TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2020/2021
Doc. PaedDr. J. Dokoupil, Ph.D.
1. Problematika přeshraniční spolupráce a rozvoje ve vybraném příhraničním regionu
(euroregiony na českých hranicích)
2. Problematika periferních/venkovských regionů – charakteristika, vymezení, rozvojový
potenciál, dopady regionální politiky
3. Ekonomicko-geografické zhodnocení vybrané instituce/závodu (primární, sekundární,
terciární sektor)
4. Zhodnocení dopadů projektů financovaných ze strukturálních fondů EU ve vybraných
lokalitách, regionech
5. Inovace jako impuls regionálního rozvoje (primární, sekundární, terciární sektor) ve
vybraném regionu
6. Dopravní problematika ve vybraném regionu (veřejná hromadná doprava, vybraný
druh dopravy)
+ další práce, kde je vedoucí doc. Dokoupil a konzultantka doc. RNDr. Marie Novotná,
CSc.
1. Regionální potraviny a jejich podíl na prodeji v konkrétním regionu
2. Vývoj produkce základních zemědělských komodit po roce 1990 a soběstačnost ČR
3. Změny v zemědělské produkci ve vybraném světovém regionu

Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
1. Nákupní chování vybraných skupin obyvatelstva ve vybrané obci/ vybraném
mikroregionu
2. Volnočasové chování vybraných skupin obyvatelstva ve vybrané obci/ vybraném
mikroregionu
3. Energetická soběstačnost obcí, měst anebo regionů jako výzva
4. Home Office (práce na dálku z domova) jako stabilizační faktor rozvoje periferních
regionů
5. Meziobecní spolupráce ve vybraném regionu/ vybraných regionech
6. Identita a image vybraného města/ regionu
Mgr. Martin Kebza
1. Proměny regionální socioekonomické diferenciace ve Francii se zaměřením na rozdíly
mezi kontinentální Francií a zámořskými departementy
2. Proměny sídelního systému Moravy/Slezska v období transformace
3. Dopravně-geografické vztahy ve Šluknovském výběžku – téma již zadané
4. Geografie internetových odkazů na příkladu vybraného kraje Česka
5. Generální sponzoři fotbalových klubů: původ, odvětví, globální produkční
sítě/postavení v globálních produkčních sítích
6. Gentrifikace v Plzni: příčiny, průběh, důsledky
7. Historie suburbanizace v Česku (po konzultaci i v jiné zemi) – téma již zadané
8. Polycentrické urbánní systémy v Česku, jejich detekce, vymezení a provázanost

RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
1. Hodnocení modro-zelené infrastruktury města (např. mikroklimatický monitoring,
webové aplikace na hodnocení zeleně, předzahrádky paneláků, mapování vodních
prvků apod.)
2. Environmentální trendy vývoje měst (např. indexy hodnocení a komparace měst,
výstavba „zeleného“ bydlení, revitalizace vodních toků ve městě apod.)
3. Role vody ve venkovských sídlech (např. dostupnost pitné vody, monitoring
povrchových vod, vodní stopa obce, návesní nádrže apod.)
4. Rozvoj geoturismu a ekoturismu v kontextu ochrany přírody (např. využití nových
komunikačních technologií, role místních průvodců, krajinný marketing apod.)

Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.
1. Srovnání socioekonomického vývoje a rozvojového potenciálu vybraných
venkovských SO ORP
2. Aspekty řízení socioekonomického rozvoje ve venkovských oblastech (na příkladu
vybrané oblasti Plzeňského kraje)
3. Změny v sídelním systému Plzeňského kraje
4. Suburbanizace v Plzeňském kraji

RNDr. Jiří Preis, Ph.D.
1. Participativní mapování jako nástroj pro ekonomický a společenský
rozvoj komunit: analýza projektů v zemích subsaharské Afriky
2. Projekty související s cíli udržitelného rozvoje (SDGs) a jejich
ohlas na sociálních sítích: analýza profilu World Economic Forum na
sociální platformě LinkedIn za vybrané období
3. Koronavirové epidemie: geografické srovnání šíření SARS, MERS a
COVID-19 a společenských dopadů těchto epidemií) – téma již zadané
4. Česká stopa v objevování kontinentů: vizualizace trasy českého
polárníka Eskymo Welzela během jeho třicetiletém pobytu v severní Asii
na základě dostupných zdrojů
5. Socioekonomická/demografická proměna států jižní Asie od získání
nezávislosti do současnosti: srovnání Pákistánu a Bangladéše (dvou
nástupnických států někdejší Britské východní Indie) – téma již zadané
6. vlastní téma po předchozí domluvě

RNDr. David Vogt, Ph.D.
1. Geografické aspekty organizací občanské společnosti a jejich aktivit v určitém
mikroregionu/SO ORP (území a případné zaměření na konkrétní typ organizací bude
upřesněno po dohodě se studentem)
2. Geografie veřejného prostoru: případová studie vybraného sporného území z hlediska
lokálního a regionálního rozvoje – aktéři, jejich geografická působnost, střety zájmů
3. Ekonomicko-geografická analýza potravinové soběstačnosti
(producenti/dodavatelé/maloobchodní síť) Česka (na příkladu vybraného menšího
území)
4. Proměny v geografii zemědělství Ruské federace – potravinová soběstačnost v době
sankcí a „odklonu od globalizace“?
5. Proměny v geografii zemědělství Ukrajiny – „obilnice Evropy“ v době války?
6. Analýza rozvoje zemědělské činnosti (lze upřesnit) ve vybraném území Česka od roku
2004 do současnosti se zřetelem na vliv evropských dotací a krátkodobých
ekonomických šoků
7. Vybrané geografické aspekty výzkumu, vývoje a výroby kosmických technologií v
Česku (území lze zúžit, případně se zaměřit na vybranou firmu/výzkumnou instituci)
8. Význam/potenciál Manětínské oblasti tmavé oblohy pro lokální a regionální rozvoj
(nutná omezení vs. „astronomický“ cestovní ruch)
9. Geografické aspekty (míry dodržování/porušování) lidských práv (popř. bezpečnost
versus lidská práva) ve světě/světovém makroregionu/určité zemi v určitém období
(možnost upřesnění)

Mgr. Martin Lepič
1. Analýza vybrané nacionalistické strany v Evropě – ekonomické determinanty,
prostorová variabilita podpory, dynamika, kontroverze
2. Ekonomické a politické aspekty a zdroje nacionalismu v integrující se Evropě
3. Regionální nacionalismus: nový model či variace klasického státního nacionalismu?
4. Politicko-geografické aspekty globálních a lokálních ekonomických procesů
5. Geografické dimenze terorismu s nacionalistickým podtextem na vybraném případě ve
světě
6. Geografie konfliktů – vybraný geopolitický a geoekonomický konflikt analyzovaný z
perspektivy kritické geopolitiky
7. Volební geografie – kontextuální a kompoziční efekty ve volebním chování (analýza
vybraných voleb)
8. Fenomén "Metropolitan voting" a ekonomická globalizace na vybraném případě z
volební geografie

