Název

Vedoucí

Anotace

Hasníková

Práce zaměřená na historii výroby mýdla, srovnání se současností,
možnost výroby vlastního mýdla vlastním postupem

Hasníková

Zkoumání vybrané oblasti se sledováním změny rostlinstva a
jiných změn

Katona

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

Válková
Dějiny čistoty a osobní hygieny

Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno předcházelo dnešním
sprchám simulujícím tropický déšť nebo jak a kde vykonávali svou
potřebu šlechtičny v objemných róbách? Ať už je vaše odpověď
jakákoliv, při výběru této seminární práce se to dozvíte. Při psaní
práce je možné prostor věnovat i případnému dotazníkovému
(nebo jinému) šetření.

Fenomén Reality show

Sledujete nějaký televizní pořad, který má ve svém popisku reality
show? A baví Vás to? Pak jste pravděpodobně vhodným adeptem
na napsání seminární práce na téma: Fenomén reality show. Tato
seminární práce by se měla zaměřit na publikum, které pořady
tohoto typu konzumuje, popsat typy různých show a analyzovat
vybraný pořad. Není vyloučeno do práce zařadit i praktickou část.

Mýdlo - historie a současnost
Ekologie
Reálie německy mluvících zemí

Válková

Válková

O terorismu je v současnosti v médiích slyšet často. Co to vlastně
terorismus je? A kdy byly poprvé v minulosti použity teroristické
praktiky? Seminární práce na toto téma by měla poskytnout pohled
do vzdálené i blízké historie, zmínit zásadní události spojené s
teroristickými útoky a zaměřit se na informovanost veřejnosti v této
problematice.

Temperamentové typy osobnosti v povoláních

Sedliská

Práce se bude zabývat vymezením pojmu temperament, popisem
jeho charakteristik a typů. Autor popíše typické chování, doporučí
nejvhodnější povolání a pokusí se zkonstruovat nebo případně
kriticky zanalyzovat existující dotazníky na typy temperamentu se
zaměřením na výběr povolání.

Vybraný psychopatologický nebo sociologický problém

Sedliská

Žák si sám zvolí problematiku z oblasti psychopatologie či
sociologie, která ho zajímá. Nejdříve zkonzultuje možnosti využít ji
jako téma seminární práce s učitelem.

Sedliská

Žák popíše problém nerovnosti v historii se zaměřením na českou
společnost, charakterizuje současnou statusovou nerovnost a její
typy a vytvoří a zanalyzuje dotazník na zjišťování nerovností,
prestiže, statusové konzistence či nekonzistence atd.

Sedliská

Žák popíše rozdíl mezi tématy pohlaví a gender se zaměřením na
českou společnost a poté zanalyzuje jednotlivé genderové
stereotypy v reklamách.

Metlický

Využití zlatého řezu, deskriptivní geometrie, kombinatoriky,
posloupností a dalších matematických postupů ve výtvarném
umění.

Metlický

Nejen Leonardo da Vinci využíval ve svém díle symboliku čísel.
Geniální architekt Jan Blažej Santini-Aichel, tvůrce poutního
kostela na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou a mnoha dalších
skvostů, tuto symboliku také používal.

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

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.

Siebert

Pro web školy gssmikulov.cz vytvořit v jazyce HTML podstránky
jednotlivých studijních oborů školy. Formou prezentace fotografií,
videí, textů v jednotném dizajnu školy. Kompatibliní se zobrazením
na mobilních zařízeních.

Švecová

Základní nepodmíněný příjem je navrhovaný systém sociálního
zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky vyplácené
státem ve stejné výši všem lidem a bez jakýchkoli podmínek.
Tento systém vzbuzuje silné záporné i kladné reakce. Cílem práce
bude představit tento koncept, uvést jeho pozitiva a negativa,
uvést příklady zemí, které o zavedení uvažují, a vyjádřit vlastní
názor podpořený argumenty. Práce psaná v anglickém jazyce.

