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Rekreační  matematika
Baková

Může být matematika zábavou, odpočinkem, relaxací? Cílem 
práce je využití matematiky nenásilnou formou pro zábavu a 
zároveň vzdělávání dětí, popř.dospělých.

Olympijské hry Bartál Práce se zabývá historií OH. Popis průběhu her - disciplíny, 
srovnání s dnešmí dobou

Historie bankovnictví a centrálních bank

Bartálová

Cílem je zpravovat historii bankovnictví a centrálních bank v 
průběhu historie od 15. století až do dnešní doby.Výsledkem bude 
ucelená charakteristika vývoje bankovnictví v tomto období v 
celosvětovém kontextu.

Vlastní téma Bartálová

Hydrostatika Duchoňová Cílem práce je popsat teorii této části fyziky a vytvořit přehledný 
systém vyřešených základních typů příkladů z dané oblasti

Playing computer games: A waste of time....or not?
Forejtníková

Je hraní počítačových her pouze plýtvání časem nebo se můžeme 
i něčemu přiučit? V odborné literatuře a výzkumech najdi 
argumenty pro a proti. Jaký je tvůj názor a osobní zkušenost?

vlastní téma Forejtníková

Mýdlo Hasníková Historie výroby mýdla, postup výroby, současné trendy, vlastní 
výroba mýdla; Dotazník k tématu

Vlastní téma Hasníková Dle vlastního návrhu

Reálie německy mluvících zemí Katona
Výsledkem je prohlubování znalostí o zemi studovaného jazyka. 
Cílem je zdokonalování práce s informacemi – jejich vyhledávání a 
zpracování do seminární práce.

Logické hlavolamy, hry a hádanky Kubíčková
Seminární práce zaměřena na vznik, vývoj logických her, hádanek. 
Cílem je vytvořit sbírku logických hádanek, her dle vlastního 
výběru a zmapovat oblíbenost, styly řešení, problémy při řešení.

Automobily Kubíčková

Práce se zabývá popisem a vysvětlením funkcí všech hlavních 
částí osobních motorových vozidel. Její součástí jsou obrázky a 
schematické nákresy umožňující názorně ukázat princip fungování 
jednotlivých částí osobního automobilu, porovnání různých typů 
osobních automobilů.

Silná žena v evropské literatuře Kynclová
Seminární práce mapující motiv silné ženy v evropských 
literaturách. Umožňuje zaměřit se na literární hrdinky i spisovatelky 
jednoho či více období. 

Should the death penalty be generally used in cases of heinous 
crimes? Levai Zamyšlení nad českým a světovým soudním systémem. Obhájení 

názoru na případné zavedení trestu smrti.
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Is the  pursuit of the "American dream" still  attractive for the 
immigrants today? Levai Proč lidi toužili zkusit štěstí v Americe? Je to i součastné době 

atraktivní lákadlo?

Propagační video školy aneb jak bych propagoval školu já. Mach Krátké dynamické video (4-5 min.) jak by propagoval školu její žák, 
tak aby zaujal své vrstevníky

Onomastika-křestní jména Machová

Obsahem práce bude teoretický onomastický úvod týkající 
vlastních jmen, zejména křestních a dále mapování četnosti 
křestních jmen v naší škole a srovnávání s celorepublikovým 
výskytem.

Církve v Mikulově Machová

Zmapovat zajímavou situaci v Mikulově, kdy je zde fungující, 
církev katolická, evangelická, pravoslavná a stopy židovského 
náboženství. Uvést tradici této církve zde, hlavní důrazy, způsob 
setkávání apod.

Matematika a výtvarné umění Metlický

Jak matematika ovlinila a ovlivňuje výtvarné umění. Zlatý řez, zlatý 
úhel, Fibonacciho posloupnost. Fraktály. Deskriptivní geometrie a 
perspektiva.

Lednicko-valtický areál - spojení architektury a krajiny.
Metlický

Historie Lednicko-valtického areálu jako jedinečného spojení 
architektury a krajiny. Jak tento areál ovlivnil a stále ovlivňuje život 
v regionu. 

Přírodní kosmetika Nováková R. Suroviny pro výrobu kosmetiky, výroba přírod. kosmetiky
Barviva Nováková R. Barviva průmyslová, přírodní, příprava barviv

Deskové a internetové hry Novotná tematicky zaměřené na gramatiku, slovní zásobu, reálie nebo 
literaturu (francouzskou nebo českou); průzkum současné situace 
v této oblasti 

Příběhy v písních vyzpívané Novotná
folklorní písně z Mikulova a okolí, jejich původ, předávání; 
rozhovory se zpěváky a autory písní; původ těchto písní, srovnání 
variant, případně psaných příběhů (legend, pověstí, pohádek...)

Mikulov a okolí v životě a díle českých autorů Novotná
vyhledat autory, jejich život nebo dílo je poznamenáno Mikulovem; 
literární toulky po Mikulově a okolí; rozhovory s žijícími autory a 
pamětníky

Komiks-fenomén dnešní doby Palíšková Komiks jako literární žánr a jeho postavení v současné literatuře

Studentský slang Palíšková Slovní zásoba a její vrstvy, slang a studentský slang v současné 
době
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Čeština na sociálních sítích Palíšková
Čeština na sociálních sítích z hlediska jazykovědy, zejm. slovní 
zásoby, pravopisu a slovotvorby, výhody a nevýhody internetové 
komunikace. Klesá úroveň češtiny nebo vzniká nový "jazyk"?

