
 

Soutěž Tvořivá klávesnice 2020/2021– doporučená témata projektů 

Předmět český jazyk 

1. Spletité životní osudy jazykovědce, překladatele, básníka a politického vězně PhDr. Julia Enderse ve 

světle nepublikovaných archivních dokumentů (Mgr. J. Aubris) 

2. Královéhradecké stopy Jaroslava Durycha (Mgr. J. Aubris) 

3. Okolnosti nálezu Rukopisu královédvorského (Mgr. J. Aubris) 

4. Hradec Králové literární - pamětní desky, sochy, pomníky (Mgr. J. Aubris) 

5. Román Velký Gatsby a jeho filmové adaptace (Mgr. J. Aubris) 

6. Ing. Jiří Urban a rukopisný spor (Mgr. J. Aubris) 

7. Odrazy poruchy OCD v dílech spisovatelů majících tuto poruchu (Mgr. V. Tauchmanová) 

8. Jazyk sportovní žurnalistiky (Mgr. V. Tauchmanová) 

9. Jazyková analýza projevů politiků na internetu (Mgr. V. Tauchmanová) 

10. Vývoj vedlejších postav v dílech Harryho Pottera ve fanfiction (Mgr. V. Tauchmanová) 

11. Česká gramatika pohledem studenta gymnázia (Mgr. V. Tauchmanová) 

12. Jazyková analýza vybraných internetových diskusí (Mgr. M. Křížková) 

13. Frazeologie v současné české publicistice (Mgr. M. Křížková) 

14. Osudy hrdinek Guy de Maupassanta (Mgr. M. Křížková) 

15. Chápání frazémů v češtině současných středoškolských žáků (Mgr. M. Křížková) 

16. Literární  návraty české exilových autorů po roce 1989 (Mgr. M. Křížková) 

17. Masmédia (Mgr. Z. Neugebauerová) 

18. Specifické poruchy učení ve výuce českého jazyka (Mgr. Z. Neugebauerová) 

19. Medvídek Pú jako alegorie (Mgr. Z. Neugebauerová) 

20. Význam pohádek v povídkách Andrzeje Sapkowského (pouze VG) (Mgr. Z. Neugebauerová) 

21. Východočeské nářečí v literatuře (Mgr. Z. Neugebauerová)  

 

 



 

Předmět dějepis 

1. Eticko-psychologické aspekty perzekuce křesťanů v Královéhradeckém regionu v 50. letech 20. 

století se zaměřením na katolickou sportovní organizaci Orel (Mgr. J. Obhlídal) 

2. „Efektivita“ konečného řešení židovské otázky na území Protektorátu Čechy a Morava (Mgr. J. 
Obhlídal) 

3. Právo na život očima dnešní společnosti (Mgr. J. Obhlídal) 
 
4. Likvidace selského stavu na Královéhradecku v 50. letech 20. století a její dopady (Mgr. J. Obhlídal) 
 
5. Práce heraldika dříve a dnes aneb vytváření erbů a znaků (Mgr. K.Pleskotová) 

6. Badatelem ve Státním okresním archivu Hradec Králové (Mgr. K.Pleskotová) 

7. Významná křestní jména v českých dějinách (Mgr. K.Pleskotová) 

8. Učebnice dějepisu pro 21. století aneb proměna učebnic dějepisu (Mgr. K.Pleskotová) 

9. Arcibiskup Karel Otčenášek (jeho život, odkaz, rodiště) (Mgr. K.Pleskotová) 

10. Dějiny bydliště nebo regionu, dějiny místní firmy, instituce, spolku, organizace v místě bydliště 

(místní podniky, dobrovolní hasiči, ochotnické soubory, pěvecké sbory, kulturní domy, knihovny, 

hostince, Sokol, skautské oddíly, apod.) (Mgr. L. Tlustošová) 

11. Dějiny škol a školství východočeského regionu (Mgr. L. Tlustošová) 

12. Každodenní život a život mladé generace v době normalizace, práce se vzpomínkami pamětníků 

(1970-1989) (Mgr. L. Tlustošová) 

13. Pražské jaro a počátky normalizace v regionu, práce se vzpomínkami pamětníků (1968 – 1971) 

(Mgr. L. Tlustošová) 

14. Sametová revoluce v regionu, práce se vzpomínkami pamětníků (1989) (Mgr. L. Tlustošová) 

15. Místní kultura a ochrana přírody v době normalizace (divadelní soubory, kapely, hnutí 

Brontosaurus, tramping, apod.) - lze i do předmětů estetická výchova a dějiny kultury (Mgr. L. 

