
 

Soutěž Tvořivá klávesnice 2022 – 2023 – doporučená témata projektů 

 

Předmět český jazyk 

1. 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. Vědecká a nakladatelská činnost Ing. Jiřího Urbana (Mgr. J. Aubris) 

6. Národní obrození v Hradci Králové (Mgr. J. Aubris) 

7. Historie divadla DRAK (Mgr. J. Aubris) 

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

9. Frazeologie v současné publicistice (Mgr. M. Křížková) 

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

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

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

13. Haiku v porovnání se západní poezií (Mgr. Z. Neugebauerová) 

14. Charakteristika vrahů v díle Agathy Christie (Mgr. Z. Neugebauerová) 

15. Obohacování slovní zásoby anglickými výrazy a anglickými slangovými akronymy očima dnešního 

teenagera (Mgr. Z. Neugebauerová) 

16. Jak napsat úspěšnou knihu (Mgr. Z. Neugebauerová) 

17. Význam pohádek v díle Andrzeje Sapkowského (pouze pro vyšší gymnázium) (Mgr. Z. Neugebauerová) 

 



 

Předmět dějepis 

1. Reflexe rusko-ukrajinského konfliktu v českých médiích (Mgr. J. Obhlídal) 

2. Proměny rusko-ukrajinských vztahů po konci studené války (Mgr. J. Obhlídal) 

3.  Druhá studená válka: nebezpečí globálního konfliktu (Mgr. J. Obhlídal) 

4.  Reflexe války v Jugoslávii v českých médiích (Mgr. J. Obhlídal)  

5. Dopady 11. září 2001 na zahraniční politiku České republiky (Mgr. J. Obhlídal) 

6. Dějiny Japonska v českých učebnicích dějepisu (Mgr. J. Obhlídal)  

7. Využití historických atlasů na hodinách dějepisu (NG) (Mgr. J. Obhlídal)  

8. Využití vozových hradeb v husitských válkách (NG) (Mgr. J. Obhlídal)  

9. Historie kalendářů a můj historický kalendář    (Mgr. K. Pleskotová) 

10. Badatelem v archivu aneb jaké poklady skrývá Státní okresní archiv Hradec Králové (Mgr. K. 
Pleskotová) 

11.  Moderní výuka dějepisu v 21. století (Mgr. K. Pleskotová) 

12. Příběhy ukrajinských uprchlíků (Mgr. K. Pleskotová) 

13. Vzpomínky mých prarodičů aneb historie mé rodiny v čase (Mgr. K. Pleskotová) 

14.  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) 

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

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

(1970-1989) (Mgr. L. Tlustošová) 

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

L. Tlustošová) 

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

19. 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) 

20. Malé a velké dějiny v obci a v rodině – kroniky, deníky, korespondence, rodinné osudy, vzpomínky a 

záznamy na pozadí historických událostí 19. a 20. století, historie rodiny, rodokmeny (Mgr. L. 

Tlustošová) 

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

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



 

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

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

beletrie ve výuce dějepisu (Mgr. L. Tlustošová) 

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

využití ve výuce dějepisu (Mgr. L. Tlustošová) 

25. „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) 

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

komunistického režimu, práce se vzpomínkami pamětníků (Mgr. L. Tlustošová) 

27. Vybraná historická témata v učebnicích dějepisu pro ZŠ a SŠ. Způsob jejich zpracování a žákovské 

názory na ně (Mgr. L. Tlustošová) 

 

 

 

 

 

 



 

Předmět fyzika 

1. Camera obscura – výroba vlastního fotoaparátu z krabice od bot, pořízení fotografií a jejich vyvolání 

v temné komoře pomocí vývojky a ustalovače (Mgr. O. Hospodka) 

2. Fyzika lidského těla - libovolné téma z biofyziky, např. měření klidového a zátěžového tepu, měření 

výkonu při běhu … (Mgr. O. Hospodka)  

3. Spotřeba energie v domácnosti - kalkulace spotřeby elektrické energie při použití např. úsporných 

žárovek, tepelného čerpadla … (Mgr. O. Hospodka) 

