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Téma
Posvátná geometrie v díle Santiniho
Bauhaus - historie, principy, přínos. Vlastní práce podle principů Bauhausu.
Site specific art. Vysvětlení principu a vlastní práce v budově PHG.
Grafitti. Historie, současná legální a nelegální scéna. Vlastní práce na legální ploše.
Socha ve veřejném prostoru v době totality a nyní. Vlastní fotodokumentace.
Sopečná aktivita okolo vybrané sopky
Stavba Země podle fyzikální vlastností
Geofyzikální mapování archeologických nálezů
Seismická aktivita v České republice
Tsunami a jeho důsledky na konkrétním příkladu
Rostliny v lidovém léčitelství
Mimikry: Proč mají někteří nejedovatí živočichové výstražné zbarvení?
Chemická podstata barviv a pigmentů
Komunikace v živočišné říši
Vlastní téma: Lékaři bez hranic
Vlasní téma: Bipolární porucha
Toxikologie: chemická podstata jedů a jejich vliv na organismy
Kořeny slovanských národů na území SRN
Psychologický profil Anny Kareniny
Český folklor v dílech vybraných autorů 19.století
Analýza neverbální komunikace u vybraného politika
Komparace PR dvou vybraných politických stran v letošních volbách
Fenomén Sherlocka Holmese
Rosalind Franklin a objev DNA - opomenutá vědkyně
Vliv britského popu 60. let na světovou kulturu
Harry Potter a tradiční pohádkové motivy
Srovnání českého a britského školství
Archetypy v marketingu
Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích
Genderové stereotypy v reklamách
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Postavení LGBTQ+ osob v České republice
Závislostní partnerské vztahy
Sametová revoluce očima přímých účastníků
Gastronomie 2. poloviny 20. století
Co četli lidé ve 2. polovině 20. století
Praha pod vodou. Povodně 1890.
Osud československého pohraničí po roce 1945
Můj dům, můj hrad. Studie k historii vybraného domu.
Ruská "bílá" emigrace v Praze. Portrét osobnosti.
Pobělohorské konfiskace
Berlín- město subkultur
Faust- hlavní myšlenka a smysl díla
Alpy- význam pro německy mluvící země
Německá popmusic
Cestovní ruch v německy mluvících zemích
Proč se stala angličtina světovým jazykem?
Maorská kultura: srovnání životního stylu před a po příjezdu Evropanů
Snahy o nezávislost Skotska
Barack Obama jeho působení v prezidenském úřadu
Stereotypy a předsudky vůči Američanům
Vývoj starověké aritmetiky
Vliv počítačových her na rozvoj osobnosti dětí a adolescentů
Historie hazardních her a sázek
Statistika a její užití v oboru, který vás zajímá
Ženy matematičky, které se zapsaly do historie
Výroba jednoduchého elektroskopu (nevhodné pro VG)
Různé metody pro násobení čísel jakožto alternativy násobení pod sebou (ne VG)
Albert Einstein - život, dílo, Praha; Galileiho a Lorentzova transformace (ne NG)
Jak se stane, že kružnice vypadá jako úsečka? (nevhodné pro NG)
Jednoduché vlastnosti funkcí, vztahy mezi nimi, aplikace (nevhodné pro NG)
The history of the relationship between the United States and North Korea

McCann
McCann
McCann
McCann
Bočanová
Bočanová
Bočanová
Bočanová
Bočanová
Valtrová
Valtrová
Valtrová
Valtrová
Valtrová
Paulů
Paulů
Paulů
Paulů
Paulů
Lněnička
Lněnička
Lněnička
Lněnička
Lněnička
Lněnička
Sobotková
Sobotková
Sobotková
Sobotková
Sobotková
Krajčová

The history and impact of a well known cult (Jonestown, Maren Family...)
NASA's biggest successes and failures
The impacts of fracking in the states of Texas and Oklahoma
The evolution of rap music in the USA over the last 30 years
Problematika dopravní obslužnosti vybrané oblasti Česka
Golfové rezorty a přeshraniční spolupráce v pohraničních oblastech
Zaniklé obce českého pohraničí
Město vs vesnice - model ideálního bydliště pro zvolenou věkovou kategorii
Fake News českých a zahraničních médií
Jak žít v Praze co nejvíce bez odpadu?
