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Vedoucí seminární práce: Dita Hégrová
Josef Žďárský
Seminární práce se zaměří na život a působení Josefa Žďárského v Litomyšli, kde se podstatným
způsobem zasloužil o rozvoj tamějšího muzea. Tato práce nabízí i zpracování jeho působení mimo
samotné muzeum. Student/ka bude využívat zejména regionální literaturu a prameny, což
předpokládá návštěvy dvou litomyšlských archivů.
Židovský hřbitov v Mladé Boleslavi
Student/ka se seznámí s historií tohoto hřbitova, přičemž nejvíce rozvede přelomové mezníky. Dále
představí pomníky významných osobností, které jsou zde pohřbeny, a jejich medailony. Téma
vyžaduje osobní návštěvu Mladé Boleslavi, případně návštěvu archivu.
Miroslav Kárný a Terezínské studie a dokumenty
Student/ka představí osobnost historika Miroslava Kárného a zaměří se na založení časopisu
Terezínské studie a dokumenty. Dále představí koncepci tohoto časopisu a vybere si téma, které ho/ji
zaujme a bude jej analyzovat. Téma předpokládá návštěvu různých pražských knihoven a práci
s online zdroji.

Vedoucí seminární práce: Matěj Dostál
Feeder vs. plavaná přednosti a nevýhody obou lovných metod s ověřením v praxi
Student popíše a porovná obě rybolovné techniky (stručná historie, princip a zásady lovu, výhody a
nevýhody obou metod). Práce bude obsahovat praktické srovnání úspěšnosti obou technik s
podrobným popisem, vyhodnocením a komentářem.
Literární překlad povídky: ‘A Private Experience’ by Chimamanda Ngozi Adichie
Obsahem práce bude originální překlad povídky ‘A Private Experience’ z anglického do českého
jazyka. Úroveň angličtiny min. B2.

Intonation of question tags in selected TV series
The work will outline the role of intonation in the English language and comment on the
different intonation contours of English question tags. An important part of the paper will be
analysing the phenomenon in question using a selection of authentic TV series.
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Vedoucí seminární práce: Klára Kuběnová
3 seminární práce (překlady dětských knih s židovskou tematikou) zamluvené pro: Ester
Hochmanovou, Sáru Bednářovou a Jakuba Kuthana.

Vedoucí seminární práce: Pavlína Jiroušková
Zavíječ voskový – naděje pro odpadové hospodářství?
Tento drobný motýl je pro většinu z nás jen malým a bezvýznamným zástupcem hmyzu, se kterým
jsme se nikdy nesetkali. Naopak pro včelaře je mnohem známější a je pro ně dotěrným škůdcem
požírající vosk v úlech. Přesto poslední vědecké výzkumy ukazují, že larvy tohoto motýla by se mohly
stát superhrdiny naší „plastové doby“, neboť bylo zjištěno, že se úspěšně dokáží prokousat i plastem a
strávit jej.
Cílem seminární práce by bylo experimentálně v umělých podmínkách ověřit schopnost larev požírat
plasty. Larvy k pokusnému chovu zajistím.
(téma připraveno pro Magdalenu Křístkovou – 5.O)
Využití přečištěné odpadní vody kořenovou čistírnou při pěstování rostlin
Cílem seminární práce je ověřit možné využití odpadní vody přečištěné pomocí kořenové čistírny
v praktickém pěstování plodin a zda takto přečištěná voda může vést ke zvýšení výnosů
pěstovaných plodin. Při zavlažování je využívána kapková závlaha. Provedené experimenty by také
měly odhalit, zda přečištěná odpadní voda a vypěstovaná zelenina (fazolové lusky a červená
řepa) není kontaminována fekálním znečištěním a nebude tím pádem ohrožovat zdraví případných
konzumentů plodin.
(téma připraveno pro Martina Innemana – 6.O)
Testování lidské krve v prostřední profesionální genetické laboratoře IVF
Studentka má možnost v rámci své brigády na pracovišti IVF centra zdokumentovat vybranou
prováděnou metodu ověřující genetickou zátěž v krevním materiálu. Popíše odběr, průběh testování
krve a následně zjištěné výsledky těchto ověřování (např. u testů na hemochromatózu, trombofilní
mutaci, určování pohlaví plodu). Prostřednictvím 2 školních experimentů také ověří přítomnost
hemoglobinu a železa ve vzorcích živočišné krve.
(téma připraveno pro Ester Gracerovou – 6.O)
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Vedoucí seminární práce: Helena Kurzová
O čem opravdu vyprávějí pohádky Charlese Perraulta?
Vžitá interpretace versus realita – student může vypracovat malý dotazník či průzkum, aby zjistil, jak
Češi vnímají např. pohádku o Červené Karkulce, a porovnat s Perraultovým ponaučením.
Problematika vydávání antisemitských pamfletů Ferdinanda Célina
Jak se Francie a francouzská nakladatelství v současnosti staví k vydávání kontroverzních textů
uznávaného autora? Jak se vyvíjela debata a argumenty jednotlivých táborů dané polemiky? Student
bude muset pracovat s francouzsky psanými zdroji a zdokumentovat vývoj v „případu Céline“.
Vývoj Frankofonie
Francouzsky mluvící země a vznik a účel Frankofonie. Praktickým výstupem práce by byla nejspíš
dynamická interaktivní mapa frankofonních zemí s rozlišením statutu v rámci Frankofonie.

