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1. Výtvarné umění – definice, vznik, funkce 
2. Estetika – estetická funkce umění, normy, soudy, kánony... 
3. Obsah a forma ve výtvarném umění – definice, vzájemné vztahy, historické proměny a konkrétní 
příklady 
4. Význam ve výtvarném umění – znaky, symboly, ikonografie, komunikační funkce výtvarného umění 
5. Obraz a kult (umění a náboženství, propaganda...) 
6. Umění jako osobní a dobová výpověď, osobnost umělce – konkrétní příklady a zdroje inspirace 
7. Volné a užité umění – definice, vztah a vzájemné ovlivňování 
8. Kompozice 
9. Barva 
10. Malba – definice, techniky, vývoj 
11. Kresba – definice, techniky, vývoj 
12. Grafika – definice, techniky, vývoj 
13. Prostorová tvorba – definice, techniky, vývoj 
14. Fotografie 
15. Písmo, typografie, kniha 
16. Nová média a techniky – 2. pol. 20. a 21. století 
17. Vizuální komunikace – obraz jako forma sdělení, reklama, grafický design 
18. Umění ve veřejném prostoru 
19. Design 
20. Krajina jako námět a forma ve výtvarném umění (krajinomalba --- landart) 
21. Člověk jako námět i forma ve výtvarném umění (portrét--- bodyart) 
22. Svět věcí a výtvarné umění (zátiší--- asambláž, objekt) 
23. Autoportrét, sebeprezentace, sebestylizace 
24. Abstrakce – definice, formy… 
25. Hranice (v) umění – společenské, estetické, etické, technologické… 
 
Maturitní zkouška z Vv je složena ze dvou částí.  

1. Praktická zkouška – výtvarná práce na téma zvolené studentem a průběžně konzultované s 
vyučujícím a její prezentace. Součástí praktické práce bude portfolio dokumentující její vznik 
a text 1-2 strany uvádějící práci do kontextu současného výtvarného umění.  

2. Ústní zkouška – podle zadaných témat. Student si může ke každé z otázek připravit list 
s konkrétními obrazovými ukázkami / tím si vlastně přizpůsobí velmi široce koncipovanou 
otázku svým zálibám/. Na přípravných listech nebude žádný text. Přípravy k jednotlivým 
otázkám budou průběžně konzultovány s učitelem. 

Praktická práce bude odevzdána a po dohodě s ostatními maturanty a vyučujícími Vv a vystavena 
v prostorách školy. Obě části maturitní zkoušky se výsledné známce podílí asi padesáti procenty, 
žádná z částí nesmí být hodnocena jako nedostatečná. 

https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_predmet_macro.php?id=d8bdb1376a3348185b5b3d1f943abfb0&tid=9&skr=2020&sem=1&fak=11410&predmet=OKB01V162B
https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_predmet_macro.php?id=d8bdb1376a3348185b5b3d1f943abfb0&tid=9&skr=2020&sem=1&fak=11410&predmet=OKB01V162B

