designu  

- barevné režimy RGB, CMYK, HSB, Pantone (definice, použití)  

  

3. PIKTOGRAM, IKONA, STYLIZACE  

- definice piktogramu, jeho funkce   

- vývoj a používání piktogramů v historii (starověké písmo)  

- Isotype (Otto Neurath)  

- ikony v počítačovém prostředí: příklady, užití, trendy  

- symbolika tvarů: základní geometrické tvary a symboly  

- praktické použití piktogramů a ikon (orientační systémy, olympijské hry)  

  

4. ANIMACE  

- princip animace, jak vzniká dojem pohybu v animaci, doznívání zrakového vjemu  

- druhy animace (techniky a postupy animace): popsat jednotlivé animační techniky, 

uvést autory a příklady filmů  

  

5. HISTORIE ANIMOVANÉHO FILMU  

- Walt Disney: jeho inovace a přínosy v animovaném filmu, vynálezy; popsat „pásovou 

výrobu“ animovaného filmu ve velkém studiu (jednotlivé profese); charakteristické 

rysy filmů Walta Disneyho (styl kresby, animace, hrdinové), co jsou gagy  

- Sněhurka – inovace v animaci  

- Hermína Týrlová: charakteristika její tvorby, animační techniky, příklad filmu  



- Karel Zeman: charakteristika jeho tvorby, animační techniky, triky, příklady filmů  

- Jiří Trnka: charakteristika jeho tvorby, animační techniky, příklady filmů 

 

6. SVĚTLO VE FOTOGRAFII  

- teorie podstaty světla   

- světelné zdroje a jejich rozdělení  

- barva a skládání barev  

- teplota chromatičnosti  

- lidský zrak  

 

7. ZACHYCENÍ OBRAZU V KLASICKÉ ANALOGOVÉ A DIGITÁLNÍ FOTOGRAFII  

- camera obscura  

- princip analogového a digitálního záznamu obrazu  

- srovnání, výhody a nevýhody klasické analogové a digitální fotografie  

  

8. FOTOGRAFICKÉ PŘÍSTROJE  

- druhy fotografických přístrojů  

- základní části fotografického přístroje a jejich funkce  

- příslušenství fotoaparátu a fotografické doplňky  

- vybavení fotografického ateliéru  

 

9. ROZDĚLENÍ FOTOGRAFIE DO JEDNOTLIVÝCH FOTOGRAFICKÝCH ŽÁNRŮ A JEJÍ 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PRAXI 

-  vyjmenuj jednotlivé fotografické žánry (zátiší, portrét, krajina, …) 

- vysvětli postup při jejich fotografování, použitou techniku 

(použitý typ objektivu, stativ, práce s umělým nebo přirozeným osvětlením) 

(uveď, jak vývoj techniky ovlivnil daný žánr) 

- uveď významné autory z historie, nebo ze současnosti daného žánru  

  

10. ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V BITMAPOVÝCH EDITORECH  

- bitmapové editory (Adobe Photoshop, Gimp, Corel Paint Shop Pro, Zoner, Lightroom, 

Picasa)  

- formáty obrazových souborů a jejich výhody a nevýhody (jpg, tif, psd, raw, dng  

- možnosti editace digitálního obrazu v Adobe Photoshop  

   

11. SCENÁRISTIKA, DRAMATURGIE, PSYCHOLOGIE DIVÁKA / POSTUP REALIZACE 

STUDENTSKÉHO FILMU 

- vhodné téma pro tvorbu studentského filmu, literární předloha 

- uvěřitelnost a autenticita příběhu, experimentální přístup, prvoplánový filmový 

motiv, klišé 

- filmový trailer, titulky, úvod a jejich funkce, jak získat divákovu pozornost, charakter 

postav, prostředí 

- základní dramatická kompozice a její funkce, dramatický oblouk 

- hlavni postava, životní příběh, životní situace a její změna, pointa 



- psychologické působení filmu na diváka a jeho smysl 

- filmový námět, filmová povídka 

- storryboard a jeho využití ve studentské filmové tvorbě, literární scénář, technický 

scénář 

12. KAMERA / POSTUP REALIZACE STUDENTSKÉHO FILMU  

- úvod do audiovize, předpoklady pro vznik filmové řeči 

- velikosti záběrů a jejich význam, základní pohyby kamery a úhly snímání 

- způsob práce s filmovou a optickou osou 

- volba prostředí, rekvizit a kostýmů pro filmové natáčení, barevné ladění filmového 

snímku, základní nasvícení scény 

 

