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Nabídka témat maturitních prací v profilové (školní) části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní 
zkušební období roku 2019 

 
Anglický jazyk: 
1. Cultural, educational, recreational and sightseeing opportunities in my region. 
2. Canada. 
 
Biologie: 
1. Třídění odpadů s návrhem na řešení problematiky na Gymnáziu Broumov. 
2. Hydrologický a hydrobiologický výzkum - pravidelné sledování hydrologických a hydrobiologických parametrů 
na dvou vybraných lokalitách (zapojení do projektu GLOBE). 
3. Sledování změn v druhovém složení rostlin na dvou různých lokalitách (přirozená a antropogenní). 
 
Chemie: 
1. Didaktické zpracování pokusů pro střední školy - typy chemických reakcí. 
2. Hlavní chemické děje používané v průmyslových a potravinářských provozech na Broumovsku. 
 
Dějepis: 
1. Život benediktinů na Broumovsku. 
2. Odsun Němců z Teplicka. 
3. Události let 1968 - 1969 ve světle okresního tisku.      
4. Vývoj v mé obci mezi roky 1989 - 2008.      
5. "Dientzenhoferské" kostely na Broumovsku - historie a současnost. 
 
Fyzika: 
1. Měření rychlosti proudění tekutin (teorie proudění tekutin, principy měření rychlosti tekutiny, praktická 
realizace měření rychlosti tekutiny). 
2. Fyzika a atletika (vrhy, hody, skoky, běh a chůze z hlediska fyziky /jejich kinematika, dynamika a energie/; 
vytvoření kvalitní multimediální prezentace na dané téma). 
3. Pokusy s laserovým ukazovátkem (princip a konstrukce laseru /obecně/, možnosti využití laseru v praxi, popis 
laserového ukazovátka, příprava a provedení pestrých pokusů s laserovým ukazovátkem). 
4. Polovodičové součástky v elektronice (teorie vedení proudu v polovodičích, funkce termistoru, diody, 
tranzistoru a tyristoru, jejich V - A charakteristiky, sestavení přístroje s využitím polovodičů, vysvětlení jeho 
funkce, zpracování technické dokumentace). 
5.  Srážky planetek a kometárních jader se Zemí (pohyb těles ve sluneční soustavě, metodika sledování planetek 
a komet v minulosti a v současnosti, pravděpodobnost těchto srážek, srážky Země s těmito tělesy v minulosti, 
popis pravděpodobných efektů takovéto srážky, počítačové modelování trajektorií těchto těles ve sluneční 
soustavě a jejich změny v průběhu času). 
 
Německý jazyk: 
1. Ostdeutschland und Westdeutschland im Kontrast. 
2. Die Schweiz fasziniert mich ....... 
3. Deutschsprachige Minderheiten in der Welt . 
 
Zeměpis: 
1. Geografie naší oblasti – geologický, historický a osidlovací vývoj naší oblasti, možnosti rozvoje, ochrana 
přírody a možnosti rekreačního využití našeho kraje. 
2. EL NIŇO – změny v globálním klimatu za posledních padesát let, výhled do budoucnosti. 
3. Antarktida – kontinent budoucnosti? Historický vývoj dobývání kontinentu, vědecké využití včera a dnes. 
Geologický vývoj, geologické členění, členění povrchu. 
4. GIS – co to je a jak se to využívá? Užití počítačů v moderní době a moderní společnosti a moderním státě. 
5. Počítač v geografii – konstrukce počítačového programu zaměřeného na fyzickou geografii. 
 
 
 
 



ZSV: 
1. Sociální patologie jako globální problém „bohatého“ Severu (návykové látky, gamblerství, graffiti, kriminalita, 
pornografie, prostituce, zneužívání internetu a informací vůbec, rasismus, nacionalismus, fundamentalismus, 
xenofobie, intolerance, extrémismus atd.).  
2. Psychologický výklad snů. 
3. Sociometrický test a jeho interpretace. 
4. Sociologický výzkum veřejného mínění (včetně stanovení hypotézy, verifikace ... až po závěry). 
5. Politika v životě běžného občana (esej). 
6. Idea české státnosti (esej). 
7. Demokracie (esej). 
8. Lidská práva (esej). 

 
Matematika: 
1.  Eulerovo číslo. 
2. Ludolfovo číslo. 
3. Zlatý řez ( v technice a umění ). 
4. Kvadratura kruhu - porovnání přesnosti historických měření. 
5. Geometrie kružnic - úlohy řešené pomocí kružnic. 
6. Úlohy na maximum ( minimum ) - metody řešení algebraické i geometrické. 
7. Teorie her - rozbor konkrétní hry, nalezení optimální strategie a vytvoření algoritmu. 
 
Český jazyk a literatura: 
1. Rozbor vybraného díla (literární  druh nerozhoduje) z nejnovější české literatury (analýza zaměřena 
především na kompozici a styl). 
2. Tvorba  soudobého českého básníka (prozaika, dramatika) – monografie  (cílem je postihnout umělecký vývoj 
autora). 
3. Pověst o Libuši a Přemyslovi: Alois Jirásek a Miloš Urban – srovnání textů. 
 
Ruský jazyk: 
1. Чешско – русские взаимоотношения на современном этапе. 
 
Informatika a výpočetní technika: 
1. Využití programu OFFICE 2003 pro zápis seminární nebo diplomové práce (program WORD a jeho nabídka 
panelu nástrojů, využití internetu, digitálního fotoaparátu a skeneru). 
2. Text, matematické, logické a vyhledávací funkce v Excelu (popis, způsoby a příklady užití). 
 
Estetická výchova výtvarná, estetická výchova hudební: 
Téma navrhuje žák po dohodě s vedoucím práce. 
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