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BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 

 
 
RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 
 
1. Každodenní prostorová mobilita obyvatel České republiky – využití moderních 

geoinformačních technologií. 
2. Časoprostorové rytmy města České Budějovice. 
3. Volné téma vztahující se k problematice geografie dopravy, sídelních a 

regionálních systémů a geografie služeb. 
 

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. 
 
1. Charakter a důvody stěhování na venkov ve vybraných periferních regionech 

jižních Čech (2x – již zadáno: K. Danielová, I. Walterová) 
2.  Vybrané téma z geografie průmyslu (1x) 
 
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. 
 
1. Analýza vlivu lokace poutních míst na současnou míru religiozity  

• Charakteristika:  

Práce vychází z předpokladu/hypotézy, že region/obec, na jehož území je lokalizováno 

poutní místo, bude mít v důsledku historické působnosti vyšší míru religiozity než ostatní 

regiony/obce. Za účelem ověření či vyvrácení této hypotézy dojde k analýze tohoto vlivu. Při 

ní bude zohledněna skutečnost míra významnosti tohoto poutního místa (a jaké byly jeho 

osudy po2. světové válce).  Cílem studie bude též analyzovat prostorové rozdíly ve 

sledovaném efektu (případy v pohraničí x ve vnitrozemí) a pokusit se nalézt hlubší příčiny 

těchto rozdílů.  

• Předpoklady: schopnost práce se statistikami, geografická logika a interpretace, schopnost 

myšlení v širších prostorových a časových souvislostech 

Doporučená území na výběr (= celkem 3 studenti): 
- v Čechách 
- na Moravě 
- na Slovensku 
(možno ale i jiná území) 



 

 

  
2. záložní téma: Územní polarita socioekonomické diferenciace vybraného státu 

Evropy 

• Charakteristika:  

Cílem studie bude: 1. analyzovat tyto rozdíly pomocí srovnání administrativních 

jednotek/krajů daného státu ve vybraných socioekonomických ukazatelích; 2. určit příčiny 

těchto rozdílů; 3) pokusit se zobecnit prostorové pravidelnosti v těchto rozdílech – určit, do 

jaké míry vykazují nějaký prostorový gradient. 

• Předpoklady: schopnost práce se statistikami, geografická logika a interpretace, schopnost 

myšlení v širších prostorových a časových souvislostech 

Na výběr by přicházely do úvahy státy: Rumunsko, Španělsko, Belgie, Turecko 

 
PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. 
 (instituce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 
Průhonice) 
 
1. tématika: Ochrana krajiny s významnými kulturně historickými hodnotami. 
Ideálními modelovými lokalitami by byla některá z krajinných památkových zón (pro větší 
území, např. Novohradsko, Římovsko, Orlicko, Libějovicko-Lomecko, Čimelicko – Rakovicko, 
Chudenicko, Plasko, Žehušicko, Osovsko, Náměšťsko, Slatiňansko – Slavicko, Valečsko, 
Vranovsko-Bítovsko, Zahrádecko, Lembersko) nebo obec s velkým krajinářským parkem pro 
detailní analýzu (např. Jemčina - obec Hatín, Dačice, Chudenice, Krásný Dvůr, Petrohrad, 
Červený Hrádek u Chomutova, Zahrádky, Valeč, Kynžvart). Možno i jiné lokality podle zájmu 
studentů, ale musí být nosné (po dohodě). 
Charakteristika: 
Některé části krajiny jsou chráněny pro svoji kulturně historickou hodnotu jako krajinné 
památkové zóny. Práce by měla obsahovat analýzu změn krajinného pokryvu (land cover), 
v závislosti na velikosti území buď ve velkém měřítku (1:2880) nebo ve středním měřítku 
(1:25000), na podkladě vektorizace starých map a leteckých snímků. Měly by být 
identifikovány hlavní složky kulturně historické hodnoty krajiny a jádrové části hodnotné 
krajiny, která jsou určující pro ochranu a památkovou péči. Podle záměrů současné územně 
plánovací dokumentace by měla být identifikována rizika, která ohrožují nosné prvky kulturně 
historických hodnot. Měla by být navržena řešení, která umožní jak ochranu kulturně 
historických hodnot krajiny, tak rozvoj obcí. 

