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TÉMATA K VÝBĚRU 

TŘÍDY: 1. A, 2. A 

 

 

Samostatná práce - praktická část 

 (téma 1.) 

Komparace Indie a Číny jakožto dvou nejlidnatějších ekonomik v Asii  

(vedoucí praxe Mgr. Petr Denk) 

 Porovnejte mezi sebou Čínu a Indii. 

 Musíte srovnávat vždy stejná kritéria (není možné psát u jednoho ze států o historii a u 

druhého toto téma vynechat). 

 Při komparaci (srovnávání) se můžete věnovat například následujícím tématům: 

historie, politický systém, hospodářství, geografie, obyvatelstvo, kultura, školství, 

kvalita života, doprava, náboženství, životní prostředí, bezpečnost atd.  

 Ve své práci můžete používat přílohy, jako jsou fotografie, mapy, obrázky, tabulky, 

grafy atd.  

 Práce na sebe musí logicky navazovat: úvod, stať, závěr. 

Požadovaný rozsah práce je zhruba 5 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně 

mezer). Tento ukazatel je k nalezení ve Wordu ve spodním levém rohu po vybrání možnosti: 

"Slova" 

 

V práci musíte odkazovat na zdroje (odkud informace berete).  

 

 

 

 

 

 

 



Samostatná práce - praktická část 

(téma 2.) 

Mediální obraz USA v České republice  

(vedoucí praxe Mgr. Petr Denk) 

 Prozkoumejte český mediální prostor a zjistěte, jakým způsobem se vyjadřuje o USA. 

 Jaká témata jsou ve vztahu k USA v českých médiích nejčastěji probírána (volby, 

ekonomika, občanské nepokoje, kultura atd.)? 

 Liší se nějakým způsobem zpravodajství veřejnoprávních a soukromých médií?  

 Můžeš prozkoumat tištěná média, ale i videozáznamy z televize, online média, 

sociální sítě, audiozáznamy z radiového vysílání atd.  

 Práce na sebe musí logicky navazovat: úvod, stať, závěr. 

 

 

 

Požadovaný rozsah práce je zhruba 5 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně 

mezer). Tento ukazatel je k nalezení ve Wordu ve spodním levém rohu po vybrání možnosti: 

"Slova" 

 

V práci musíte odkazovat na zdroje (odkud informace berete).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samostatná práce - praktická část 

(téma 3.) 

Interview na téma Česká republika ve 21. století  

(vedoucí praxe Mgr. Petr Denk) 

 Úkol je určený pro dvojice. 

 Vaším úkolem je nahrát zhruba patnáct minut dlouhý rozhovor. 

 V rozhovoru představíte současný politický a ekonomický stav České republiky. 

 Dalšími tématy, kterým se můžete věnovat, jsou například: společnost, školství, 

kultura, cestovní ruch, doprava, životní prostředí atd. 

 Rozhovor na sebe musí logicky navazovat, informace musejí být podloženy 

relevantními zdroji.  

 K práci odevzdejte i text (případně prezentaci), kde uvedete relevantní zdroje, ze 

kterých jste vycházeli.  

 

 

Práci odevzdejte na flash disku, případně jinou formou po individuální domluvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samostatná práce - praktická část 

(téma 4.) 

Video na téma Plzeň z pohledu urbanismu  

(vedoucí praxe Mgr. Petr Denk) 

 Práce je určena pro dvojice (po individuální domluvě úkol může zpracovat i 

jednotlivec). 

 Vaším úkolem je nahrát zhruba patnácti minut dlouhé video. 

 Ve videu představte jednotlivé části města, jejich historii, současný stav a možnosti 

rozvoje do budoucna.  

 Dalšími tématy, kterým se můžete věnovat, jsou například: současná politická 

reprezentace města, významné firmy působící v Plzni, palčivé problémy města, 

obyvatelstvo atd. 

 Součástí videa mohou být například: mapy fotografie, grafy, rozhovory atd. 

 Části videa na sebe musí logicky navazovat, informace musejí být podloženy 

relevantními zdroji.  

 K práci odevzdejte i text (případně prezentaci), kde uvedete relevantní zdroje, ze 

kterých jste vycházeli.  

