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ÚVOD 

Soutěž o cenu Stanislava Řeháka je celostátní soutěží studentských vědeckých 

prací, v nichž je kladen důraz na prostorový či geografický rozměr 

zkoumaného tématu, a to v jakémkoliv měřítku, kontextu či chápání 

prostorovosti. Soutěž je organizována v rámci projektu Inovace výuky 

geografických studijních oborů (Geoinovace). Realizace projektu probíhá 

v letech 2010 – 2013 ve spolupráci čtyř partnerských pracovišť: Masarykova 

univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav geoniky AV ČR 

a nevládní organizace NaZemi. Finančně je pak podpořen z rozpočtu Evropské 

unie a Ministerstva školství České republiky prostřednictvím Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.2.00/ 15.0222). 

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: (a) bakalářské práce a (b) diplomové 

a jim podobné práce. Všechny přihlášené práce jsou posuzovány hodnotiteli 

z geografických pracovišť Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého. 

Hodnotícími kritérii jsou: 

 geografická povaha tématu, 

 inovativnost, 

 cíl práce, 

 struktura práce, 

 metodologie, 

 logická návaznost částí, 

 práce s literaturou, 

 jazyk textu a formální zpracování, 

 využití kartografických výrazových prostředků. 

V roce 2011 se soutěže zúčastnilo 63 soutěžních prací: přihlášeni byli studenti 

geografických kateder většiny českých, moravských a slezských univerzit. 

Na základě posudků hodnotitelů bylo v každé kategorii vybráno deset 

nejlepších prací, které postoupily do užšího výběru. Pořadí těchto prací potom 

určila odborná komise, sestavená z profesionálních geografů Univerzity 

Palackého a Masarykovy univerzity. Zasedání komise proběhlo 5. září 2011. 
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Všech dvacet autorů vybraných prací bylo pozváno na slavnostní vyhlášení 

výsledků soutěže, které proběhlo 16. září 2011 na Přírodovědecké fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně.  Autorům nejlepších prací předávala ocenění 

a diplomy koordinátorka soutěže a proděkanka Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Palackého doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. Všichni ocenění autoři 

se navíc mohli zúčastnit studentské konference „Geografický výzkum v České 

republice“, která zde probíhala ve stejný den. 

Více informací včetně fotografií z předávání cen je k dispozici na webových 

stránkách projektu Geoinovace (http://geoinovace.geogr.muni.cz/cena-

stanislava-rehaka). 

Filip Chvátal, Petr Daněk  

Brno 2011 
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Obr. 1 a 2: Ilustrační fotografie z předávání cen Stanislava 

Řeháka v aule PřF MU. 

Foto: Petr Voda, 2011. 

Následujícím část sborníku obsahuje abstrakta všech soutěžních prací. Jsou 

uvedena v původním jazyce práce (čeština, slovenština, angličtina). Letopočet 

v závorce za jménem autora označuje rok, kdy byla práce obhájena.  
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1 KATEGORIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

1.1 Oceněné práce (řazeny podle umístění) 

1.1.1 Peter Ondrejka 

MASARYKOVA UNIVERZITA 

Přírodovědecká fakulta 

Geografický ústav 

Brno, 2011 

ANAMORFÓZA MAPY A JEJ MOŽNÉ VYUŽITIE PRE VIZUALIZÁCIU DÁT 

Z VOLIEB 

Kartografická anamorfóza je technika transformácie zobrazovaného priestoru 

za účelom hlbšieho pochopenia mapovaných javov. Práca sleduje koncept 

kartografickej anamorfózy ako perspektívnej metódy kartografickej 

vizualizácie na príklade vizualizácie volebných dát. Klasifikácia 

a charakteristika jednotlivých typov kartografickej anamorfózy je predmetom 

teoretickej časti práce. Ďalej sú predstavené a zhodnotené popredné príklady 

súčasnej kartografickej tvorby s volebnou tematikou, stručne sú zmienené 

použiteľné dátové zdroje a softvérové nástroje. V praktickej časti je popísaný 

proces zostavovania anamorfovanej mapy. Analytický potenciál metódy 

demonštruje vlastná séria anamorfovaných máp s volebnou tematikou. 



11 
 

1.1.2 Veronika Kupková 

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 

Fakulta pedagogická 

Katedra geografie 

Plzeň, 2011 

MORFOMETRICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH GLACIÁLNÍCH FOREM 

V SEVERNÍ ČÁSTI VYSOKÝCH TATER 

Předložena bakalářská práce se zabývá morfometrií glaciálních forem 

Vysokých Tater. Navazuje na bakalářskou práci BATKA (2009), která si kladla 

za cíl inventarizovat glaciální formy reliéfu na jižním svahu Vysokých Tater. 

Na základě Luknišovy mapy (1973) vymezil jednotlivé glaciální formy, 

spočítal jejich morfometrické charakteristiky a snažil se analyzovat výsledky. 

Výzkum morfometrie glaciálnich forem přináší informace o charakteru 

(rozsah, mocnost ledovců) a genezi (např. výška sněžné čáry) minulých 

zaledněni. Cílem předkládané bakalářské práce je doplnit komplexní databázi 

glaciálních forem o glaciální formy severního úbočí Vysokých Tater a ověřeni 

hypotéz stanovených na základě údajů publikovaných BATKEM (2009). 

Výzkum tak rozsahem navazuje na BATKOVU práci (2009), resp. je rozdělen 

do dvou zájmových oblastí – jižní a severní svahy Vysokých Tater. 
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1.1.3 Martin Foltánek 

MASARYKOVA UNIVERZITA 

Přírodovědecká fakulta 

Geografický ústav 

Brno, 2011 

VYHODNOCENÍ MIGRAČNÍHO POTENCIÁLU KRAJINNÝCH PRVKŮ 

VYBRANÉHO ÚZEMÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY STOP ŽIVOČICHŮ 

Práce se zabývá výzkumem využití krajinných prvků zvěří, zejména zvolenými 

modelovými živočichy: kuna skalní (Martes foina), liška obecná (Vulpes 

vulpes) a srnec obecný (Capreolus capreolus). Výsledná mapa, vycházející ze 

stopování zvěře na sněhu, zachycuje celkové využití krajinných prvků. Dále je 

zhodnocen vliv komunikace na pohyb živočichů a proveden výpočet 

migračního potenciálu. 

1.1.4 Kristýna Lyžbická 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

ZMĚNY VE VÝVOJI NÁRODNOSTNÍ STRUKTURY OBYVATELSTVA 

BÝVALÉHO POLITICKÉHO OKRESU ČESKÝ TĚŠÍN 

Předkládaná práce se zaměřuje na analýzu dlouhodobých změn národnostní 

struktury populace především na základě S. Liebersona a jeho indexů 

diverzity. Toto měření je prováděno v obcích bývalého politického okresu 

Český Těšín, který na rozdíl od většiny České republiky není národnostně 

homogenní. Základními daty jsou výsledky cenzů z let 1930 a 2001. 
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1.1.5 Martin Dvořák 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

URBANICKÁ BRÁZDA – PŘÍRODNÍ POTENCIÁL PRO TĚŽBU NEROSTNÝCH 

SUROVIN 

Cílem bakalářské práce bude zhodnocení přírodního potenciálu pro těžbu 

nerostných surovin v zájmovém území Urbanické brázdy na Královehradecku. 

Dílčím cílem práce bude hodnocení potenciálu krajiny z hydrologické a krajině 

ekologické roviny a také zpracování podrobné rešerše odborné literatury 

vztahující se k problematice zájmového území se zvláštním zřetelem na 

geologické a geomorfologické výzkumy. V modelové lokalitě bude proveden 

vlastní terénní výzkum zaměřený na inventarizaci vybraných tvarů reliéfu. 

