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Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, 

Přemysla Otakara II. 938 

 

 

Návrhy témat ročníkových prací třídy EL 2 ve šk. r.  2021/2022 

 

 

Ekonomika 

Práce by měly vhodně skloubit teoretické a praktické poznatky z oblastí podnikové ekonomiky, 

veškeré podnikatelské činnosti, mezinárodní spolupráce, cestovního ruchu, marketingu, 

obchodu, ekonomiky času a efektivnosti řízení lidských zdrojů, mikroekonomie, 

makroekonomie a hospodářské politiky. 

Ing. D. Pelikánová, Ing. J. Nováková, Ing. B. Valtrová, Ing. V. Vavřina 

 

1. Reklama – nástroj propagace 

Cílem práce je vysvětlit podstatu reklamy a u vybraného výrobku nebo služby provést její rozbor, 

vyhodnotit klady a zápory, vybrat vhodná média a navrhnout možnosti na její zlepšení např. propagační 

materiál. 

Forma: odborný text s prezentací 

 

2. Problematika nezaměstnanosti 

Cílem práce je seznámit se zabezpečením při ztrátě zaměstnání, s činnostmi úřadu práce, s podporou 

v nezaměstnanosti a provést srovnání a vyhodnocení nezaměstnanosti ve vybraných regionech. 

Forma: odborný text s prezentací 

 

3. Možnosti financování bydlení 

Cílem práce je vytvořit přehled možností financování bydlení, seznámit s podstatou a výhodami stavebního 

spoření a porovnat jednotlivé stavební spořitelny fungující na našem trhu, eventuálně se zaměřit na 

hypotéky a půjčky. 

Forma: odborný text s prezentací 

 

4. Bankovní soustava České republiky 

Cílem práce je seznámit s historií a současností bankovnictví v ČR, postavením a funkcemi ČNB, 

vybranými bankovními produkty komerčních bank.  

Forma: Odborný text s prezentací 

 

 

Zeměpis 

Práce mohou směřovat jak do oblasti zeměpisu fyzického (geomorfologie, globální oteplování, 

hydrologie, pedografie, biogeografie), tak zeměpisu sociálního a ekonomického (zeměpis 

obyvatelstva, sídel průmyslu, zemědělství, dopravy, služeb, rekreace a cestovního ruchu) nebo 

zeměpisu regionálního (komplexní výzkum přírody a společnosti v určitém území, kartografie, 

topografie). 

Mgr. R. Kalivoda 

 
5. Hry (i PC), jejich zeměpisný základ a jejich zeměpisné souvislosti. Hrát a přitom se učit. Třeba 

nejen zeměpis … 

Hra je nezbytnou součástí života, jak dítěte, tak dospělého. Žijeme ve světě her. Hry mají různou podobu, 

různá pravidla, různé cíle. Od dob učitele národů se traduje heslo: „Škola hrou.“ Hrát si a zároveň se učit, 

ať už cíleně, nebo mimoděk. V mnoha hrách nalezneme historický, sociální, či geografický podtext. 

Cílem této práce je zaměřit se na určitý okruh her, ať už deskových, nebo dnes tak populárních 

počítačových, případně i jiných a hledat v nich konkrétní geografickou rovinu, kterou lze využít 
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k rozšiřování vědomostí a znalostí hráče. V tomto případě žáka, nebo studenta. Autor práce by se měl 

zabývat hrami, které mu jsou blízké a odhalovat primárně jejich zeměpisný vzdělávací potenciál, v další 

fázi je možné se zaměřit na přesahy do jiných předmětů, jakými mohou být ekonomika, cizí jazyk, 

dějepis, či společenská výchova. 

 

 

6. Subkultury a jejich život v našem světě 

Dnešní svět je stále „stejnější“. Jak se odlišit? Je možné žít jiným stylem, vyznávat jiné hodnoty? Žít jako 

indián, nechat se provázet sílou, vyznávat hip hop, sbírat trendy jako hipster … 

Cílem ročníkové práce je zaměřit se na svět subkultur v České republice, s důrazem na jednu konkrétní 

subkulturu a její specifika, zvyky, typický slang. Práce by měla být doplněna vlastní fotodokumentací, 

rozhovorem, či rozhovory s příznivcem dané subkultury, jeho vztahu k většinové společnosti, 

zkušenostmi z běžného života. Všímat si vlivu předsudku na život některých lidí, projevy xenofobie 

v současné české společnosti. 

 

 

Dějepis 

Řešení otázek z oblasti prehistorie, dějin starověku, středověku, novověku včetně soudobých 

dějin, dále hospodářských dějin, dějin tělovýchovy a sportu, regionálních dějin, pomocných 

věd historických apod. Všechny problémy jsou řešeny z pohledu dějin obecných i národních. 

Mgr. Petra Stehlíková, Mgr. Bc. P. Havelková, Mgr. Pavel Kluh 

 

7. Řemeslo má zlaté dno 
Cílem práce je zmapovat na základě různých historických zdrojů a pramenů osudy malých živnostníků 

z blízkého okolí. 

