
 

 

 

                   

                          Maturitní témata k profilové části maturitní zkoušky 

 

Forma zkoušky: praktická, náhradní způsob konání  

Školní rok:   2020/2021 

Předmět:     Praktická zkouška z odborných předmětů  

                         (Konstrukce nábytku, Odborné kreslení, AutoCad, Interiérová tvorba) 

Třída:           4NSVn 

Vyučující:  Ing. Lubomír Bašný 

Projednáno v předmětové komisi dne:   29. 1. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktická maturitní zkouška 

Studijní obor: Nábytkářská a dřevařská výroba  33- 42- M /01 

Školní rok:  2020 – 2021 

Téma:   Komplexní individuální projektování interiéru  

 

 

Zadání:   

Vašim úkolem je vypracovat návrh zařízení rodinného domu nebo bytové jednotky podle zvolené 

půdorysné dispozice. 

Návrh bude samostatným projektem na vlastním návrhu v průběhu posledního ročníku, pravidelné 

konzultace s vedoucím práce v rámci předmětu Interiérová tvorba 

Dílčí úkoly: 

- zařízení všech místností podlaží (pohled, půdorys) 

- 3D modelování interiéru vybrané místnosti včetně výplní (okna, dveře) a bytových doplňků 

- vizualizace místnosti, řešení vybavení nábytkem, prostorová kompozice, barevné řešení  

- vypracování konstrukčního (výrobního) výkresu zadaného nábytkového solitéru 

- vypracování kusovníku k výrobnímu výkresu výrobku 

- vypracování výrobního výkresu dílce 

- návrh a vyhotovení obálky ročníkové práce, tisk ročníkové práce 

- samostatná práce na vlastním návrhu v průběhu posledního ročníku, pravidelné konzultace 

s vedoucím práce v rámci předmětu Interiérová tvorba 

 

Termín zadání ročníkové práce: 2. 9. 2020 

Termín odevzdání ročníkové práce: 20. 4. 2021 

 

 

 

 



Kritéria pro hodnocení:  

 

hodnotící ukazatel Hodnocení: váha 

návrh zařízení bytu – půdorysná dispozice 1NP, 2NP známka s váhou 7 

3D modelování místnosti  známka s váhou 7 

vizualizace místnosti známka s váhou 7 

výrobní výkres vybraného výrobku známka s váhou 7 

kusovník k výrobnímu výkresu známka s váhou 5 

výkres vybraného dílce známka s váhou 5 

Výsledné hodnocení Vážený aritmetický průměr 

 

Hodnotící ukazatele a kritéria pro hodnocení žáků se Specifickými poruchami učení (SPU) 

jsou stejné jako u ostatních žáků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktická maturitní zkouška 

Studijní obor: Nábytkářská a dřevařská výroba  33- 42- M /01 

Školní rok: 2020 – 2021 

Téma:  Komplexní individuální projektování interiéru  

 

 

Tabulka hodnocení žáka 

 

Jméno žáka………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

hodnotící ukazatel Hodnocení: váha 

návrh zařízení bytu – půdorysná dispozice 1NP, 2NP  

3D modelování místnosti   

vizualizace místnosti  

výrobní výkres vybraného výrobku  

kusovník k výrobnímu výkresu  

výkres vybraného dílce  

Výsledné hodnocení  

 

 

Hodnocení provedl: (jméno a podpis hodnotitele) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 