Prokletí básníci Palíšková Společensko-historický kontext, charakteristka tvorby prokletých 
básníků a jejich vliv na českou literaturu, rozbor konkrétního díla

Numerické metody Pavlačka

Obsahem práce je vybrat konkrétní problém reálného světa, zvolit 
vhodný numerický model, vyřešit a vizualizovat pomocí 
dostupného software.
Například: Řešení jedné nelineární rovnice a soustav nelineárních 
rovnic. Řešení soustav lineárních rovnic. Interpolace, metoda 
nejmenších čtverců. Minimalizace funkce jedné i více proměnných

Vlastní téma Pavlačka vlastní téma žáka

Didaktické hry v přírodních vědách Rolková

Didaktické téma zaměřené na význam hry ve vzdělání. Autor si 
vytvoří soubor her spolu s didaktickým komentářem, které 
následně otestuje ve třídách (ZŠ, NG, ale i spolužáci). Součástí 
práce bude také vlastní soubor her.

Laboratorní práce v biologii Rolková Cílem práce je vytvořit návody na laboratorní práce v biologii, 
práce otestovat a sepsat metodiku.

Vlastní téma Sedliská

Obsahová analýza médií Sedliská Výběr jedné události a analýza toho, jak je jedna událost 
zobrazována v seriózním tisku a bulváru

Problematika sociálního vyloučení Sedliská

Hodnotový systém současné mládeže Sedliská Práce se bude zabývat popisem hodnotového systému a součástí 
bude dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení

Osobnosti německy mluvících zemí Schmidová
Výsledkem je prohlubování znalostí o zemi studovaného jazyka. 
Cílem je zdokonalování práce s informacemi – jejich vyhledávání a 
zpracování do seminární práce.

Makro  pro automatické číslování snímků v PowerPointu Siebert

PowerPoint umožňuje vložení čísla snímku do zápatí. Neumožňuje 
však automaticky vložit počet všech snímků v prezentaci. Úkolem 
žáka je nastudovat programovací jazyk Visual Basic a 
naprogramovat makro pro automaciké vkládání pořadového 
snímku a celkovéo počtu snímků v prezentaci.

Vlastní téma Siebert vlastní téma žáka
Volné téma podle zájmu studenta Sobotková vlastní téma 
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Cestovní ruch a jeho vliv na život obyvatel v Česku Sobotková

Cílem práce je zmapování aktivního cestovního ruchu v Česku, 
jeho vývoj a proměny v souvislosti s aktuálním (i postcovid/covid) 
stavem. Součástí bude dotazníkové šetření v konkrétní destinaci a 
jeho vyhodnocení.

Humanitární a rozvojová pomoc Česka ve světě Sobotková Cílem práce je zmapování humanitární a rozvojové pomoci Česka 
ve světě, zaměření se na vybranou oblast pomoci či region. 

Violence in media needs to be regulated (argumentative essay)
Švecová

Cílem práce je shromáždit argumenty pro a proti regulaci násilí v 
médiích a vyjádřit vlastní nátor na toto téma opřený o podložené 
argumenty

Vlastní téma Švecová

Libovolné téma zpracované pomocí metody orální historie Válková

V současné době se historici učí čím dál více pracovat se 
vzpomínkami očitých svědků a pamětníků. V rámci této seminární 
práce dostane student možnost, vrátit se v čase zpět a podívat se 
na vybrané téma očima jednoho nebo více pamětníků dle vlastního 
výběru.

Významné archeologické nálezy na území Jižní Moravy Válková

Archeologické nálezy jsou nevyčerpaným zdrojem informací o 
lidské minulosti. V rámci této seminární práce se student zaměří 
na metody archeologova každodenního chleba, vyzvihne artefakty, 
které nejvíce přispěli k získání povědomí o lidském vývoji a 
zmapuje, jaká je současná situace v oblasti archeologie na Jižní 
Moravě.

Konspirační teorie v kontextu historických záhad Válková

Historie zahrnuje nemalé množství událostí, které nebyly nikdy 
vyřešeny. Kolem takovýchto situací panuje nemalé množství 
konspiračních teorií spekulujících o tom, co se vlastně stalo. 
Student v rámci této práce zpracuje libovolně vybrané historické 
záhady a prozkoumá konspirační teorie, které jsou okolo nich 
opředené. V rámci případné výzkumné části se muže zaměřit na 
názor veřejnosti.

Kulturní život v Mikulově a okolí Valová Práce mapuje kulturní tradice, akce, koncerty či festivaly, které se 
v průběhu roku konají v Mikulově a okolí. 

Osobnosti české či světové nonartificiální hudby(dle vlastního 
výběru) Valová

Práce se zabývá životními osudy a tvorbou autorů či interpretů 
české nebo světové nonartificiální hudby a jejich vlivem na mladou 
generaci.    

Práce z oblasti IT (v anglickém jazyce)
Frank E. Araque C.
přihlašování Siebert

Možné vlastní téma, případně z oblasti programování, testování, 
bitcoin,... Vedoucí práce je externí odborník z praxe.