4.  Metody měření rychlosti světla - odhad velikosti rychlosti světla pomocí mikrovlnky (Mgr. O. Hospodka) 

5. Téma dle vlastního výběru (po předchozí konzultaci) (Mgr. O. Hospodka) 

6. Tvorba laboratorních prací na fyziku se stavebnicí BOFFIN a Fischer (Bc. T. Macháček) 

7. Shrnutí elektřiny a magnetismu s jednotlivými dobovými pokusy (Bc. T. Macháček) 

8. Na co všechno klasická fyzika nestačila? (Bc. T. Macháček) 

9. Luminiscence z pohledu fyziky (Bc. T. Macháček) 

10. Paprsková optika v zrcadlových bludištích (Bc. T. Macháček) 

18. Libovolné téma z fyziky po předchozí konzultaci (Bc. T. Macháček) 

19. Vesmírná hudba (Bc. A. Hovorková) 

20. Fyzika papírových letadel  (Bc. A. Hovorková) 

21. H. Huygens - paradox dvou kyvadel (Bc. A. Hovorková) 

22. Proporce autíček (Bc. A. Hovorková) 

23. Alternativní zdroje (Bc. A. Hovorková) 

24. Hologramy (Bc. A. Hovorková) 

25. Slapové jevy (Bc. A. Hovorková) 

26. Srážky těles (Bc. A. Hovorková) 

27. Fyzikální veličiny a jejich používané i nepoužívané jednotky (preference pro NG) (Bc. A. Hovorková) 

28. Libovolné téma po předchozí domluvě (Bc. A. Hovorková) 

 

 



 

Předmět chemie 

1.     Vitamin C v potravinách (Ing. K. Vydrová) 

2.     Náhradní sladidla - typy, struktura, vlastnosti (Ing. K. Vydrová)  

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

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

5.     Libovolné téma dle vlastního výběru (z oblasti chemie, životního prostředí, potravinářství apod.) (Ing. 

K. Vydrová) 

6.    Výroba mýdel (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

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

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

9.    Bazénová chemie (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

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

11.  Zajímavosti ze světa chemie (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

12.  Cholesterol (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

13.  Organická barviva (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

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

 

 

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

1.  Historie elektrických kytar (Mgr. M. Forejtková) 

2.  Historie hip-hopu (Mgr. M. Forejtková) 

 

 

 

 

 

 



 

Předmět základy společenských věd 

1. Střídavá péče (Mgr. Jana Pražáková) 

2. Co je normální (Mgr. Jana Pražáková) 

3. Japonská kultura (Mgr. Jana Pražáková) 

4. Společenský tanec (Mgr. Jana Pražáková) 

5. Nejčastější potíže způsobené dlouhodobou izolací (Mgr. Jana Pražáková) 

6. Rasismus (PaedDr. I. Jelínková) 

7. Pracovníci, kteří pracují s psychicky nemocnými (PaedDr. I. Jelínková) 

8. Vyhoření (PaedDr. I. Jelínková) 

9. Spánek (PaedDr. I. Jelínková) 

10. Sportovní psychologie (PaedDr. I. Jelínková) 

11. Současné trendy v léčbě bipolární poruchy (PhDr. S. Vostřelová) 

12. Výzkum stresových faktorů v období adolescence (PhDr. Věra Strnadová, Ph.D.) 

13. Výzkum hodnotového systému v období adolescence (PhDr. Věra Strnadová, Ph.D.) 

14. Výzkum strategií zvládání náročných životních situací v období adolescence (PhDr. Věra Strnadová, 

Ph.D.) 

15. Výzkum podílu psychické a fyzické činnosti v období adolescence (PhDr. Věra Strnadová, Ph.D.) 

16. Výzkum způsobů prevence při zvýšené zátěži současného životního stylu (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. Pultarová) 

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

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

mikroskop), (Mgr. P. Pultarová) 

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

(Mgr. P. Pultarová) 

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

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

mikroskop), (Mgr. P. Pultarová) 

7. Lidské tělo v extrémní zátěži (Mgr. J. Pražáková) 

8. Recyklace plastů (Mgr. J. Pražáková) 

9. Snižování energetické náročnosti v domácnostech (Mgr. J. Pražáková) 

10. Přírodní jevy v královéhradeckých lesích (Mgr. J. Pražáková) 

11. Biodiverzita (Mgr. M. Toman) 

12. GMO (Mgr. M. Toman) 

13. Lesní ekosystém a jeho význam (Mgr. M. Toman) 

14. Komunikace včel (Mgr. M. Toman) 

15. Živoucí fosilie (Mgr. M. Toman) 

 

 

 



 

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

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

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

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

 

 

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) 

 

 