Vedoucí seminární práce: František Kotmel
Fyzika pod širým nebem
Cílem této práce je vybrat jeden či dva zajímavé fyzikální děje, se kterými se můžeme setkat při
pobytu v přírodě. K daným otázkám sehnat co nejvíce odpovědí a vysvětlení (ať už správných či
mylných) z diskuzí a článků na internetu, z odborných učebnic a jiných zdrojů. Nakonec vyslovit vlastní
hypotézu, naplánovat a provést pokus, pomocí kterého se hypotéza vyvrátí či potvrdí.

Bořiči mýtů
Cílem této práce je vybrat si jeden či dva fyzikální mýty. Tyto mýty prozkoumat a rozebrat
z teoretického pohledu. Na získaných znalostech sestavit hypotézu a tu si následně ověřit či vyvrátit
v praxi.

Vedoucí seminární práce: Kateřina Hadamčíková
Argumentační fauly v diskusích
Cílem práce je analyzovat a zhodnotit úroveň argumentace ve vybrané diskusi. V teoretické části
student/ka popíše zásady správné argumentace a časté argumentační fauly. V praktické části
student/ka analyzuje a zhodnotí vybranou diskusi (např. pořad Máte slovo aj.).
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Ženy ve (vrcholných či komunálních) politických funkcích v ČR
Cílem práce je prozkoumat postavení (motivaci, výhody a výzvy) žen ve (vrcholné či komunální)
politice ČR. V teoretické části student/ka popíše aktuální zastoupení žen v politice ČR (současný stav,
možné příčiny a důsledky aj.). V praktické části student/ka provede kvalitativní výzkum - vybere si 4
vrcholné/komunální političky, se kterými povede (polo)strukturované rozhovory, ty následně vyhodnotí.
Překlad (části) vybrané povídky z knihy “There Are Jews in My House” od Lary Vapnyar
Téma vhodné i pro student(k)y 8.O, ukázka 1. povídky k dispozici zde:
https://www.nytimes.com/2003/12/21/books/chapters/there-are-jews-in-my-house.html.

Vedoucí seminární práce: Lenka Procházková – povede max 2 SP
Předpovědní horoskopy
Student bude průběžně (v období říjen 2018 - leden 2019) monitorovat krátkodobé předpovědní
horoskopy buď v denním tisku nebo v několika týdenících či měsíčnících, možno i v digitálních
zdrojích. Zmapuje charakteristiky, které se v horoskopech objevují (např. jestli horoskop předpokládá,
že je čtenář daného znamení zaměstnaný/má děti/má o víkendu volno...), vyhodnotí četnosti výskytu.
Podle volby rámce (sledování denního horoskopu v jednom médiu nebo porovnání více
týdenních/měsíčních horoskopů) stanoví konkrétní cíle/hypotézy práce a formuluje závěry.
Tak tuhle chybu neudělám!
Student porovná vývoj sekce manuálu týkající se jazykových a formálních chyb za poslední 3 roky a
porovná zjištění s aktuálním manuálem a srovnatelnými aktuálními dokumenty z dalších škol. Na
základě toho student formuluje ověřitelnou hypotézu týkající se hodnocení formální a jazykové
stránky. Student projde všechny posudky formální stránky SP za uplynulé 3 roky. Sestaví přehled
četností prohřešků, vyhodnotí podle ročníků, provede srovnání napříč třemi lety.
Židovský feminismus v americké literatuře
Student načte texty k židovskému feminismu, zvolí jednu knihu americké židovské autorky, zformuluje
hypotézu ohledně příslušné knihy v kontextu židovského feminismu, potvrzení/vyvrácení hypotézy
doloží ukázkami z textu knihy. Volba jazyka práce je na zvážení autora a jeho učitele Aj.
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Vedoucí seminární práce: Vladimír Dudr
Webová aplikace pro publikování krátkých textů
Student naprogramuje aplikace umožňující sdílení básní a jiných krátkých textů.
Cílem je nabídnout větší pohodlí pro sdílení dané formy článků, ve srovnání s již existujícími systémy.
Systém bude mít:
-

