
Témata absolventských prací 
školní rok 2022/2023 

 
1. … a co číslo ? Vedoucí: PhDr. Jan Hamerník 

Co je číslo . Podle koho se nazývá číslo . K čemu se používá. Znáš další 
významné matematiky z historie matematiky a fyziky, kteří přispěli k rozvoji 
svých věd. 
 

2. Pythagoras ze Samu Vedoucí: PhDr. Jan Hamerník 
Život, myšlení a dílo, Pythagorova škola, objevy, vliv Pythagorova myšlení 
 

3. René Descartes Vedoucí: PhDr. Jan Hamerník 
Život, Descartovo myšlení, matematika, fyzika, psychologie 

 
4. Pomáhají mobilní telefony? Vedoucí: Mgr. Jiří Javůrek 

Co to je mobilní telefon. K čemu slouží. Na jakém principu funguje. Dovedeš 
si představit život bez mobilního telefonu. Co značí zkratky SMS, MMS, 
bloutooth, chat. Jak reaguješ na používání mobilů např. v dopravních 
prostředcích. Jak vidíš budoucnost pevných linek, je ve hvězdách…  

 
5. Archivace dat Vedoucí: Mgr. Jiří Javůrek 

Rozdělení záznamových médií. Nejčastěji užívané paměti k ukládání dat. 
Zálohuješ data na diskety. Popiš princip záznamu dat na optická a magnetická 
média. 

 
6. Cesta do hlubin internetu Vedoucí: Mgr. Jiří Javůrek 

Historie a vývoj internetu. Výhody a nevýhody internetu. Princip fungování 
internetu. Jaké služby internetu využíváš. Využíváš všechny možnosti 
internetu – zpracování fotografií, skype, chat, ICQ, facebook, e-mail…  

 
7. Nebezpečí Internetu a sociálních sítí Vedoucí: Mgr. Jiří Javůrek  

Pojmenování základních nástrah internetu. Doporučení, jak nástrahám 
internetu preventivně čelit a čeho se vyvarovat. Součástí práce je i dotazník 
znalostí a zkušeností žáků. Úvaha nad vlastní ochranou před internetovým 
nebezpečím. 
 
 

8. Jak budu hospodařit s penězi.  Vedoucí: Mgr. Adéla Čápová 
Platy zaměstnanců v různých profesích. Složky platu, hrubá mzda, zdravotní a 
sociální pojištění, daň ze mzdy, čistá mzda, minimální mzda. Životní náklady 
čtyřčlenné rodiny, jednoduchý rodinný rozpočet. Finanční odpovědnost. 

 



9. Výskyt invazních druhů rostlin  Vedoucí: Mgr. Adéla Čápová 
a živočichů na území ČR 
Definice pojmu invazní druh, příklady invazních druhů organismů na našem 
území (například – rak americký, borovice vejmutovka, bolševník, mýval 
severní…), problematika související s jejich výskytem, příklady lokalit, které 
jsou jednotlivými druhy ohroženy. Možno doložit vlastní fotografie 
organismů, které budou vytvořeny v rámci návštěvy nějaké lokality. 
 

10. Bylinky Vedoucí: Mgr. Adéla Čápová 
Žák získá základní informace o rostlinách, o jejich dělení, postupu vysazování 
a pěstování a následného jejich využití (v gastronomii, fytoterapii …). Žák si 
zasadí vlastní rostlinu, o kterou se bude starat a při uvedení své absolventské 
práce představí komisi. K tomu vytvoří prezentaci, kde shrne ostatní důležité 
informace, které získal. 