Švecová

K-pop je fenoménem dneška, každým dnem přibývají fanoušci
tohoto specifického hudebního odvětví. Na první pohled je
všechno bezchybné a dechberoucí - od choreografií, pěveckých
výkonů, charakterových vlastností hudebníků až po jejich vzhled.
Pod timto povrchem se ale skrývají problémy a omezení, které
často celoživotně ovlivňují psychiku zúčastněných. Cílem
seminární práce je tyto problemy pojmenovat a pokusit se určit,
proč vznikají a jaký dopad mají na životy umělců. Práce psaná v
anglickém jazyce.

Mikulov - město kultury

Valová

Mikulov se během posledních let stal nejen vyhledávanou
turistickou destinací, ale i kulturním centrem. Každoročně se zde
koná mnoho kulturních akcí, koncertů, festivalů, z nichž mnohé
mají dlouholetou tradici, ale některé jsou zcela novodobé. Cílem
práce je zmapovat tyto akce, zjistit, jakou mají tradici, kdy se
konají, jak se mění, jak jsou oblíbené. Součástí práce může být
dotazníkové šetření o povědomí veřejnosti.

Komiks-fenomén dnešní doby

Palíšková

Komiks jako literární žánr a jeho postavení v současné literatuře.
Součástí práce bude rozbor vybraného díla.

Terorismus v dějinách

Nerovnost v české společnosti - sociální tratifikace v současné české
společnosti

Problematika genderu v reklamě
Matematika a výtvarné umění

Šifra mistra Santiniho - symbolika čísel v architektuře

Propagace studijních oborů v HTML

Universal Basic Income

The averted side of K-pop

Název

Vedoucí

Anotace

Literární dílo a jeho adaptace

Palíšková

Srovnání vybraného literárního díla a jeho filmové/divadelní
adaptace.

Přírodní kosmetika

Nováková R.

Suroviny pro výrobu kosmetiky, výroba přírod. kosmetiky

Výroba sýrů

Nováková R.

Sýrařství, suroviny, výroba sýru

Kouřil

Spartská kultura je často v populární literatuře idealizovaná,
pravdou však zústává, že výcvik mužů zde byl neobyčejný, stejně
jako samotné státní zřízení. Neobyčejná ovšem byla také výchova,
role a postavení plnoprávných spartských žen. Jejich fyzická
příprava i duševní nastavaní bylo nevšední pro nás i pro občany
jiných soudobých poleis.

Kouřil

Filip II. se synem Alexandrem III. Makedonským a řadou jejich
skvělých velitelů přinesli revoluci ve vojenství a řadu nových
válečných taktik a prvků - zejména Alexandr u Pelionu a u
Gaugamél, jehož postavení a manévr byly zapsány do historie. V
dějinách nebylo ničím neobvyklým, že se vynikající vojenští velitelé
nechali ovlivňovat svými historickými vzory a i díky nim vítězili.
Jedním z takových případů bylo i využití Alexandrovy taktiky
americkým generálem N. Schwarzkopfem v Zálivu.

Vývoj otočky při hodu diskem (antický agón vs. moderní sport)

Kouřil

Hod diskem (či antický diskos) je jednou z nejstarších olympijských
disciplín. Zatímco dnešní otočka a její vývoj v rámci obnovených
olympijských her jsou zřejmé, tak styl antického hodu je dnes
možné interpretovat různě. Vedle literatury by pro zpracování
tématu mělo být hlavním pramenem umělecké zobrazení antických
pětibojařů (především vázové malířství a sochařství, kde bude
první místo zaujímat interpretace Myrónova pohybu zachyceného
jeho nejslavnější sochou - Diskobolem).

Sebepoznání absolutní ideje (G. W. F. Hegel)

Kouřil

Průřez Hegelovou historiosofií a filosofií ducha při sebepoznávání
absolutní ideje, která vyvrcholila v jeho vlastním filosofickém
systému jako dovršením Fichteho a Schellingova pojetí Já a ne-Já.

