
Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace 
 

 
Harmonogram maturitní práce a její obhajoby 

 
1. 11. 2022  - vyhlášení témat MP ( ŘŠ) 

1. 11. 2022  - určení vedoucího maturitní práce  (ŘŠ) 

18. 11. 2022  - odevzdání přihlášek k MP (výběr tématu) 

17. 2. 2023  - odevzdání maturitní práce ( ŘŠ ) 

17. 2. 2023  - určení oponentů maturitní práce ( ŘŠ ) 

31. 3. 2023  - předání posudků vedoucích a oponentů MP žákům a  

                                                 členům  zkušební maturitní komise 

 

Kritéria hodnocení MP - viz Kritéria hodnocení ( ŘŠ ) 

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu MP  - viz Pokyny 

Rozsah práce  - MP obsahuje minimálně 15 stránek textu (bez příloh) 

 

Možnosti kombinace předmětů  pro výběr témat: 

KP (5 hod.) 

 

PP (2 hod.) 

 

PS (5 hod.) 

 

OZ (1 hod.) 

 

KNE/KPCH (1 hod.) 

 

KVL/KCH (1 hod.) 

 

BE, FY, CHE – s jakýmkoliv odborným předmětem 

 

 

 

V Opavě dne: 1. 9. 2022  

                                                                                                  Mgr. Monika Gebauerová 

                                                 ředitelka školy 

 



Témata MP 2022/2023: 

                                                                                                                 

Žák název maturitní práce 
 

1 Problematika germinálních nádorů varlat 
 

2 Život pacientů s vitiligem 
 

3 Biografie seniora  
 

4 Biografie seniora - analýza životního příběhu  
5 Biografie seniora se sportovní minulostí  
6 Vliv nedostatku spánku na náš organismus 

 

7 Informovanost veřejnosti o CBD 
 

8 Požívání alkoholu u mladistvých 
 

9 
Kontrola znamének jako prevence vzniku rakoviny 
kůže 

 

10 
Zkušenost mladých lidí s běžně dostupnými 
návykovými látkami 

 

11 Zranění mladistvých při fotbale  
 

12 Biografie v péči o seniora s diabetem mellitem 
 

13 Úrazy při bojových sportech  
 

14 
Informovanost veřejnosti o vybraných metodách 
alternativní medicíny 

 

15 
Měření hmotnosti, BMI a tělesného tuku u studentů 
SŠ 

 

16 Závislost mladistvých na videohrách  
 

17 Užívání energetických nápojů u mladistvých 
 

18 Vliv rozvodu rodičů na psychiku dítěte 
 

19 Vlivy prostředí na kvalitu spánku 
 

20 Životní příběh seniora 
 

21 Užívání hypnotik v populaci 
 

22 Život s hemofilií 
 

23 Biografie v péči o seniora s tetanií 
 

24 
Informovanost studentů středních škol o 
borelióze 

 

25 Užívání nikotinových sáčků u mladistvých  
 

  
 

 