 

 

Práci odevzdejte na flash disku, případně jinou formou po individuální domluvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samostatná práce – praktická část 

(téma 5.) 

 

Mince a platidla v českých zemích 

(vedoucí praxe Mgr. Jana Grieszlová) 

 Vaším úkolem je proniknout do historie mincí v českých zemích. 

 Klíčová slova: mince, platidlo, ražba, numismatika. 

 V práci by měl být zachycen vývoj české koruny jako platidla v různých obdobích 

českého státu od Rakousko-Uherska, přes Československou republiku, po 90. léta 

minulého století. 

 Důležité je, abyste dodrželi zadaná období. 

 Ve své práci můžete použít obrázky, mapy výskytu ražby… 

 Nezapomeňte uvést zdroje! 

 

 

Požadovaný rozsah práce je zhruba 5 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně 

mezer). Tento ukazatel je k nalezení ve Wordu ve spodním levém rohu po vybrání možnosti: 

"Slova" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samostatná práce – praktická část 

(téma 6.) 

Historie a současnost Bitcoinu 

(vedoucí praxe Mgr. Jana Grieszlová) 

 Vaším úkolem je prozkoumat a zjistit budoucnost bitcoinu. 

 Klíčová slova: Bitcoin, kryptoměna, kurz. 

 V seminární práci se věnujte historii bitcoinu, co znamená pojem bitcoin, kde ho lze 

zakoupit, jeho klady a zápory, určitě věnujte pozornost rizikům v samotném 

obchodování s bitcoinem, jak vlastně obchodování s kryptoměnou funguje, jaké 

kryptoměny dnes již fungují na našem trhu atd… 

 Ve své práci můžete použít obrázky, grafy, mapy prodeje atd. 

 Nezapomeňte uvést zdroje! 

 

 

 

Požadovaný rozsah práce je zhruba 5 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně 

mezer). Tento ukazatel je k nalezení ve Wordu ve spodním levém rohu po vybrání možnosti: 

"Slova" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samostatná práce – praktická část 

(téma 7.) 

Komparace České republiky se státem Evropy  

(vedoucí praxe Mgr. Jana Grieszlová) 

 Porovnejte mezi sebou Českou republiku a Norsko. 

 Klíčová slova: export, import, fauna, flora. 

 Musíte srovnávat vždy stejná kritéria. 

 Při komparaci (srovnávání) se můžete věnovat následujícím tématům: 

základní informace (poloha, sousední státy, hlavní město, rozloha, počet obyvatel, 

úřední jazyk, státní zřízení, měna, vstup do EU atd.  

Přírodní podmínky – Flora a fauna, primární sektor -  zemědělství,                 

sekundární sektor -  průmysl, terciární sektor – služby, dále export – vývoz,         

import – dovoz. 

 Ve své práci použijte mapy, obrázky, grafy, atd. 

 Napište nějaké zajímavosti o dané zemi, které jste nastudovali, a které vás obohatili. 

 Nezapomeňte uvést zdroje! 

 

 

Požadovaný rozsah práce je zhruba 5 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně 

mezer). Tento ukazatel je k nalezení ve Wordu ve spodním levém rohu po vybrání možnosti: 

"Slova" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samostatná práce – praktická část 

(téma 8.) 

Komparace České republiky se státem EU  

(vedoucí praxe Mgr. Jana Grieszlová) 

 Porovnejte mezi sebou Českou republiku a Německo. 

 Musíte srovnávat vždy stejná kritéria. 

 Klíčová slova: export, import, fauna, flora. 

 Při komparaci (srovnávání) se můžete věnovat následujícím tématům: 

základní informace (poloha, sousední státy, hlavní město, rozloha, počet obyvatel, 

úřední jazyk, státní zřízení, měna, vstup do EU atd.  

Přírodní podmínky – Flora a fauna, primární sektor -  zemědělství,                 

sekundární sektor -  průmysl, terciární sektor – služby, dále export – vývoz,         

import – dovoz. 

 Ve své práci použijte mapy, obrázky, grafy, atd. 

 Napište nějaké zajímavosti o dané zemi, které jste nastudovali, a které vás při 

zpracování práce obohatili. 