13. REŽIE, ZVUK, STŘIH / POSTUP REALIZACE STUDENTSKÉHO FILMU 

- srovnání divadelního a filmového herectví 

- srovnání principů práce s profesionálním hercem a nehercem, fyzické jednání, gesta, 

mimika 

- charakter herecká akce ve filmovém herectví, přesahy herecké akce a jejich význam, 

doporučený počet zaznamenání zdařilých hereckých akcí  

- přehrávaní v hereckém projevu, základní estetické požadavky na zobrazování těla 

- doporučená práce s mluveným slovem ve studentském filmu 

- základní zvuková kompozice, zvukové velikosti záběru, práce na časové ose, prolínání 

a hlasitost zvukových složek, začistění zvuku 

- základní střihová skladba, analýza střihové skladby na filmové ose, lineární montáž, 

paralelní montáž, křížový střih, filmový čas, filmový motiv, vývoj filmové situace 

v čase 

- export, vhodný formát pro archivování studentských filmů 

 

14. TYPOGRAFIE I / POSTUP UPLATNĚNÍ ZÁKLADNÍCH TYPOGRAFICKÝCH PRAVIDEL 

- úvod do typografie, klasifikace latinkových písem, základní typografické názvosloví 

- základní typografická pravidla – použití spojovníku, větné pomlčky, rozsahové 

pomlčky, způsob zápisu času, uvozovky v českém textu 

- hladká sazba, rozpal písma, proklad řádku, ukončení řádku 

 

15. TYPOGRAFIE II / KOMOZIČNÍ PRINCIPY A POSTUPU TYPOGRAFICKÉ ÚPRAVY 

- vhodná volba písma s ohledem na typ výtvarného zadání, tvarosloví 

- geometrický střed, otický střed, zlatý řez, kompozice, vedení pozornosti 

- typografická úprava textu v ploše, úprava titulku 

- typografická úprava krátkého odstavce a jeho usazení ve formátu 

- sazební obrazec, způsob práce s optickou mřížkou a její variabilitou, odsazení  

- typografický plakát – vztahy mezi velikostí a tvarem písma, grafických prvků, 

barevností, kompozicí, práce s plochou, výsledným formátem a sdělením 

  



16. SOUČASNÉ UMĚNÍ / POSTUP REALIZACE UMĚLECKÉ INSTALACE 

- současná česká umělecká scéna, Art index, Cena Jindřicha Chalupeckého, Artmix, 

Artzóna, Artyčok TV, Artmap, Galerie současného umění DOX, Národní Galerie Praha, 

Moravská galerie, Vysoké školy zaměřené na volné umění AVU, UMPRUM, FAVU 

- mezinárodní přehlídka současného studentského umění MUS? – autorské dílo, 

kolektivní dílo, skupinová výstava, téma výstavy, obsah, forma zpracování, instalace, 

multimediální instalace a propojování více médií 

prodej současného umění, Aukční síň Kodl contemporary, DSC gallery  

- residenční pobyty pro umělce – Meet Factory, Dům umění v Brně, animační 

programy v galeriích 

- kurátor, galerista, sběratel, umělec a jeho propagace – sociální sítě, online magazíny, 

prezentace a zastoupení galerií, veletrhy umění, arts managment 

- mezinárodní a regionální scéna 

   