Kouřil

Vysvětlení interpretace Anaximandrova výroku ("Ze kterých jest
jsoucím věcem vznik, do těchto nastává i zánik, podle nutnosti.
Neboť vše si navzájem platí pokutu a pokání za své bezpráví,
podle pořadí času."), vztah k božskému neomezenu (apeiron) a
otázka po bytí dle samotného Anaximandra a existenciálního
filosofa Martina Heideggera. Možnost polemiky a vlastní
interpretace. (pozn. vyšší obtížnost tématu)

Kouřil

Platónovo (platónovsko-sókratovské) skoro až básnické pojetí
nesmrtelné duše (psýché) - jako jakési třísložkové srostliny
vozataje a dvojspřeží následující bohy - je vedle světa idejí a
ideálního státu jeho originálním počinem s velkým přesahem do
různých filosofických systémů. Může být chápáno jako boj rozumu,
srdnosti a žádostivosti o kratos či nadvládu nad jedincem, jako
výklad o krásnu i očišťovaní nesmrtelné části člověka za
nepřístojné a špatné jednání.

Sobotková

Student si vybere jedno určité město / obec / oblast / problém,
např. vzdělávací, volnočasové projekty, infrastruktura, oprava
památek, projekty z ochrany životního prostředí, projekty na
podporu zaměstnanosti. Zhodnotí využívání finančních prostředků
z fondů EU.

Historie turistiky

Sobotková

Cestování, objevování nových míst, turistika a relaxování je
nedílnou součástí naší doby. Kdy to ovšem všechno začalo a jaká
je historie turistiky, kam a proč se lidé vypravovali, co napomohlo
rozvoji masové turistiky? Při zpracování seminární práce se může
student věnovat obecnému pojednání nebo si vybrat určitou
lokalitu či oblast turistiky, popř. se věnovat historii Klubu českých
turistů.

Konfliktní oblasti Evropy

Sobotková

Student zhodnotí konflikty a politické problémy vybrané oblasti
Evropy v historických a geografických souvislostech.

Kubíčková

Je důležité při sportování uvažovat i vliv fyzikálních zákonů? Žák si
vybere sport, kterému se sám věnuje nebo jej zajímá, a podívá se
na něj z fyzikálního pohledu. Zaměřit se může např. na postavení
člověka při sportu, vybavení pomůcek, oblečení. Součástí by
mohlo být např. porovnání sportování za nejlepších fyzikálních
podmínek a obecných podmínek. Práce může být také rešeršního
charakteru s historickým průzkumem.

Kubíčková

Dopravní prostředky jsou nedílnou součástí našeho života, žák,
který si zvolí dané téma může popsat z hlediska mechaniky,
termiky, elektřiny a magnetismu. Lze pojmout také jako historické
porovnání vzhled - funkčnost - výkon.

Levai

Výhody a nevýhody užívání alternativních formátů, jako například
písniček, interaktivních cvičení a motivačních videí při výuce
anglického jazyka na středních školách, v porovnání s využíváním
strukturované učebnice a pracovního sešitu při výuce. Práce je
psána v anglickém jazyce.

Levai

Student popíše aspekty moderního amerického života ve vztahu k
současné politické scéně, ekonomice, soustředí se na stávající
sociální problémy a ideologie, v porovnáním se způsobem života v
České republice a Střední Evropě. Práce je psána v anglickém
jazyce.

Novotná

Práce soustředí legendy, vyprávění, pohádky, písně (apod.)
vztahující se k hradům a zámkům, městům či obecné tajemným
místům na Mikulovsku nebo na jižní Moravě. Bude zkoumat jejich
spojení s realitou a s rozšířením legend (apod.) v literatuře i ve
folkloru.

Spartské ženy

Alexandrova taktika v bitvě u Gaugamél a její vliv na válku v Perském zálivu

Heideggerova interpretace Anaximandrova výroku

Platónovo pojetí duše

Co se v našem městě /obci postavilo za „evropské peníze“

Sportovní aktivity z pohledu fyziky

Dopravní prostředky a fyzika

Teaching English in high school through alternative materials versus teaching
through structured textbooks and workbooks.