 

1.1.6 Martina Kvítková 

MASARYKOVA UNIVERZITA 

Přírodovědecká fakulta 

Geografický ústav 

Brno, 2011 

SPECIFIKA CESTOVNÍHO RUCHU KARLOVARSKÉHO KRAJE 

Bakalářská práce pojednává o specificích cestovního ruchu Karlovarského 

kraje jako regionu s bohatou lázeňskou tradicí. Hlavní část práce podrobně 

rozebírá turistický potenciál kraje a dále se zabývá zhodnocením významnosti 

lázeňského cestovního ruchu a kulturní akce Mezinárodní filmový festival 

Karlovy Vary pro rozvoj cestovního ruchu v kraji. Závěrečná část práce je 

věnována analýze turistické návštěvnosti Karlovarského kraje. 



14 
 

1.1.7 Stanislav Palatka 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

VLIV AKTIVNÍHO POVRCHU A JEHO ORIENTACE NA REŽIM POVRCHOVÉ 

TEPLOTY NA ZÁKLAD VYHODNOCENÍ TERMÁLNÍCH SNÍMKŮ 

Hlavním cílem této práce je popsat a porovnat denní režimy povrchové 

teploty různých aktivních povrchů, nacházejících se na různě orientovaných 

svazích vybraných lokalit, za radiačního režimu počasí. K naplnění tohoto cíle 

bylo nutné ve vhodných dnech pořídit termální záznamy a následně je 

zpracovat. Porovnávány jsou výsledky stejných typů aktivních povrchů 

nacházejících se na lokalitách opačně orientovaných. Dále jsou porovnány 

výsledky jednotlivých experimentálních ploch z různých dnů, ve kterých 

měření probíhala.  

1.1.8 Petr Kameníček 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

DOPRAVNÍ STROJÍRENSTVÍ A MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA V ČR – 

GEOGRAFICKÁ ANALÝZA DODAVATELŮ VOZOVÉHO PARKU 

Cílem bakalářské práce je představit dopravní strojírenství pro městskou 

hromadnou dopravu v České republice společně s rozmístěním jednotlivých 

provozů. Dále bude pojednáno o vývoji vozových parků městské dopravy 

v dopravních podnicích pěti největších měst ČR. 
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1.1.9 Irena Honsnejmanová 

MASARYKOVA UNIVERZITA 

Přírodovědecká fakulta 

Geografický ústav 

Brno, 2011 

TUBERKULÓZA V ČESKÉ REPUBLICE: REGIONÁLNĚ GEOGRAFICKÁ 

ANALÝZA 

Bakalářská práce se zabývá studiem výskytu tuberkulózy v České republice za 

posledních 50 let z hlediska geografie. V úvodu představuje obor medical 

geography a zkoumá vliv infekčních nemocí na lidskou populaci. V další části 

shrnuje poznatky o tuberkulóze jako jedné z nejvýznamnějších infekčních 

nemocí. V následujících kapitolách se zabývá výskytem tuberkulózy v České 

republice v minulosti i současnosti. Poslední část je věnována prognóze 

výskytu TBC. 

1.1.10 Jan Špaček 

MASARYKOVA UNIVERZITA  

Přírodovědecká fakulta 

Geografický ústav 

Brno, 2011 

DOPRAVNĚ PODMÍNĚNÁ POLYCENTRICITA SÍDELNÍHO SYSTÉMU A JEJÍ 

VLIV NA SOCIOEKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Bakalářská práce „Dopravně podmíněná polycentricita sídelního systému 

a její vliv na socioekonomické charakteristiky“ se ve zvoleném modelovém 

území Ostravska zabývá vymezením oblastí, které mají předpoklady 

k dopravně podmíněné polycentricitě. Práce se skládá z rešeršní části, kde 

jsou osvětleny některé teoretické koncepty domácích i zahraničních autorů, 

a z části empirické, kde je provedena analýza dopravně polycentrického 

potenciálu jednotlivých obcí. Praktická část je doplněna i o analýzu 

socioekonomických dopadů dopravní situace vybraných obcí. 
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1.2 Další zúčastněné práce 

(řazeny podle abecedy) 

1.2.1 Antonín Bačo 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie 

Praha, 2009 

VÝTVARNÉ STYLY A TECHNIKY V RÁMCI KARTOGRAFICKÝCH PRODUKTŮ 

PRO VEŘEJNOST 

Prvotním cílem práce je analýza kartografických produktů, jež v rámci 

výrazových prostředků využívají vybrané výtvarné styly a techniky. Účelem 

této analýzy je posouzení míry potenciálního uplatnění umění v moderní 

kartografii. V další části jsou pomocí kriteriálního hodnocení vybraného 

vzorku děl nastíněny možnosti aplikace výtvarných technik v kartografické 

produkci. Na otázku, zda lze tyto postupy uplatnit v praxi, odpovídá 

konzultace s tvůrci takových produktů a následná tvorba vlastních děl čtyřmi 

rozdílnými způsoby – ručně, za pomoci grafického softwaru, použitím GIS 

softwaru a pomocí aplikace Autodesk Impression. Ta je v současnosti 

využívána hlavně v oblasti architektury pro výtvarné ztvárnění technických 

výkresů. Naznačení potenciálu tohoto programu v kartografické produkci je 

jedním z cílů této práce. Vlastní tvorba celkově pak má za úkol poukázat na 

výhody a omezení, které jednotlivé postupy provázejí. Práce samotná by měla 

být chápána jako stručný výčet možností, které spojení kartografie a umění 

nabízí a které mohou vézt k esteticky hodnotnějším kartografickým výstupům. 
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1.2.2 Michal Bajgar 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

KVALITA ŽIVOTA V BRNĚ SE ZAMĚŘENÍM NA MĚSTSKÉ ČÁSTI LÍŠEŇ A 

SLATINA 

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza kvality životních podmínek 

v městských částech Brno - Líšeň a Brno – Slatina. Dílčími cíli jsou analýza 

teoretického aparátu týkajícího se kvality života z geografického aspektu. 

Analýza historických podmínek a současný vývoj městských částí. Analýza 

socioekonomických podmínek, identifikace rozvojového potenciálu a pomocí 

dotazníkového šetření zjistit názory občanů na jednotlivé aspekty spojené 

s kvalitou života. 

1.2.3 Richard Bystřický 

MASARYKOVA UNIVERZITA 

Přírodovědecká fakulta 

Geografický ústav 

Brno, 2011 

PŘÍSTUPY KE STUDIU REGIONÁLNÍ A LOKÁLNÍ IDENTITY 

Regionální a lokální identita jsou pojmy, které jsou v současné humánní 

geografii poměrně často skloňovány. Jsou důležitou součástí regionální 

geografie. Tyto pojmy jsou chápány v různých kontextech a jsou zasazeny do 

různých konceptů. Tato práce představuje stěžejní autory, směry a přístupy 

zabývající se těmito pojmy. Cílem práce je popsat, charakterizovat a kriticky 

zhodnotit různé přístupy, kterými autoři nahlíží na koncepty regionální 

a lokální identity. V práci je kladen důraz také na vymezení klíčových pojmů, 

jako jsou identita, region, místo. 
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1.2.4 Miloš Čapek 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

NOVÉ POLITICKÉ STRANY VE VOLBÁCH 2010: GEOGRAFICKÁ ANALÝZA 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat výsledky voleb do PS PČR v roce 

2010. Práce bude zaměřena na strany, které se poprvé dostaly do dolní 

komory nebo poprvé kandidovaly a svým výsledkem se přiblížily k 5 % 

hranici. Konkrétně se jedná o TOP09, VV a SPOZ. Dalším objektem výzkumu 

budou také tradiční politické strany a to konkrétně ČSSSD, ODS, KSČM 

a rovněž také KDU-ČSL, která se do PS PČR nedostala. 