 
2. tématika: Identifikace a minimalizace konfliktů při budování a provozu golfového 
hřiště v historickém parku (modelová lokalita Kynžvart). 
Charakteristika: 
Úkolem disertační práce by bylo vyhodnotit slučitelnost či neslučitelnost golfového hřiště 
s přírodně krajinářským parkem na modelové lokalitě parku v Lázních Kynžvart. Základem 
hodnocení by mělo být poznání a vyhodnocení záměrných terénních úprav, vodního režimu 
a cestní sítě v parku v době jeho budování a změn, které vyvolalo golfové hřiště. Práce by 



 

 

měla obsahovat analýzu využití ploch minimálně ve dvou referenčních rovinách, v době 
vzniku parku a po přeměně na golfové hřiště. Měl by být analyzován vliv změn provedených 
v souvislosti s budováním hřiště na funkčnost a kompozici parku. Měla by být navržena 
řešení konfliktů vyplývajících z provozu golfového hřiště v historickém parku. 

*Lokality možno i jiné, dle individuálního výběru studenta. 

*Poznámka: vhodné zejména pro studenty Geografie pro veřejnou správu nebo kombinace 
Př-Z 

V případě zájmu kontaktujte buď dr. Nováčka nebo přímo dr. Šantrůčkovou: 
santruckova@vukoz.cz  
 
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. 
 
1. Využití geocachingu při geoturistice v Novohradských horách (2x)  
2. Využití geocachingu při výuce na základní škole na příkladě ORP (2x)  
3. Hodnocení geomorfologické lokality pomocí koncepce geomorphosites (Slepičí 

hory) 
4. Problematika skalních mís ve vybrané žulové oblasti ČR (2x) 
 
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. 
 
1. Mapování invazních druhů rostlin v okrese Písek – a již zadáno 
2. Mapování invazních druhů rostlin ve vybraných lokalitách Jihočeského kraje (okr. 

České Budějovice) – a již zadáno 
3. Mapování invazních druhů rostlin ve vybraných lokalitách Jihočeského kraje (okr. 

Český Krumlov) – a již zadáno 
4. Potenciál využití přírodní rezervace V Lisovech v rozvoji cestovního ruchu 

mikroregionu Dušejovsko – a již zadáno 
 
doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 
 
1. Sociální a stavební aspekty gentrifikace západní části Pražského předměstí 

(vnitřní město Českých Budějovic)  
2. Sociální a stavební aspekty gentrifikace východní části Pražského předměstí 

(vnitřní město Českých Budějovic)  
3. Sociální a stavební aspekty gentrifikace Vídeňského předměstí (vnitřní město 

Českých Budějovic) 
4. Sociální a stavební aspekty gentrifikace Havlíčkovy kolonie (vnitřní město Českých 

Budějovic)  
5. Sociální a stavební aspekty gentrifikace Lineckého předměstí (vnitřní město 

Českých Budějovic)  



 

 

6. Charakteristika, hodnocení a nevyužitý potenciál turistických cest na Křivoklátsku 
(již zadáno: B. Müllerová - GEVES) 

 
 
 

DIPLOMOVÉ PRÁCE: 
 
prof. RNDr. Josef Mládek, DrSc. 
 
1. Starnutie obyvateľstva, typologie a typy štátov Európy (již zadáno – Bc. V. 

Márovcová) 
 
RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 
 
1. Přístupy k vymezování aglomerací a metropolitních regionů na příkladu České 

republiky. 
 
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. 
 
1. Projektová a problémová výuka tématického okruhu Rozmanitost přírody na I. 

stupni ZŠ ve vztahu k místnímu regionu  (již zadáno) 
2. Badatelsky orientované vyučování tematického celku místní region ve výuce 

zeměpisu na 2. stupni ZŠ (na příkladu ORP Jindřichův Hradec) (již zadáno) 
 
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. 
 
1. Regionální diferenciace populačního vývoje ve vybraném kraji Česka: 

historickogeografická analýza  

• Předpoklady: schopnost práce se statistikami, geografická logika a interpretace, schopnost 

myšlení v širších prostorových a časových souvislostech; vhodné mj. pro kombinaci Z-D 

Na výběr jsou níže uvedené kraje ČR:   

- Karlovarský kraj 

- Ústecký kraj 

- Liberecký kraj 

- Pardubický kraj 

- Olomoucký kraj 

- Moravskoslezský kraj (již zadáno: Bc. M. Kněžíčková) 

- Zlínský kraj 

- Jihomoravský kraj 

 



 

 

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. 
 
1. Náměty do výuky zeměpisu pro 2. stupeň základních škol se zaměřením na 

mezipředmětové vztahy (2x – již zadáno: Bc. M. Slepičková, Bc. J. Tomková) 
 
doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 
 
1. Optimalizace spádových obvodů základních škol ve správních obvodech ORP 

Prachatice a ORP Vimperk (již zadáno – Bc. D. Krinedlová) 
2. Optimalizace spádových regionů základních škol ve správních obvodech ORP 

Třeboň, ORP Jindřichův Hradec a ORP Dačice (již zadáno – Bc. F. Tomíček) 
 


