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Pokyn ředitele školy
školní rok č. 09-2021/2022
Maturitní práce z předmětu
Humanitní studia
školní rok 2021/2022
Název maturitního předmětu: Humanitní studia
Forma maturitní zkoušky:
Maturitní práce bude zpracována písemně a ve formě počítačové prezentace. Součástí maturitní
zkoušky bude obhajoba před maturitní komisí (příprava na obhajobu maturitní práce 10 min., vlastní
obhajoba trvající 15 min a diskuse 5 min.)
Maturitní práce:
Termín zadání:
 zadání bude žákům oznámeno nejpozději do 1. 11. 2021.
 V termínu do 26. 11. 2021 odevzdá žák na předepsaném formuláři výběr tématu. Vybrané téma
není možné později měnit.
Témata maturitní práce:
1. Náhradní rodinná péče
 Náhradní rodinná péče – základní pojmy
 Historie náhradní rodinné péče
 Formy náhradní rodinné péče
 Orgány sociálně-právní ochrany dětí
 Vlastní výzkum – případová studie
2. Sociální komunikace na začátku nového století
 Komunikace, sociální komunikace a interakce
 Nonverbální a verbální komunikace
 Komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a internetu
 Hrozby elektronické komunikace
 Vlastní výzkum – dotazník – využití elektronické komunikace v běžném životě
3. Sociálně patologické jevy ovlivňující kvalitu života žáků základních škol
 Sociálně patologické jevy – činitelé ovlivňující vznik sociálně patologických jevů
 Popis vybraných sociálně patologických jevů
 Prevence sociálně patologických jevů
 Vlastní výzkum – dotazník – výskyt sociálně patologických jevů na základních školách

4. Volnočasové aktivity dětí školního věku
 Volný čas
 Volnočasové aktivity dětí školního věku
 Instituce a organizace zaměřené na volný čas dětí a mládeže
 Vlastní výzkum – itinerář týdenního letního tábora
5. Trest smrti
 Historie trestu smrti na českém území
 Druhy trestů smrti a způsoby jejich výkonu
 Justiční omyly a justiční vraždy na našem území
 Zrušení trestu smrti na našem území
 Vlastní výzkum – dotazník - názor studentů středních škol na trest smrti

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu práce:
Z pěti témat si žák zvolí jedno, které zpracuje v písemné podobě a také ve formě počítačové
prezentace.
Jazyková stránka je součástí hodnocení maturitní práce. Stejně tak je hodnocena formální úprava daná
tímto pokynem.
Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách:
a) Dva výtisky ve svázané podobě – pevná knižní vazba. Práce může mít přiložené CD s prací.
b) V elektronické formě zaslané e-mailem. Musí se jednat o jeden soubor největší velikosti 1 MB. Typ
souboru musí být doc, docx, odt nebo rtf. Formát pdf není povolen. Soubor a předmět e-mailu musí
mít následující název: zkratka vedoucího, příjmení žáka, třída žáka bez tečky a zkrácený název
práce, např.: Kl Pelikán 2A Náhradní rodinná péče (pište česky a jednotlivé položky oddělujte pouze
mezerou). Tuto formu práce odevzdáte Mgr. Petře Kolesové. Pokud bude součástí práce mediální
soubor, např. video nebo audio soubor, bude v samostatném souboru se stejným názvem jako
maturitní práce.
V elektronické podobě bude také zaslána počítačová prezentace.

Minimální rozsah práce je 20 stran čistého textu.
Počítačová prezentace
Ústní prezentace bude doplněná počítačovou prezentací v programu Microsoft Office PowerPoint, kterou
si žák přinese na přenosném paměťovém mediu. Během přípravy na ústní část zkoušky si žák
počítačovou prezentaci nahraje do školního počítače, z kterého bude prezentace promítána. Velikost
písma v počítačové prezentaci bude minimálně 18 bodů.
Do vlastní prezentace maturitní komise nezasahuje, student prezentuje samostatně.
Termín odevzdání maturitní práce a její poslání v elektronické formě s počítačovou prezentací nejpozději
do 8. 4. 2022. Maturitní práce bude odevzdána ve dvou výtiscích.
Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v termínu, omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den
stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín
pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy
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s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou
zkoušku vykonal neúspěšně.
Hodnocení a klasifikace:
Celková známka tvoří 60 % bodů z posudků prací a 40 % výsledného hodnocení z ústní obhajoby
maturitní práce. Hodnocení bude provedeno podle klasifikační stupnice prospěchu, kdy body v celkovém
součtu budou převedeny na známku:
1.
2.
3.
4.
5.

výborný: počet bodů 100 – 86
chvalitebný: počet bodů 85 – 71
dobrý: počet bodů 70 – 56
dostatečný: počet bodů 55 – 41
nedostatečný: počet bodů 40 a méně

Termín předání posudků vedoucího a oponenta maturitní práce žákům je 29. 4. 2022.
Vedoucí maturitních prací je jmenována Mgr. Petra Kolesová
Přílohy:
Příloha č. 1 – Podrobné pokyny k vypracování maturitní práce z předmětu Humanitní studia
Příloha č. 2 – Zadání maturitní práce
Příloha č. 3 – Posudek vedoucího maturitní práce
Příloha č. 4 – Posudek oponenta maturitní práce
Zapsala: Ing. Iveta Vadovičová
V Brně dne 25. října 2021

Schválil: Mgr. Jaromír Pragač, v.r.
ředitel školy
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