
Věra Brtnová 

 

Halogenderiváty a jejich vliv na životní prostředí 

Žijeme v době chemizace 

Chemie pro člověka a proti němu 

Berlin – Meine Stadt 

 

Tomáš Bednář 

Historie fotbalových týmů  

NBA 

Atletika 

 

Alena Dichterová 

 

Educational system in the Czech Republic 

Bullying in schools  

Social media in the lives of teenagers 

 

Josef  Čížkovský 

 

Bitva na Vítkově (průběh bitvy, její význam, husitské hnutí, husité, další významné bitvy,  

                            význam husitství) 

Bitva na Bílé hoře (průběh bitvy, její význam a důsledky) 

Z outsiderů mistři světa (MS v ledním hokeji – Praha 1985, průběh šampionátu, významné  

                                        osobnosti, Sportovní hala ČSTV)  

 Osvobozené divadlo (Voskovec, Werich, nejvýznamnější divadelní hry, význam divadla) 

 

Marek Eisman 

 

Snowboarding 

UFC (historie, pravidla a významné osobnosti) 

Historie fotbalu  

Fotbal – nejslavnější osobnosti   

Basketbal (historie, pravidla a významné osobnosti) 



Zuzana Haubová 

 

K. J. Erben: Kytice (obsah a význam díla, zpracování – film, divadlo, hudba) 

Fantasy – fantastická literatura (hlavní znaky, významní autoři) 

Reklama – funkce, jazyk, druhy 

 

Andrea Jiskrová 

 

Úroveň české hiphopové scény 

Billie Eilish (osobnost) 

Hudební soutěž Eurovize (historie a současnost) 

 

Martina Kubíková 

 

Nové výživové trendy 

Cestování jako životní styl 

Kultura v dnešní společnosti 

 

Eliška Kubů  

 

Konspirační teorie  

Zemědělství v České republice  

Lesnictví v České republice  

Sociální problémy světa  

 

Marek Labák 

 

Bojové sporty  

Automobilové motory  

Krasobruslení  

Státní a soukromé vzdělávání  

 

 



Markéta Ladová 

 

Famous person (who was born in English – speaking country) 

Traditional festivals in English speaking countries 

Addictive behaviour and young people 

 

Věra Langerová  

 

Karel Čapek 

Publicistický styl – média a společnost 

První světová válka a její vliv na literární tvorbu českých a světových spisovatelů 

 

Beata Mrázová 

 

Iceland – Land of Fire and Ice  

UK UNESCO Heritage  

Hollywood Then and Now  

 

Taťána Nadymáčková 

 

Globální rizika: Odkud hrozí světu největší nebezpečí? 

Přínos cestovního ruchu pro ekonomiku ČR 

Greta Thunbergová: Co je zač a proč tak rozděluje společnost? 

 

Marcela Nevečeřalová 

 

Čeští nositelé Nobelovy ceny 

Český jazyk – národní poklad 

Slovo jako cesta k životu 

 

 

 

 

 



Šárka Pajačová 

 

Zdravý životní styl 

Anorexie a bulimie 

Sport dle výběru 

Sportovní osobnost – dle výběru 

 

Martina Panošová  

 

Světová kuchyně 

Historie čokolády 

Moderní trendy v gastronomii 

 

Vendula Parezová 

 

Výtvarné umění pravěku (význam pravěkého umění, jeskynní malby, sošky, významná  

                                           naleziště, pravěká architektura…) 

Umění antického Řecka (důraz na sochařství a architekturu – chrámy, divadlo atd. Významní  

                                        umělci a jejich díla…) 

Impresionismus (hlavní myšlenky impresionismu, významní představitelé a jejich díla.) 

 

Petr Pavelka 

 

Filip Jícha (osobnost, klubová a reprezentační kariéra) 

Historie čísla  

Historie vzorců: (a + b)2   (a - b)2 a2 – b2 

 

Jan Purkar, Stanislava Otradovcová 

 

Jak probíhá výzkum povrchu Marsu a co dál 

Od parní lokomotivy po současnost 

Co je meteorologie a jaký má význam 

Objevování vesmíru 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pi-symbol.svg


Michaela Rejnová 

 

Travelling around Europe 

Jobs for the 21st century 

The best place to live 

 

Tibor Rozsnyó 

 

České umění 20. století 

Pražský hrad (architektura)  

Národní divadlo (architektura) 

 

Tomáš Schwarzbacher Zeman 

 

Alkohol 

Návykové látky a jejich působení na lidský organismus 

Psychické poruchy 

 

David Sůva 

 

Alternativní zdroje energie 

Ohrožení korálových útesů 

Globální ekologické problémy – volné téma 

 

Olesja Vavrinčíková 

 

The differences in British and Czech Education System. 

Book vs. Film: compare any english book with its film adaptation. 

Human vs AI: difficulties in using Google translate. 

 

 

 

 


