
NÁVRHY TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ KGE 2013/2014 
 

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 
 
doc. RNDR. Dagmar Popjaková, PhD. 
 
1. Globální problémy hladu (0) 
2. Globální problémy vody (0) 
3. Analýza religiozity obyvatelstva 
4. Kvalita života seniorů na příkladu vybrané obce 
5. Tématické mapy v národních oblastech Česka (0) 
 
PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. 
(instituce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice) 
 
1. 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. Identifikace a minimalizace konfliktů při budování a provozu golfového hřiště v historickém    
parku (modelová lokalita Kynžvart). 
 
• Charakteristika: 
Úkolem 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  
 
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. 

 
1. Územní polarita socioekonomické diferenciace vybraného státu střední Evropy (= 3 studenti) 

• Charakteristika:  



Práce vychází z předpokladu/hypotézy, že tradiční poloha států střední Evropy mezi vyspělým Západem a 
zaostávajícím Východem má za následek určité rozdíly mezi západními a východními kraji uvnitř těchto 
států. 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 západo-východní 
gradient a ověřit tak výše uvedenou vstupní hypotézu. 
•Předpoklady: schopnost práce se statistikami, geografická logika a interpretace, schopnost myšlení 
v širších prostorových a časových souvislostech 
     
Státy na výběr (= celkem 3 studenti): 
- Německo 
- Maďarsko 
- Chorvatsko 
 

2. Analýza vlivu lokace kláštera a současné míry religiozity  
• Charakteristika:  
Práce vychází z předpokladu/hypotézy, že region/obec, na jehož území je lokalizován klášter, bude mít 
v důsledku historické působnosti vyšší míru religiozity než regiony/obce bez tohoto atributu. Za účelem 
ověření či vyvrácení této hypotézy dojde na základě statistických metod k analýze tohoto vlivu. Při ní 
bude zohledněna skutečnost, zda klášter je dodnes funkční, resp. jaký byl jeho osud po 2. světové válce 
(reliktní efekt), jaký byl význam kláštera v minulosti apod. 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) 

 
 
RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 
 

1. Doprava a prostorová mobilita obyvatel ve venkovských oblastech České republiky 
2. Dopravní chování obyvatel České republiky - geografické aspekty, aktuální trendy, praktické aplikace 
3. Dopravněgeografická regionalizace - přístupy, metody, aplikace 
 
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. 
 
Výuka geocachingu na místní ZŠ (2x) 
 
Mgr. Martin Blažek 
 
Návrh koncepce atlasu mikroregionu (Atlas vybraného mikroregionu) (3 studenti) 
 
Využití GIS v analýze a návrhu řešení cyklistické dopravy vybraného okresu kraje Vysočina (3 studenti) 
 

prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc. 

(může být i diplomová práce) 



1. Starnutie obyvateľstva 

     - Česká republika, vývoj a priestorová diferencovanosť (kraje, okresy) 

     - Európa, regionálne rozdiely, typológia štátov 

     - Česká republika a Slovensko, komparatívna analýza 

     - Vybraný región  

2. Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia  

     - svet, typy štátov 

     - Česká republika, kraje, okresy, vývojové premeny 

3. Rodina a rodinné správanie obyvateľstva 

4. Výber témy, po dohode s vedúcim práce 

 
DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. 
 
1. Historickogeografické aspekty populačního vývoje vybraných měst daného kraje Česka 

(Na výběr jsou všechny kraje ČR, kromě Prahy, Moravskoslezského, Jihočeského a Vysočiny. Hlavním 
zdrojem je Retrospektivní lexikon obcí, práce K. Kuči a regionální literatura. Jádro práce bude spočívat 
ve zmapování vývoje populační velikosti vybraných měst, generalizaci dlouhodobých trendů a tendencí 
tohoto vývoje a jeho následné komparaci, explanaci, detekci kauzalit a klíčových determinantů. Závěr by 
měl patřit typologizaci a reflexi tohoto vývoje v širším geografickém kontextu Česka, příp. predikci do 
budoucnosti.) 
- vhodné pro kombinace D-Z; doporučená je dobrá znalost českých regionálních dějin, problematiky 

geografie obyvatelstva a osídlení a současné SG reality vybraného kraje.  

Jména a studijní obor adeptů: 
- Plzeňský kraj: 
- Středočeský kraj: 
- Karlovarský kraj: 
- Ústecký kraj: 
- Liberecký kraj: 
- Pardubický kraj: 
- Olomoucký kraj: 
- Zlínský kraj: 
- Jihomoravský kraj: 
 
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. 
 
1. Monitoring vybraných geograficky nepůvodních druhů rostlin v chráněných územích a evropsky     

významných lokalitách Jihočeského kraje (na příkladu okresů Českých Krumlov a České Budějovice)   
       (zadáno:Gabriela Korfová) 

 
2. Badatelsky orientované vyučování fyzického zeměpisu (zaměřené na složky: hydrologie, meteorologie, 

kartografie a GIS)     (zadáno:Šárka Nedvědová) 
 
3. Badatelsky orientované vyučování fyzického zeměpisu (zaměřené na složky: pedologie, biogeografie, 

geologie a geomorfologie)   (zadáno:Vendula Vacková) 
 



Dále připravovaná DP s didaktickou tématikou pro studentku Dagmar Loškovou, NŠ5k – téma bude 
diskutováno dne 1. 11. 2013 + předpokládané DP pro NŠ (téma diskutováno).  
 
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. 
 
1. Analýza geocachingu ve vybraném regionu (2x) 
2. Hodnocení geomorfologických lokalit v kontextu ochrany neživé přírody a koncepce geomorphosites (3x) 
 
Ing., Bc. Miloš Tichý 
 
1. Jak na roční doby?  
2. Jak na fáze Měsíce? 
 
Didakticky vysvětlit, jaké chyby se dělají ve výuce, představit správnou výuku této problematiky, formou 
výukových materiálů na tato témata. 
 
 