veřejné rozhraní, umožňující pohodlné prohlížení publikovaného obsahu

-

administrační rozhraní pro autory

Teoretická část se bude zaobírat:
-

důvody výběru použitých technologií

-

srovnáním s existujícími platformami

-

vlastním návrhem aplikace, jako je rozbor databázového schématu, způsobem zabezpečení a
použitými návrhovými vzory

(téma připraveno pro Jakuba Manna – 6.O)

Programování hry Dungeon Janitor
Cílem práce bude naprogramovat hru Dungeon Janitor v gamemakeru. Jedná se o akční hru s
pohledem shora, ve které hráč musí vyklidit kanalizaci od nestvůr.
Teoretická část bude popisovat:
-

úvod do problematiky počítačových her, s důrazem na žánr programované hry

-

popis procesu vývoje hry

-

použité algoritmy a herní mechaniku

-

shrnutí reakcí hráčů

(téma připraveno pro Jonatana Matese – 6.O)

Programování hry Nightfall
Cílem práce bude naprogramovat hru Nightfall v gamemakeru. Jedná se o akční hru, ve které je cílem
projít úrovní tak, aby ho nezpozorovali nepřátelé. Lze použít pohled shora, či ze strany.
Teoretická část bude popisovat:
-

úvod do problematiky počítačových her, s důrazem na žánr programované hry

-

popis procesu vývoje hry

-

použité algoritmy a herní mechaniku

-

shrnutí reakcí hráčů
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Vedoucí seminární práce: Šárka Kvasničková
Programování robota Lego Mindstorms
LEGO Mindstorms je řada programovatelných robotických stavebnic vyráběných firmou Lego.
Mindstorms se skládá z programovatelných senzorových bloků používaných v řadě výukových
pomůcek. Cílem práce bude naprogramování robota tak, aby dokázal kreslit podle předlohy. Téma
(rezervováno pro Ninu Drozdekovou z 5. O)

Elektromobil
Elektrická auta se stávají skutečností. Elektromobily už dnes jezdí po silnicích v řadě zemí a jejich
počet stále roste. Nesmrdí, nehlučí a jejich provoz je výrazně levnější. Jak je to ale s celkovou
energetickou bilancí? Je Česká republika připravena na takovou spotřebu elektrické energie? Pokryje
dnešní produkce elektrické energie potřebu dobíjení akumulátorů elektromobilů v budoucnosti? Téma
(rezervováno pro Tobiáše Řeháka z 5. O)
Světlo v Lauderkách
Podle jakých norem se řídíme při stavbě kancelářských prostor, bytů nebo škol? Splňují Lauderky tyto
normy? A splňují je ve všech místnostech? Cílem práce bude prakticky ověřit plnění právních
požadavků na osvětlení a české technické normy. Součástí práce bude také návrh na zlepšení
světelných podmínek ve škole.
(rezervováno pro Mikiho Rotha z 5. O)