 Nezapomeňte uvést zdroje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TŘÍDA: 3. A 

Samostatná práce - praktická část 

(téma 9.) 

Aplikace předpokladů cestovního ruchu na případovou studii 

(vedoucí praxe Mgr. Petr Denk) 

 Zvolte si libovolný stát 

 Teoretická část = vysvětlete, co jsou to předpoklady cestovního ruchu (lokalizační => 

přírodní, kulturně-historické, selektivní => objektivní, subjektivní, realizační => 

dopravní, materiálně-technické). 

 Na vybraný stát, případně jeho region, aplikujte teoretickou část. Přehledně se věnujte 

jednotlivým předpokladům cestovního ruchu, které jste rozebrali v teoretické části.  

 V práci může být část, kde napíšete svou osobní zkušenost z daného státu/regionu.  

 Práce může obsahovat obrázky, fotografie, mapy, grafy, myšlenkové mapy atd.  

 

Požadovaný rozsah práce je zhruba 5 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně 

mezer). Tento ukazatel je k nalezení ve Wordu, ve spodním levém rohu po vybrání možnosti: 

"Slova" 

 

V práci musíte odkazovat na zdroje (odkud informace berete).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samostatná práce - praktická část 

(téma 10.) 

Vytvoření městského průvodce  

(vedoucí praxe Mgr. Petr Denk) 

 Zvolte si město, které jste v minulosti navštívili. Průvodce může být všeobecný anebo 

se může věnovat konkrétnímu tématu (gastronomie, architektura, historie atd.). 

 V průvodci účastníkovi cestovního ruchu nabídněte možnosti ubytování a několik 

variant konkrétních tras, kudy a jak se může dopravovat.  

 Představte významná místa cestovního ruchu ve vybraném městě.  

 Představte místní obyvatele. 

 Průvodce musí obsahovat mapy s vyznačenými trasami, fotografie/obrázky klíčových 

míst.  

 Můžete představit místní zvyky.  

 Můžete účastníkovi cestovního ruchu dát několik tipů na základě vlastních zkušeností. 

 

 

Požadovaný rozsah práce je zhruba 5 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně 

mezer). Tento ukazatel je k nalezení ve Wordu, ve spodním levém rohu po vybrání možnosti: 

"Slova" 

 

V práci musíte odkazovat na zdroje (odkud informace berete).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samostatná práce - praktická část 

(téma 11.) 

Vytvoření video průvodce  

(vedoucí praxe Mgr. Petr Denk) 

 Natočte videoprůvodce městem/regionem. 

 Videoprůvodce může být všeobecně zaměřen na cestovní ruch, případně může být 

zaměřen na konkrétní téma (architektura, gastronomie, historie atd.). 

 Představte možnosti ubytování ve městě/regionu. 

 Představte možnosti dopravy ve městě/regionu. 

 Představte významná místa pro cestovní ruch ve vybraném městě/regionu. 

 Video by mělo být dlouhé zhruba 15 minut.  

 Zadání je možné vypracovat ve dvojici.  

 K práci odevzdejte i text (případně prezentaci), kde uvedete relevantní zdroje, ze 

kterých jste vycházeli.  

 

 

 

Práci odevzdejte na flash disku, případně jinou formou po individuální domluvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samostatná práce - praktická část 

(téma 12.) 

Vytvoření audio záznamu interview  

(vedoucí praxe Mgr. Petr Denk) 

 Ve dvojici nahrajte interview, kde budete mluvit o turistickém ruchu ve vybraném 

městě/regionu.  

 Interview může být všeobecně zaměřeno na cestovní ruch, případně může být 

zaměřeno na konkrétní téma (architektura, gastronomie, historie atd.). 

 Představte možnosti ubytování ve městě/regionu. 

 Představte možnosti dopravy ve městě/regionu. 

 Představte významná místa pro cestovní ruch ve vybraném městě/regionu. 

 Audio by mělo být dlouhé zhruba 15 minut.  

 K práci odevzdejte i text (případně prezentaci), kde uvedete relevantní zdroje, ze 

kterých jste vycházeli.  

