
Tématické okruhy maturitních prací 
 

 

1. hodnocení životního prostředí obce a návrh jeho ochrany a tvorby 

Hodnocení stavu životního prostředí je důležité pro navrhování opatření k jeho ochraně a 

tvorbě. V obci lze sledovat obecnou i zvláštní ochranu přírody a krajiny, systém hospodaření 

s odpady, úroveň informovanosti obyvatel o stavu prostředí i jejich spokojenost s kvalitou 

prostředí a účast na jeho ochraně a tvorbě apod. Navrhovat lze výsadby zeleně, revitalizaci a 

rekultivaci ploch, zlepšení sběru a třídění odpadů apod. 

 

2. mapování vybraných druhů rostlin a živočichů 

Mapování výskytu rostlin a živočichů je jednou ze základních metod sledování stavu 

životního prostředí. Může se jednat buď o mapování všech druhů v dané lokalitě - tzv. 

inventarizační průzkum nebo může být zaměřeno na vybraný druh případně taxonomickou 

skupinu. Výsledné údaje poskytují představu o druhové diverzitě území, výskyt či absence 

některých druhů může indikovat stav prostředí. Téma vyžaduje znalost determinace cílových 

druhů. 

 

3. mapování biotopů 

Dřívější pojetí ochrany přírody se zaměřovalo především na ochranu jednotlivých druhů. 

V současnosti je kladen velký důraz na komplexnější přístup v podobě ochrany životních 

podmínek druhů, tedy biotopů. Proto jsou údaje o jejich distribuci v krajině a o jejich stavu 

klíčovým zdrojem informací při rozhodování v praktické ochraně přírody. Cílem práce bude 

vybrání a podrobné zmapování vhodné lokality a následné posouzení zjištěných biotopů ve 

vztahu k ochraně přírody. Důležitým předpokladem je schopnost rozpoznání biotopů na 

základě dominantních a diagnostických druhů. 

 

4. monitoring jednotlivých složek životního prostředí 

Analýzou vybraných složek životního prostředí bude posouzena jeho kvalita ve vztahu 

k ochraně přírody. Cílem práce bude vybrání a podrobný rozbor vhodného přírodního 

fenoménu a interpretace získaných dat pro management cílových druhů či biotopů.   

 

5. navrhování plánů péče 

Management každého zvláště chráněného území se řídí podle vypracovaného plánu péče. 

Cílem práce je podrobné seznámení se s tímto dokumentem a vybrání vhodné lokality, pro 

kterou bude nezávazný plán péče vypracován. Vhodné je navázání spolupráce s orgánem 

ochrany přírody. 

 

6. posuzování vlivu na životní prostředí 

Biologické hodnocení a zpracování projektu EIA je důležitým dokumentem při schvalovacím 

procesu významných investičních záměrů. Práce může probíhat buď ve spolupráci se 

subjekty, které se profesionálně zabývají biologickým hodnocením, a může se přímo týkat 

reálných projektů. Druhou možností je nastínění vhodného fiktivního projektu.  

 

7. ekologická výchova 

Cílem práce bude literární rešerše vybraného tématu souvisejícího s ochranou přírody. 

V dalších krocích bude na toto téma vytvořen výukový program, který bude také realizován 

ve vhodném dětském kolektivu (třída ZŠ, kroužek, zájmový oddíl). Vhodným doporučením je 

navázání spolupráce se vzdělávacím zařízením, případně s ekocentrem zaměřeným na 

ekologickou výchovu.   



 

8. prezentace ochrany přírody veřejnosti 

Velmi důležitým aspektem ochrany přírody je její prezentace široké veřejnosti. Jedním ze 

způsobů jsou informační panely, letáčky, brožury případně jiné tiskové materiály. Práce by 

měla být zaměřena na zdokumentování vybraného přírodního fenoménu, zhodnocení specifik 

a posouzení případných negativních jevů. Jádrem práce by měl být návrh informačního panelu 

nebo letáčku, jehož obsah by se vztahoval ke sledovanému území, informoval veřejnost o jeho 

přírodních hodnotách a zároveň by upozorňoval na případná omezení činnosti v souvislosti 

s ochranou přírody.  

 

 