String Art
je uspořádávání barevných nití navlečených mezi jednotlivými body za účelem vytvoření abstraktních
geometrických obrazců. Ačkoli nitě tvoří přímé linie, v důsledku spojování protilehlých bodů a
překrývání těchto přímek v jiném úhlu vznikají křivky, které nazýváme kvadratické Bézierovy křivky.
Cílem práce bude vytvoření reálného objektu metodou String artu a zároveň matematizace výše
zmíněných Bézierových křivek (podle matematické úrovně studenta).
Zajímavý fyzikální experiment podle volby studenta
Pokud rádi experimentujete a chcete se podělit o výsledky svého bádání, je toto téma určeno právě
Vám. Cílem práce bude sestavení, provedení a okomentování fyzikálního experimentu podle návrhu
studenta.
Důkazy jednoduchých matematických vět pomocí programu Geogebra (nebo jiného programu
podle volby studenta)
Aby se matematické tvrzení dalo považovat za větu, je třeba podat jeho důkaz. Dokazování
matematických vět je jednou ze základních metod práce matematiků. K jedné větě lze nalézt i více
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důkazů. Cílem práce bude porovnat dokazování známých matematických vět v historii a v současnosti
za pomoci dostupného softwaru.
Může být matematika krásná?
Matematika může přinášet uspokojení z pochopení problému, překvapení, užitek i výzvu. Ale krásu?
Cílem práce bude hledání „krásných“ matematických struktur mezi čísly, v prostoru i rovině, v hudbě,
ve výtvarném umění… Student se na základě rešerše těchto struktur pokusí o samostatné vytvoření
nějaké nové „krásné“ matematické struktury.
Z nerezervovaných SP lze vybrat již jen jedna SP (učitel povede max 4 seminární práce).

Vedoucí seminární práce: Michaela Fejfarová Peterová
Redukce hmotnosti a zvýšení tělesné kondice úpravou jídelníčku a tělesným cvičením
Student si vybere jedince (rodina, kamarád, spolužák), který uvažuje nad redukcí váhy a zlepšení
tělesné kondice. Sestaví pro něj podle odborné literatury či konzultace s odborníkem jídelníček „šitý na
míru“ (tj. odpovídající věku a tělesné konstituci jedince) a připraví doplňkový tréninkový cvičební plán.
V průběhu sledovaného období bude jedinec vážen, měřen a budou ověřovány jeho pocity, které jej
během této kúry doprovází.
Zlepšení ve vybraném plaveckém stylu pomocí tréninkového plánu
Student si buď sám na sobě nebo opět na vybraném dobrovolníkovi ze svého okolí vyzkouší progres
jeho výkonnosti ve zvoleném plaveckém stylu (prsa, kraul, motýlek, znak). Po konzultaci s plaveckým
trenérem připraví tréninkový plán, který bude „aplikovat“ na svého svěřence. Během plaveckých
tréninků bude ověřována správná technika stylu a měnící se čas pro danou distanci.

Vedoucí seminární práce: Jiří Ratajík
Shakespearovské motivy v Soudných sestrách T. Prechetta (ČJL)
Terry Prechett si nebere do úst jen tak ledaskoho. V Erickovi postavu Fausta , v Maškarádě Fantoma
opery a v Soudných sestrách přímo velikého W. S. Proč to dělá? Je to jen legrace, nebo to má hlubší
důvod? A má vůbec Soudné sestry smysl číst, pokud neumím nazpaměť Macbetha a Hamleta? Cílem
práce bude odhalit v Soudných sestrách shakespearovské motivy a jejich funkci.
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Příkladovník politické manipulace (ZSV/MED)
Politické subjekty oslovují své voliče v předvolebním období nejrůznějšími způsoby, využívají různé
přesvědčovací strategie. Navzájem se častují nařčeními z manipulací a nefér hry. Často oprávněně.
Cílem práce bude shromáždit příklady různých typů manipulace z propagačních materiálů politických
stran a hnutí z kampaně před senátními a komunálními volbami 2018, popřípadě z kampaně před
volbami do Evropského parlamentu následujícího roku.

Vedoucí seminární práce: Šárka Brzková
Manipulace v předvolební reklamní kampani 2018: jazyková analýza
Jaké jazykové prostředky byly letos (2018) využity v rámci předvolebních kampaní manipulativně? S jakým
záměrem politické subjekty tyto prostředky užily? Tato seminární práce bude zasazena do diskurzu politického
marketingu a jejím cílem bude zodpovědět zmíněné otázky na základě jazykové analýzy vybraných reklamních
materiálů. Student/ka může výzkumné otázky modifikovat, v rámci práce také může vyslovit názor na korektnost
práce s jazykem v rámci politické kampaně. Měla by být politická reklama více regulována?

Transakční analýza a její využití v každodenním životě
Tato práce se bude opírat o knihu Erica Berneho Jak si lidé hrají a jím představenou transakční analýzu. Na
základě přečtení knihy student/ka vybere situaci, či situace z běžného života, aplikuje na ni/ně transakční analýzu
a pokusí se nabídnout možnosti řešení této situace. Závěrem by měla být zodpovězena otázka, jak lze transakční
analýzu využít v běžném životě. Je vhodná jako prevence nebo jako intervence v konfliktu? Také by v závěru
měla být nabídnuta obecná doporučení pro udržování zdravých mezilidských vztahů.

