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Témata diplomových prací 2021/22

Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
1. Zhodnocení dopadů projektů financovaných ze strukturálních fondů EU ve vybraných
lokalitách, regionech
2. Problematika periferních/venkovských regionů – charakteristika, vymezení, rozvojový
potenciál (sociální, ekonomický), dopady regionální politiky
3. Digitalizace a smart technologie – šance nebo ohrožení pro periferní prostory?
4. Role malých a středních měst v rozvoji venkovských regionů
5. Inovace jako impuls regionálního rozvoje (primární, sekundární, terciární sektor)
ve vybraném regionu
Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
1. Zajištění rovnocenných životních podmínek (dostupnost veřejných služeb) obyvatel a
možnosti jejich koncepčního řešení
2. Využívání obnovitelných zdrojů energie v obcích a městech
3. Sídelní a bytové preference středoškolské mládeže
4. Postoje české odborné veřejnosti ke strategickému plánování měst a regionů
5. Konsolidace obecní struktury v České republice: mezi slučováním obcí a meziobecní
spoluprací

RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
1. Vývoj zeleně ve městě (např. se zaměřením na vnitrobloky nebo parkové plochy)
2. Indexy hodnocení zeleně (porovnání metodik indexů a jejich aplikace v praxi)
3. Potenciál rozvojových ploch města pro hospodaření se srážkovou vodou
4. Antropogenní ovlivnění teplotní režimu vodních toků (data stálého monitoringu a
termokamera)
5. Teplotní komfort na území Borských polí (využití dat meteostanice a šetření pocitové
teploty)
6. Hluková zátěž veřejných prostranství (srovnávací měření)
7. Nástroje regulace návštěvnosti atraktivních přírodních lokalit
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Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.
1. Socioekonomické dopady epidemie COVID 19 ve vybraném regionu (okres, SO ORP, SO
POÚ) a proces jeho obnovy
2. Změny v sídelním systému Plzeňského kraje
3. Aspekty regionálního rozvoje Tachovska
4. Cestovní ruch v Českém lese a v jeho podhůří
5. Geograficky problémové lokality a oblasti v Plzeňském kraji
Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.
1. Ekologické zemědělství ve vybraném regionu
2. Sociální kapitál na venkově
RNDr. Jiří Preis, Ph.D.
1. 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
2. Vývoj epidemie Covid-19 ve vybraných subsaharských regionech a hodnocení dopadů
protiepidemiologických opatření na ekonomické aktivity
3. Epidemie HIV ve východní Evropě: aktuální trendy v druhé dekádě 21. století se zaměřením
na Ukrajinu
4. 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 vývoje bezpečnostní situace ve světě/vybraném světovém
makroregionu od roku 2001/2011
2. Proměny v geografii zemědělství Ruské federace v geopolitickém kontextu – potravinová
soběstačnost v době sankcí a „odklonu od globalizace“?
3. Proměny v geografii zemědělství Ukrajiny v geopolitickém kontextu – „obilnice Evropy“ v
době války?
4. Geografická diferenciace dopadů pandemie Covid-19 na české zemědělství a potravinářský
průmysl/zahraniční pracovníky v zemědělství/české pracovníky v zemědělství v zahraničí
5. Geografické aspekty vybraného typu organizací občanské společnosti (nadace/charity/
protestní hnutí/odbory/spolky/tradiční spolky apod.) v Česku/jiné vybrané
zemi/v mezinárodním srovnání
6. Projevy geopolitického a ekonomického vlivu Ruska a Polska v Litvě a Bělorusku
(v posledních 10ti letech, případně po roce 1990)
7. Turecko a Srbsko mezi geopolitickým vlivem NATO, EU a Ruska – srovnávací studie
8. Politicko-geografická analýza protivládních protestních událostí v Bělorusku a Rusku
9. Ekonomicko-politicko-geografická analýza vývoje obchodních vztahů USA a EU s Čínou
od roku 2016

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