1.2.5 Pavel Doboš 

MASARYKOVA UNIVERZITA  

Přírodovědecká fakulta 

Geografický ústav 

Brno, 2011 

VÁLKA PROTI TERORU 

Tato práce zkoumá válku proti teroru, která byla vyhlášena americkými 

mocenskými elitami po teroristických činech z 11. září 2001 jako způsob, jež 

má zbavit svět teroristického nebezpečí. V práci je válka proti teroru 

představena jako neadekvátní reakce na teroristickou hrozbu a zejména jako 

konstrukt, který odráží západní, a především americké, geopolitické myšlení, 

jež se snaží rozčlenit svět do určitých zón, které jsou přirozeně „dobré“ či „zlé“, 

„bezpečné“ či „nebezpečné“ a často ignoruje, že tyto zóny jsou obydleny 

reálnými lidmi. Proto zde existuje snaha podobné geografické imaginace 

dekonstruovat ve smyslu kritiky orientalismu Edwarda Saida a prezentovat je 

jako účelové výtvory, které vyhovují určitým mocenským skupinám a jejich 

ideologii 
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1.2.6 Radim Fojtík 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

DOPRAVNÍ PROPOJENÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A SLEZSKÉHO 

VOJVODSTVÍ 

Bakalářská práce analyzuje současný stav dopravního propojení 

severovýchodní části Moravskoslezského kraje se sousedním polským 

Slezským vojvodstvím. Pro hodnocení stavu bude zkoumána především 

intenzita dopravy na hraničních přechodech a na významných sběrných 

komunikacích či kvalita a význam silničních a železničních cest. K dílčím cílům 

patří základní analýza dopravní sítě regionů a popis navrhovaného vývoje 

dopravní infrastruktury na styku obou regionů. Pro kompletnost budou 

analyzovány dopravní vazby veřejné dopravy mezi oběma regiony. 

1.2.7 Eva Komlossyová 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra rozvojových studií 

Olomouc, 2011 

EVALUÁCIA PROJEKTOV NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZEMERANÝCH NA 

ZMIERNENIE MEDZIETNICKÉHO NAPÄTIA V BOSNE A HERCEGOVINE 

Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotiť projekty vybraných organizácií 

priamo zamerané na zmiernenie medzietnického napätia v Bosne 

a Hercegovine, alebo inak cielené rozvojové projekty, ktoré však môţu mať 

nepriamy pozitívny dopad na vzťahy medzi etnikami v Bosne a Hercegovine. 

Na základě tejto evaluácie budú v závere popísané rôzne prístupy k riešeniu 

problematických medzietnických vzťahov v Bosne a Hercegovine a ich dopady 

na bosenskohercegovskú spoločnosť. 
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1.2.8 Jan Kotyza 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

TRANZITNÍ ŽELEZNIČNÍ KORIDORY NA ÚZEMÍ ČR A JEJICH VLIV NA 

ZKVALITŇOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI V RÁMCI ČR 

Práce má za úkol popsat stavbu tranzitních železničních koridorů a analyzovat 

jejich význam pro zkvalitňování vzájemné dopravní dostupnosti a obslužnosti 

Prahy a ostatních krajských měst. Vedle toho by zde měly být pro srovnání 

uvedeny i změny v dopravní dostupnosti a obslužnosti ostatních krajských 

měst, které neleží na těchto tratích. 

1.2.9 Vendula Králová 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ RELIÉFU NA ÚZEMÍ MĚSTA ZLATÉ HORY 

Cílem práce bude provést podrobnou rešerši odborné literatury vztahující se 

k problematice antropogenního ovlivnění reliéfu v zájmovém území 

katastrálního území města Zlaté Hory a na základě vlastního terénního 

výzkumu zmapovat vybrané antropogenní tvary reliéfu v zájmovém území se 

zaměřením na těžební antropogenní tvary, které dominantně region ovlivňují. 

Dílčím cílem bude provést rešerši literatury zabývající se předmětnou 

problematikou a komplexně charakterizovat zájmové území se zaměřením 

na historické aspekty těžby. 
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1.2.10 Markéta Lepíková 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

ETNICKÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA SINGAPURU A JEHO SPECIFIKA 

Bakalářská práce předkládá informace o etnickém složení obyvatel Singapuru 

a charakteristikách jednotlivých národnostních skupin. Nejpočetnějšími 

skupinami jsou Číňané, Malajci a Indové. Tyto skupiny od sebe kromě 

rozdílných kulturních zvyklostí odlišuje také náboženství (budhismus, islám 

a hinduismus). Na popis náboženských specifik je v textu kladen zvláštní 

důraz. Práce využívá především data Singapurského statistického úřadu. 

Práce v úvodu popisuje historické souvislosti vedoucí k národnostní pestrosti, 

následně nastiňuje vzájemné vztahy jednotlivých etnik a politiku státu 

ve vztahu k nejvýznamnějším národnostním skupinám. Informace 

z dostupných zdrojů jsou porovnávány s vlastními poznatky autorky 

zjištěnými během čtyř měsíců strávených v Singapuru.  

1.2.11 Hana Michlová 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geoinformatiky 

Olomouc, 2011 

HODNOCENÍ PŘIPRAVENOSTI OBCÍ OLOMOUCKÉHO REGIONU 

NA URBANIZAČNÍ PROCESY 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit, zda a jak jsou jednotlivé obce 

olomouckého regionu připraveny na urbanizační procesy. Nejprve bude 

z územních plánů sestavena databáze funkčních ploch v řešeném území 

s důrazem na plochy, které hrají roli zejména při suburbanizaci. V kombinaci 

s údaji z územně analytických podkladů (dále ÚAP), územních plánů a českého 

statistického úřadu bude zhodnoceno, zda jednotlivé plochy odpovídají stavu 
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a nárůstu počtu obyvatel v jednotlivých obcí. V praktické části práce budou 

aplikovány vybrané části metodiky Ministerstva pro místní rozvoj 

o indikátorech udržitelného rozvoje území s důrazem na plochy bydlení. 

Samotné hodnotící části bude předcházet tvorba Toolbox a modelů 

v ModelBuilder, které budou sloužit k výpočtu hodnot vybraných indikátorů. 

V hodnocení budou vyzdviženy ty obce a katastry, které jsou nejvíce 

připravené a naopak nepřipravené na urbanizační procesy 

1.2.12 Martin Mikloš 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geoinformatiky 

Olomouc, 2010 

ČASOVÉ ANIMACE STARÝCH MAP 

Cílem bakalářské práce je vytvoření reprezentativního souboru časových 

animací starých map, provedení rešerše problematiky animovaných map 

a představení nejvhodnějšího programového prostředí pro jejich tvorbu. 

Reprezentativností se myslí obsahově a technologicky maximální provedení 

animací, souborem se rozumí počet 15 animací, časovou animací se rozumí 

vyjádření změn polohopisných objektů v mapě a starými mapami se rozumí 

kartografická díla datovaná v 19. století a dříve (využití fondů mapových 

sbírek moravských knihoven a archivů). Součástí kartografických animací jsou 

také multimediální prvky. Způsoby tvorby animací zohledňují vhodnost 

programového prostředí pro tvorbu konkrétní animované mapy. Výsledné 

časové animace historických map jsou prezentovány ve webovém prostředí 

jako animace, včetně náhledu na originál mapy a náhledu na dané území 

v prostředí Google Maps. Součástí stránek je také seznam odkazů na užitečné 

webové stránky obsahující návody pro tvorbu animací. Vzniklé animace 

si kladou za cíl čtenářům výrazně urychlit a usnadnit získávání informací 

z mapy, a také zatraktivnit pohled na historickou kartografii. Výsledné webové 

stránky poslouží jak zájemcům o staré mapy, tak potenciálním či aktivním 

tvůrcům kartografických animací. 
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1.2.13 Pavla Mikulková 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

ANTROPOGENNÍ TVARY RELIÉFU V POVODÍ SMRČINY 

Cílem práce je podat informace o hornické činnosti a následných 

antropogenních tvarech ani o činnosti v této oblasti neexistuje žádná studie 

ani regionální literatura, proto bylo cílem této práce přiblížit tuto oblast 

činnosti, které zde projevil člověk v historii a popsat historii zájmového území, 

především v 19. Století založenou osadu Hutov. Která byla kvůli zdejším 

kamenolomům založena. 

