Vypsaná témata maturitních RP pro školní rok 2021/2022

předmět
Český jazyk

konzultant
Mgr. Miroslava Končelová
Mgr. Andrea Zomerová

Mgr. Andrea Žišková

Mgr. Nikol Vosmíková

Anglický
jazyk

Mgr. Magdalena Koubová

Mgr. Vincencija Politiko
Mgr. Magda Hausdorová

Německý
jazyk

Mgr. Magdalena Koubová

Mgr. Martina Kortánková

Španělský
jazyk

Mgr. Barbora Vítková

téma práce
řešitel práce
Motiv obyčejného člověka v díle Karla
Čapka
Pohádky Oscara Wildea (rozbor díla,
inspirační zdroje, porovnání s dalšími
autory autorských pohádek)
Tvorba vlastních výukových materiálů
pro vybraný problém v předmětu
český jazyk a literatura
Feministické tendence v české próze
od 19. stol. do současnosti
Vznik, vývoj a kulturní identita české
hiphopové a rapové scény se
zaměřením na rozbor textů a postižení
základních tematických okruhů
Hororové prvky v současné literatuře
pro děti a mládež
Vliv pandemie covid-19 na slovní
zásobu českého jazyka
Nepřechylování ženských příjmení
jako zdroj konfliktu v českém
jazykovém prostředí
Srovnání knihy anglicky píšícího
autora a její filmové adaptace
Kulturní rozdíly anglicky mluvících
zemí
Anglická literatura 19. stol.
romantismus–realismus
Jindřich VIII. a založení anglikánské
církve
Donald Trump a americké
prezidentské volby: srovnání
předvolební strategie roku 2016 a
2020
Dopady evropské migrační krize
v německy mluvících zemích
Německo po druhé světové válce na
cestě k prosperitě
Autobiografické motivy v dílech
německých autorů (F. Kafka, E. M.
Remarque aj.)
Tipy na výlety a turistické cíle
v německy mluvících zemích
Svátky a oslavy v zemích Latinské
Ameriky

Francouzský
jazyk

Ruský jazyk

Mgr. Barbora Vítková

Mgr. Gaiane Makarian

Mgr. Vincencija Politiko
ZSV

Mgr. Andrea Žišková

Mgr. Magda Hausdorová

Matematika

RNDr. Karel Hoza

Fyzika

Mgr. Jiří Bubla
RNDr. Karel Hoza

Biologie

Mgr. David Goldstein

Mgr. Lucie Prokopcová
Chemie

Mgr. Tomáš Novák

Bc. Jana Houserová

Fairtrade (=comercio justo) v ČR i ve
světě a jeho vliv na země Latinské
Ameriky
Frankofonie a frankofonní země
Vliv jiných jazyků při učení
francouzštiny (transfer, interference,
mezijazyková paronyma, tj. faux
amis..atd.)
Recepce díla nejvýznamnějších
ruských spisovatelů v české kultuře
Literatura estetické a myšlenkové
nezávislosti ve XX. století v Rusku
Ruská literatura – interpretace
vybrané knihy ruského autora
Kam zmizel Bůh v českých zemích
(mapování proměn religiózního
myšlení v Čechách od 15. stol.)
Ztracená generace covidiálů? Dopady
opatření proti pandemii COVID – 19
na děti a mládež
Ohrožená planeta, ohrožený člověk,
ohrožená budoucnost –
environmentální krize a její odraz
v současném filozofickém myšlení
Stranické systémy a jejich typy v
posledních letech
Populismus jako fenomén současné
demokracie
Ludolfovo číslo – tvorba výukového
materiálu, výstup animovaná
prezentace
Apolloniovy úlohy (kružnice) – výstup
elektronická pomůcka
Zákony elektrického obvodu
Teorie vesmíru
Model sluneční soustavy (projekt a
realizace)
Práce se sextantem a jeho využití
v praktických úlohách
Fauna druhohor
Ohrožené druhy fauny České
republiky
Život s HIV
Kůrovcová kalamita v ČR
Periodická soustava prvků a její
historie
Kofein a jeho účinky na organismus
Analýza vody

Geografie

Mgr. Josef Mrštík

Mgr. Jana Šindelářová
Smetková
Dějepis

Mgr. Josef Mrštík

Mgr. Jana Šindelářová
Smetková
Ekonomie

Mgr. Magdalena Koubová

Mgr. Radim Jendřejas
IVT

Mgr. Petr Hájek

Mgr. Tomáš Novák
Estetická
výchova

Mgr. Anežka Heinzlová

Hudební
výchova
Tělesná
výchova

Doc. Miloš Černý
Mgr. Erika Musilová

Mgr. Pavel Javůrek

Mgr. Martina Kortánková

Mgr. Petr Hájek

Klinickobiochemická vyšetření
Pouštní státy – zdroj chudoby nebo
zdroj bohatství?
Tornádo na jižní Moravě jako
důsledek změny klimatu v ČR
Geografie Afghánistánu a její důsledky
na politiku státu
Banát – české vesnice v Rumunsku
Aralské jezero – ekologická katastrofa
Jan Žižka – padouch nebo hrdina?
Bitva na Bílé hoře 1620 – pohroma
nebo kulturní naděje pro české země?
Páni z Pernštejna – mocný rod
českého středověku a raného
novověku
Dějiny Afghánistánu
Přehled dějin perských říší
Vývoj české politiky od roku 1993
Hospodářský vzestup českých zemí za
Rakouska – Uherska
Poválečné odsuny Němců
Bankovnictví v ČR
Finanční produkty a jejich využití
v každodenním životě
Česká národní banka – její role a
proměny v čase
3D tisk
Odhalování plagiátů a kopií v rámci
internetového rozhraní
5G sítě
Historie a vývoj superpočítačů
Sociální architektka Kateřina Šedá
Falzifikace v malířství: technologie a
příklady úspěšných padělků
Hudba – její význam pro člověka
Hudba v proměnách staletí
Srovnání výkonnosti studentů pomocí
motorických testů
Mentální zdraví u profesionálních
sportovců
Porovnání výkonnostního růstu u
vybraného sportovce
Životní příběh vybraného sportovce
Bezpečnost a ochrana zdraví při
sportu
Metody a techniky fyzioterapie
Historie a metodika parkuru
Lyžařské trenažery skytech interaktiv,
skiers edge, … a jejich využití