Vedoucí seminární práce: Robert Wright
The Magic of Everyday Life or Let’s Talk about Money
Our inability to discuss money and our financial privileges, or the concept of “class” is just as powerful
and pervasive as our lack of understanding of how money, capital, debt, and even work operate today
in general – it all arguably takes on a sort of magical quality as both something elusive and taboo
while becoming more and more the central purpose of most human activity in urban areas. I invite a
student to engage in an experimental seminar work that will be both theoretical and practical, exploring
modern currents/trends concerning money theoretically (using various primary sources/critical texts
based on the student’s specific interests/direction) and then carrying out the completion of a
work/object/paper/study which will serve to break down this taboo to some degree in the student’s
personal context/surroundings. Primary language of study/texts will be English, but
sources/translations in Czech will be allowed as well. Some related topics might include: “two-speed
Europe,” the so called “sharing economy” (a la AirBnB), automatization and the discussion of UBI
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(Universal Basic Income), thewebe growing trend of precarious work/jobs/zero-hour contracts, unpaid
internships, the migration of professionals to “the West,” etc. This seminar requires little to no
knowledge of “the economy” as such.

Migration (bude nazev)
I invite a student to carry out a long-term portrait/biopic study about an individual or a family of
migrants living in the Czech Republic who come from a so called “Third Country” (meaning non-EU).
The purpose of this study is for the student to become familiar with not only other cultures/their
neighbors at a more personal and interesting level, but to also become acquainted and more
knowledgeable about the very contemporaneous and pressing topic of migration to Europe and its
many vicissitudes/challenges/factors. There will be a special emphasis here on the rituals/patterns that
identify life as a migrant, if any are discovered. The student will be responsible to work along with me
to create the method for carrying out the practical end of the seminar project, including visits to local
agencies focused on migration and immigration politics, or cultural sites/institutions pertaining to the
subject’s culture/state of origin (if available). The goal of the seminar, beyond bringing an individual
story to light, is to promote education/thought/consideration about migration in the Czech Republic
starting with the assumptions/beliefs of the student. The completed work will be the “story” (portrait) of
the person along with the story of the student in the process. The final work(s) will be presented in
English, with the student responsible (with my assistance, or others’) with all translations/subtitles/etc.

Resistance and Rebellion
I invite a student to conduct a seminar work concerning the very wide topic of “Resistance and
Rebellion.”

American Life (bude nazev)
I invite a student to conduct a seminar work concerning a specific aspect of contemporary American
life relating to its current political scene, economic reality, social problems/mores, intellectual life,
literature and aesthetics, ideologies, popular culture, etc. in relation to those of the Czech Republic or
Central Europe more widely.
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Vedoucí seminární práce: Lucie Hujerová
Vytvoření graffiti časopisu
Cílem práce bude vytvoření grafity časopisu.
V praktické části student popíše jakou metodou bude fotit a následně zpracuje fotografie. Popíše
program ve kterém bude fotografie editovat. Praktickou částí bude fotografování v centru Prahy a
následné vytváření magazínu. Inspiraci bude student brát z již existujících magazínů jako je např.
Signall.
Hlavním zdrojem bude kniha In Graffiti We Trust. V teoretické části popíše grafity časopisy, jejich
podobu, účel, komunitu, pro kterou jsou určené apod.
(rezervováno pro Mikuláše Konráda z 7. O)
Tvorba Vincenta van Gogha ovlivněná jeho psychickou nemocí
Studentka se bude zabývat otázkou duševní choroby Vincenta van Gogha a jejího vlivu
na jeho uměleckou tvorbu. Cílem práce bude shromáždit co nejvíce dostupných materiálů a
nejnovějších teorií o charakteru jeho duševní choroby, porovnat jeho dílo v různých obdobích jeho
života, právě v souvislosti s jeho zdravím a uvažovat nad těmito souvislostmi. Studentka chce využít
úvahy, které na toto téma již existují a přinést i své vlastní názory a myšlenky.
(rezervováno pro Ráchel Mizurovou z 5. O)
Secesní vitráž
Cílem seminární práce bude vytvořit a navrhnout vitrážový lustr se secesními prvky. V teoretické části
se studentka bude zabývat celkovou historií a vznikem této metody a poté se zaměří na období
secese, konkrétně na autora skleněných vitráží Louise Comforta Tiffanyho. V praktické části bude
psát hlavně o postupu při práci na vlastní vitráži a o pomůckách a materiálu, které při práci použije.
(rezervováno pro Elišku Weislovou z 6. O)

