Maturitní zkouška pro zaměření Informatika a počítačový design 2017/18.
Praktická část MZ: skládá se ze 2 prací, které si student vybere ze 3 předmětů (ALG, IAP, DTP)
a zpracuje na PC. Každá práce je ohodnocena body 0- 50. Výsledné hodnocení vychází se součtu
bodů z obou prací (max. 100 bodů). Čas na zpracování každé části 3-4 hodiny.
ALG – Vytvoření funkční aplikace v C# podle zadání.
IAP – Vytvoření aktivní internetové prezentace z dané šablony. Stránky budou obsahovat formulář,
který bude využívat JavaScript nebo PHP.
DTP – Zpracování předtiskové přípravy až do fáze PDF do tiskárny (včetně ořezových a pasovacích
značek) tiskoviny, která bude mít titulní stranu a cca 2 strany zformátovaného textu s fotografiemi.
Součástí práce bude vytvoření loga z bitmapového podkladu (křivkování).
Ústní část MZ: skládá se ze 2 ústních zkoušek.
1. zkouška se skládá z 20 otázek tématicky zaměřených na předměty.
2. zkouška se skládá z 20 otázek tématicky zaměřených na předměty – UCE, EKO
1. část ústní zkoušky - ALG, IAP, DTP
1. Základní pojmy v DTP, DTP, prepress, postpress, hrubý formát, čistý formát, spad, ořezové
značky, ořez, pasovací značky, Polygrafie, DPI, grafický manuál, logo
2. Tiskové technologie, Polygrafie, sítotisk, přímé barvy, Pantone, RGB, CMYK , k čemu jaká
technologie (trička, letáky, samolepky apod.)
3. DTP software, COREL, ADOBE, QUARK press, vlastnosti, použití, předávání dat do tiskáren
formáty souborů, eps, pdf, DPI
4. Základní pojmy a postupy v grafickém designu, zlatý řez, kompozice, vektorová grafika,
bitmapová grafika, vrstvy, masky, cesty
5. Písma a zlom textu v DTP, pravidla, pevná mezera, tvrdý enter, měkký enter,sirotek apod. rodiny
fontů, korektura
6. DTP Marketing, složení DTP studia, role, komunikace se zákazníky, proces zpracování tiskoviny
od zákazníka až do tiskárny
7. HTML, XHTML, Metatagy, formátování textu v HTML,
8. CSS Styly, šablony, Redakční systémy
9. Java Script, Debuggery, Editory, zpracování HTML formulářů
10. Servery pro aktivní stránky (ASP, PHP, MYSQL), CLOUD
11. PHP, MySql, vlastnosti, použití v praxi, základní postupy
12. SEO, Internetový marketing, sociální sitě, komunikace se zákazníkem
13. Optimalizace www pro různé platformy, Windows, android, IOS, prohlížeče a jejich vlastnosti
14. Základní pojmy, algoritmus, intepretované vs. Kompilované jazyky, kompilátor, debugger,
linker, IDE, příklady
15. Jazyk C++, historie, vlastnosti, editory, procedurální a funkcionální programování
16.Základní algoritmické postupy, datové typy, podmínky, cykly, proměnné, konstanty, pole
17. Jazyky C sharp a Java, objektové programování, vlastnosti, rozdíly, výhody, použití, platformy,
historie
18. Databázové systémy, formy ukládání a zpracování dat, distribuce databází, zrcadlení CLOUD
19.Vývoj aplikací pro Windows, Android, IOS, rozdíly, výhody, nevýhody, hardware, procesory.

20. SW marketing, digitální trhy, prodej SW, autorská práva, intelektuální vlastnictví.
2. část ústní zkoušky - EKO, UCE