 

 

 

Práci odevzdejte na flash disku, případně jinou formou po individuální domluvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuál ke zpracování úkolu na praxe 

 Vyberte si vhodné téma, které vás bude bavit zpracovávat. 

 Zjistěte si, zda k tématu, o kterém uvažujete, dokážete vyhledat dostatek relevantních 

zdrojů, ze kterých budete čerpat informace. 

 Vyzkoušejte si sestavit myšlenkovou mapu, abyste si utříbili myšlenky. Podrobný 

návod, jak myšlenkovou mapu sestavit naleznete například zde: 

https://kisk.phil.muni.cz/kreativita/temata/myslenkove-mapy/jak-tvorit-myslenkove-

mapy 

 Máte vybrané téma a utříbené myšlenky? Ok, pojďme na technické záležitosti.  

 V textovém dokumentu si nastavte písmo Times New Roman. 

 Řádkování nastavte na 1,5. 

 Text zarovnejte do bloku. 

 Písmo nastavte na velikost 12. 

 Nadpisy pište velikostí písma 16. 

 První (titulní) stránka práce bude obsahovat: název školy, název vaší práce (velkými 

písmeny uprostřed stránky), v pravém dolním rohu bude vaše jméno, třída a datum 

dokončení práce (viz vzor níže). 

 Jak rozdělit práci? Každá práce musí obsahovat úvod, stať, závěr. 

 V úvodu zdůvodněte výběr tématu své praxe. Dále v úvodu popište, čím se v práci 

zabýváte a co je zamýšleným výsledkem. Můžete nastínit i relevantní zdroje, ze 

kterých v práci čerpáte. Úvod by měl tvořit přibližně 1/4 práce.  

 Stať je v podstatě samotný obsah vaší práce (například výzkum, článek, projekt atd.). 

Tato část práce se dělí na jednotlivé kapitoly, které číslujte. Stať by měla tvořit zhruba 

1/2 práce.  

 V závěru své práce shrňte ty nejdůležitější části. Klíčová zjištění, zajímavé informace, 

zhodnocení práce. Závěr by měl tvořit zhruba 1/4 práce.  

 V průběhu práce můžete používat obrázky, grafy, mapy, fotografie a jiné přílohy 

textu, vždy musíte odkázat na zdroj, odkud daná příloha pochází.  

 Po závěru následuje seznam relevantních zdrojů, odkud jste čerpali informace.  

 

 



PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s. r. o. 

 

 

 

 

Název vaší práce 

 

 

 

        jméno a příjemní 

        třída 

        datum odevzdání 

 



Jak odkazovat?  

Odkazujte na relevantní zdroje přímo do textu. To znamená, že pokud jste se nějakou 

informaci dočetli například v knížce A, v seznamu zdrojů udělíte této knížce A číslo (1). Další 

informaci budete čerpat z odborného článku XY. V seznamu relevantních zdrojů bude tento 

článek uveden a označen číslem (2). Jak takové odkazování například může vypadat v praxi? 

Mrkněte níže na názornou ukázku.  

 

 

Na planetě Tatooine ze ságy Star Wars žije zhruba 200 000 obyvatel. Jejími přirozenými 

vesmírnými souputníky jsou dva měsíce, ale daleko žhavější skutečností je anomálie v podobě 

dvou sluncí. Povrch planety totiž neohřívá pouze jedno, ale hned dvě slunce, jejichž 

intenzivní záření udržuje na planetě mimořádně nehostinné pouštní podmínky (1). 

Obyvatelstvo se s tímto drsným světem muselo vyrovnat a přizpůsobit se mu. Kromě lidí jsou 

na Totooinu hojně zastoupení také Tuskenové, což jsou agresivní kočovníci, kteří nahodile 

podnikají nájezdy na místní farmáře. Drobní Jawové jsou naopak celkem mírumilovní 

obchodníci, kteří se na poušti pohybují v obrovských rypadlech, která na planetě  

před staletími zanechala blíže nespecifikovaná těžební společnost (2).   

 

Seznam zdrojů: 

(1) kniha Star Wars s podtitulem Za tajemstvím světů od Kristin Lundové  

(2) Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tatooine  

 

 

   

 

 


