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Témata bakalářských prací 2021/22

Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
1. Ekonomicko-geografické zhodnocení vybrané instituce/závodu (primární, sekundární,
terciární sektor)
2. Dopravní problematika ve vybraném regionu (veřejná hromadná doprava, vybraný druh
dopravy)
3. Problematika přeshraniční spolupráce a rozvoje ve vybraném příhraničním regionu
(euroregiony na českých hranicích)
Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
1. Analýza maloobchodní sítě vybraného malého města
2. Územní diferenciace bytové výstavby v ČR letech 2008 až 2020
3. Mobilita seniorů ve vybraném venkovském regionu
4. Trh s nemovitostmi ve vybraném městě a možnosti jeho analytického zachycení
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 v Orlickém podhůří
4. Geografie internetových odkazů na příkladu vybraného kraje Česka
5. Gated communities ve vybrané urbánní aglomeraci
6. Polycentrické urbánní systémy v Česku, jejich detekce, vymezení a provázanost
7. Generální sponzoři fotbalových klubů: původ, odvětví, globální produkční sítě/postavení
v globálních produkčních sítích
8. Periferie východních Čech: vymezení a vývojová dynamika
RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
1. Environmentální trendy vývoje měst (např. indexy hodnocení a komparace měst, výstavba
„zeleného“ bydlení, revitalizace vodních toků ve městě apod.)
2. Role vody ve venkovských sídlech (např. dostupnost pitné vody, monitoring povrchových
vod, vodní stopa obce, návesní nádrže apod.)
3. Management cestovního ruchu v kontextu ochrany přírody (např. monitoring návštěvnosti,
role místních průvodců, krajinný marketing apod.)
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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
Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.
1. Vnější migrace ve střední Evropě ve zvoleném období: charakteristika, příčiny a důsledky
2. Změny ve vnitřních migracích na území České republiky ve zvoleném období
3. Vývoj využití krajiny na Rokycansku v souvislosti s rozvojem osídlení a hospodářství
Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.
1. Ekologické zemědělství ve vybraném regionu
2. Současné využití zemědělských areálů ve vybraném regionu
RNDr. Jiří Preis, Ph.D.
1. Srovnání vývoje epidemie Covid-19 v ostrovních regionech Atlantského oceánu
2. Remitence a jejich vliv na rozvoj regionů států chudého Jihu: vybrané „case studies“
3. Odolnost vůči pandemii: vybrané socioekonomické indexy v kontextu šíření nebo eliminace
onemocnění covid-19 (příklad na vybrané skupině zemí)
RNDr. David Vogt, Ph.D.
1. Geografické aspekty organizací občanské společnosti a jejich aktivit (politických – např. i
v komunálních volbách/nepolitických) v určitém mikroregionu/SO ORP
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. Analýza rozvoje zemědělské činnosti ve vybraném území Česka od roku 2004
do současnosti se zřetelem na vliv evropských dotací a krátkodobých ekonomických šoků
5. Vybrané geografické aspekty výzkumu, vývoje a výroby kosmických technologií v Česku
6. Význam/potenciál manětínské oblasti tmavé oblohy pro lokální a regionální rozvoj (omezení
vs. „astronomický“ cestovní ruch, využitelnost v regionálním marketingu?)

Student může navrhnout i vlastní téma, na kterém se dohodne s vedoucím práce, následně
toto téma odsouhlasí vedoucí katedry
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