Tlustošová) 

16. Malé a velké dějiny v rodině - rodinné osudy, vzpomínky a záznamy na pozadí historických událostí 

20. století, historie rodiny, rodokmeny (Mgr. L. Tlustošová) 

17. Život mladé generace dnes a tehdy. Porovnání plánů, možností, trávení volného času, školní 

docházky s generacemi rodičů, prarodičů, praprarodičů (Mgr. L. Tlustošová) 

18. Významná osobnost regionální historie a kultury z dávné i nedávné historie (Mgr. L. Tlustošová) 



 

19. Historická fakta v historické beletrii a v historickém filmu, jejich vliv na znalosti a zájem o historii, 

využití historické beletrie a filmu ve výuce dějepisu (Mgr. L. Tlustošová) 

20. Historická fakta a ohlasy historie v počítačových hrách, jejich vliv na historické povědomí lidí, možné 

využití ve výuce dějepisu (Mgr. L. Tlustošová) 

21. „Living history“ (historický šerm, historický tanec, rekonstrukce života v historii, historické slavnosti, 

apod), jejich vliv na historické povědomí lidí, možné využití ve výuce dějepisu (Mgr. L. Tlustošová) 

22. Obraz historie ve fantasy literatuře, možnosti využití ve výuce dějepisu Mgr. L. Tlustošová) 

23. Náboženská svoboda či nesvoboda v Československu 1948-1989, život věřících za vlády 

komunistického režimu, práce se vzpomínkami pamětníků. (v rámci projektu středních škol ke 

stému výročí narození arcibiskupa Karla Otčenáška) (Mgr. L. Tlustošová) 

 

 



 

Předmět dějiny kultury, estetická výchova 

1. Historické, kulturní, technické památky východočeského regionu (místa bydliště), jejich stav, 

památková ochrana a využití památek (Mgr. L. Tlustošová) 

2. Místní kultura a ochrana přírody v době normalizace (divadelní soubory, kapely, hnutí Brontosaurus, 

tramping, apod.) - lze i do dějepisu (Mgr. L. Tlustošová) 

3. Místní kultura v minulosti a současnosti (divadelní soubory, pěvecké sbory, kapely, spolky, organizace 

kulturního a společenského života v místě bydliště, apod.) (Mgr. L. Tlustošová) 

4. Významná osobnost regionální historie a kultury z dávné i nedávné historie (Mgr. L. Tlustošová) 

5. možno i navrhnout vlastní téma (Mgr. L. Tlustošová) 

6. Současná architektura v Hradci Králové (Mgr. J. Albrechtová) 

7. Regionální výtvarníci současnosti (Mgr. J. Albrechtová) 

8. Street art graffiti (Mgr. J. Albrechtová) 

9. Současné umění a nová média (Mgr. J. Albrechtová) 

10. Čeští umělci 21. století (Mgr. J. Albrechtová) 



 

Předmět fyzika 

1.  Alternativní zdroje energie (Mgr. M. Čechová) 

2. Fyzika v kuchyni (Mgr. M. Čechová) 

3. Detekce exoplanet (Mgr. M. Čechová) 

4. Měření kinetických veličin chůze v závislosti na fyzických předpokladech člověka (Mgr. M. Čechová) 

5. Měření rychlosti světla v mikrovlnce (Mgr. M. Čechová) 

6. Ohřev vody na vaření v kuchyni pomocí různých spotřebičů z energetického hlediska a ceny (Mgr. M. 

Čechová) 

7. Camera obscura (Mgr. O. Hospodka) 

8. Fyzika lidského těla (vyšší gymnázium) (Mgr. O. Hospodka) 

9. Experimentální sada na fyziku (vyšší gymnázium) (Mgr. O. Hospodka) 

10. Výroba vlastního elektromotoru a měření jeho výkonu (vyšší gymnázium) (Mgr. O. Hospodka) 

11. 4. Sir Isaac Newton a jeho přínos pro matematiku a fyziku (Mgr. O. Hospodka) 

