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Maturitní práce z vybraných předmětů (psychologie, klinická 

propedeutika, první pomoc, výchova ke zdraví, biologie, chemie) 

 

1. Informovanost adolescentů o vlivu užívání alkoholu na zdraví 

2. Povědomí žáků na pomezí 1. a 2. stupně základní školy o poskytnutí první pomoci  

3. Četnost užívání návykových látek u adolsecentů 

4. Komparace postojů seniorů a adolescentů k homosexualitě 

5. Stravovací návyky žáků 8. a 9. ročníku základní školy 

6. Marihuana, znalost dětí 7. a 8. třídy základní školy 

7. Výživové návyky dětí na prvním stupni základní školy a jejich vliv na rozvoj dětské obezity 

8. Panická porucha 

9. Metody antikoncepce u dívek od 15 do 18 let 

10. Problematika mentální anorexie a bulimie u dívek ve věku 15 – 18 let 

11. Problematika užívání alkoholu a marihuany u dospívajících (15–18 let) 

12. Informovanost a mýty o dětské mozkové obrně 

13. Problematika agresivního pacienta z pohledu zdravotní sestry 

14. Inkluze v mateřské škole 

15. Informovanost adolescentů o asexualitě 

16. Povědomí těhotných žen o Rh faktorech a izoimunizaci 

17. Znalost laické veřejnosti o AED 

18. Komparace znalostí psychoanalýzy u adolescentů 

19. Vady řeči dětí v mateřských školách 

20. První kontakt s drogou u dětí na druhém stupni základní školy 
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21. Komparace vlivu hudby na osobnost a psychiku člověka mezi dospělým a dítětem 

22. Diabetes mellitus v povědomí žáků staršího školního věku 

23. Vztah dětí staršího školního věku ke sportu 

24. ADHD u dětí předškolního a raného školního věku 

25. Eutanazie – názory adolescentů a jejich informovanost 

26. Míra sebepoškozování u adolescentů 

27. Prevence hospitalismu u dětí předškolního věku 

28. Zajištění pitného režimu v domově pro seniory 

29. Komparace přístupu žen k umělému přerušení těhotenství 

30. Péče o zuby u dětí mladšího školního věku 

31. Informovanost o problematice autismu na střední zdravotnické škole 

32. Zjištění flexibility žáků 2. stupně základní školy 

33. Léčivé byliny působící pozitivně na nervovou soustavu a jejich využití 

34. Vznik a léčba akné u adolescentů 

 

V Brně dne 30. 9. 2018                  PhDr. Zuzana Číková 
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