Forma: Odborný text s prezentací 

 

8. Žijí vedle nás  
Cílem práce je zmapovat na základě různých historických zdrojů a pramenů osudy osob nebo rodin 

z blízkého okolí perzekuovaných minulým režimem. 

Forma: Odborný text s prezentací 

 

 

 

 

Informační a komunikační technologie 

Původní práce z oblasti počítačových věd a informatiky zaměřené zejména na software, 

algoritmy, umělou inteligenci, databáze, počítačové sítě a komunikaci, zpracování grafiky, 

obrazu a zvuku, softwarové inženýrství, programovací jazyky, počítačové a operační systémy, 

Web, počítačové hry, informační bezpečnost, e-služby, nekonvenční počítání. 

Ing. H. Medlíková 

 

 

9. Člověk a informační technologie – sociální a právní aspekty 

Cíl práce: Vytvoření odborného textu zabývajícího se takovým využíváním informačních technologií, 

které má sociální a právní aspekty, např. internetový obchod, kyberšikana, kriminalita páchaná pomocí 

internetu atd. 

Forma: Odborný text a prezentace 

 

10. Internet, vývoj a současnost 

Cíl práce: Osvojení si metodiky práce pro vytvoření odborného textu, práce s důvěryhodnými 

informačními zdroji, srovnání jednotlivých služeb během vývoje do současnosti, vazba na počítačové 

sítě a jejich typické architektury. Používání oblíbených služeb, výhody a nebezpečí. 

Forma: Odborný text doplněný o video, či fotodokumentaci 
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11. Služby Google 

Cíl práce: Osvojení si metodiky práce pro vytvoření odborného textu, práce s důvěryhodnými 

informačními zdroji, srovnání jednotlivých služeb a možnosti jejich aplikace ve výuce. 

Forma: Odborný text doplněný o video, či fotodokumentaci 

 

12. Tvorba multimediálního projektu (výukový film s odbornou tematikou) 

Cíl práce: Vytvoření výukového videa s tématem složitějšího postupu výroby zvoleného objektu, např. 

„Jak se věci dělají“, „Princip funkce“, „Důkazy existence fyzikálních zákonů“. Práce s důvěryhodnými 

informačními zdroji, aplikace ve výuce. 

Forma: Video doplněné odborným textem, vystavitelné na youtube.com 

 

13. Počítačová grafika, vektory a rastry 

Cíl práce: Osvojení si metodiky práce v rastrových a vektorových programech, vytvoření reklamních 

materiálů, práce s důvěryhodnými informačními zdroji.   

Forma: Grafické návrhy v digitální i papírové podobě, odborný text s postupem prací 

 

14. Webové technologie, HTML a CSS 

Cíl práce: Nastudování a realizace webové stránky ve zvoleném redakčním systému, práce 

s důvěryhodnými informačními zdroji. Téma např.: Moje hobby, oblíbený sport, prázdninová cesta. 

Forma: Webová stránka realizovaná formou freehostingu. 

 

 

 

Občanská nauka, Společenská kultura 

Řešení otázek globálních problémů lidstva, politiky, mezinárodní a zejména evropské 

integrace, vztahů Sever – Jih, Východ – Západ, otázek rozvoje regionu, řešení problémů 

z oblasti právní legislativy, problémů lidských práv, otázek etiky, rodinných a společenských 

vztahů, sociálních aspektů, ekologie, žurnalistiky a masmédií, teologie, religionistiky a 

podobně. 

Mgr. I. Domácí 

 
15. Kriminalita mládeže 

Cíl práce: je seznámit s historií a současností kriminality mládeže (páchané mládeží (dětmi) a páchané 

na mládeži (dětech) se zaměřením na příčiny, druhy, důsledky a prevenci. 

Forma: Odborný text s prezentací 

 

16. Epidemie v dějinách a jejich dopad na člověka, společnost, státy, svět a jejich ekonomiku v době 

globalizace                                                                                                                      

Cíl práce: je seznámit s vývojem epidemií v dějinách, jejich druhy a dopadem na člověka, společnost, 

státy, svět a jejich ekonomiku se zaměřením na současnou epidemickou situaci v době coronaviru a 

globalizace. 

Forma: Odborný text s prezentací 
 

 

Kultura 

Řešení otázek z oblasti kultury, estetiky, teorie umění a teorie jednotlivých uměleckých oborů 

(výtvarné umění, hudba, divadlo, literatura, film), řešení otázek vyplývajících ze společenské 

funkce a historické podmíněnosti uměleckých a kulturních jevů, včetně společenského využití 

umělecké tvorby, uměleckých a kulturních památek.  

Mgr. Petra Stehlíková 

 

17. Drobné památky v krajině, lokalita města Čáslav a okolí 

Vymezení pojmu drobných památek, demonstrování důležitosti odlišení drobných památek od 

ostatních, jejich důležitost pro současnou krajinu a člověka. Práce má za cíl je zdokumentovat, zjistit co 
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nejvíce o jejich historii, současném stavu a navrhnout možnost řešení ochrany a obnovy drobných 

památek v lokalitě Čáslav a okolí. 