1.2.14 Gustav Novotný 

MASARYKOVA UNIVERZITA 

Přírodovědecká fakulta 

Geografický ústav 

Brno, 2011 

POLITICKÝ KONFLIKT V BOLÍVII: GEOGRAFICKÁ ANALÝZA 

Práce nazvaná Politický konflikt v Bolívii: geografická analýza se zabývá 

současným politickým konfliktem, který v Bolívii vzniknul v období od roku 

2005, kdy se v Santa Cruz a třech dalších departmentech rozvinulo hnutí 

usilující o větší autonomii. Tato bakalářská práce analyzuje geografii 

politického konfliktu, jeho současné i historické důvody a rozdíly mezi oběma 

znepřátelenými částmi Bolívie. Dále se zabývá jednotlivými složkami, odrazem 

konfliktu ve volbách a referendech po roce 2005 a jeho geopolitikou. Závěr 

nabízí prognózu budoucího vývoje. 
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1.2.15 Tomáš Pohanka 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geoinformatiky 

Olomouc, 2011 

EVIDENCE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ 

Prvním cílem práce bylo zjistit, jak pracovníci oddělení územního plánu 

a stavebního řádu na krajských úřadech v České republice pohlíží na webovou 

evidenci územně plánovací činnosti (portál iLAS), kterou spravuje a rozvíjí 

Ústav územního rozvoje podle platných zákonů České republiky. Tento cíl také 

zahrnoval průzkum, který zjišťoval nasazené informační systémy na krajských 

úřadech, v tomto případě evidence územně plánovací dokumentace. Tento cíl 

byl splněn vyhodnocením dotazníku. Druhým cílem, který vycházel z prvního, 

bylo navrhnout a vytvořit evidenci územně plánovací dokumentace pro 

Olomoucký kraj tak, aby více vyhovovala potřebám uživatelů. Cílovou 

skupinou uživatelů jsou pracovníci krajského úřadu, zejména Oddělení 

územního plánu a stavebního řádu.  

Evidence byla naplněna testovacími daty, které byly poskytnuty krajským 

úřadem v Olomouci. Pro evidenci byl zpracován návod, který seznamuje 

uživatele s prostředím evidence a její filozofií. Také pomáhá při prvotní 

orientaci v evidenci a její skladbě. Nabízí také řadu ukázkových postupů, 

například při vyhledávání, či naopak při zápisu nové územně plánovací 

dokumentace. 
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1.2.16 Jan Procházka 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geoinformatiky 

Olomouc, 2011 

MAPOVÁNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ VYBRANÉHO ÚZEMÍ 

V PROSTŘEDÍ GIS 

Cílem bakalářské práce je zpracování dopravních aspektů zimní údržby silnic 

v prostředí geografických informačních systémů. V teoretické části je třeba 

provést rešerši stávajících dostupných dat, používaného software metod 

a organizací zabývajících se touto problematikou v České republice. 

V praktické části práce je provedena aplikace GIS v problematice zimní údržby 

komunikací na území města Olomouce, zaměřené především na optimalizaci 

tras vozidel zimní údržby. V práci je zpracována analýza stávajícího stavu, na 

jejímž základě jsou získána potřebná data. Výsledné nově vzniklé 

optimalizované trasy jsou přehledně vizualizovány v atraktivním prostředí 

Google Earth. Vytvořené trasy poslouží Technickým službám města 

Olomouce, a. s. k možné další implementaci do praktického výkonu zimní 

údržby komunikací. 
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1.2.17 Pavel Pustina 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

CYKLISTICKÉ TRASY V KARLOVARSKÉM REGIONU 

Hlavním cílem této bakalářské práce je kategorizace cyklistických tras 

v karlovarském regionu dle vybraných ukazatelů (terén, převýšení, regionální 

rozsah cyklotras, přírodní a kulturní atraktivita, kterou cyklotrasy nabízejí, dle 

zázemí, které poskytují) a dále jejich prostorová diferenciace. Dílčím cílem je 

také analýza prodeje kol v karlovarském regionu včetně syntézy vztahu 

prodeje a kategorizace cyklistických tras. 

1.2.18 Dana Štěpánková 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

ANTROPOGENNÍ TVARY RELIÉFU V POVODÍ DOLNÍHO POTOKA 

V NÍZKÉM JESENÍKU 

Cílem bakalářské práce je na základě vlastního terénního výzkumu, v jehož 

průběhu bude provedena inventarizace a pořízena fotodokumentace, 

zmapovat antropogenní tvary reliéfu, které se vykytují v povodí Důlního 

potoka v Nízkém Jeseníku. Součástí práce bude podrobná rešerše literatury, 

vztahující se k zájmovému území a historii těžby nerostných surovin 

v zájmovém regionu. Těžištěm práce bude zmapování a inventarizace 

vybraných antropogenních tvarů reliéfu v povodí, se zaměřením na těžební 

a vodohospodářské antropogenní tvary.  
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1.2.19 Lucie Tomsová 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

VÝVOJ STRUKTURY KRAJINY KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERK 

OD 19. STOLETÍ 

Tato bakalářská práce s e zaměřuje především na změny ve struktuře krajiny 

a jejího využití na území katastrálního města Šumperka, a to od 19. století po 

současnost. K porovnání minulosti a současnosti využívání ploch v krajině 

posloužili vojenské a současné letecké snímky. Další mapové podklady byly 

poskytnuty z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pro vytvoření 

potřebných map byl využit program ArcGIS 9.3 společnosti ESRI, jež utváří 

mapy. Ke každému sledovanému období od 19. století po současnost byly 

vytvořeny mapy právě v programu ArcGIS 9.3, které byly následně vzájemně 

porovnány a zhodnoceny. 

1.2.20 Jana Uvírová 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

HODNOCENÍ POTENCIÁLU CESTOVNÍHO RUCHU VE SPRÁVNÍM OBVODU 

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KOPŘIVNICE 

Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit potenciál cestovního ruchu ve 

správním obvodu ORP Kopřivnice. Za stěžejní kapitoly práce považujeme 

zhodnocení přírodních a kulturně-historických lokalizačních podmínek 

a komplexní zhodnocení cestovního ruchu na území SO ORP Kopřivnice. 
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2 KATEGORIE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

2.1 Oceněné práce (řazeny podle umístění) 

2.1.1 Roman Bohovic 

MASARYKOVA UNIVERZITA 

Přírodovědecká fakulta 

Geografický ústav 

Brno, 2009 

MODELLING EVAPOTRANSPIRATION AT DIFFERENT SCALES BY THE 

MEANS OF REMOTE SENSING 

Khorezm province (Uzbekistan) lies in Amu Darya delta and is afflicted with 

the probléme caused by the Aral Sea desiccation. Agriculture is the major 

source of livelihood, but it is fully dependent on the irrigation. Therefore, 

sustainable water management and sensible use of the water are crucial. The 

main aim of this study was to provide high-resolution evapotranspiration (ET) 

data. This was achieved by the modelling of remotely sensed ASTER images. 

