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Maturitní zkouška z Dramatické výchovy

Zadání, délka a způsob konání

Maturitní zkouška konaná v kalendářním roce 2022

Třída: L4.B

Obor: 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Forma zkoušky: praktická

Zadání 

2 témata:

1. Improvizované vyprávění a improvizace
2. Připravené vyprávění příběhu (storytelling)

Způsob konání

Zkouška má podobu veřejného vystoupení.

Žák si ke zkoušce připraví tři vystoupení v rámci dvou zadaných témat. Vystoupení probíhá
sólově, ve dvojici nebo ve skupině. Žák také může plnit roli technické podpory vystoupení.
Žák rovněž může vystoupit v roli moderátora vystoupení.

Zkouška probíhá v odborné učebně. Podle potřeby si žák ke zkoušce přinese vlastní rekvizity,
kostýmy,  kulisy tvořící  scénu.  Ostatní  pomůcky zajišťuje škola – viz Katalog povolených
pomůcek ke společné a profilové části maturitní zkoušky.

Žák  je  hodnocen  dle  Způsobu  hodnocení  maturitních  zkoušek  profilové  části  maturitní
zkoušky, který navrhl ředitel školy a schválili členové zkušební maturitní komise.

Struktura maturitní zkoušky, včetně přípravné fáze

Přípravná fáze 

1. Téma – improvizované vyprávění a improvizace

Během výuky jsou žáci:



- vedeni  k osvojení  si  základních  principů  divadelní  improvizace  a
improvizovaného  vyprávění  prostřednictvím  různých  improvizačních  cvičení  a
her a jejich reflektováním,

- vedeni k osvojení si dovedností potřebných k improvizaci a improvizovanému
vyprávění,

- vedeni k různým formám spolupráce. Např.:

- improvizace dvojic, trojic, čtveřic atd.

- technická spolupráce při improvizování spolužáků (osvětlování, ozvučování či
úprava scény)

- moderování (uvádění) výstupů spolužáků,

- seznamováni  s vybranými  improvizačními  disciplínami  pro  praktickou
maturitní zkoušku.

2. Téma – Připravené vyprávění příběhu (storytelling)

Během výuky jsou žáci:

- vedeni k uplatnění dovedností týkající se stavby příběhu,

- vedeni k autorské interpretaci  příběhu,  který si  žáci  předem zvolili  (buď jej
sami  prožili,  nebo  ho  znají  z vyprávění;  případně  ho  sami  napsali;  anebo  jej
převzali z literatury, divadla, filmu či rozhlasu), s využitím různých výrazových
prostředků – verbálních, nonverbálních (gesta, mimika, práce s tělem v prostoru),
scénografických (využití  rekvizity,  kostýmu,  světla,  zvuku či  hudby),  případně
choreografických (tanec),

- seznamováni  s různými  formami  vypravěčství  pro  praktickou  maturitní
zkoušku,

- vedeni  k různým  formám  spolupráce  (vyprávění  dvojic,  trojic;  technická
spolupráce; moderování).

Maturitní zkouška

1. Společná improvizační rozcvička všech žáků (mimo hodnocení maturitní komisí)

2. Jednotlivá vystoupení žáků před maturitní komisí

3. Přestávka

4. Jednotlivá vystoupení žáků před maturitní komisí

5. Přestávka na vyhodnocení maturitní zkoušky žáka maturitní komisí

6. Hodnocení maturitní zkoušky žáka maturitní komisí

Hodnocení žáka je zaměřeno na:



- celkový  projev  žáka  v roli  vypravěče  příběhu,  improvizátora  či  moderátora
výstupu svých spolužáků,

- spolupráci  při  improvizování,  improvizovaném  vyprávění  a  připraveném
vyprávění  příběhu  (spolupráce  improvizátorská,  vypravěčská,  moderátorská,
technická),

- specifické  dovednosti  týkající  se vystavění  předem  připraveného  příběhu,
sdělení tématu vyprávěného příběhu a zaujetí postoje k tématu,

- specifické  dovednosti  související  s improvizací  a  s  improvizovaným
vyprávěním příběhu (např. všímání si podnětů od spoluhráčů, od sebe samých i od
diváků a reagování na ně ad.).

Délka zkoušky

Jednotlivá vystoupení žáků mají rozsah minimálně 2 minuty a maximálně 15 minut.

V Havířově dne 31. 3. 2022

Mgr. Petr Szymeczek v. r. 

ředitel školy