12. 6. Téma dle vlastního výběru (Mgr. O. Hospodka) 

 



 

Předmět chemie 

1. Galvanoplastika (Ing. K. Vydrová) 

2. Balená voda – ano či ne? (Ing. K. Vydrová) 

3. Významné osobnosti chemie v beletrii (Ing. K. Vydrová) 

4. Přírodní kyseliny v nápojích (Ing. K. Vydrová) 

5. Libovolné téma dle dohody (Ing. K. Vydrová) 

6. Plastové obaly v oběhovém hospodářství (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

7. Příprava papíru (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

8. Chemikálie v domácnosti (kuchyň, koupelna nebo zahrada) (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

9. Kofein a thein (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

10. Biomasa (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

11. Po předchozí domluvě volné téma z oblasti chemie (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.)  

 

 

 

 

 

 

 



 

Předmět základy společenských věd 

1. Neznámý život - porovnání životních příběhů mladých lidí žijících s anorexií (alkoholismem, 

gamblerstvím, …) (Mgr. Jana Pražáková) 

2. Sdílíme jeden svět – popis projektu umožňujícího překlenout generační (rasovou) nedůvěru mezi lidmi 

(Mgr. Jana Pražáková) 

3. Životní přání tří generací (průzkum) (Mgr. Jana Pražáková) 

4. Komu nejvíc věříme (sestavení a porovnání žebříčků nejdůvěryhodnějších osobností z okolí studentů 

nižšího a vyššího gymnázia) (Mgr. Jana Pražáková) 

5. Stačí být „rozumný“? Jaké místo má víra v životě dnešních teenagerů (Mgr. Jana Pražáková) 

6. Čtyři pohledy na snídani: první jídlo dne očima žáků ZŠ, středoškolských studentů, rodičů a vliv snídaně 

na školní úspěšnost (Mgr. Jana Pražáková) 

7. Feminismus (PaedDr. I. Jelínková) 

8. Autismus (PaedDr. I. Jelínková) 

9. Sociální sítě a jejich vliv na genezi mládeže (PaedDr. I. Jelínková) 

10. Studium v USA a vliv na osobnost (PaedDr. I. Jelínková) 

11. Psychoterapie (PaedDr. I. Jelínková) 

12.  Závislost a její sociální důsledky (PhDr. S. Vostřelová) 

13. Jedno volné téma z oboru psychologie (PhDr. Věra Strnadová, Ph.D.) 



 

Předmět biologie a ekologie 

1. Naučná stezka očima návštěvníka aneb co je možné vidět? – PP Plachta, PP Roudnička a Datlík nebo 

dle vlastního výběru (Mgr. P. Poláčková) 

2. Vzácné a chráněné druhy rostlin na Hradecku (popř. jiné lokalitě dle místa bydliště), (Mgr. P. Poláčková) 

3. Mikroskopování – nejzajímavější preparáty ve školní biologii, postupy, návody, nákresy (vhodný vlastní 

mikroskop), (Mgr. P. Poláčková) 

4. Spolupráce se Záchrannou stanicí pro handicapované živočichy Jaroměř (konkrétní téma po domluvě), 

(Mgr. P. Poláčková) 

5. Obnovitelné zdroje energie – dle možnosti přístupu např. do plynové biostanice (Mgr. P. Poláčková) 

6. Prvoci a drobní korýši stojatých vod (náběry, pozorování pouhým okem, mikroskopování - vlastní 

mikroskop), (Mgr. P. Poláčková) 

7. Vliv Marfanova syndromu na život člověka (RNDr. M. Hruška) 

8. Etologická pozorování exotických zvířat v zajetí a ve volné přírodě (RNDr. M. Hruška) 

9. LIBOVOLNÉ vlastní TÉMA, KTERÉ vás zajímá, ze skupiny oborů biologie/ ochrana a tvorba životního 

prostředí/ zdravotnictví/ zemědělství/ potravinářství/ lesní a vodní hospodářství  – prokonzultované 

s odborným konzultantem, kterým mohou být rodiče nebo vaši známí, kteří v oboru pracují a mohou 

vám poskytnout určitý prostor pro výzkum a získání dat pro zpracování (RNDr. M. Hruška) 

Zadání a řešení VŠECH témat musí být konzultováno s RNDr. Michalem Hruškou ještě před přihlášením 

projektu.  

