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Témata pro profilovou část maturitní zkoušky – maturitní práce
Školní rok:

2018/2019

Studijní obor:

78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Předmět:

Specializace – humanitní studia

Realizace a obhajoba maturitních prací se řídí Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném
od 1. 11. 2018.

Seznam témat maturitních prací ve školním roce 2018/2019:
Romské děti v pěstounské péči
Moderní stravovací návyky české společnosti 21. století
Proces změny pohlaví
Důležitost vzdělání pro dospívající generaci
Toxická maskulinita a její vliv na duševní zdraví
Zero waste v českých domácnostech
Propaganda náboženství
Lidská práva
Manželství očima mladých lidí
Talismany v současné české společnosti
Život severoamerických indiánů po kolonizaci Ameriky
Analýza logického myšlení u mladé generace
Život vězňů z koncentračních táborů po osvobození
Móda starověkého Říma
Globalizace a její vliv na kulturní identitu
Techniky manipulace v komunikaci
Svět z pohledu Wiccy
Léčení homosexuality
Postavení žen v Armádě České republiky
Eutanazie - právo na smrt
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Maturitní práce se skládá z teoretické a praktické části.
Teoretická část obsahuje:
- teoretické poznatky, vztahující se k danému problému
- základní odborné pojmy
- současný stav problematiky
Praktická část obsahuje:
- charakteristiku typu výzkumu
- charakteristiku metod a postupů, které jsou pro řešení dané problematiky použity
- důvody, proč autor práce zvolil uváděné metody a postupy
- charakteristiku zkoumaného vzorku
- prezentaci zjištěných poznatků a jejich analýzu
- charakteristiku souvislostí analýzy
- interpretaci analýzy
Formální stránka maturitní práce je ve shodě s formální stránkou ročníkových prací.
Vedoucí práce a oponent práce hodnotí v posudcích:
- formální a jazykovou správnost práce
- jasné stanovení cílů práce
- odbornou kvalitu práce
- vlastní pojetí interpretace práce
- splnění cíle práce
- rozsah a vhodnost citovaných zdrojů
- rozsah použitého obrazového materiálu
Obhajoba maturitní práce probíhá formou powerpointové prezentace před maturitní komisí.
Maturitní komise zahrnuje do výsledného hodnocení ústní obhajobu, která zohledňuje:
- úroveň prezentace (originalitu, kreativitu, správné jazykové vyjadřování)
- obsahovou výstižnost
- komunikaci v průběhu prezentace
- orientaci v dané problematice
- odpovědi na otázky zadávané maturitní komisí k danému tématu, pohotovost