For that, Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) with METRIC 

modification was applied. The modelling process proved suitability of the data 

and the Metod for this purpose. As an output of this study, dataset (7 scenes) 

of the actual ET for the years 2004 – 2007 was created. In addition, maps of 

the ET and basic analyses were done upon modelled data at the second part of 

diploma thesis. 
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2.1.2 David Marek 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

Praha, 2011 

ROLE VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ V PODPOŘE INOVAČNÍHO 

PODNIKÁNÍ V ČESKU 

Česko se snaží reagovat na výzvy přicházející s rozvojem znalostně založené 

ekonomiky. Buduje inovační infrastrukturu s cílem vyplnit mezeru mezi 

výzkumnými institucemi a aplikační sférou, zejména privátními firmami. 

K nástrojům snižujícím bariéry pro šíření technologického pokroku patří 

vědeckotechnické parky (VTP). VTP fungují jako platforma propojující 

subjekty zapojené do inovačního procesu, iniciující transfer znalostí 

a poskytující specializované podnikatelské služby, to vše za účelem rozvoje 

inovačního podnikání a komercializace výsledků výzkumu. Záplava nových 

VTP v Česku obrací pozornost na jejich charakteristiky a především efektivitu. 

Diplomová práce s využitím rozsáhlého dotazníkového šetření analyzuje roli 

českých VTP v rozvoji inovačního podnikání. Hodnocení probíhá na dvou 

úrovních. První popisuje strategické profily VTP a hledá jejich společné 

charakteristiky, druhá sleduje inovační aktivitu zasídlených firem odděleně 

pro období před a po vstupu do VTP. Práce se kromě toho zabývá 

socioekonomickým kontextem, ve kterém inovační infrastruktura vzniká, 

a faktory ovlivňujícími její efektivitu. Autor na vzorku 22 VTP s ohledem na 

jejich strategický profil odlišuje 4 specifické typy. Hodnocení 78 zasídlených 

firem naznačuje pozitivní efekt VTP na schopnost sledovaných firem inovovat 

a prosadit se v rámci znalostní ekonomiky. Analýza poukazuje na dílčí 

problémy, se kterými se rozvoj inovační infrastruktury v Česku potýká, 

a vyvozuje některá doporučení. 
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2.1.3 Roman Juras 

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE 

Fakulta životního prostředí 

Environmentální modelování 

Praha, 2009 

NEBEZPEČÍ BŘEČKOTOKŮ NA ÚZEMÍ KRNAP A MOŽNOSTI JEJICH 

PREDIKCE 

Pojem břečkotok je v České republice poměrně nový. Byl zaveden z anglického 

„slushflow“ a označuje proces, kdy sníh je přesycen vodou a není schopen 

pojmout její další množství, přičemž se na svahu dává do pohybu. Tento jev je 

velmi dobře popsán ze severských zemí jako Norsko, Rusko, Island a Švédsko, 

kde je poměrně běžný a působí často rozsáhlé škody na majetku, zdraví 

a životech osob, ale byl pozorován i na území Krkonoš (JV svah Stříbrného 

hřbetu, Herlíkovice – např. 1998, 2000, 2002, Hertvíkovice 2009). V České 

republice zatím není známo, že by tento fenomén způsobil nějaké významné 

škody, ale v souvislosti s globálními změnami klimatu odborníci předpokládají 

častější výskyt břečkotoků i v nižších zeměpisných šířkách. Z toho důvodu 

je jedním z cílů mé diplomové práce i studium podmínek vzniku tohoto jevu 

v oblastech Krkonoš a porovnat je s podmínkami ze severských zemí na 

základě dostupné literatury. Terénní práce v r. 2008 probíhaly na lokalitách, 

kde byl v minulosti výskyt břečky zaznamenán. V průběhu konce dubna až 

poloviny května jsme na Stříbrném hřbetu a Úpském rašeliništi zachytili vývoj 

sněhové pokrývky od stabilní až po břečku. Pro tyto události byly analyzovány 

meteorologické podmínky, které předcházeli jejich vzniku. V září a v říjnu byly 

na zmíněných lokalitách a na lokalitách Herlíkovice a Hájenka odebrány půdní 

vzorky na stanovení hydraulické vodivosti. V zimě 2009 byla provedena 

simulace vzniku břečkotoku v terénu za různých sněhových podmínek pomocí 

srážkového simulátoru. Při tomto pokusu byl také zjišťován akumulační 

potenciál sněhu. 

Dalším cílem bylo vytipování rizikových lokalit, na základě geomorfologických 

charakteristik terénu a také odhadnutí meteorologických podmínek, 

předcházejících vzniku břečkotoku na základě historických záznamů. 
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2.1.4 Jiří Jakubínský 

MASARYKOVA UNIVERZITA 

Přírodovědecká fakulta 

Geografický ústav 

Brno, 2011 

VLIV ÚPRAV VODNÍCH TOKŮ NA ODTOKOVÉ PROCESY A PRŮBĚH 

POVODNÍ 

(na příkladu povodí Košáteckého potoka)  

Předkládaná práce se zabývá studiem antropogenně podmíněných změn 

prostředí říčních krajin a jejich dopadem na charakter odtokových procesů 

dotčené hydrografické sítě. Pozornost je věnována zejména analýze vztahu 

mezi environmentálními hodnotami nivních prostor a morfologickými 

parametry místních vodních toků. Informace o hydromorfologických 

vlastnostech koryta jsou následně využívány k vyjádření míry upravenosti, 

jako rozdílu mezi současným a potenciálně přirozeným stavem toku. Úpravy 

prostředí vodních toků jsou hodnoceny rovněž s cílem identifikace kritických 

lokalit povodí, náchylných ke vzniku extrémních vodních stavů. Na příkladu 

případové studie povodí Košáteckého potoka na Mělnicku je v rámci dané 

problematiky řešena také možnost renaturace ekohydrologických hodnot 

říční krajiny. 

2.1.5 Jaroslav Biolek 

MASARYKOVA UNIVERZITA 

Přírodovědecká fakulta 

Geografický ústav 

Brno, 2011 

 

SUBURBANIZAČNÍ TRENDY V NĚJVĚTŠÍCH MĚSTECH OLOMOUCKÉHO 

KRAJE  

 

Hlavním cílem této práce je analýza procesu suburbanizace největších měst 

Olomouckého kraje (Olomouc, Přerov, Prostějov a Šumperk). Existuje řada 

podobností, ale také odlišností v nastartování, intenzity a rozsahu 
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suburbanizace jednotlivých měst. Proto jsou využity všechny dostupné 

prostředky (rešerše literatury, analýza dat, dotazníkové šetření, 

fotodokumentace) k dosažení komplexní analýzy suburbanizace v zázemí 

těchto měst. Práce se také zaměří na popis dopadů tohoto procesu, aby se 

v budoucnu bylo možno vyvarovat těm negativním. 

2.1.6 Tomáš Čada 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

PREFERENČNÍ HLASOVÁNÍ V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH 

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI S DŮRAZEM NA GENDEROVÉ ROZDÍLY 

Cílem této diplomové práce je nalezení typických prostorových aspektů 

preferenčního hlasování a jejich možných souvislostí s bydlištěm kandidáta, 

jeho povoláním, věkem, pořadím na kandidátní listině. Práce se též pokusí 

zjistit, jak je rozhodování voličů podmíněno vzděláním (viditelně 

deklarovaným použitím akademického titulu u jména). Podstatná část práce 

bude věnována osobnosti lídra kandidátní listiny a tomu, jakým způsobem 

ovlivňuje rozhodování voličů v místě jeho bydliště, vzdálenějších obcích a na 

periferii kraje. Ve všech charakteristikách bude věnována pozornost 

genderovým rozdílům a nalezení důvodů nízkého zastoupení žen ve vrcholové 

politice.  
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2.1.7 Martin Svoboda 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

HALDY JAKO DŮSLEDEK HORNICKÉ ČINNOSTI V ÚZEMÍ – BARIÉRY 

A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DALŠÍHO VYUŽITÍ 

Práce komplexně hodnotí význam hald pro rozvoj území. Práce se zaměří na 

vznik, charakteristiku a typologii hald jako antropogenního tvaru v území. 