10. HIV/AIDS - historie, vývoj a novinky v možnosti léčby (Mgr. M. Voborníková) 

11. Chemická antikoncepce (Mgr. M. Voborníková) 

12. Palmový olej (Mgr. M. Voborníková) 

13. Spánek (Mgr. M. Voborníková) 



 

Předmět tělesná výchova (témata jsou určena pouze pro nižší gymnázium) 

1. Zranění při sportu (dle vlastního výběru) – příčina, druhy zranění, léčba, prevence (Mgr. P. Poláčková) 

2. Tepové frekvence věkové kategorie (dle výběru) při sportu v porovnání s nesportovci (Mgr. P. 

Poláčková) 

3. Systémy tělesné výchovy v historii (Mgr. P. Poláčková) 

 

 



 

Předmět zeměpis 

1. Interaktivní mapy států (Mgr. B. Žitná) 

2. Záplavové oblasti a evakuační body Hradce Králové (Mgr. B. Žitná) 

3. Historická mapa Hradce Králové, její digitalizace a porovnání s aktuální mapou (Mgr. B. Žitná) 

4. Porovnání územního rozložení pomocí satelitních snímků (Mgr. Blanka Žitná) 

5. Nejzelenější krajské město ČR (Mgr. B. Žitná) 

6. Četnost a bezpečnost přechodů pro chodce v oblasti naší školy (Mgr. B. Žitná) 

7. Vytížení ulic v okolí naší školy (Mgr. Blanka Žitná) 

8. Geograficko-politické aspekty Covidu-19 a vliv pandemie na cestovní ruch ČR (Mgr. J. Obhlídal)  

 

 

 



 

Předmět matematika 

9. Pravděpodobnost - využití matematiky v praxi (Mgr. M. Čechová) 

10. Populační exploze (Mgr. M. Čechová) 

11. Středověká matematika (Mgr. M. Čechová) 

12. Významní matematici (nižší gymnázium) (Mgr. M. Čechová) 

13. Statistika - využití matematiky v praxi (Mgr. O. Hospodka) 

14. Finanční matematika (Mgr. O. Hospodka) 

15. Sbírka úloh Algebraické výrazy (Mgr. O. Hospodka) 

16. Matematika starověkého Řecka (Mgr. O. Hospodka) 

17. Carl Friedrich Gauss a jeho přínos pro matematiku (Mgr. O. Hospodka) 

18. Benfordův zákon – téma jen pro NG (Mgr. J. Sviták) 

19. Zlatý řez – téma jen pro NG (Mgr. J. Sviták) 

20. Prvočísla - (již obsazeno - Michala Malá 1. G) – téma jen pro NG (Mgr. J. Sviták) 

21. Rozbor úlohy "Josephus Problem" nebo podobných – téma jen pro NG (Mgr. J. Sviták) 

22. Matematika kolem nás (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

23. Pythagorova věta - historie a její využití v praxi (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

24. Po předchozí domluvě volné téma z oblasti matematiky (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

  

 

 

 

 



 

Předmět informatika 

1. Po předchozí domluvě 2x volné téma z oblasti programování (doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.) 

2. Servery ve hře Minecraft  (Mgr. M. Voborníková) 

 

 

Doporučení vedoucího Klubu projektů PSJG RNDr. M. Hrušky: 

CHEMIE, FYZIKA a příbuzné obory, ale i INFORMATIKA a další obory na UNIVERZITĚ PARDUBICE 

V případě zájmu o některé z následujících několika desítek témat se nejprve obraťte zdvořilostním emailem na 

akademického pracovníka Univerzity Pardubice, který je nad tématy uveden (kontaktní údaje, tj. email a telefon 

najdete na stránkách Univerzity Pardubice). V emailu uveďte, kdo jste, odkud jste… V emailu můžete uvést mé jméno. 