Předmět zeměpis 

1. Vektorizace mapy HK z roku 1620 (Mgr. B. Žitná) 

2. Frekventovanost ulic v okolí školy nebo bydliště (Mgr. B. Žitná) 

3. Trestné činy v HK – s mapou (Mgr. B. Žitná) 

4. Chod počasí nad naší školou nebo bydlištěm – pro kvarty (Mgr. B. Žitná) 

5. Zajímavé budovy světa – pro kvarty (Mgr. B. Žitná) 

6. Trasování čehokoliv v okolí naší školy nebo bydliště (aplikace do mobilu, výstup mapa) (Mgr. Blanka 

Žitná) 

7. Webové stránky k meteostanici (Mgr. B. Žitná) 

8. Vliv nemoci COVID-19 na českou společnost (Mgr. J. Obhlídal)  

9. Fyzická geografie v učebnicích pro SŠ a gymnázia (Mgr. J. Obhlídal)  



 

Předmět matematika 

1. Bitcoin - základní princip fungování Bitcoinu, argumenty podporující a zavrhující Bitcoin podložené 

matematickými výpočty, energetická náročnost, souvislost s inflací … (Mgr. O. Hospodka) 

2. Investování a spoření - srovnání různých způsobů zhodnocení peněz (spořicí účet, stavební spoření, 

doplňkové penzijní spoření, investování do akcií a dluhopisů (podílové fondy), investování přes ETF, 

kryptoměny) (Mgr. O. Hospodka) 

3. Investování a spoření - složené úročení, inflace, riziko x výnos (Mgr. O. Hospodka) 

4. Pravděpodobnost v hazardních hrách (Mgr. O. Hospodka) 

5. Matematika starověkého Řecka - srovnání matematiky ve starověkých kulturách (Egypt, Mezopotámie) 

s matematikou antického Řecka (Mgr. O. Hospodka) 

6. Matematika starověkého Řecka - Eukleides, Pythagoras, Archimedes, Eratosthenes (Mgr. O. Hospodka) 

7. Matematika starověkého Řecka - změření obvodu Země pomocí Eratosthenovy metody a další výpočty 

(Mgr. O. Hospodka) 

8. Slavný matematik dle vlastního výběru, život a dílo (Mgr. O. Hospodka) 

9.  Matematika v deskových a karetních hrách- téma jen pro NG (Mgr. J. Sviták) 

10. Pravděpodobnost v úlohách "ze života"- téma jen pro NG (Mgr. J. Sviták) 

11. Vybrané důležité iracionální konstanty a jejich vlastnosti - téma jen pro NG (Mgr. J. Sviták) 

12. Libovolné téma po předchozí domluvě - téma jen pro NG (Mgr. J. Sviták) 

13. Konstrukční úlohy – sbírka úloh (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

14. Matematika v helénistických zemích (jen pro NG) (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

15. Matematika v chemii (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

16. Teoretické řešení střech (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

17. Nové vlastnosti programu GeoGebra (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

18. Metody řešení soustav rovnic (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

19. Zajímavé matematické úlohy ze zahraničních učebnic. (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

20. Matematické knihy v městských knihovnách. (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

21. Matematika/geometrie na dotykových zařízeních (Mgr. Lenka Hejduková, Ph.D.) 

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



 

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

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

25. Nejkrásnější rovnice světa – Eulerova identita (Bc. T. Macháček) 

26. Collatzova domněnka neboli problém (Bc. T. Macháček) 

27. Tvorba matematické sbírky – Rovnice a nerovnice jednoduše (Bc. T. Macháček) 

28. Dá se sečíst nekonečně mnoho čísel? Nekonečné řady (Bc. T. Macháček) 

29. Je potřeba stůl podložit, nebo ho stačí jen otočit? (Bc. T. Macháček) 

30. Libovolné téma z matematiky po předchozí konzultaci (Bc. T. Macháček) 

31. Arabská matematika a číslice nula (Bc. A. Hovorková) 

32. Matematika v šachu (Bc. A. Hovorková) 

33. Matematika v hudbě (Bc. A. Hovorková) 

34. Hejného matematika (Bc. A. Hovorková) 

35. Sbírka zajímavých matematických úloh (Bc. A. Hovorková) 

36. Libovolné téma po předchozí domluvě (Bc. A. Hovorková) 

 

 

 



 

Předmět informatika 

1. Historie šifrování (doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.) 

2. Nelegální činnost na internetu, bezpečnost na internetu (doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.) 

3. Agresivita a pozitivní aspekty při hraní počítačových her (doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.) 

4. Tvorba aplikace v jazyku Python (doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.) 

5. Modré světlo a jeho dopady na zrak (doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.) 

6. Elektromobily a principy funkce autopilota (doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.) 

7. Principy vývoje mobilních aplikací (Android, iOS) (doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.) 

8. Uměla inteligence a neuronové sítě (doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.) 

9. Připojení k internetu pomocí Li-Fi (Light Fidelity) (doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.) 

10. Výstavba, konfigurace a zabezpečení malé domácí počítačové sítě (doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.) 