Část práce bude věnována evidenci a správě hald v kompetenci České 

geologické služby – Geofondu a státního podniku DIAMO. Stráž pod Ralskem. 

Těžištěm práce bude analýza hald jako důsledku hornické činnosti v území. 

V modelových lokalitách Rosicko-oslavanska a rudního pole Rožná-Olší bude 

provedeno terénní mapování zaměřené na inventarizaci hald a detailní 

zmapování současného stavu hald podle předem stanovených kritérií. Dílčím 

úkolem bude zhodnocení přístupu k sanacím rekultivacím hald v České 

republice a v zahraničí. V průběhu práce se zaměřením na možné využití 

zrekultivovaných hald a na jejich roli v rozvoji regionu. 

2.1.8 Ondřej Sadílek 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geoinformatiky 

Olomouc, 2011 

ČASOVÁ ANALÝZA VÝVOJE PARKŮ FILOZOFICKÉ FAKULTY UP OLOMOUC 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vizualizovat časoprostorový vývoj parků 

Filozofické fakulty pomocí tematických plánů a 3D modelů. Dále potom 

připravit podklady pro prezentaci projektu odborným komisím a široké 

veřejnosti. Výstupem je historický model a tematický plán parků z období 

kolem roku 1830. Plán a model podle navrhované stavební a parkové 

rekonstrukce ve spolupráci s Atelierem pro průzkum, rekonstrukci 
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a restaurování památek s r.o. 3D model současného stavu parků, který vznikl 

v rámci bakalářské práce, doplněn o reálné textury a prvky poškození. 

Navrhnuté řešení pro revitalizaci vnitřního nádvoří na Křižkovského 8. 

Vizualizační projekt v Microsoft PhotoSynth z fotografií stávajícího stavu 

parků (v on-line režimu). Srovnání zobrazení 3D modelů v dalších volně 

dostupných programech pro 3D modelování. Návrh další využitelnosti modelů 

a vizualizací. Použitelnost dat, naměřených totální stanicí, pro prostorové 

analýzy. A posledním výstupem jsou webové stránky o diplomové práci. 

Součástí diplomové práce je rešerše na 3D modelování a vizualizace v GIS, 

nové trendy ve spojení s GIS a historický vývoj parkánových zahrad 

a přilehlých budov. 

2.1.9 Jan Štěpnička 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI 

ČESKÝ RÁJ 

Diplomová práce hodnotí současný stav cestovního ruchu v CHKO Český ráj 

z hlediska udržitelnosti a dále pak zanalyzování vztahu cestovního ruchu ke 

krajině a syntetické zhodnocení problematiky udržitelného rozvoje turismu 

na tomto území. Na základě zjištěných problémů a konfliktů mezi cestovním 

ruchem a přírodním prostředí pak autor předkládá realistické návrhy 

možných řešení do budoucna podle zásad udržitelnosti. Práce si též klade za 

cíl popsat a prostorově vyjádřit územní diferenciaci přírodního i kulturně-

historického potenciálu cestovního ruchu v CHKO Český ráj a v návaznosti na 

atraktivitu potenciálu CR vyhodnotit oblasti s nejvyšší intenzitou zatížení 

návštěvníky a turisty, a to jak plošně, liniově, tak i bodově. Vedlejším cílem 

této práce je otestování metodiky zkoumání problémových interakcí mezi 

potenciálem CR a krajinou, která byla inspirována územním systémem 

ekologické stability.  
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2.1.10 Alena Vondráková 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geoinformatiky 

Olomouc, 2011 

UPLATŇOVÁNÍ A PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÉHO PRÁVA V KARTOGRAFII 

A GEOINFORMATICE  

Rigorózní práce 

Hlavním cílem práce je analýza problematiky autorských práv v oblasti 

kartografie a geoinformatiky, především s důrazem na jejich uplatňování 

a porušování, a následné vyvození závěrů a doporučení k vhodnějšímu 

zajištění autorsko-právní ochrany kartografických děl a produktů 

geografických informačních systémů (GIS). 

Mezi dílčí cíle práce patří definování stavu řešené problematiky včetně 

vymezení legislativního rámce pro oblast kartografie a geoinformatiky v České 

republice, definování nelegislativních aspektů (například eticko-morální 

zásady a společensko-kulturní pravidla), hodnocení praktické autorsko-právní 

ochrany kartografických děl a produktů GIS v České republice, případové 

studie se zaměřením na možné způsoby užití těchto produktů včetně 

nejčastějších způsobu porušení autorsko-právní ochrany. 
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2.2 Další zúčastněné práce 

(řazeny podle abecedy) 

2.2.1 Jakub Cach 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

EFEKT KANDIDÁTA PŘI PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH V PARDUBICKÉM 

A KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI 

Ústředním tématem diplomové práce je efekt kandidáta. Cílem je identifikace 

tohoto jevu v českém prostředí a analýza jeho možných dopadů na volební 

chování. Práce bude zkoumat projevy efektu kandidáta z hlediska možné 

souvislosti mezi místem bydliště příslušného kandidáta a rozhodováním 

voličů ve volbách. Analyzovány tedy budou dosažené volební výsledky 

politické strany v okolí místa trvalého pobytu jejich kandidátů. Cílem je 

analyzovat předpoklad, že přítomnost kandidátů politické strany v určité 

oblasti se odráží ve vyšší volební podpoře než v oblastech, kde dotyčná 

politická strana postrádá kandidáty. Zjišťován bude přímý dopad kandidáta 

na voliče, a tím i na volební podporu strany. 
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2.2.2 Lenka Čouková 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ROZVOJE ALTERNATIVNÍ ENERGIE 

V OBCÍCH OLOMOUCKÉHO KRAJE  

Práce se zabývá analýzou využití a perspektiv obnovitelných zdrojů energie 

(dále jen „OZE“) na území Olomouckého kraje a to v jeho územní struktuře (do 

úrovně ORP a obcí). Práce komentuje mechanismy podpory OZE v České 

republice. Představuje geografický potenciál OZE v ČR na pozadí jejich využití. 

Zjišťuje formou empirického výzkumu (dotazníkové šetření) názory občanů 

a starostů obcí dotčených provozem některých druhů zařízení v kategorii 

výrobce elektřiny v OZE. Na příkladu případové studie představuje stav 

a využití OZE v komunální sféře.  

2.2.3 Jan Fryčka 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

PROSTOROVÉ ASPEKTY PROLIFERACE JADERNÝCH ZBRANÍ 

Práce především hodnotí prostorové a geopolitické aspekty proliferace 

jaderných zbraní. Tohoto cíle bude dosaženo především nastíněním historie 

jaderných zbraní a rozborem jejich proliferace mezi jednotlivé státy.  V rámci 

těchto států budou analyzovány důvody, které je vedly ke snaze získat tyto 

zbraně, včetně problémů při realizaci jejich vojenských jaderných programů. 

Místům jejich jaderných testů bude věnována pozornost z geografického 

hlediska. Práce se bude také zabývat pozicí jaderných zbraní ve vojenských 

strategiích jednotlivých států s důrazem na principy rozmístění v prostoru 

(a z toho vyplývajících změn rozmístění a početního stavu jak hlavic, tak jejich 
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nosičů). Vývoj a charakteristiky nosičů JZ (které samy o sobě byly také 

předmětem proliferace) bude nastíněn v kapitolách věnovaných těmto 

státům.  

