
Střední odborná škola Luhačovice  
Masarykova 101, 763 26 Luhačovice  

 

Obory: 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 

ŠVP: Design a zpracování kovů 

  82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

ŠVP: Design a zpracování dřeva 

82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 

ŠVP: Design a tvorba keramiky 

 

Třída  4.U       Školní rok: 2018/2019 

 

Praktická zkouška: 

 

Témata praktické zkoušky, způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu: 

  

Obor:   

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů 

ŠVP: Design a zpracování kovů 

 

1. Krátká chladná zbraň (nůž, dýka, sax, apod.) – designová či dobová replika, doporučeno 

užití damascenské oceli 

2. Kovaný nábytek (židle, stolek, polička) se zdobnými kovářskými prvky 

3. Dělící mříž nebo plotový díl se zdobnými kovářskými prvky (max. rozměry 120 x 60 cm) 

4. Kovaná poštovní schránka 

 

Obor:   

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva 

ŠVP: Design a zpracování dřeva 
 

1. Šperkovnice – dýhovaná či intarzovaná, otevírací či se zásuvkou, dobová nebo designová 

dle vlastního návrhu (max. rozměr nejdelší strany do 40 cm) 

2. Odkládací stolek - dobová replika či designový z masivu s  prvky řezbovanými či intarzií 

3. Sedací nábytek (židle, křeslo) z masivu s prvky inkrustace, soustruženými či řezbou, 

dobová replika nebo designový 

4. Předsíňová skříňka – dýhovaná, designová 

 

Obor:   

82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky 

ŠVP: Design a tvorba keramiky 
 

Povinná část: Točená váza – zdobená prořezáváním, točená z volné ruky dle zadaného 

výkresu 

Volná práce: výrobek realizovaný v materiálu keramika do interiéru či exteriéru 



Termín odevzdání technologické dokumentace:    18. 2. 2019 

 

 

Termín realizace praktické maturitní zkoušky (realizace výrobku):   1. 4. – 30. 4. 2019 

 

 

Termín odevzdání práce – hotového výrobku:    30. 4. 2019 

 

 

Termín prezentace výrobku :      14. 5. 2019 

 

Výrobek bude prezentován komisi současně s technologickou dokumentací v časovém 

rozsahu 15 minut. 

 

Kritéria hodnocení praktické zkoušky:  

 

Hodnoceno bude: 

- vlastní výrobek a jeho soulad s technologickou dokumentací 

- správnost a vhodnost volby výrobních postupů a kvalita jejich provedení 

- úroveň zpracování technologické dokumentace výrobku 

 

 

 

 

 

 

 

V Luhačovicích dne   2. 10. 2018                    ……………………………… 

          předseda PK 

 

 

 

        ……………………………… 

        ředitel školy  