11. Verzovací systémy (systémy pro správu verzí zdrojového kódu) - Mercurial, GIT, Apache Subversion 

(doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.) 

12. Funkcionální programování a funkcionální jazyky (doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.) 

13. Turingův stroj (doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.) 

14. Po předchozí domluvě lze i téma z oblasti programování a vývoje aplikací (doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.) 

15. Kryptoměny (Mgr. M. Toman) 

16. Grafická tvorba (Mgr. M. Toman) 

17. Cloud pro udržitelnost (Mgr. M. Toman) 

18. Herní mechaniky (Mgr. M. Toman) 

19. Počítačové hry jako prvek ve vzdělávání (Mgr. M. Toman) 

20. Vývoj počítačových her (Mgr. M. Toman) 

21. Netiketa a chování na sociálních sítích (Mgr. M. Toman) 

 

 

 

 



 

Doporučení vedoucího Klubu projektů PSJG RNDr. M. Hrušky: 

Témata pro TVOŘIVOU KLÁVESNICI a SOČ 2022/2023 

I. Témata VHODNÁ PRO VŠECHNY OBORY – přírodovědné, informatické i humanitní  

 

NA STRÁNKÁCH Středoškolské odborné činnosti (SOČ) jsou uvedena pracoviště a akademičtí 

pracovníci, s kterými by bylo možné jednat o spolupráci a spolupracovat na studentském 

projektu. Podívejte se na: 

 https://www.soc.cz/temata-praci/  

Pozn.: uvedený internetový odkaz překopírujte do prohlížeče, na některých počítačích nejde 

spustit přímo z tohoto souboru. 

V případě, že se vám na uvedené stránce některé téma líbí a máte o téma VÁŽNÝ ZÁJEM, obraťte se 

ZDVOŘILOSTNÍM emailem na akademického pracovníka, který je u tématu uveden jako odborný vedoucí 

projektu s dotazem, zda je téma ještě volné. V případě, že již volné není, zeptejte se, zda by bylo možné 

vypracovat jiný podobný projekt pod jeho (jejím) vedením. Dříve než budete email psát, je ale třeba, 

abyste se zcela VÁŽNĚ ROZHODLI, že odbornou práci pro Tvořivou klávesnici a úspěšnou Středoškolskou 

odbornou činnost (SOČ) z daného oboru chcete vypracovat. V případě, že se s externím akademickým 

pracovníkem dohodnete na spolupráci – OBRAŤTE se na mě: hruska.michal@psjg-hk.cz  

II. Témata z oborů: BIOLOGIE; OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ; ZDRAVOTNICTVÍ; 

ZĚMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

1. LIBOVOLNÉ vlastní TÉMA, KTERÉ vás zajímá, ze skupiny oborů II – 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 

 

ZVOLTE SI TÉMA, KTERÉ VÁS ZAJÍMÁ A BAVÍ  

 

V případě, že se rozhodnete pro vlastní téma, MUSÍTE zformulovat a poslat na email 

(hruska.michal@psjg-hk.cz) vlastní návrh, který by měl obsahovat: 

 

A) Přibližný název práce 

B) Cíle práce, tzn. zejména si stanovit několik zvídavých otázek, na které budete hledat odpovědi 

(do této chvíle neznámé). 

C) Metodiku práce, tzn.: CO, KDY, KDE a JAK budete sledovat, měřit, vyhodnocovat. Jakými 

postupy a s využitím jakých přístrojů a pomůcek… splníte stanovený cíl práce. 

 

III. Témata z přírodovědných oborů 

PRO VOLBU VHODNÉHO TÉMATU A EXTERNÍHO PRACOVIŠTĚ JE MOŽNÉ také využít zkušeností a 

informací od svých starších spolužáků z vyšších ročníků, kteří již např. spolupracují s některými 

UNIVERZITAMI nebo se úspěšně účastnili SOČ a jiných projektových soutěží. 
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