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Milí studenti. Touto dobou už je zcela jasné, že nebudete mít možnost dokončit prototyp výrobku pro 

Praktickou maturitní zkoušku s obhajobou, a otázkou zůstává i samotné konání ústních maturitních 

zkoušek. Přesto, že všichni věříme, že maturita proběhne – byť v posunutém termínu, musíme být 

připraveni i na nejhorší variantu, ve které byste byli hodnoceni podle studijních výsledků za uplynulé 

období – což je proti samotnému duchu maturitní zkoušky, která má být naopak zkouškou zcela 

nezávislou na vašich předchozích studijních výsledcích. Tyto výsledky nemají ovlivňovat hodnocení 

vašeho výkonu u maturitní zkoušky, posuzovaného nezávislou komisí. 

To vše se ale netýká vašeho, řekli bychom, hlavního předmětu – Praktické maturitní zkoušky 

s obhajobou. Tuto zkoušku chceme, a můžeme vykonat. Výrobky máte všichni rozpracované, a 

výkresovou a textovou část dokončujete. Domníváme se, že pro vás bude jednodušší také obhajobu, 

která má váhu 10 bodů v celkovém hodnocení, vypracovat předem písemnou formou. Naše 

představa je taková, že připravíte jednak prezentaci, kterou budete moct předvést při případných 

ústních obhajobách, jednak písemný elaborát, doplněný obrázky a fotografiemi, kterou pak budete 

moct – pokud k tomu dojde – při ústní prezentaci využít. 

Pokusili jsme se pro vás připravit vodítko pro vypracování této dokumentace. Tyto body by měla 

každá obhajoba ve větším, nebo menším rozsahu obsahovat. Kromě toho předpokládáme, že jste si 

v průběhu práce pořizovali fotodokumentaci, že popíšete postup práce a zkušenosti, které jste 

v průběhu práce získali, dovednosti, které jste si osvojili (v textu využívejte aktivní slovesa). 

Nebudeme předepisovat přesný rozsah normostran, ale mějte na paměti, že obhajoba by měla trvat 

cca 15 minut. 

Osnova: 

1. Jak jste pracovali s výtvarnými návrhy (kolik návrhů jste vypracovali + obrázky, z jakých 

důvodů jste vybrali právě tento návrh, inspirační prameny, skici). 

2. Jak jste volili tvar, rozměry a konstrukci výrobku (co vás ovlivnilo, případně limitovalo)? 

3. Jaké jste zvolili základní a pomocné materiály, polotovary, kování pro svůj výrobek vzhledem 

k jejich vlastnostem případně ekologickému dopadu na ŽP? Jak vaše volba materiálů ovlivnila 

konstrukci, rozměry, použité technologie… A zpětně jak zvolená konstrukce ovlivnila výběr 

materiálů a tvar výrobku. 

4. Jak jste využili nové trendy v oblasti navrhování, konstrukce a technologie nábytkářské a 

dřevařské výroby a které to byly? 

5. Jaké specifické programové vybavení jste použili? 

6. Jak jste vypracovávali a z jakých částí se skládá komplexní konstrukční a technologická 

dokumentace pro zhotovení daného výrobku (co je obsahem textové části – co z toho 

považujete za nejdůležitější, co pro vás bylo nejobtížnější co nejsnadnější, jakým segmentem 

byste se rádi dále zabývali a proč…)? 

7. Jak se projevil Váš přehled o strojích a zařízeních, nástrojích, technologických a pracovních 

postupech výroby při posouzení vhodnosti jejich použití pro výrobu daného výrobku. Jak se 

projevil rozdíl při výrobě daného výrobku v dílenských podmínkách a ve vámi navrhovaných 

technologických a pracovních postupech pro sériovou výrobu. Změnili byste v něčem 

konstrukci, materiál… na základě práce na prototypu? A v čem? 

8. Jaké vhodné způsoby povrchové úpravy jste použili? A proč? 

9. Jaké vhodné způsoby montáže, balení, skladování, přepravy a expedice hotového výrobku 

jste použili? A proč? (nezapomínejte na ekologické dopady balení a přepravy) 



10. Jak jste vytvořili cenu výrobku? Projevila by se na ceně výrobků změna vstupních materiálů a 

technologických postupů? byl by Váš výrobek odbytu schopný? Máte srovnání s nějakým 

podobným výrobkem na trhu? 

Nepište to jako odpovědi na položené otázky. Text by měl být plynulý, jednotlivá témata můžete 

popsat v jiném pořadí. Co vám více „sedí“ můžete rozvinout, zbytek třeba jenom zmínit. Věříme, že 

vám takováto příprava spíš pomůže, nebudete z vystoupení před publikem zbytečně vystresovaní.  

Do oficiálního konce výuky pro čtvrté ročníky nám zbývají čtyři týdny. Konečný termín pro odevzdání 

všech vašich prací je 24. 4. 2020. Měli byste s námi začít mnohem intenzivněji komunikovat, posílat 

jednotlivé práce ke konzultaci, abychom si mohli postupně odškrtávat jednotlivé položky. Je to nejen 

textová část Praktické maturitní zkoušky, ale i výkresová část (někteří z vás nemají dosud definitivně 

schválené konstrukční výkresy, ani výkresy dílců) a také písemná obhajoba. 

Také si uvědomte, že známka za interiér může mít v důsledku větší váhu, než jste předpokládali! 

Chápeme, že v domácích podmínkách můžete být do určité míry obtížné vytvářet vizualizace – jak pro 

maturitu, tak pro interiér. Jsme schopni každý případ řešit individuálně – ale musíme o vašich 

problémech vědět. KONZULTUJTE 

- Do pátku 3. 4. 2020 prosím pošlete všichni VŠE CO MÁTE ke konstrukční části Praktické 

maturitní práce k závěrečné kontrole 

- Do pátku 10. 4. 2020 pošlete VŠE CO MÁTE k technologické a ekonomicko-organizační části 

Praktické maturitní práce k závěrečné kontrole 

- Do pátku 17.4.2020 pošlete VŠE CO MÁTE k interiéru k závěrečné kontrole 

 

Přejeme hodně zdraví a sil do finále 

Boška, Kraus, Orlická 

 


