
         

         
 

 

 

 

TÉMATA K PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE, ŠK. ROK 2021/2022 

Obor:  PEDAGOGICKÉ LYCEUM 
Předmět: SPECIALIZACE: HUMANITNÍ STUDIA 
Vyučující: Mgr. Petra Eliášová 

 

 

Praktická část maturitní zkoušky – maturitní výstup: 

 maturant předvede u praktické maturitní zkoušky výstup na předem připravené téma (vylosované 

v září 2021), 

 výstup je volen pro věkovou kategorii dle zkušeností maturanta z praxe (1. nebo 2. stupeň ZŠ), 

 forma a metoda výstupu je edukativní, 

 výstup je určen pro 6 až 8 figurantů, 

 prostřednictvím různých forem a metod má přiblížit „žákovi“/figurantovi obsah vylosovaného 

tématu, 

 pro svůj výstup volí vhodné pomůcky a materiály (technické zázemí na PC si žák ověří minimálně 

den před praktickou maturitou), dodrží strukturu výstupu – cíle, motivaci, metody a formy vhodně 

zvoleny pro zvolenou věkovou skupinu, 

 vystupuje kultivovaně, dbá na spisovnost a orientuje se v odborné terminologii a v obsahu 

vylosovaného tématu, 

 po výstupu následuje jeho rozbor a ústní obhajoba, 

 příprava na výstup v učebně: 15 minut, 

 časové rozvržení maturitního výstupu: 45 minut, 

 ústní obhajoba maturitního výstupu: 15 minut. 

Před zahájením maturitního výstupu maturant odevzdá komisi: písemnou přípravu maturitního výstupu, 

portfolio pedagogické praxe (za 3. a 4. ročník studia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

         
 

 

 

 

SEZNAM LOSOVANÝCH TÉMAT:  

1. Chudoba 

2. Nedostatek pitné vody 

3. Produkce odpadu 

4. Globální oteplování 

5. Gendrová problematika 

6. Rodina a její funkce 

7. Drogy, drogová závislost 

8. Základy a pravidla etikety 

9. Historie české státnosti 

10. Soudobé válečné konflikty 

11. Evropská unie 

12. Demokracie 

13. Komunismus 

14. Rasismus 

15. Historie romského etnika v našich zemích 

16. Vietnamská menšina v ČR 

17. Křesťanství 

18. Islám 

19. Masmédia a jejich vliv na veřejnost – Fake news, hoaxy… 

20. Sociální sítě 

 

Hodnotí se 4 části:  
1. část – písemná příprava – pracovní list (losované téma v květnu)/ konzultace s vyučujícím 
2. část - výstup – vyučovací hodina pro žáky ZŠ 
3. část - obhajoba  
4. část - portfolio pedagogické praxe 

 
Praktická maturita před komisí pro jednoho maturanta trvá celkem 60 minut. 
 
 
 
                                                                                                              Zpracovala: Mgr. Petra Eliášová, červen 2021 
 