Vedoucí seminární práce: Tereza Váňová
Izraelem smysluplně za 7 dní
Studentka sestaví a okomentuje itinerář na sedmidenní zájezd Izraelem tak, aby cestovatel, který se
jej zúčastní, poznal Izrael z různých úhlů a v jeho mnoha podobách.Součástí práce bude
záznam/analýza studentčiných konzultací nad výběrem s vybranými odborníky relevantními pro toto
téma (Izraelský velvyslanec v ČR. Český velvyslanec v Izraeli atp.)
(rezervováno pro Ráchel Pojarovou z 8. O)
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Specifika generace dětí lidí přeživších šoa (2. generace po holocaustu)
Tzv, 2. generace po Šoa, tedy děti přeživších, jsou velmi specifickou skupinou, která sice sama
nezažila válku a s ní spojené hrůzy, přesto velmi často trpí traumatem a chování jejich členů je často
do velké míry ovlivněno výchovou jejich rodičů-přeživších. Student(ka) v této práci zprcuje odborné
podklady k problematice a zároveň provede výzkum přímo s vybranými reprezentanty studované
skupiny.
(rezervováno pro Rózu Peřinovou z 8. O)
Shylock – oběť antisemitismu nebo padouch a odporný člověk
Autorka ve své práci bude hledat odpověď na otázku položenou v názvu seminárky – studentčiným
cílem bude zjistit, zda Shakespeare nechal naplnit Shylockův osud proto, že chtěl ve své hře
exemplárně potrestat židovskou postavu nebo proto, že chtěl ztvárnit negativní postavu obecně. Práci
zpracuje na základě literární analýzy textu a výzkumu dobového antisemitismu v Anglii a Benátkách
16. století.
(téma připraveno pro Julii Šetlíkovou – 8.O)

Vedoucí seminární práce: Peer Friedmann
Alex Levac: fotografie mezi uměním a novinářstvím
Alex Levac (n. 1944) je přední izraelský fotograf, nositel Izraelskou cenu za fotografii. Svou kariéru
začal jako novinářský fotograf, z té doby má na svém kontě např. významnou snímku živých (potom
izraelskými vojáky popravených) teroristů. Časem se však posouval spíš k tzv. street photography,
žánru, který je na pomezí dokumentarismu a umění. Tato seminární práce má za cíl zaprvé načrtnout
karieru Alexe Levaca a popsat častá témata, pak pomocí odbornou literaturu přemýšlet nad street
photography jako umění a typ fotožurnalistiky. Součást práce bude i rozhovor s Levacem (ve
spoluprací s vedoucím).

Mužství v dílech Etgara Kereta
Co to znamená „být mužem“? Povídky, komiksy a film Etgara Kereta zkoumají mimo jiné i toto téma.
Keret nabízí netypickou postavu muže-Izraelce: zranitelného, ztraceného, nejistého. Cílem práce bude
zformulovat rysy typického muže u Kereta, pomocí (přinejmenším) jeho do češtiny přeložených
povídek a filmu Meduzot, dále pomocí jeho komiksové tvorby či dokumentárního filmu o Keretovi.

Nápady svaté Kláry: mezi knihou a filmem
Kniha českého spisovatele Pavla Kohouta z roku 1982 se v roce 1996 stala námětem izraelského
filmu Klara ha-kdoša (Svatá Klára). Seminární práce má ukázat rozdíly mezi knihou a filmem a
vysvětlit, co tyto rozdíly filmu přidávají a co ubírají.
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Nápady svaté Kláry: mezi knihou a filmem
Kniha českého spisovatele Pavla Kohouta z roku 1982 se v roce 1996 stala námětem izraelského
filmu Klara ha-kdoša (Svatá Klára). Seminární práce má ukázat rozdíly mezi knihou a filmem a
vysvětlit, co tyto rozdíly filmu přidávají a co ubírají.

