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z předmětu výtvarná výchova s metodikou

školní rok 2020 / 2021

Vytvoření výtvarného díla na téma: POCTA UMĚLCI

Námět výtvarné práce vychází z inspirace tvorbou vybraného umělce. Zpracování výtvarného

díla je možné jakoukoli plošnou, případně reliéfní výtvarnou technikou na celkový formát A2.

Součástí je zpracování METODICKÉHO PORTFOLIA, které musí obsahovat:

- titulní stranu se základními údaji: název školy, název práce, jméno autora, třída, školní

rok a jméno vyučujícího

- úvodní stranu, kde žák:

o stručně představí daného umělce a zdůvodní jeho volbu

o vysvětlí svoji motivaci k vytvoření díla

o vysvětlí myšlenku svého díla

o uvede zvolenou výtvarnou techniku

- tabulku s popisem výtvarného díla a fotografii konečné podoby díla

- fotodokumentaci vzniku svého výtvarného díla

- seznam 5 výtvarných aktivit navazujících na výtvarné dílo nebo dílo daného umělce

- metodické postupy a aspoň jeden ilustrační obrázek ke každé výtvarné aktivitě, které

vycházejí z realizovaného výtvarného díla

- každý metodický postup obsahuje:  věk dětí,  témata, výtvarné techniky,  pomůcky a

učební zdroje, motivaci a přehledný postup realizace s jasným vysvětlením postupu

výtvarné činnosti, zdroj ilustračního obrázku

Formální  stránku práce je nutné dodržet.  Portfolio  se odevzdává elektronicky  a v  řádném

termínu.  Termín pro odevzdání práce je 19. dubna 2021 pro třídy 4. A a 4. B – obor

předškolní a mimoškolní pedagogika.

Hodnocení práce proběhne na základě odevzdaného portfolia. Výtvarné dílo přinesou žáci k

profilové ústní maturitní zkoušce. 



Kritéria hodnocení praktické části profilové maturitní zkoušky

z předmětu výtvarná výchova s metodikou

1) Výtvarné dílo a jeho zpracování

Výtvarné dílo se hodnotí z hlediska:

 zpracování tématu

 zvládnutí výtvarné techniky / výtvarných technik

 vlastního výrazu výtvarného díla

2) Metodické portfolio k výtvarnému dílu

Metodické portfolio se hodnotí z hlediska:

 dodržení formální stránky práce a obsahu všech požadovaných náležitostí

 správnosti a úplnosti uvedených informací

 úrovně metodického zpracování výtvarných aktivit a jejich souvislosti 

s realizovaným výtvarným dílem nebo daným umělcem


