Témata bakalářských prací pro akademický rok 2017/2018
Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
1. Problematika přeshraniční spolupráce a rozvoje ve vybraném příhraničním regionu (euroregiony
na českých hranicích).
2. Zhodnocení dopadů projektů financovaných ze strukturálních fondů EU ve vybraných lokalitách,
regionech.
3. Inovace jako impuls regionálního rozvoje (průmysl, doprava, služby, cestovní ruch) ve vybraném
regionu.
4. Strukturální změny v hospodářství a jejich dopad na regionální rozvoj ve vybraném regionu.
5. Evropský region Dunaj-Vltava – analýza vybrané tématiky, srovnání vybraných regionů.
6. Geografie vybraného průmyslového závodu.

doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
1.
2.
3.
4.
5.

Revitalizace středů měst. Aktéři, problémy, možnosti řešení.
Evaluace kulturní politiky vybraného města (skupiny měst).
Marketing měst a obcí. Kritická analýza.
Image vybraného města (skupiny měst).
Meziobecní spolupráce a její problémy.

RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ekohydrologické hodnocení malých vodních ploch sídel.
Hodnocení zelené infrastruktury sídel.
Streetscape – klasifikace uliční sítě města.
Klimatologické aspekty venkovních ploch restaurací.
Hodnocení pocitové teploty na veřejných prostranstvích.
Zdroje znečištění vody v městské krajině (spolupráce s Povodím Vltavy).
Rozbor udržitelného rozvoje území v kontextu ochrany přírody.
Vývoj koncepcí péče o životní prostředí (na příkladu Plzně).
Vliv venkovní reklamy na vizuální kvalitu veřejného prostoru.

Mgr. Martin Lepič
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nacionalistické strany v Evropě - prostorová variabilita podpory, dynamika, kontroverze.
Aspekty a zdroje nacionalismu v integrující se Evropě.
Regionální nacionalismus: nový model či variace klasického státního nacionalismu?
Geografické dimenze terorismu s nacionalistickým podtextem ve světě.
Vybraný geopolitický konflikt analyzovaný z perspektivy kritické geopolitiky.
Volební geografie - kontextuální a kompoziční efekty, analýza konkrétních voleb.
Fenomén "Metropolitan voting" na vybraném případě v evropské volební geografii.

Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.
1. Změny prostorového rozložení obyvatelstva vybraného kraje za určité období a socioekonomické
souvislosti tohoto jevu.
2. Charakteristika periferních oblastí Plzeňského kraje.
3. Změny v městském osídlení Plzeňského kraje v daném období, jejich příčiny a důsledky.
4. Struktura obyvatelstva Plzně a problémy s ní spojené.
5. Mechanický pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a problémy s ním spojené (možno volt i jiný kraj).

Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.
1. Socio-demografické změny ve venkovských oblastech v Plzeňském kraji: dopady na poskytování
služeb a strukturu osídlení.
2. Aktéři rozvoje venkova a jejich sítě.
3. Změny v podnikatelské sféře na venkově.
4. Administrativně správní vývoj zvoleného území – okres, ORP.
5. Změny ve využívání ploch za posledních 15 let ve zvoleném území.

RNDr. Darina Posová, Ph.D.
1. Suburbanizace ve vybraném městském regionu (např. Plzně, krajského/hlavního města).
2. Revitalizace brownfields ve vybraném městě/městském regionu (např. v Plzni, Kladně, Praze,
Brně, Ostravě).
3. Revitalizace vybraného centra a/nebo vnitřního města (např. krajského/většího okresního města).
4. Změny v prostorovém rozmístění obyvatelstva a/nebo bytové zástavby ve vybraném městském
regionu (např. krajského/většího okresního města).
5. Změny ve fyzickém prostředí (např. změny morfologie bytové zástavby a/nebo komerčních objektů)
vybraného (po diskusi) města/městského regionu s využitím nástrojů GIS, prostorový vzorec
metropolitní oblasti.
6. Panelové/á sídliště ve vybraném městě: umístění v rámci města, současný stav a problémy,
revitalizace, občanská vybavenost, dopravní obslužnost.
7. Sociální bydlení ve vybraných městech/městských regionech (např. v krajském/větším okresním
městě).
8. Segregace bydlícího obyvatelstva ve vybraném městě/městském regionu.
9. Hodnocení dopravní dostupnosti ve vybraném regionu.
10. Výběr vlastního tématu po důkladné diskusi.

RNDr. Jiří Preis, Ph.D.
1. Vztah ČR k subsaharským zemím: proměna intenzity rozvojové pomoci a diplomatického zastoupení
od roku 2000 do současnosti.
2. Proměna demografického chování v subsaharské Africe: nejrychleji rostoucí populace světa, růst
úlohy afrických měst v období globalizace.
3. Významné epidemiologické problémy v Brazílii (horečka dengue; infekce HIV/AIDS).
4. Hodnocení rozvojových indikátorů ve vybraných rozvíjejících se zemích Asie a Afriky.
Po důkladné diskuzi lze přijmout i vlastní téma.