Forma: odborný text, vlastní obrazová a grafická dokumentace, mapa 

 

18. Proměny města Čáslav v průběhu staletí 
Cílem práce je shromáždit informace o změnách urbanistické podoby města, navrhnout přehledné 

grafické uspořádání sebraných podkladů a vytvořit animaci. 

Forma: odborný text, obrazová a grafická dokumentace, animace 

 

 

Psychologie 

Zahrnuje otázky vztahu mládeže i ostatní populace k současným společenským problémům, 

výchově, vzdělávání a aktivitám volného času. Řešení zaměřená na problematiku současných 

vztahů ve společnosti, aktuální otázky výchovy a vzdělávání, rozvíjení talentu nadaných 

jedinců, problémů zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů a možností jejich výchovy, 

vzdělávání a společenské integrace, dále na problematiku smysluplného, plnohodnotného a 

efektivního využívání volného času a podobně. 

Mgr. Bc. P. Havelková 

 
 

19. Stres a jeho zvládání u studentů SŠ 

Cíl práce: Zmapovat za pomoci kvantitativních metod úroveň stresu středoškolských studentů a 

navrhnout techniky jeho zvládání. 

Forma: Odborný text s prezentací 

 

 

Chemie 

Praktické řešení dílčích úloh z anorganické chemie a organické chemie. Chemické metody pro 

sledování životního prostředí. Biochemické děje z pohledu chemických pochodů a reakcí 

odehrávajících se v živých organismech. 

Mgr. Jan Spáčil 

20. Kvašení jako chemická reakce a její využití 

Cíl práce: Studie zabývající se různými typy procesů kvašení s důrazem na alkoholové kvašení 

Forma: Odborný text s prezentací 

 

Biologie a ekologie 

Řešení úkolů obecné a aplikované biologie, mikrobiologie, mykologie, botaniky a zoologie 

metodami experimentální a systematicko-ekologické biologie. Problematika tvorby a ochrany 

životního prostředí, tj. péče o krajinu, půdu a půdní fond, ovzduší, vodu. Ochrana přírody. 

Strategie trvale udržitelného života, změn životního stylu, změn systému hodnot a etických 

norem. Studium ekosystémů v krajině. Aplikovaná ekologie, problémy degradace a devastace 

krajiny způsobené lidskou činností. Likvidace a využití odpadních surovin. Výrobní 

technologie šetřící životní a pracovní prostředí. Ekotechnologie, odpadové hospodářství. 

Alternativní zdroje energie (suroviny, technologie, legislativa). 

Mgr. Jana Trčková, Mgr. Rudolf Kalivoda 

 

21. Ochrana přírody ve zvolené lokalitě v ČR 

Klasifikace chráněných území v ČR, demonstrování důležitosti ochrany přírody pro současnou krajinu a 

člověka. Způsoby mapování chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Práce má za cíl 
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zdokumentovat, zjistit co nejvíce o historii, současném stavu a navrhnout možnosti řešení ochrany 

přírody na zvolené lokalitě nebo v okolí Čáslavi. 

Forma: odborný text, vlastní obrazová a grafická dokumentace, mapa 

 

22. Žijeme na smetišti?  

Odpady a odpadky máme všude kolem sebe. Teoreticky víme jak s nimi nakládat. Ale prakticky? Škola, 

domácnost, veřejný prostor, krajina,….. 

Mnoho Čechů se u monitoru svého PC rozhořčí, když vidí plastové ostrovy v oceánu, želvičku 

s mikrotenovým pytlíkem, kraba s ušní tyčinkou. Ale možná, že některá z těchto věcí pochází právě 

z našeho území. Nakládáme s naším odpadem opravdu správně a zodpovědně? Když se porozhlédneme 

po jarní krajině, vidíme stromy s mikrotenovou ozdobou, potok s hrázkou ozdobenou PET láhvemi, 

monitor v keři u cesty. Ve škole se každé dítě dnes učí, k čemu slouží žlutý kontejner, kam uložit použitou 

baterii. Ale opravdu to funguje? Cílem ročníkové práce je monitorovat zacházení s odpadem v praxi 

v určitém konkrétním prostředí, v domácnosti, ve městě, ve škole. Hledat příčiny nevhodného nakládání 

s odpadem. Praktickým výstupem může být například návrh školního systému nakládání s odpadem, 

propagace, motivace žáků, … 

 

 

Tvorba učebních pomůcek 

Řešení otázek souvisejících s tvorbou a využitím učebních pomůcek ve výuce i při zájmových 

výukových činnostech v době mimo vyučování. Jedná se o takový materiální didaktický 

prostředek, který je ve výuce využíván jako zdroj informací, prostředek řízení výuky či její 

kontroly, prostředek pro rozvíjení dovedností a schopností žáků, prostředek motivační. 

Vyučující předmětu, pro který pomůcka vzniká 
 

 

 

Schválila ředitelka školy dne 25. května 2021 

 

Mgr. Věra Szabová 

   ředitelka školy                                                                           