Dále napište, že máte zájem o vědní obor, do kterého téma projektu spadá a nakonec, že byste velmi rádi zpracovali 

odborný projekt na vypsané (nebo podobné) téma pod odborným vedením akademického pracovníka v laboratořích 

Univerzity Pardubice. V případě, že se s externím akademickým pracovníkem dohodnete na spolupráci – OBRAŤTE se 

na mě: hruska.michal@psjg-hk.cz 

Výhody spolupráce s UNIVERZITAMI jsou: 

- přímo na pracovištích univerzity můžete rozvíjet mnohem více své praktické i teoretické znalosti v oboru, 

který vás baví 

- kvalitní středoškolský projekt vám usnadní vstup na vysokou školu nebo budete přijati přednostně 

- můžete získat nové informace a zkušenosti přímo na vysoké škole  

a pracovat v laboratořích s nejmodernějšími přístroji 

- můžete se umístit na předních místech odborných soutěží v ČR  

i v zahraničí a upozornit ostatní na kvalitní výsledky své vlastní práce 

- můžete získat nové osobní kontakty na akademické pracovníky, pracoviště a studenty, kteří se zabývají 

podobnou činností, o kterou máte zájem sami atp.  

 

Následující témata nejsou uvedena zcela přesně – popisují pouze možnou středoškolským studentem studovanou 

oblast výzkumu pro Tvořivou klávesnici a zejména SOČ – všechna témata je třeba zpřesnit a zkonkretizovat podle 

možností a zájmů univerzitního pracoviště a vás studentů. 

A) prof. Aleš Růžička  

1. téma: TVORBA NOVÝCH SLOUČENIN: 

A) Amino ligandy  

B) Amino ligandy  

C) Amino ligandy – hliník? Au..Au    N-H..Au 

KROMĚ chemie má má téma ekologický přesah – CHEMIE BEZ DRAHÝCH A TOXICKÝCH kovů 

B) doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D. 

2. téma: Základní výzkum reakcí vedoucích k pigmentům různých typů. 

about:blank


 
3. téma: Vývoj nových vysokoteplotních, ekologicky nezávadných, pigmentů pro aplikace v keramice, antikorozních 

nátěrech, stavebním průmyslu, …. 

4. téma: Hodnocení a charakterizace pigmentů a práškových materiálů se zaměřením na jejich aplikační vlastnosti. 

Další možnosti pro studentský projekt má pracovní skupina agrochemie: 

5. téma: Moderní materiály k řízenému hnojení rostlin a regulaci půdní vláhy. 

6. téma: Analytické metody pro analýzu surovin, meziproduktů a produktů  

v chemické technologii. 

7. téma: Analýza rostlinných materiálů a půdy. 

Další možnosti pro studentský projekt má pracovní skupina kalorimetrie: 

8. téma: Studium procesů srážení a krystalizace kalorimetrickými metodami. 

9. téma: Stanovení tepelných kapacit pevných látek a kapalin. 

10. téma: Chování nekrystalických materiálů, reologie vysoce viskózních materiálů. 

11. téma: Studium rozpustnosti anorganických solí. 

C) prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D. a Ing. Jan Vaculík – fyzikální chemie 

12. téma: Porézní materiály a jejich schopnost adsorpce 

13. téma: Geopolymery připravené z lupku jako adsorbenty a nosiče katalyzátorů 

14. téma: Studium silných pevných kyselin pomocí izotopických výměn vodíku a deuteria 

15. téma: Separace směsi etan/eten a propan/propen pomocí tzv. „gate efektu“ zeolitických molekulových sít 

16. téma: Příprava katalyzátorů na bázi bóru a jejich aktivita v oxidativní dehydrogenaci propanu na propen 

D) Doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D. – fyzikální chemie 

Práce jsou zaměřené na bionaftu, oleje a tuky, směsné oxidy a možnosti jejich čištění; možnosti využití vedlejších 

produktů např. při výrobě bionafty, práce souvisí také s emisemi nebo s možnostmi a efekty využívání biomasy 

Student má možnost pracovat s celou řadou moderních přístrojů a seznámí se nejen s analytickými metodami práce. 