American way of life in relation to the Czech Republic and
Central Europe.

Legendy a pověsti Mikulovska (jižní Moravy)

Název

Vedoucí

Anotace

Po stopách zmizelých Židů

Novotná

Židovský hřbitov v Mikulově (popřípadě i v jiných místech jižní
Moravy), jeho místo v české literatuře; židovská problematika
spojená s Mikulovem v české literatuře. (Skácel, Tučková aj.)

Po stopách českých Němců

Novotná

Vysídlení českých Němců z Moravy a Čech, osudy těchto lidí v
Mikulově a v okolí, rreportáže nebo odraz v české literatuře.

Deskové a jiné hry zaměřené na českou literaturu

Novotná

Hry s výukovou tematikou: výroba deskové hry, sepsání pravidel.

Deskové a jiné hry zaměřené na francouzskou gramatiku

Novotná

Hry s výukovou tematikou: výroba deskové hry, sepsání pravidel.

Věčný poutník a jeho odraz v literatuře

Novotná

Motivy putování, poutě, poutníka, času v české literatuře
(Odysseus, Aeneas, Krysař...)

Dobrovolní hasiči jako nedílná součást IZS

Malý

Student popíše aktuální principy fungování IZS a rozebere jeho
jednotlivé složky a postupy. Praktická část je čistě na studentovy,
ideální by byl popis historie vybrané jednotky dobrovolných hasičů,
popřípadě její materiální a technické vybavení.

Dysonova sféra

Malý

Seminární práce by obsahovala historii problematiky, aktuální
postřehy a pokroky a možné teorie a využití do budoucna.

Bartálová

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

Vymezení Senátu jako horní komory Parlamentu ČR a porovnání s vybranými
zeměmi

Bartálová

Cílem práce je podat vývoj Senátu ČR v historických
souvislostech, porovnat s vybranými zeměmi a s odkazem na
zahraniční nebo českou inspiraci podat návrhy na úpravu.

Letní olympijské hry

Bartál

Práce se zabývá historií LOH. Popis průběhu her - disciplíny,
srovnání s dnešmí dobou.

Řeč a myšlení - řeč zvířat

Machová

Po teoretickém úvodu je cílem práce pozorování vlastního
domácího zvířete v dlouhodobém horizontu,

Historie bankovnictví a centrálních bank

a popis jeho chování v závislosti na řeči lidí a jeho vlastní "řeč|"
Psychologie - období vývoje člověka

Machová

Popis období vývoje člověka - ke každému období uvést jeden
příklad osoby a v určitých předem daných oblastech jí sledovat,
srovnat, v čem se shoduje a v čem liší teorie od tohoto konkrétního
příkladu

Matematika a sport

Baková

Využití matematiky, čísel v různých sportovních disciplínách

Korlaar

V roce 2023 oslaví MVS 30 let od svého založení. Za těch třicet let
Mikulov navštívila celá řada významných a renomovaných umělců.
Souběžně s tím postupně vznikala jedna z nejobsáhlejších sbírek
současného umění u nás. Cílem práce je zmapovat sbírku a
kriticky vyhdnotit její význam pro město i českou výtvatnou scénu.

Korlaar

Rudolf Gajdoš, žák Maxe Švabinského, je s našim regionem
neodmyslitelně spjatý. Jeho význam však netvkí jen v krásný
vedutách města Mikulov a pálavské krajiny. Významně se zasadil i
o obnovu zámku, nového urbanistického konceptu Mikulova a svou
stopu znachal i v baťovksém Zlíně. Cílem práce by bylo zmapovat
jeho životní příběh a odkaz z dnešního úhlu pohledu.

30. let Mikuloského výtvarného sympózia

Rudolf Gajdoš a jeho přínos pro Mikulov