Židovství ve filmech bratří Coenů
Židovští bratří Coenové se ve svých filmech často nesoustřeďují na židovská témata, mívají ovšem
židovské postavy a jeden jejich film je dokonce „židovský“ celý. Cíl seminární práce bude představit
archetyp ž/Žida ve filmech bratří Coenů, především ve souvislosti s typickým vnímáním židovství a
Žida v kultuře, politice a dějinách. Zkoumané filmy budou Barton Fink, The Big Lebowski a Seriózní
muž. Tato seminární práce je doporučena především pro studenty, kteří se zúčastnili stejnojmenný
seminář ve školném roce 2017-2018 – není to však podmínkou a téma si může vybrat kdokoli.

Vedoucí seminární práce: Kateřina Weberová
Pražská Chevra kadiša
Zaměřeno na historii a současné fungování pražské Chevra kadiša - detaily má ještě dodat Matylda, je
to její vlastní téma.
(rezervováno pro Matyldu Habartovou z 8. O)
Tovje vdává dcery a Šumař na střeše
Porovnání povídky Šoloma Alejchema a filmového zpracování muzikálu Šumař na střeše, student se
zaměří na identifikaci a rozbor židovských témat a problémů v původní povídce, a porovná jejich
literární zpracování s prezentací filmovou.
Židovský pohled na umělé přerušení těhotenství a související témata
Student/ka se zaměří na otázky spojené s umělým přerušením těhotenství a související témata
genetické a prenatální diagnostiky, vyhledá zdroje v tradiční i novější židovské literatuře, zjistí, jak se
judaismus vyrovnává s novými možnostmi moderní medicíny, porovná přístup různých směrů
judaismu k této problematice, srovná rovněž s přístupem jiných náboženství; student/ka musí být
schopen/schopna práce s cizojazyčnými zdroji.
Služba v izraelské armádě u lidí s dvojím občanstvím
v teoretické části student vyhledá informace o tom, jaká je ve vztahu k armádě povinnost izraelských
občanů žijících trvale či dlouhodobě v zahraničí, pokusí se dohledat údaje o tom, kolik z nich v armádě
slouží, v praktické části pak provede dotazování u lidí, jichž se téma dotýkám, v rámci pražské
židovské komunity - zjistí, zda šlužbu v armádě plánují, jak se k tomu staví jejich okolí atd.
(rezervováno pro Emma Günsberger z 6. O)
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Vedoucí seminární práce: Aleš Weiss
Zkušenost eucharistie ve vztahu k oficiální doktríně mezi kazateli Církve Adventistů sedmého
dne
Cílem práce je porovnat vztah oficiální doktríny o eucharistii Církve Adventistů sedmého dne s tím, jak
ji ve skutečnosti prožívají její kazatelé. Autor práce na základě textových pramenů zmapuje oficiální
doktrínu, kterou na základě sekundární literatury kontextualizuje. Následně provede sérii rozhovorů s
vybranými kazateli, jejichž cílem bude popsat jejich prožívání a porozumění eucharistii a míru
relevance oficiální doktríny pro jejich vlastní zkušenost .
(rezervováno pro Dominika Pavlíka z 6. O)
Judaismus v dokumentech Komise Svatého stolce pro vztahy s Židy
V letech 1974, 1984 a 2015 publikovala Komise Svatého stolce pro vztahy s Židy tři důležité
dokumenty deklarující oficiální pozici katolické církve ve vztahu k Židům a k judaismu. Student/ka se
zaměří na obraz judaismu, který tyto dokumenty předkládají a na jeho kompatibilitu s vlastním
židovským náboženským sebepojetím napříč denominacemi. Předpokládá se schopnost práce s
anglickými zdroji.

Vedoucí seminární práce: Matěj Czvalinga
Sibiřský Sijón
Židovská autonomní oblast, ležící na Sibiři u jihovýchodní hranice s ČLR, je jedním z federálních
subjektů Ruské federace. Cílem seminární práce je popsat vznik a vývoj ŽAO, nastínit motivace, které
vedly k jejímu založení, a její současný stav. Ke zpracování SP je možné použít sovětský
propagandistický film Vladimíra Korš-Sablina a Josifa Šapira Hledači štěstí (Искатели счастья, 1936)
a srovnat jej s „realitou“. Předpokládá se práce s cizojazyčnými zdroji.