2.2.4 Michaela Hakenová 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

HISTORICKÉ ZMĚNY SPOJENÉ ORLICE ZA POSLEDNÍCH 200 LET 

A HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU VODNÍHO TOKU 

Cílem diplomové práce je popsat historické změny ve vývoji říčního koryta 

spojené Orlice ve vymezeném úseku v období posledních 200 let. Na základě 

dostupných archivních mapových podkladů z vojenského mapování 

a leteckých snímků z 21. Století je třeba nejprve provést analýzu půdorysných 

změn koryta v zájmovém úseku. V závislosti na výsledcích analýzy je možné 

dále zhodnotit dynamiku morfologických změn koryta za posledních 200 let 

a zachytit vývoj toku až do současnosti. V rámci vlastního terénního výzkumu 

je provedena inventarizace jednotlivých úseků spojené Orlice, kde jsou 

popsány sledované charakteristiky vybraného vodního toku, a na základě 

skutečnosti z fotodokumentace je zhodnocen současný vodní tok. 
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2.2.5 Jana Horáčková 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉFU V POVODÍ DOLNONĚTČICKÉHO 

POTOKA A ŠIŠEMKY 

Diplomová práce podává geomorfologickou charakteristiku povodí 

Dolnonětčického potoka a Šišemky s důrazem na inventarizaci 

geomorfologických tvarů, které se ve vymezeném území nacházejí. V textové 

části práce je shrnuta komplexní fyzickogeografická charakteristika území, ale 

největší důraz je kladen na zmapování a inventarizaci nejzřetelnějších 

a nejfrekventovanějších procesů a tvarů, jejich klasifikaci, podrobný popis 

a fotodokumentaci. Tyto úkony jsou zpracovány na základě studia odborné 

literatury a na vyhodnocení výsledků vlastního terénního mapování, které je 

založeno na zaměření geomorfologických tvarů pomocí GPS. 

2.2.6 Stanislav Jaša 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

PLOCHY PRO REZIDENČNÍ FUNKCE V KONTEXTU DEMOGRAFICKÉHO 

A EKONOMICKÉHO VÝVOJE NA PŘÍKLADU ZLÍNSKÉHO KRAJE (VYBRANÉ 

PŘÍKLADY) 

Diplomová práce hodnotí potenciál bytové výstavby ve Zlínském kraji. Důraz 

je přitom kladen na zhodnocení této problematiky ve venkovském prostoru 

s přihlédnutím k typologii sídel založené na demografickém vývoji, bytové 

výstavbě a velikostní kategorii obcí prostřednictvím dílčích analýz. Cílem bylo 

analyzovat základní aspekty ovlivňující potřebu vymezení rozvojových ploch 

pro bydlení na úrovni Zlínského kraje a navržení praktického postupu, který 
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by umožnil vymezit předpokládané potřebné množství rozvojových ploch pro 

bydlení v podobě jednoduchého nástroje použitelného v praxi a ověření 

tohoto postupu na příkladu několika vybraných obcí. 

2.2.7 Terezie Jiříčková 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE 

Tato diplomová práce se zabývá otázkou přítomného obyvatelstva ve městě 

a jeho diferenciace v rámci města. Konkrétně studuje faktické obyvatelstvo ve 

městě Olomouc. Klade si za cíl zhodnotit dostupné statistické údaje, zda se 

faktickým obyvatelstvem zaobírají či ne. Dále se pokouší na základě 

podobných prací či výzkumů vytvořit vhodnou metodiku pro studium 

a výzkum tohoto tématu, neboť statistická evidence tohoto typu v České 

republice neexistuje. Hlavním cílem práce je zhodnocení stavu a odhad 

faktického obyvatelstva Olomouce a vybraných lokalit ve městě. V těchto 

lokalitách bylo k dosažení přesnějších informací uskutečněno terénní šetření. 

2.2.8 Silvie Klapalová 

MASARYKOVA UNIVERZITA 

Přírodovědecká fakulta 

Geografický ústav 

Brno, 2011 

KRNOVSKO A JESENICKO – DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ PO ROCE 1918 

Práce je podrobnou analýzou významných demografických změn v oblasti 

Krnovska a Jesenicka a jejích sekundárních demografických dopadů v průběhu 

dvacátého století (od roku 1918 do současnosti). Práce je tak zaměřena 

především na problematiku výměny obyvatelstva po odsunu Němců 

a srovnání vývoje obyvatelstva před druhou světovou válkou a po ní. Analýza 
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starších období se zakládá na dostupných, zejména historických statistických 

pramenech a literatuře, novější období je analyzováno na základě velkého 

množství současných dat. Součástí práce je komparace demografického vývoje 

Krnovska a Jesenicka s vývojem celé České republiky. 

2.2.9 Josef Koláček 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geoinformatiky 

Olomouc, 2011 

NÁSTROJE PRO AUTOMATICKOU IDENTIFIKACI PROSTOROVÝCH 

KONFLIKTŮ V ÚZEMÍM PLÁNOVÁNÍ 

Tuto práci je možno rozdělit do dvou logických částí. První částí této 

diplomové práce je teoretická, ve které by měly být definovány všechny 

možné konflikty, které by mohly nastat v oblasti českého územního plánování. 

Tato část bude obsahovat rešerši problematiky prostorových konfliktů.  

Po definování konfliktů v první části bude poté přistoupeno k vytvoření 

automatizovaného nástroje v prostředí ArcGIS k identifikaci prostorových 

konfliktů nad daty z územně analytických podkladů (dále jen ÚAP). Pomocí 

tohoto nástroje budou nalezeny jednotlivé konflikty, následně budou 

ohodnoceny podle jejich závažnosti. Z těchto vygenerovaných výsledků bude 

sestavena vhodná databáze. V teoretické rovině bude také navržen tematický 

obsah problémového výkresu, jako jedna z příloh grafické části ÚAP.  
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2.2.10 Veronika Koubová 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

FLUVIÁLNÍ A KRYOGENNÍ TVARY RELIÉFU V SEVERNÍ ČÁSTI 

HANUŠOVICKÉ VRCHOVINY 

Cílem diplomové práce, která navazuje na bakalářskou práci Geomorfologické 

poměry v severozápadní části Hanušovické vrchoviny, je na základě vlastního 

terénního výzkumu a studia odborné literatury podrobně charakterizovat 

geomorfologické poměry zájmového území a vybrané fluviální a kryogenní 

tvary reliéfu. Součástí práce je fyzickogeografická charakteristika území 

s částmi věnovanými hydrologii a hydrogeologii, klimatologii, pedologii, 

biogeografii a zvláště chráněným územím. Geologii a geomorfologii je, 

vzhledem k zaměření práce, věnováno více prostoru. 

Stěžejní část diplomové práce tvoří podrobnější charakteristika 

geomorfologických poměrů severní části Hanušovické vrchoviny. Ta je 

zpracována na základě morfostrukturní a morfometrické analýzy území 

včetně základní typologie reliéfu. Inventarizace jednotlivých tvarů reliéfu se 

zaměřením na fluviální a kryogenní tvary reliéfu je výsledkem terénního 

výzkumu ve sledovaném území. 
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2.2.11 Kristýna Leimerová 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geoinformatiky 

Olomouc, 2011 

DETEKCE VYBRANÝCH TRÍD PRVKU ZABAGED Z DMR LETECKÉHO 

LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ 

Tato diplomová práce se zabývá tématem extrakce prvku z dat laserového 

skenování. Prvky jsou v tomto případě myšleny polohopisné a výškopisné 

charakteristiky reliéfu Země. Smysl práce spočívá v nalezení řešení pomocí co 

nejvíce automatizovaných postupu, tak aby byl nutný minimální ruční zásah 

do extrahovaných dat.  Cílem magisterské práce bylo testovat možnosti 

rozpoznávání vybraných tříd prvku ZABAGED ® z DMT leteckého LLS. 

