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PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 

obor vzdělání: Sociální činnost, RVP 75-41-M/01 Sociální činnost 
 

Předmět: Odborné předměty 

Období: jarní a podzimní období 2023 

Forma: maturitní práce a její obhajoba 

Témata:  

  
 

V souladu s ustanovením § 15 odst. (1) a (2) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění u r č u j i zadání maturitních prací takto: 

  

PEDAGOGIKA 

1. Poruchy učení  

2. Downův syndrom 

3. Problematika vad řeči u dětí předškolního věku 

4. Význam logopedie u dětí v souvislosti s nástupem školní povinné docházky 

5. Pedagog volného času v sociálních zařízeních 

6. Význam školských poradenských zařízení pro žáky středních škol 

7. Poruchy chování u dětí a mládeže 

8. Pohled společnosti na náhradní rodinnou péči 

9. Integrace osob s mentálním postižením 

10. Vliv střídavé péče na psychosociální vývoj dítěte 

11. Etopedie 

 

 

SOCIÁLNÍ  PÉČE 

12. Psychosociální péče o osoby postižené hluchoslepotou 

13. Psychosociální péče o osoby postižené syndromem demence 

14. Psychosociální péče o osoby s mentálním postižením 
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15. Psychosociální péče o osoby s tělesným postižením 

16. Aktivizační programy pro seniory v sociálních zařízeních 

17. Význam aktivizačních programů u osob se zdravotním postižením 

18. Význam canisterapie v sociální péči 

19. Význam hipoterapie v sociální péči 

20. Psychosociální péče o osoby s Alzheimerovou chorobou 

21. Význam psychosociální péče o seniory 

22. Národnostní menšiny 

 

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE 

23. Informovanost žáků o sociálně patologických jevech 

24. Význam PEER programů v prevenci užívání omamných látek 

25. Problematika drogové závislosti v dospívání   

26. Závislosti 

27. Prevence kriminality dětí a mládeže 

28. Problematika a prevence drogově závislých osob 

29. Problematika alkoholové závislosti ve společnosti 

30. Informovanost mládeže o syndromu CAN 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Eva Kosinová 
Schválil:   Ing. Lenka Demjanová, ředitelka školy 
Datum:       1. 9. 2022 
 
Podpis: 
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