
Téma Vedoucí práce Jméno studenta 
+ třída 

Vývoj hlavní literární hrdinky 
z fantasy série Skleněný trůn  
 

  

Divadlo Járy Cimrmana - 
Dlouhý, Široký a Krátkozraký 
a srovnání s klasickou verzí 
pohádky  
 

  

Rok 1968 v Československu 
očima pamětníků  
 

  

Francouzský institut v Praze  
 

  

Milan Kundera  
 

  

Tajemná Bretaň  
 

  

Zoocenologická 
charakteristika vybrané 
oblasti (způsoby sběru dat, 
pobytové znaky, vlastní 
pozorování 

  

Etologie ptáků (potravní a 
reprodukční strategie našich 
ptáků)  
 

  

Henri VIII. Tudor  
 

  

Elizabeth I.    

Modifikovat, nebo ne? 
Geneticky modifikované 
organismy a potraviny  
 

  

Praktická příručka první 
pomoci pro laiky  
 

  

Proces čištění odpadních 
vod  
 

  

Naděje dožití a průměrný 
věk - analýza vývoje v ČR a 
mezinárodní srovnání  
 

  



Inflace - vývoj cenové 
hladiny v ČR a EU za 
posledních 30 let  
 

  

Hubble vs Webb Telescope - 
comparsion  
 

  

Teorie a definice umění 
(srovnání vybraných teorií 
umění)   
 

  

Estetika a filozofie fotografie 
(fotografické zobrazení a 
jeho definice)  
 

  

Umění a kýč (kategorie 
umění a jejich hranice)  
 

  

Sledování půdní teploty   
 

  

Zpracování dat z 
meteostanice  
 

  

Vývoj erozní rýhy (v 
závislosti na intenzitě 
srážek)  
 

  

Obezita dětí (statistické 
zpracování vývoje)  
 

  

Potravinářská aditiva  
 

  

Respektující přístup ve 
výchově a vzdělávání  
 

  

Kulturní fenomény v tisku 
(periodika, časopisy) mezi 
lety 1900-1938 

  

Periodika První republiky 
jako primární pramen  
 

  

Archivní síť České republiky 
– aneb kde co hledat  
 

  

Využití 3D technologií nejen 
v průmyslu  
 

  

Více i méně známé operační 
systémy  

  



 

Jaká paměťová média 
používám(e)?  
 

  

Shakespearova historická 
dramata – fakta, nebo fikce?  

 

  

Jak se učíme cizí jazyk  
 

  

Ideologie demokracie T. G. 
Masaryka v kontrastu s jejím 
stavem v dnešní době 

  

Versailleský mírový systém 
aneb jedovatý kořen 2. 
světové války?  
 

  

Příčiny “vítězného” února 
1948.  
 

  

Neologismy v současné 
češtině  
 

  

Rétorika a mluvní vzory v 
médiích  
 

  

Vývoj postavy Danny 
Smiřického v díle Josefa 
Škvoreckého  
 

  

Čtyřúhelníky - sbírka 
konstrukčních úloh (s 
krokovanými úlohami v 
geogebře)  
 

  

Osová afinita/středová 
kolineace - krokované úlohy 
v geogebře + pracovní listy  
 

  

Matematické důkazy v 
planimetrii  
 

  

CRISPR a další metody 
genetické modifikace 
organismů  

  

Modelování struktury 
proteinů  
 

  



Hodnocení znovusjednocení 
Německa v roce 1990 očima 
vrstevníků  
 

  

Odsun Němců po 2. sv. válce 
z Československa a jeho 
důsledky v konkrétním 
regionu (dle autorova 
výběru) do současnosti  
 

  

Němečtí emigrantští 
spisovatelé a jejich vybraná 
tvorba  
 

  

Vliv pohybové aktivity na 
vitální kapacitu plic (výzkum 
vitální kapacity plic vzorku 
jedinců, vyhodnocování 
získaných dat)  
 

  

Vývoj turistického značení v 
ČR (vývoj turistického 
značení na našem území, 
současný systém značení, 
analýza vhodnosti značení na 
vybrané oblasti)  
 

  

Nepůvodní organismy 
oblasti (oblast dle vlastního 
výběru - záznam 
nepůvodních organismů 
rostlin i živočichů v dané 
oblasti, způsoby sběru dat, 
fotodokumentace, mapové 
podklady)  
 

  

Vize budoucnosti v 
antiutopickém díle George 
Orwella, román 1984  
 

  

Vize budoucnosti v 
antiutopickém díle Aldouse 
Huxleyho, román Brave new 
world 
 

  

Anglické sloveso, jeho 
struktura a význam 
 

  



Heinrich Heine – romantik a 
buřič  
 

  

Berlínská zeď v historickém a 
kulturním kontextu  
 

  

Po stopách německé kultury 
v Čechách a na Moravě  
 

  

Vodohospodářské úpravy v 
intravilánu na příkladu 
Litovického potoka   
 

  

Kvartérní zalednění ČR   
 

  

Současné projevy endogenní 
aktivity v západních 
Čechách   
 

  

Historický vývoj toalet a 
jejich budoucnost (ekologie)  
 

  

Buštěhradský zámek - 
historie, současnost a 
budoucnost  
 

  

Buštěhradská skládka - 
historie ekologické zátěže  
 

  

Zakladatelské aktivity Karla 
IV.a jejich význam pro rozvoj 
Zemí koruny české  
 

  

Barokní sakrální památky K.I. 
Dienzenhofera a G. Santiniho 
a jejich komparace…  
 

  

Mistr Theodorik a gotická 
výzdoba Karlštejna…  
 

  

Dendrometrické veličiny v 
praxi  
 

  

Zjišťování porostní zásoby 
příměstského parku 
Hostivice  
 

  

Škody na lesním porostu  
 

  



Finanční management škol a 
školských zařízení  
 

  

Školský zákon a prováděcí 
právní předpisy  
 

  

 


