
 

 

NÁVRHY TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ 
2016/2017 

katedra geografie 
 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 
 
 

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 
 

1. Pocitová mapa města Milevska (rezervováno) 
 
2. Každodenní prostorová mobilita obyvatel a její sledování pomocí 
      aplikací chytrých telefonů 
 
3. Vztah mezi dopravou a land-use: případová studie vybraného regionu 

    
4. Drony a jejich využití v sociální geografii  

 
5.  Volné téma na základě vlastního návrhu studenta 
 

 
doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. 
 

1. Charakter a důvody stěhování obyvatel v periferní severovýchodní časti 
Jihočeského kraje  
(téma je rezervovaná) – Úlohou bakalára bude vyčleniť územie výskumu 
v severovýchodnej časti Jihočeského kraja. Spracovať migračné dáta 
(katedrou vyselektované) za obce vybraného územia a na základe toh 
ozhodnotiť vývoj a súčasný charakter migrácie v regióne. V ďalšejfáze bude 
práca zameraná na zisťovanie dôvodov predovšetkým imigrácie obyvateľov do 
vytypovaných obcí v rámci záujmového periférneho územia. Zisťovanie bude 
realizované v teréne formou riadeného a poloriadeného rozhovoru 
s miestnymi lídrami a dotazníkového šetrenia a interview vo vybraných 
obciach s dotknutými migrantmi. 

 
2. Velkost a intenzita stěhování obyvatel jižních Čech 

(téma je rezervovaná) –BP bude zameraná na analýzu vývoj asťahovania 
obyvateľov na území Jihočeského kraja (JČK) v rokoch 1991-2015 s využitím 
migračnej databázy(katedrou predpripravenej) ČR za JČK. Zisťovanie 



 

 

charakteru a podiel uvnútornej migráce,  imigrácie a emigrácie bude 
realizované v medziokresnom porovnaní a porovnaní SO ORP kraja (prípadne 
pôjde o porovnani evybraných veľkostných a urbanistických kategórií obcí 
kraja).  

 
 
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. 
 

1. Zastoupení žen v čele evropských států od roku 1945: geografická 
komparativní studie 

 
2. Zastoupení žen v čele neevropských států po roce 1990: geografická 

komparativní studie 
 

3. 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: Španělsko, Belgie, Turecko 

  

 

PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. 
 (instituce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví   
Průhonice) 
 

1. Ochrana krajiny s významnými kulturně historickými hodnotami           
Pokud jde o modelová území, prioritně bych doporučovala tato: Jankov, 
Jáchymov-Mariánská, Desné v Jizerských horách (protržená přehrada), 
Zvičina, Knížecí pláně na Šumavě, Podještědí (kraj Karolíny Světlé), Říp, 
klášter Sázava a Čertova brázda, Polná, Chodsko, trampské osady na dolní 
Sázavě (Medník a okolí), Soběslavská blata. Ale iniciativě studentů (volba 
jiného území) meze nekladu. (2 studenti) 

 
            V případě zájmu kontaktujte dr. Šantrůčkovou: santruckova@vukoz.cz  



 

 

 
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. 
 

1. Problematika skalních mís ve vybrané žulové oblasti ČR (2x) – vhodné 
pro zájemce o neživou přírodu 

 
2. Využití geocachingu ve výuce na 2. stupni ZŠ na příkladu ORP (2x) – 

vhodné pro studenty učitelských oborů 
 

3. Využití geocachingu v cestovním ruchu (2x) –  vhodné pro studenty 
GEVES 

 
4. Volné téma – po konzultaci možné volné téma z fyzické geografie a její 

aplikace  

 
 
doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 
 

1. Gentrifikace a revitalizace zástavby vnitřního města Českých Budějovic  
   Projekt už byl zahájen. Rozpracovány jednotlivé čtvrtě vnitřního města(4 BP 

z loňska). Jde o mapování stavu domů a jejich okolí (revitalizace zástavby) 
pomocí jednoduché metodiky a o dotazování obyvatel na téma gentrifikace 
podle dotazníku, také o průzkum názorů dalších aktérů – úředníků a 
představitelů Magistrátu ČB, expertů, developerů a pracovníků realitních 
kanceláří. 
 
