Témata bakalářských prací pro akademický rok 2018/2019

doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
1. Dopravní problematika ve vybraném regionu (veřejná hromadná doprava, individuální
doprava, přeshraničí doprava, vybraný druh dopravy)
2. Problematika přeshraniční spolupráce a rozvoje ve vybraném příhraničním regionu
(euroregiony na českých hranicích)
3. Zhodnocení dopadů projektů financovaných ze strukturálních fondů EU ve vybraných
lokalitách, regionech
4. Inovace jako impuls regionálního rozvoje (průmysl, doprava, služby, cestovní ruch)
ve vybraném regionu
5. Strukturální změny v hospodářství a jejich dopad na regionální rozvoj ve vybraném regionu
6. Evropský region Dunaj-Vltava – analýza vybrané tématiky, srovnání vybraných regionů
7. Geografie vybraného průmyslového závodu

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

Analýza občanské vybavenosti vybraných venkovských mikroregionů
Atraktivita života na venkově pohledem středoškolské mládeže (empirický výzkum)
Volnočasové chování mládeže na venkově (empirický výzkum)
Prostorová mobilita seniorů na venkově (empirický výzkum)

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

Hodnocení veřejných prostranství (streetscape, vliv venkovní reklamy apod.)
Zapojení koridorů vodních toků do urbanistické struktury města (komplexní případové studie)
Vyhodnocení odtoku z městské krajiny (zpracování dat z hladinoměrů – Plzeň)
Klimatologické aspekty městských center (vlastní měření + data z meteostanice)
Monitoring zdrojů znečištění vody v městské krajině (spolupráce s Povodím Vltavy)
Rozbor udržitelného rozvoje venkova v kontextu ochrany přírody (komplexní případové
studie)
7. Vývoj vodního hospodářství vybraného sídla/regionu (venkov nebo města)

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

doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.
1. Venkovské oblasti Podbrdska, jejich problémy a možnosti rozvoje
2. Dopady vzniku CHKO Brdy na okolní venkovské regiony
3. Charakteristika určité venkovské oblasti, změny jejího hospodářství od roku 1989
a perspektivy vývoje (oblast bude zvolena po dohodě se studentem)
4. Vývoj a problémy malých měst Plzeňského kraje
5. Změny v prostorovém rozložení obyvatelstva Karlovarského kraje a jejich socioekonomické
souvislosti

doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.
1.
2.
3.
4.

Změny v podnikatelské sféře na periferním venkově
Dostupnost základních služeb na venkově
Administrativně správní vývoj zvoleného území – kraj
Změny ve využívání ploch za posledních 18 let ve zvoleném území

RNDr. Jiří Preis, Ph.D.
1. Epidemie HIV ve východní Evropě: aktuální trendy v druhé dekádě 21. století se zaměřením
na Ukrajinu
2. Afrika a online služby: srovnání implementace a využívaní moderních technologií ve
vybraných zemích
3. Hodnocení a dopady implementace rozvojových cílů tisíciletí (2000-2015) ve vybraných
rozvojových zemích

