
Témata maturitních prací / profilová část maturitní zkoušky 2022-2023 

 

Téma č. 1 

Současná česká literární produkce v překladech 

- Co je překlad, důvody vzniku překladu, jaké knihy jsou překládány; 

- historie překladů českých knih do cizích jazyků; 

- zmapování současných překladů z češtiny do cizích jazyků – použití databáze Česká 

literatura v překladu; 

- výběr 2 – 3 knih dvou současných českých autorů, jejichž díla jsou překládána 

v zahraničí – stručné medailonky autorů, popis knih, podrobnosti o překladu. 

Vedoucí práce: Mgr. Ester Karásková 

 

Téma č. 2 

Vytvoření koncepce založení nového knihkupectví 

- Podnikatelský záměr; 

- finanční zdroje, rozbor nákladovosti; 

- právní aspekty založení a provozu knihkupectví; 

- výběr prostoru a zařízení, uspořádání obchodu; 

- nákupní politika; 

- marketingové strategie. 

 

Vedoucí práce: Tereza Booth 

 

Téma č. 3 

Technický rozvoj výroby knih od hliněných destiček po elektronické knihy 

Vedoucí práce: Jan Vašut 

 

 

Téma č. 4 

Návrh komplexní marketingové akce na podporu nové knižní edice 

- Žánrové zaměření nové edice; 

- definice cílové skupiny; 

- analýza konkurenčních existujících edic podobného zaměření; 

- SWOT – stanovení silných a slabých stránek nové edice; 

- výběr argumentace zdůrazňující silní stránky edice; 

- výběr marketingových metod; 

- vytvoření rozpočtu na kampaň na základě zkušeností některého z úspěšných 

nakladatelství . 

 

Vedoucí práce: Tereza Booth 

 

 

 

 

 

 



Téma č. 5 

Komparace dvou písemných památek ze stejného či jiného historického období (od starověku 

do r. 1950) 

- Představení pomocných věd historických, které se danými písemnými památkami 

mohou zabývat; 

- představení obou vybraných písemných památek (např. kronika, listina, smlouva, 

pamflet, novinový článek atp.); 

- na základě četby primárních pramenů a využití sekundární literatury porovnání obou 

písemných památek z různých hledisek. 

 

Vedoucí práce: Mgr. Bára Vencálková 

 

 

Téma č. 6 

Jste nakladatelem, který se rozhodl pomoci začínajícím autorům k vydání jejich prvotin. 

Představte svoje nakladatelství. Oslovte potenciální autory, aby vám poskytli své texty. 

Uzavřete s nimi licenční smlouvu. Z dodaných textů sestavte a připravte k vydání knihu. 

Výsledkem by měl být: 

-  zredigovaný a zkorigovaný rukopis, připravený k sazbě, společně s návrhem grafické 

úpravy celé knihy (obálka, vstupní strany, alespoň 2 strany vlastního textu); 

- určení papíru, formátu a vazby knihy; 

- určení maloobchodní ceny knihy; 

- vytvoření plánu propagace knihy. 

Hodnotit se bude:  

- logika výběru textů (pro posouzení je nutno předložit i vyřazené texty);  

- kvalita redakční a korektorské práce (k porovnání je třeba předložit původní text 

autora a konečnou verzi); 

- grafická úprava knihy dle typografických pravidel, zdůvodnění zvolené fyzické 

podoby knihy (proč zrovna tento formát, vazba, atd.); 

- ekonomická stránka vydání titulu. 

Texty musí být dodány ve Wordu, grafická úprava v PDF. 

Minimální rozsah je 3 – 5 textů vybraných k vydání a 2 – 3 texty zamítnuté; 

Žák může a nemusí zhotovit knihu i fyzicky. 

 

Vedoucí práce: Jan Vašut 

 

 

Téma č. 7 

Literární dílo a jeho adaptace 

- Pojem adaptace (možnosti adaptace, důvody pro vznik adaptace); 

- zmapování všech dostupných adaptací vybraného literárního díla; 

- výběr 2 – 3 konkrétních adaptací; 

- stručný popis a analýza literárního díla a jednotlivých adaptací; 

- porovnání literárního díla s adaptacemi, a to s důrazem na rozdíly ve ztvárnění postav, 

uchopení narativu, vyznění díla apod.; 

- subjektivní názor studenta na vybrané adaptace. 

 

Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Hilgardová 

 



Téma č. 8 

Odraz historických událostí v literatuře a místo literatury s historickou tematikou v edičních 

plánech současných nakladatelství 

- Žánry literatury odrážející historické události; 

- tradice historických témat v české literatuře; 

- historická témata v literatuře pro děti a mládež; 

- analýza současných českých nakladatelství, specializujících se na literaturu odrážející 

historickou tematiku; 

- analýza knižního trhu – prodejnost knih s historickou tematikou, oblíbené tituly, 

čtenářská anketa, perspektivnost vydávání této literatury aj. 

Vedoucí práce: Mgr. Bára Vencálková 

 

 

Téma č. 9 

Jste pracovníkem nakladatelství, které se rozhodlo rozšířit svůj ediční záběr o knihy pro 

předškoláky. Protože váš zaměstnavatel nemá v této oblasti knižního trhu zkušenosti, pověřil 

vás zpracováním studie. V ní popište současnou situaci na trhu:  

- Vyjmenujte všechna významná nakladatelství, která v tomto oboru podnikají; 

- porovnejte jejich ediční činnost, plány a určete, čím se od sebe liší; 

- navrhněte oblasti, kterým se konkurence dostatečně nevěnuje;  

- za uplynulé dva roky najděte v této oblasti knihu, která je typickým zástupcem každé 

ze čtyř kategorií, dělících knihy podle prodejnosti, a popište, proč skončily právě         

v této skupině;  

- definujte konečného zákazníka; navrhněte možné distribuční cesty. 

 

Vedoucí práce: Jan Vašut 

 

 

Téma č. 10 

Česká stopa v historii knižní kultury 

- Představte historické osobnosti, které se z celosvětového hlediska zasloužily o objevy 

a vynálezy spojené s knihami, a které mají nějakou spojitost s územím, na kterém se 

rozkládá dnešní Česká republika. 

 

Vedoucí práce: Jan Vašut 

 

 

Téma č. 11 

Co jsme četli jako malí a co čtou dnešní děti 

- Přehled a charakteristika žánrů knih pro děti; 

- historie vydávání knih pro děti v Čechách; 

- zmapování současné (2021-2022) nabídky knih pro děti; 

- porovnání historie a současného stavu ve vydávání knih pro děti, zhodnocení současné 

knižní produkce pro děti; 

- vlastní výzkum: dotazník pro vrstevníky (otázky ohledně povahy a skladby četby v 

dětství); 

- zhodnocení výzkumu; 

- reflexe vlastní četby z dětství, porovnání s dnešním výběrem. 

 



Vedoucí práce: Mgr. Ester Karásková 

 

26. 9. 2022         PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. 

           ředitelka školy 

 

 

 