1.1. Gentrifikace a revitalizace zástavby vnitřního města Českých Budějovic – 

názory aktérů 
 
1.2. Gentrifikace a revitalizace zástavby vnitřního města Českých Budějovic – 

názory aktérů 
 
1.3. Problémy gentrifikace a revitalizace zástavby vnitřního města Českých 

Budějovic (jako syntéza předchozích prací, pro studenta znalého GIS) 
 

 
Mgr. Vojtěch Blažek 
 

1. Návrh Geoportálu Novohradských hor  
(pro GEVES)  



 

 

 
2. Zpracování tématických okruhů pro výuku zeměpisu na ZŠ (geografie na 

SŠ) v prostředí ArcGIS online (AGO) 
          ( pro učitele - může být víc zájemců) 
 
 

DIPLOMOVÉ PRÁCE: 
 
 

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 
 

1. Výuka tématu geografie dopravy na základních a středních školách v ČR 
 
2. Volné téma na základě vlastního návrhu studenta 

 
 
doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. 
 

1. Srovnání charakteru migrace obyvatel v migračních regionech jižních 
Čech  

(téma je rezervovaná) – Úlohou diplomanta bude na základe odbornej 
literatúry overiť a vyčleniť územie19 migračních regiónov na území 
Jihočeského kraja.Ďalej, využitím migračnejdatabázy(katedrou 
predpripravenej) za obdobie 1991-2015, postihnúť význam a porovnať 
charakter vnútorneja čiastočne aj vonkajšej migrácie obyvateľov vyčlenených 
migračných regiónov. 

 
2. Migrace obyvatel jižních Čech v kontextu Česka  

(téma je rezervovaná) – Na základespracovania (katedrou predpripravenej) 
migračnej databázy Česka za roky 1991-2015 bude úlohou diplomanta 
charakterizovať sťahovanie obyvateľov južných Čiech v porovnaní s ostatnými 
regiónmi republiky, a to na krajskej, okresnej úrovni a úrovni SO ORP 
(prípadne pôjde o porovnanie vybraných obcí podľa veľkostných a 
urbanistických kategórií kraja).  

 
 
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: 
- Zlínský kraj: 
- Jihomoravský kraj: 
 

2. Percepce světadílů u dětí mladšího školního věku  
(pro stud. NŠ – téma předjednáno s A. Práškovou, NŠ 4. roč.) 

 
 
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. 
 

1. Volné téma – didakticky zaměřená diplomová práce na problematiku 
fyzické geografie, případně fyzické geografie ČR (2x) 

 
 
doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 
 
 

1. Optimalizace spádových obvodů základních škol v okresech 
Jihočeského kraje 
Projekt už byl zahájen a o jeho výsledky je zájem. Hotovo Českobudějovicko, 
rozpracovány okresy Prachatice a Jindřichův Hradec, zbývají níže uvedená 
území. Jde o vymezování (nalezení) existujících spádových obvodů 
základních škol na I. a II. stupni, o bilanci žáků na třídy vzhledem 
k normativůma bilanci dětí školou povinných, posouzení stavební kvality a 
vybavenosti škol, o posouzení školních spojů a o návrh nového územního 
uspořádání  základních škol a jejich spádových obvodů. 
 
1.1.Optimalizace spádových obvodů základních škol v okrese Písek  
 
1.2. Optimalizace spádových obvodů základních škol v okrese Strakonicea 
v SOORP Týn nad Vltavou 
 



 

 

1.3. Optimalizace spádových obvodů základních škol v okrese Tábor 
 
1.4. Optimalizace spádových obvodů základních škol v okrese Český Krumlov 
a v SO ORP Trhové Sviny 

 