17. UŽITÉ UMĚNÍ / POSTUP NAVRHOVÁNÍ VÝTVRANÝCH ŘEŠENÍ 

- srovnání volné a užité tvorby, umění, design, řemeslo 

- školní oborové zadaní, zadání zakázky – brief, debrief, rozsah, výstupy 

- analýza zákazníka a jeho prostředí, analýza dostupných řešení na trhu, ověření cílové 

skupiny 

- hledání nových řešení – inspirační zdroje, brainstorming, moodboard, mindboard, 

nové přístupy a trendy 

- koncept vlastního řešení – konkurenční výhoda, originalita a odlišnost, přidaná 

hodnota, experiment 

- navrhování vlastních řešení a ověření jejich životaschopnosti – návrh tužkou a jeho 

zpracování v počítači, maketa prostorových řešení, prototyp, 3d vizualizace, 3d tisk 

- sledování trendů v užitém umění 

  

18. GRAFICKÝ DESIGN / FIREMNÍ IDENTITA A POSTUP NÁVRHU JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO 

STYLU 

- stylizace, jednotný vizuální styl, tvarosloví, barevnost 

- písmo, zarovnání, odsazení, kompozice 

- grafická značka – logo, logotyp, piktogram ve firemní identitě  

- proces navrhování a prezentace návrhů zákazníkovi 

- základní grafický manuál – základní barevná varianta pozitivní, barevná varianta 

negativní, černobílá varianta pozitivní a negativní, konstrukce, ochranná zóna, písmo 

hlavní a doplňkové, doplňkové grafické prvky, grafická mřížka 

- rozšířený grafický manuál – aplikace grafické značky – merkantilní tiskoviny, reklamní 

předměty, firemní oblečení, vozidla, architektura 

- firemní identita – komunikace, chování, design 

  

19. PRODUKTOVÝ DESIGN / PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR A POSTUP NÁVRHU VLASTNÍ ZNAČKY, 

PRODUKTU A SLUŽBY 

- podnikáni „na volné noze“, motivace, nápad a ověření jeho životaschopnosti, prvotní 

testování produktu či služby u zákazníků, zpětná vazba 



- minimální životaschopný produkt či služba, škálovatelnost produktu či služby, startup 

- vlastní značka, název a vizuální styl, produkt, služba, přidaná hodnota, 

konkurenceschopnost, brand 

- design produktové řady, design služeb, redesign 

  

20. OBALOVÝ DESIGN / PROPAGAČNÍ STRATEGIE A POSTUP UVEDENÍ VÝROBKU NA TRH 

- určení cílové skupiny potenciálních zákazníků, tón komunikace 

- obal – obalový design, působní obalu na zákazníky 

- propagace produktů a služeb na prodejně, online propagace 

- návod – infografika 

- reklamní kampaň – životní cyklus produktu či služby, sezonní charakter 

- podnikatelský záměr – monetizace, cash-flow, crowdfunding, investor, dotace, 

půjčka, elevator pitch, obchodní model  

  

21. REKLAMNÍ TVORBA / POSTUP NÁVRHU REKLAMNÍ KAMPANĚ 

- marketing, stanovení trhu, cílové skupiny, marketingového mixu a jejich využití při 

navrhování reklamní kampaně 

- S.W.O.T. analýza a její využití při navrhování reklamní kampaně a v reklamní tvorbě 

- koncept reklamní kampaně, mediální mix, reklamní slogan  

- propagace, komunikační mix – podpora prodeje, práce s veřejností, přímý marketing, 

osobní prodej, reklama 

- reklamní kampaň na sociálních sítích, projektová činnost, propagace projektu 

  

22. VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE / PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI A POSTUP KOMUNIKACE SE 

ZÁKAZNÍKEM PŘI REALIZACI ZAKÁZKY 

- sociální komunikace – verbální, neverbální a vizuální, komunikace podle počtu 

posluchačů – intrapersonální, interpersonální, skupinová, masová 

- prezentační dovednosti – co chci sdělit, proč a jakým způsobem, zaujetí a vedení 

pozornosti posluchače, co je od posluchače očekáváno, obsah prezentace 

- vizuální komunikace a její účel – informační, emocionální 

vizuální stránka prezentace – formát prezentace, layout prezentace, volba grafických 

prvků, příprava a úprava podkladů, uplatnění jednotného vizuálního stylu, volba 

vhodného písma a velikosti  

- typy vizuálních prezentací – slideshow před posluchači, slideshow v online 

komunikaci, prezentace prostřednictvím showreelu, showroomu, veletržní expozice 

- prezentace a komunikace se zákazníkem při realizaci zakázky 

  

