
 
 
 

 
 
 

 

Protokol o komisionální zkoušce z hlavního předmětu – klauzuře1 
 
Školní rok2:   2019–2020 
Kód a název oboru vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design  
ŠVP:    Kresba a ilustrace    
Ročník:    2. A   
Znění zadání:     3 x animovaný GIF   
Datum  zadání:  14. 4. 2020   
Datum odevzdání:            8. 6. 2020 
Vedoucí práce:   MgA. Lukáš Henzl 
Konzultant/i:   BcA. David Vojtuš  

Hodnocené součásti komisionální zkoušky/povinné přílohy : 
1. Návrh (specifikace návrhu a jeho součástí)  

Skici ilustrovaných / animovaných GIFů, používaných v komunikaci na sociálních sítích 
Návrhy 3 a více kresebných fází, z kterých se dá animovat jeden GIF (pro 3 GIFy tedy alespoň 9 kresebných fází) 

2. Provedení: (specifikace výsledného školního díla předkládaného k hodnocení a jeho součástí)  
3  GIFy  (rozpohybované pomocí mobilní aplikace) 

3. Prezentace3  (ústní, doporučuje se písemná příprava):  
Rešerše a prezentace návrhů + prezentace výstupů (na monitoru / v mobilu) 

Hodnotící komise: 
Předsedkyně/předseda: MgA. Kateřina Schallner 
Členové: Mgr. Katarína Hudečková, BcA. David Vojtuš, MgA. Jiří Bosák, MgA. Josef Mladějovský, MgA. David Sasín,  
MgA. Hana Furmančíková  

Kritéria hodnocení:  

1.  Invence, nápaditost, originalita, srozumitelnost   
2. Výtvarné řešení GIFů, jejich stylizace, aplikovatelnost v komunikaci na internetu 
3. Splnění rozsahu zadání, splnění autorského podílu práce 

Schválil:                                                                        Datum: 10. 4. 2020              Mgr. Martin Mikolášek, 
ředitel školy   

 

Jména a příjmení žáků, hodnocení a klasifikace 

Pořadové číslo, jméno a příjmení žáka   Počet bodů 
0–15 bodů 

výsledná známka 
uvádějte slovy   

1. Bílková Tereza   

2. Havelková Karolína   

3. Heczková Karolína   

4. Hrbáčková Klára     

5. Kabuďová Lucie   

6. Michalková Petra   

7. Pszczólková Nikol   

8. Suchánková Viktorie   

9. Šlahařová Magdalena   

10. Zdražilová Michaela   

 
V Ostravě dne:  
Podpis předsedy/předsedkyně:   ……………………………………………. 
 
Podpisy členů:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V Ostravě dne:  
Podpis ředitele školy:                  …………………………………………….     

 
Vyplněný protokol odevzdá předseda/předsedkyně komise bez zbytečného odkladu v sekretariátu školy 
 
1 Hlavními předměty jsou:  Výtvarná příprava a realizace, Navrhování a realizace, Fotografická tvorba 

 2 Tiskopis vyplňujte na dvě etapy:  1.  Zadání  klauzury – vyplňte všechny údaje včetně jmen a příjmení žáků; tiskopis vytiskněte  
 a předložte k podpisu řediteli školy, 2. doplňte bodové ohodnocení a výslednou známku z hlavního předmětu, datum a podpisy členů komise 

3 Obhajoba: v 1. ročníku v rámci studijní skupiny, ve 2. ročníku v rámci oboru; ve 3. a ve 4. ročníku je veřejná a za přítomnosti hodnotící komise 

4 Výsledná známka může změnit výsledné hodnocení žáka z hlavního předmětu až o dva klasifikační stupně; žák, který neprospěl z hlavního předmětu, 
nepostoupí do vyššího ročníku nebo nemůže být připuštěn k maturitní zkoušce 
 
 