Návrat velkých šelem do ČR
Problematika úbytku hmyzu a jeho možné důsledky
Současný pohled na téma zdravé stravování
Přírodní zajímavost v okolí mého bydliště, historie a současnost
Zdravá strava ve Velké Británii - trendy a tendence
Brexit - historie, vývoj a následky
Vliv 11.září 2001 na cestovní ruch
Sociální problematika v anglicky mluvících zemích
Obraz války v dílech Ernesta Hemingwaye
Rasismus v USA
Lidská práva v Číně, vztah Číny k Taiwanu
Lidská práva v Číně, vztah Číny k Hongkongu
Lidská práva v Číně, vztah Číny k Tibetu
Působení neziskových organizací v problémových oblastech světa
Problémy masového turismu
Migrace živočichů.
Stanovení a porovnání tvrdosti pitné vody.
Hydrobiologický průzkum Modřanských tůní.
Volné téma z biologie.
Volné téma z chemie.
Hudba za 2.světové války
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Hudba v době Romantismu
Muzikoterapie a její využití
Soudobá hudba
Pohled dnešního mladého posluchače na vážnou hudbu
Infotainment: nový zdroj informací
Seriózní média vs. bulvár
Reklama a její vliv na náš život
Malý princ a další díla Antoine de Saint-Exupéryho
Tiktok: nové sociální médium
Podoby meziválečné poezie - Jiří Orten
Detektivka jako literární žánr
Thriller jako literární žánr
Intertextovost v díle Terryho Pratchetta
Studentský slang na Pražském humanitním gymnáziu
Neeuklidovské geometrie
Fraktální geometrie
Propojení algebry a geometrie
Antické OH
Somatotypy ve sportu
Historické osobnosti na fasádách nuselských domů
Vybrané osobnosti pobělohorské emigrace
Osudy obětí holokaustu z okolí mého bydliště/školy
Žena a věda. Příběh známé ženy - vědkyně dle vlastního výběru
Srovnání dvou historických slohů v dějinách Evropy (doba, zdroje, ideje, znaky)
Použití metody „regula falsi“ při hledání kořene mnohočlenu. Algoritmus v excelu
Druhá odmocnina reálného čísla pomocí metody půlení intervalu, algoritmus v excelu
Projev statistického pravidla 80/20 v absenci studentů
Statustický rozptyl a směrodatná odchylka v klasifikaci jednotlivých předmětů
Sluneční hodiny s analemou a lunární orloj na Vršovickém náměstí
Vybraná nezisková organizace zabývající se ekologií
Jazykové prostředky v on-line komunikaci
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Psychologický vliv sociálních sítí na člověka
Mluva vybrané subkultury
Ženská hrdinka v literatuře 21. století
Erich Marie Remarque - 50. výročí úmrtí
Salcburk - nejen festivalové město
R. Messner - dobytí Everestu
Oktoberfest v době koronové?
Dovolená na Baltu
Vybraná disciplína z aplikované psychologie a její aplikace do pesronálního managementu
Severní Porýní-Vestfálsko - analýza regionu
Jugendsprache- analýza aktuálních trendů jazyka mladých
Surrealismo (Surrealismus - umělecké hnutí )
Gabriel García Márquez - Realismo Mágico (Gabriel García Márquez - Magický realismus)
Día de los Muertos - mexická oslava na počest mrtvých
Pablo Escobar - kokainový král
Latinskoamerické tance a vybraní tanečníci
Španělština ve světě - kde se mluví, zeměpisné rozdíly, centra Institutu Cervantes, učitelé
Významné ženy Španělska a Latinské Ameriky
Dobývání Latinské Ameriky
Postavení hispánské kinematografie ve světě
Evita Perón - bojovala za ženy i za chudé, plakala pro ni celá Argentina
Španělské stopy u nás a české stopy v hispánském světě
Jak se žije Španělům a Latinoameričanům v naší zemi
Jaké produkty nám nabízí hispánský svět
Hudba zpívaná španělsky
Muslimové ve Španělsku - historie a současnost
PR prezentace PHG - naší školy
Svět UNESCO a my
Významné výročí ČR - dle vlastní tvorby
Profil významné politické osobnosti - dle vlastní tvorby
Analýza významné politické události - dle vlastní tvorby
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Místo, které mě ve Francii (či francouzsky mluvící zemi) zaujalo nebo kam bych se chtěl podívat
Oblíbené sporty ve Francii a v České republice
Specifika francouzské kultury
Významné momenty francouzské historie a jejich vliv na dějiny Evropy
Srovnání dvou měst: Paříž, Praha