17. téma: Homogenní katalýza: sledování průběhu transesterifikace různými metodami 

18. téma: Homogenní katalýza: snížení ztrát esterů při transesterifikaci 

19. téma: Heterogenní katalyzátory a jejich syntéza 

20. téma: Oxidy kovů jako katalyzátory pro transesterifikaci rostlinných olejů 

21. téma: Vliv přípravy oxidických materiálů na jejich kyselé a bazické vlastnosti 

E) Ing. Václav Lochař Ph.D. – fyzikální chemie 

Práce souvisí s biologií a medicínou (katedra spolupracuje s Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové (Univerzita 

Karlova) 

22. téma: Studium kinetiky uvolňování vybraných léčiv z pevných lékových forem 



 
23. téma: Příprava matricových tablet na míru pro konkrétního pacienta 

F) Ing. Michaela Filipi – oddělení dřeva, celulózy a papíru 

24. téma: Výroba biolihu z lignocelulózových materiálů získávaných z rychle rostoucích plodin (např. topoly a vrby 

nebo jednoleté rostliny) 

25. téma: Příprava papíru pro restaurátorské práce 

26. téma: Celulózové materiály a obaly vhodné pro archivaci tiskovin 

27. téma: Lignocelulózové papíry připravované z netradičních surovin, např. ze stonků řepky olejky 

G) Doc. Tomáš Syrový – katedra polygrafie a fotofyziky 

Mají k dispozici celou řadu moderních tiskáren a polygrafických přístrojů, s kterými by mohli vážní zájemci pracovat 

28. téma: Moderní materiálový tisk – papírová elektronika „na baterky“ 

29. téma: Tisk funkčních vrstev, které mohou svítit, zachycovat energii atp. 

30. téma: Tisk vodivým inkoustem, který může vyvářet elektrické funkční obvody; tisk baterií a součástek… 

31. téma: CHYTRÉ ETIKETY, KTERÉ FUNGUJÍ JAKO MIROČIP A ANTÉNOU ATP. 

PODROBNĚJI O CHYTRÝCH ETIKETÁCH NA INTERNETU, NAPŘ. FIRMA OTK: FLEXIBILNÍ ELEKTRONIKA PRO CHYTRÉ 

OBALY A ETIKETY. PROJEKT REALIZACE KONCEPTU NÍZKONÁKLADOVÉ, TIŠTĚNÉ, FLEXIBILNÍ ELEKTRONIKY V 

OBLASTECH: CHYTRÉ OBALY, CHYTRÉ TEXTILIE, CHYTRÉ BEZPEČNOSTNÍ KARTY KOMBINUJÍCÍ HOLOGRAFICKÉ A 

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY, HYBRIDNÍ ELEKTRONICKÉ FLEXIBILNÍ SYSTÉMY. 

32. téma: Možnosti tisku antibakteriálních vrstev nebo VRSTEV stínících elektromagnetické záření 

33. téma: Papírové „elektronické“ krabičky s elekronickým popisem  

34. téma: UV tvrditelné barvy a laky pro UV LED zdroje 

35. téma: Polovodiče a strukturované nanočástice 

H) Ing. Ondrej Panák 

36. téma: Studium termochromních látek, které se při zahřívání odbarvují a při ochlazování opět zbarvují a možnosti 

aplikace termochromních barev. 

37. téma: Předtisková příprava dat, např. pro barevný tisk ve formátu pdf 

38. téma: Hodnocení čitelnosti textu – experimenty s různým typem textu a s různými počítačovými fonty a 

zkoumání jeho čitelnosti u různých věkových skupin obyvatel 

39. téma: Rozsah využití automatizace v českých polygrafických firmách 

40. téma: Měření barevnosti různými přístroji a vyhodnocování přesnosti požadované barevnosti. 

I) doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D. – katedra analytické chemie 

41. téma: Měření „čehokoli ve všem“, tj. co v libovolném studovaném vzorku je a „kolik toho tam je“; např. analýza 

biologicky aktivních látek v přírodních materiálech nebo v životním prostředí 

Úprava vzorku (různé typy extrakcí) 



 
Odměrné analytické metody (titrace) 

Instrumentální metody analytické 

UV/VIS spektrometrie, atomová absorpční či emisní spektrometrie 

nespektrální metody (polarimetrie) 

kapalinová a plynová chromatografie ve spojení se spektrálními metodami či hmotnostní spektrometrií 

J) doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D. – ústav environmentálního a chemického inženýrství 

42. téma: Voltametrie; teoretická část – princip voltametrie, použité metody; vlastnosti analytu, voltametrické 

chování; experimentální část – studium voltametrického chování látky; vývoj metody jejího stanovení; aplikace 

navržené metody při analýze reálných vzorků, např. pesticidů, léčiv, vitamínů… 

 