23. DIGITÁLNÍ DESIGN / POSTUP VÝTVARNÉHO NÁVRHU INTERAKTIVNÍ APLIKACE 

- vnímání webové stránky uživatelem, ustálené umístění prvků na webové, responzivní 

design, práce s proměnlivým formátem zobrazovací plochy 

- minimalismus a vizuální styl, rozložení webu, prototypování a navrhování 

funkcionality, příprava a úprava podkladů 

- grafické zpracování a komponování webu, typografická úprava webu, redesign webu 



- prezentace návrhu webu zákazníkovi, příprava podkladů pro kodéra 

- jednostránkový web, paralax web, trendy ve webdesignu 

- srovnání způsobu navrhováním webové stránky a mobilní aplikace, hlavní funkce 

aplikace, jednosloupcový layout, dotyková funkce, forma navigace, vhodná velikost 

písma, redesign mobilní aplikace 

- srovnání způsobu navrhování výtvarné přípravy pro animovaný film a výtvarné 

přípravy pro digitální hru, struktura herního příběhu – interaktivita, linearita, vnoření, 

hry bez příběhu, herní mechanika, pravidla hry, redesign hry 

  

24. MULTIMÉDIA I / SHOWREEL A POSTUP PREZENTACE MULTIMEDIÁLNÍHO PROJEKTU 

- showreel vhodný k prezentaci multimediálního projektu – formát zobrazovacího 

zařízení, storryboard, layout, příprava podkladů, animace layoutu – jednotný styl a 

dynamika pohybů, efektů a jejich variabilita, volba vhodného zvukového podkresu  

- plakát vhodný k prezentaci multimediálního projektu – formát, kompozice, obsah, 

vizualizace výtvarného řešení, logika a srozumitelnost, jednotný vizuální styl  

- typy projektů a způsob jejich prezentace – ilustrace, kniha, e-book, výtvarná příprava 

k animovanému filmu, fotografický soubor, studentský film, návrh jednotného 

vizuálního stylu firmy, kulturní instituce či akce, návrh značky, produktu a jejich 

propagace, návrh reklamní kampaně, návrh interaktivních aplikací – webu, mobilní 

aplikace, koncept a výtvarný návrh digitální hry, experimentální projekty – rozšířená 

a virtuální realita, projekt zaměřený na volné umění 

- analýza dovedností, harmonogram přípravy multimediálního projektu, konzultace, 

obhajoba multimediálního projektu 

  

25. MULTIMÉDIA II / PROFESNÍ ROZVOJ V OBLASTI MULTIMÉDIÍ A POSTUP PŘÍPRAVY 

PORTFOLIA  

- motivace vnitřní a vnější, znalosti, dovednosti, talent, zkušenosti, hodnocení, 

sebedůvěra, úspěšnost, profilování 

- vysoké školy se zaměřením na volné umění, užitý design, řemeslo, pedagogiku, 

uplatnění v jiných oborech, výtvarné studium v zahraničí 

- uplatnění v praxi – brigádník, kreativec na volné noze, zaměstnanec 

- postup přípravy portfolia pro další studium, zaměstnání a uplatnění na volné noze 

- pracovní pozice – ilustrátor, animátor, fotograf, scenárista, režisér, kameraman, 

zvukař, střihač, specialista na filmové efekty, scénograf, osvětlovač, typograf, grafický 

designer, produktový designer, 3d tiskař, specialista na 3d vizualizace, motion 

designer, webdesigner, infografik, herní designer, koncept artista, charakter 

designer, VR a AR designer, art direktor, současný umělec se zaměřením na 

intermedia, nová média 

  

  

Uherské Hradiště 30. 9. 2022                            Mgr. Ivo Savara, v.r.  

ředitel školy  

        

          


