
 

 

 
 

Témata k maturitní zkoušce – DESIGN INTERIÉRŮ 
 
školní rok: 2022/2023     obor: Podnikání se zaměřením na design interiérů – 2.PD 
 

 
 

1. Sortiment pilařských závodů - pojem, charakteristika, rozdělení, sortiment 

 

2. Starověké civilizace: Mezopotámie, Egypt, Kréta - charakterizujte období starověku v daných 
oblastech. Popište důležité události, vývoj společnosti, architekturu, bydlení a typologii nábytku, 
včetně způsobu zpracování 

 

3. Význam bydlení, terminologie, definice, obytné budovy, členění obytných budov 

ČSN 73 4301 

 

4. Sortiment dřevařských závodů - pojem, charakteristika, rozdělení, sortiment 

 

5. Antická civilizace: Starověké Řecko a Řím - charakterizujte danou oblast. Popište důležité 
události, vývoj společnosti, architekturu, bydlení a typologii nábytku, včetně způsobu zpracování 

 

6. Obytný prostor, prostorové potřeby člověka 

 

7. Středověk: Doba předrománská - Byzance, Doba románská - charakterizujte období středověku 
v daných oblastech. Popište důležité události, vývoj společnosti, architekturu, bydlení a typologii 
nábytku, včetně způsobu zpracování 

 

8. Mikroklima obytného prostoru 

 

9. Sortiment dřevařské druhovýroby - rozdělení nábytku podle sortimentu, druhové rozdělení, 

rozdělení podle estetické a funkční úrovně 

 

10. Od středověku k novověku: Gotika, Renezance - charakterizujte obě historická období. Popište 
důležité události, vývoj společnosti, architekturu, bydlení a typologii nábytku, včetně způsobu 
zpracování. Proveďte srovnání 

 

11. Byt – charakteristika, funkce, dispozice, druhovost, zařaditelnost 

 

12. Baroko, Rokoko - charakterizujte obě historická období. Popište důležité události, vývoj 
společnosti, architekturu, bydlení a typologii nábytku, včetně způsobu zpracování. Proveďte 
srovnání 

 

13. Antropometrie a ergonomie 

 

14. Broušení a povrchová úprava nábytku 

 

15.  19. století - charakterizujte 1. i 2. polovinu 19. století a jejich hlavní slohy a všechny estetické 
směry. Popište důležité události, vývoj společnosti, architekturu, bydlení, typologii a vývoj nábytku. 
Včetně způsobu jeho zpracování 

 

16. Styl, vkus, styly bydlení, barvy v prostoru 

 

17.  Moderní doba: 1. polovina 20. století - charakterizujte historické období, jeho důležité události 
a vývoj společnosti. Popište architektonické a výtvarné směry, které se odrazily v bydlení 
a interiéru. Popište nábytek, který vznikl v návaznosti k těmto směrům, včetně typologie 
a technologie výroby 
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18. Interiér ložnice, dětského pokoje, obývacího pokoje 

 

19. Způsoby spojování nábytkových dílců u skříňového, lůžkového a stolového nábytku 

 
20. Mediální věk: 2. polovina 20. století - charakterizujte historické období, jeho důležité události 

a vývoj společnosti. Popište architektonické a výtvarné směry, které se odrazily v bydlení 

a interiéru jednotlivých desetiletí 2. poloviny 20. století. Popište nábytek, který vznikl v návaznosti 

k těmto směrům, včetně typologie a technologie výroby s přihlédnutím k rozdělení světa 

na “západ” a “východ” 

 

21. Interiér kuchyně 

 

22. Charakteristika dřevin, používaných v České republice na výrobu nábytku 

 

23. Osobnosti architektury a designu 

 

24. Normalizace při výrobě nábytku   

 

25. Významné stavby a interiéry, charakteristika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schválila: 

Ing. Renata Hrušková v. r.  – ředitelka školy 

 

 
 
 