Vedoucí seminární práce: Marie Maňasová – možnost výběru 2 SP
Pražský brownfield
V teoretické části student vysvětlí pojem brownfield, a stručně představí problémy i možnosti využití
těchto oblastí.
V praktické části student identifikuje příklady brownfields v Praze, dvě lokality podrobněji popíše,
porovná, zhodnotí jejich potenciál a sestaví návrh na jejich využití.
MOŽNÉ UZPŮSOBENÍ (podle možností studenta): zmapování lokalit pomocí dronu)
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Stav kůrovce a boj proti němu ve vybrané lokalitě
Na dvou konkrétních lokalitách se student pokusí zhodnotit stav lesa (druhové zastoupení, stáří
stromů, pH půdy, vlhkost ....) a pokusí se vyčíslit škody napáchané kůrovcem (počet napadených
stromů, nebo množství dřeva vytěženého z důvodu napadení).
Student se seznámí se základními metodami ochrany proti kůrovci a se způsobem, jak zacházet s
napadenými stromy. Student se seznámí se zainteresovanými stranami a s jejich běžným postupem
při řešení kůrovcové kalamity.
Podmínkou výběru tohoto tématu je ochota pracovat v lesním terénu a mimo Prahu, určitá představa
lokality, která je studentovi blízká a je schopen ji navštěvovat častěji (například v místě, kam jezdí na
chalupu, kde bydlí prarodiče a podobně).

Letní tábory ve vybraném kraji - kartografické zpracování
Cílem práce bude zhotovení tematické mapy letních táborů.
V teoretické části se student seznámí s metodami tematické kartografie.
V praktické části student bude získávat data a pracovat s nimi. Zvolí si, které informace bude
předkládat a jakým způsobem (například počet dětí v jednom běhu, zdroj pitné vody: studna/napojení
na vodovod,...). Základem bude metoda bodových značek a metoda lokalizovaných diagramů, další
pak podle výběru studenta.
Návštěva vybraného pražského muzea v hodině geografie nebo biologie
Student si vybere konkrétní téma, které by pak zprostředkoval žákům LŠ prostřednictvím návštěvy
muzea. Úkolem bude promyslet zastavení, krátký výklad, otázky, úkoly, které by žáci mohli plnit,
případně vytvořit "muzejní bojovku", kdy žáci informace hledají sami a následuje pak zpětná vazba a
zhodnocení.
Stojím v zácpě a motor běží...
Student se pokusí na vybraných úsecích pražské komunikace zjistit, jaké množství paliva je spáleno
zbytečně při čekání v zácpě, při čekání na červené u osobních automobilů a u autobusů MHD přidá
také čekání na zastávkách (tedy v době, kdy řidič nechává motor běžet na volnoběh).
Student shrne a zhodnotí ekonomické a environmentální dopady takové praxe a pokusí se nabídnout
alternativy.
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Vedoucí seminární práce: Ivana Suchomelová
Návrh naučné stezky
Student na základě návštěvy (projití) a seznámení se s několika naučnými stezkami sestaví návrh
vlastní naučné stezky v blízkosti školy či domova. Vyhledá zajímavou lokalitu, navrhne turistickou
trasu, vyhotoví mapu a připraví návrhy jednotlivých stanovišť.

Rodokmen
Cílem práce bude sestavení vlastního rodokmenu. Po domluvě se studentem bude vybrán typ,
hloubka, způsob zpracování a sledované znaky.
Znečištění ovzduší
Které látky nejvíce znečišťují prostředí? Co je jejich zdrojem, jaký je jejich obsah v ovzduší, vlivy na
živou a neživou přírodu, zejména na člověka. Pro vybranou škodlivinu sledování míry znečištění např.
na základě dat ČHMÚ, vyhodnocení míry znečištění ve vhodně zvoleném regionu a časovém
intervalu.
Pozorování živočichů
Podle vlastního výběru studenta pozorování vybraného druhu či druhů živočichů (např. četnost
výskytu, denní vzorce chování).

Vedoucí seminární práce: Vratislav Skřivánek
Jazyková analýza mluveného projevu
Student si ke zpracování SP vybere libovolný mluvený projev, který analyzuje z hlediska různých
jazykových vrstev – od fonetiky a fonologie, potažmo ortoepie, přes syntax až po pragmatiku.
Případně lze srovnat projevy dvou různých mluvčích. Součástí práce je také přepis daného projevu.
Martin Buber a židovství
Student na základě prostudování spisů Martina Bubera definuje jeho vztah k židovství a zamyslí
se nad přínosem jeho filosofie pro židovské studenty.

15/15