 
11. Šlechtické rody v Čechách a na Moravě Vedoucí: PhDr. Irena Havlíková 

 
12. Židé v Čechách – historie a současnost Vedoucí: PhDr. Irena Havlíková 

 
13. Mnichovská dohoda – „o nás, bez nás“ Vedoucí: PhDr. Irena Havlíková 

Konec 1. Československé republiky 
 

14. Dopravní prostředky 21. století Vedoucí: Bc. Jonáš Ehrlich 
Letecká doprava, metro, automobilová doprava, lodní doprava, … Historie, 
současnost, budoucnost,… Bezpečnost dopravy, katastrofy (např. letecké, 
automobilové…. Výstavy, závody u nás i v zahraničí (rallye, …)   
 

15. Počítačová historie v ČR Vedoucí: Bc. Jonáš Ehrlich 
SAPO, české a slovenské počítače ve 20. století, současné počítače v ČR 
 

16. Archimédés ze Syrakus Vedoucí: Bc. Jonáš Ehrlich 
Život, kulturní přínos, objevy 
 

17. Dmitrij Ivanovič Mendělejev, Vedoucí: Ing. Daniela Ferdová 
objevitel periodického zákona  
Život, periodická soustava prvků, periodický zákon, spolupráce s Bohuslavem 
Braunerem a vědci z jiných zemí 

 
18. Antoine-Laurent de Lavoisier, Vedoucí: Ing. Daniela Ferdová 

zakladatel moderní chemie 
život, důkaz existence kyslíku, syntéza vody, podstata hoření a dýchání 

 
19. Jons Jacob Berzelius, Vedoucí: Ing. Daniela Ferdová 

otec chemických značek 



život, návrh chemického názvosloví, návštěvy západočeských lázní a rozbory 
místních minerálních vod 
 

20. Návykové látky - jejich druhy,  Vedoucí: Ing. Daniela Ferdová 
chemická podstata, vliv na organismus a metody určování 
Vysvětlení pojmu návyková látka, rozdělení, příklady, termíny legální a 
nelegální návyková látka, popis metod, kterými lze určit přítomnost 
návykových látek v organismu. Co to je drogový screening, jaký je jeho 
význam v praxi, kde se využívá. 
 

21. Poruchy příjmu potravy Vedoucí: Bc. Veronika Žáková, DiS. 
Jaké nejznámější a nejrozšířenější poruchy lze v současné době sledovat, co to 
vlastně znamená pro člověka a jeho okolí a rodinu - co vše tato porucha 
ovlivňuje, jak jsou tyto problémy vnímány společností, lze nemoci léčit? 
Pohled nemocného na celou záležitost. 

22. Sport pro rozvoj v současném  Vedoucí: Bc. Veronika Žáková, DiS. 
světě a jeho perspektivy  
Co je to sport, Kategorie Sportu , Omezení a rizika spojená se sportem, Sport 
a vzdělání, Sport a gender, Sport a obchod 
 

23. Evropská unie Vedoucí: Bc. Veronika Žáková, DiS. 
Co to je, historie, založení, členství ČR v EU, měna, hosp. krize, ČR jako 
předsedající země… 
 

24. Václav Havel Vedoucí: Mgr. Jana Hradová, ThD. 
Život a dílo, prezidentské období, období po prezidentské, úmrtí 

 
25. Proměna Jinočan Vedoucí: Mgr. Jana Hradová, ThD. 

 Jak se změnily Jinočany za posledních 30 let? 
 

26. Jiří Trnka Vedoucí: Mgr. Jana Hradová, ThD. 
Osobnost a dílo českého výtvarníka, loutkáře, ilustrátora, malíře, spisovatele, 
scénáristy, …  
 

27. Umění a věda v době Karla IV.  Vedoucí: Denisa Šarayová 
Rozvoj vědy a umění v době vlády Karla IV. 
 

28. Taneční styly 21. století Vedoucí: Denisa Šarayová 
 

29. Graffiti. Umění nebo vandalství? Vedoucí: Mgr. Andrea Hynková 
 

30. Josef Lada  Vedoucí: Mgr. Andrea Hynková 
Osobnost a dílo českého malíře, ilustrátora a spisovatele 
 


