
 

 

NÁVRHY TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ 
2017/2018 

katedra geografie 
 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 
 
 
doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 
 

1. Sémantické mapy: přístupy, konstrukce, interpretace  

2. Motocyklová doprava v České republice v geografické perspektivě  

3. Prostorová analýza letecké dopravy ve vybraném světovém makroregionu  

4. Volné téma z oblasti sociální/regionální geografie na základě vlastního 

výběru studenta 

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

1. Prostorová diferenciace výskytu vybraného sociopatologického jevu ve 
světě (příp. Evropě)  

• Charakteristika:  
Cílem studie bude analyzovat prostorové rozdíly ve sledovaném jevu ve 
světě (v Evropě) a pokusit se nalézt hlubší příčiny těchto rozdílů, širší 
souvislosti (vč. korelace s vybranými ukazateli, interpretace…) a 
poukázat na geografické pravidelnosti (generalizace), resp. 
místní/regionální specifika.  
• Předpoklady: schopnost práce se statistikami, dobrý regionálně 
geografický přehled, geografická logika a interpretace, schopnost 
myšlení v širších prostorových a časových souvislostech 

 
Na výběr jsou tyto sociopatologické jevy (každá BP = jeden z těchto 
jevů):   
- sebevraždy 
- prostituce 
- promiskuita 
- užívání drog 
- uvězněné osoby 



 

 

 

PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. 
 (instituce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví   
Průhonice). V případě zájmu kontaktujte dr. Šantrůčkovou: santruckova@vukoz.cz  
 

1. Metody identifikace hodnot historické kulturní krajiny   

2. Postavení historického parku/zahrady v systému zeleně sídla a krajiny -  
modelové lokality by záležely na dohodě se studenty 

 
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. 
 

1. Možnosti využití cestovního ruchu v CHKO Blanský les - pracovní název 
(nutná dostatečně zvládnutá práce s GIS)  
 

2. Možnosti využití cestovního ruchu v CHKO Třeboňsko - pracovní název 
(nutná dostatečně zvládnutá práce s GIS) 

 
3. Problematika skalních mís ve vybrané žulové oblasti ČR ( 2x) 

4. Volné téma na základě domluvy 

 

Mgr. Vojtěch Blažek 

1. Pocitová mapa vybrané obce JčK  

2. Hodnocení dostupnosti veřejných služeb Jihočeského kraje 

3. Interaktivní mapová aplikace PF JU 

4. Analýza veřejných mapových podkladů vhodných pro výuku na ZŠ/SŠ a 

ukázka jejich využití ve výuce Geografie při tvorbě didaktické pomůcky 

5. Vlastní GIS téma 

 
 
 
 
 



 

 

doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. 
 

(může jít o bakalářské práce studentů GEVES i učitelství i o diplomové práce studentů 

učitelství)  

 
1. Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně-populační stabilita 

(vymezení středisek, vymezení periferních regionů obcí na základě veřejné 
dopravy do středisek, definice ne/stability a jejích indikátorů, měření 
ne/stability v periferních regionech, inspirace článkem Kubeš, Kraft 2011) 
  

2. Komerční gentrifikace vnitřního města Českých Budějovic s důrazem na 
Pražské předměstí - Lucie Mothejlová 
(návaznost na bakalářské práce věnované gentrifikaci Českých Budějovic, 
zde ale sledování příchodu zařízení komerční gentrifikace do Pražského 
předměstí (stylové restaurace, kluby, kavárny, vinárny, fitness centra, 
zdravá výživa, …) 
 

3. Optimalizace územního uspořádání základních škol v SOORP Trhové Sviny, 
Kaplice a Český Krumlov 
(návaznost na nedávno dokončené DP věnované optimalizaci spádových 
regionů základních škol v SOORP České Budějovice, Prachatice a Vimperk. 
Mapování rozmístění základních škol, jejich naplněnosti žáky, jejich 
spádových regionů, dětí školou povinných v sídlech těchto regionů, bilance, 
školní spoje, návrh územní optimalizace, sběr dat z webu a z terénu, 
tabulky, mapy) 
 

4. Optimalizace územního uspořádání základních škol v SOORP Blatná, 
Strakonice, Vodňany a Písek 
(viz výše) 
 

5. Optimalizace územního uspořádání základních škol v SOORP Milevsko, Týn 
nad Vltavou, Tábor a Soběslav 
(viz výše) 
 

6. Možnosti pěší turistiky v okolí Českých Budějovic 
(pro zapáleného turistu, výběr tras, hodnocení tras, zobrazení do mapy v 
GIS, tvorba průvodce) 

 

DIPLOMOVÉ PRÁCE: 



 

 

 
 
doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 
 

1. Multimediální výukové pomůcky pro výuku regionální/sociální geografie 
pro 2. stupeň ZŠ  
 

2. Volné téma z oblasti sociální/regionální geografie na základě vlastního 
výběru studenta 

 
 
doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. 
 

1. Výuka místního regionu z pohledu migrace obyvatel - příklad aplikace 
mezipředmětových vazeb a klíčových kompetencí žáků na základní škole 

 
 
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 

- Liberecký kraj 

- Pardubický kraj 

- Olomoucký kraj 

- Zlínský kraj 

- Jihomoravský kraj 

 
 
 
 
 
 



 

 

Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. 
 

1. Cestou necestou po mapách a moderních navigačních technologiích – 
zadáno 
 

2. Volné téma na domluvě 
 
 
Mgr. Vojtěch Blažek 

1. Metodický GIS portál pro školy 

2. 3D Územní plán vybrané obce JČk 

3. Vytvoření datového modelu pro Stabilní katastr 

4. Vlastní GIS téma 

 