Předmětem testování byly použité metody digitálního zpracování modelu 

terénu s jejich následným zhodnocením. Vstupními daty byl DMT vytvořený 

z dat LLS pro oblast NP České Švýcarsko. Výstupy práce obsahují zejména 

podrobný popis použitých metod a popis možností rozpoznávání vybraných 

tříd prvku dat ZABAGED ® z DMT. 
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2.2.12 Veronika Moravcová 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

VYBRANÉ TVARY RELIÉFU V POVODÍ STONÁVKY – VYUŽITÍ VE VÝUCE 

ZEMĚPISU 

Diplomová práce mapuje na základě vlastního terénního výzkumu vybrané 

tvary reliéfu v povodí Stonávky. U jednotlivých geomorfologických tvarů bude 

vypracována jejich komplexní geomorfologická charakteristika a současně 

bude brán mimořádný zřetel na využití ve výuce zeměpisu. Těžiště práce bude 

vlastní návrh začlenění vybraných tvarů reliéfu zájmového území do výuky 

zeměpisu. Vlastní práce bude obsahovat návrhy na práci v terénu, pracovní 

listy a jiné praktické didaktické aplikace získaných poznatků. 

2.2.13 Jakub Nešvera 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

FLUVIÁLNÍ TVARY RELIÉFU VYBRANÝCH TOKŮ V KŘIVOKLÁTSKÉ 

VRCHOVINĚ 

Tato práce by měla posloužit jako zdroj podnětů pro další bádání v oblasti, 

kde se systematickému geomorfologickému výzkumu zatím nikdo nevěnoval, 

nejen pro odborníky, ale i pro laické zájemce o danou problematiku. Měla by 

podat základní informace o tvarech a pochodech, které se zde objevují nebo 

odehrávají. A v neposlední řadě by měla poskytnout výčet literatury k dané 

tématice a území. Proto se dá ve své podstatě rozdělit na tři různě důležité 

části. První je rešerše literatury s tématikou fluviální geomorfologie 

a literatury vážící se k zájmovému území a jeho širšímu okolí, druhá část pak 

představuje stručné fyzicko-geografické zhodnocení sledované oblasti 
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a konečně poslední část je věnována přímo fluviálním tvarům reliéfu 

a pochodům v oblasti Klučné, Žloukavy a Habrového potoka. Tato poslední 

část významně čerpá z provedeného terénního výzkumu a měla by tak být 

zcela jedinečným pohledem autora na dané území. 

2.2.14 Naďa Novotná 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  

Přírodovědecká fakulta  

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

Praha, 2011 

FORMOVÁNÍ GLOBÁLNÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI: REAKCE 

NA PROBLÉMY GLOBALIZACE 

Diplomová práce zkoumá možnosti globální občanské společnosti zmírňovat 

negativní důsledky ekonomické globalizace. V obecné části je zvláštní 

pozornost věnována problémům plynoucím z nových strategií firem při 

výrobě v rozvojových zemích. Následně jsou představeny stávající 

mechanizmy regulace chování firem, které se jeví jako nedostačující. 

V posledních dekádách se vyvíjejí mechanizmy nové, na jejichž vzniku se 

významně podílí aktéři globální občanské společnosti. Proces formování 

globální občanské společnosti, její ambice a rizika jsou rovněž předmětem 

studia v obecné části práce. V teoretické rovině je diskutována role globální 

občanské společnosti a její možnosti ovlivňovat procesy globalizace 

v kontextu vybraných společenskovědních konceptů. Empirickou částí práce 

je kvalitativní analýza kampaně Byznys a lidská práva, kterou realizovali čeští 

aktéři globální občanské společnosti. Cílem kampaně je zabránit firmám 

v porušování lidských práv. V rámci studia kampaně je vedle hodnocení aktivit 

a cílů věnována pozornost vztahům, které těmito aktivitami vznikají v různých 

prostorových dimenzích. Závěry poukazují na potřebu vhodné spolupráce 

mezi odlišnými typy aktérů globální občanské společnosti. Zároveň je 

zdůrazňována nutnost dialogu globální občanské společnosti s vládními 

organizacemi a nejrůznějšími ekonomickými subjekty. Ke zmírnění 

negativních důsledků ekonomické globalizace by při tom výraznou měrou 
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mohlo přispět prohloubení určitých globalizačních procesů, například 

globalizace zákonů, či informačních toků. 

2.2.15 Libor Petráš 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

PROSTOROVÁ DIFERENCIACE STUDENTŮ UNIVERZITY PALACKÉHO 

V OLOMOUCI 

Práce hodnotí prostorové aspekty související se studujícími na Univerzitě 

Palackého v Olomouci se zvláštním zřetelem na studenty přírodovědných 

oborů. Těžištěm práce je prostorová analýza studentů fakulty UP v Olomouci. 

V případě Přírodovědecké fakulty UP bude tato diferenciace analyzována 

detailně na úrovni jednotlivých studijních programů (bakalářských 

a navazujících magisterských programů). Dílčím cílem je realizace vlastního 

sociologického šetření s cílem postihnout intenzitu vazeb studentů 

k Olomouci, jako městu, získanou během studia. Částečně se práce zabývá 

i charakteristikou vysokoškolského vzdělávacího systému, základní struktury 

vysokých škol v České republice s ohledem na význam pozice absolventů na 

trhu práce.  
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2.2.16 Jan Rája 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

ODRAZ VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ ČESKÝCH DĚJIN V CESTOVNÍM RUCHU 

Turismus vázaný na významné historické události není pouze drobným 

a opomíjeným segmentem cestovního ruchu, ačkoliv jeho projevy nejsou příliš 

silné. Sledovaná místa mají tendenci podléhat jisté „módnosti“ v rámci 

soudobého výkladu dějin. Lokality, které jsou plně spojené s národními 

dějinami, v současnosti nemohou prožívat velký rozmach, jelikož zájem 

o národní dějiny a národní cítění momentálně stagnuje. Přesto je v určitém 

směru stále velmi zřetelná myšlenka národní identity, která je se zlomovými 

okamžiky dějin pevně spojena.  Stejně tak je jisté, že se státy vytvořené na 

národnostních základech budou z dlouhodobého hlediska snažit udržovat 

svou identitu a ochraňovat všechny součásti, které tuto identitu tvoří. Již jen 

z toho důvodu by k citelnému ústupu ze současných pozic neměl sledovaný 

segment dospět. Přestože nelze ani zdaleka hodnotit takto vymezený cestovní 

ruch za masivní, lze sledovat jeho projevy jen s určitými drobnými problémy. 

Na položenou hlavní otázku, zda lze nalézt jednoznačné projevy přelomových 

událostí českých dějin v cestovním ruchu tedy lze odpovědět, že lze. 

Samozřejmě, že se však nejedná o odpověď na všechny sledované události, 

obecně vzato ale tato odpověď jistě platí. Méně jednoznačná by již byla 

odpověď na otázku, zda se jedná pouze o marginální segment cestovního 

ruchu. Ačkoliv se k této otázce práce několikrát vrací, nelze s jistotou říci, že se 

cestovní ruch vázaný na významné události z rámce marginálního segmentu 

zcela vymaňuje. Rozhodně se však nejedná o zcela zanedbatelnou část, naopak 

na základě řady sledovaných projevů cestovního ruchu lze usoudit, že nejde 

o nabídku zaměřenou na výhradně specifickou skupinu (např. milovníky 

historie), že přesahuje svou atraktivitou blízký regionální rámec a dokáže 

alespoň jako vedlejší cíl cesty přilákat turisty ze vzdálenějších míst. 

Limitujícími faktory rozvoje těchto atraktivit je především chybějící 

infrastruktura cestovního ruchu na místě a nedostatečná propagace. 

Vytyčenou hypotézu nelze na základě výsledků potvrdit, souhlasit lze pouze 
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s její první částí, ale nelze se plně ztotožnit s myšlenkou, že dopady zlomových 

historických událostí jsou na cestovní ruch zanedbatelné. 

2.2.17 Oldřich Sklenář 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

ANALÝZA HOSPODAŘENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ SE SÍDLEM V KRAJI 

VYSOČINA V ROCE 2008 

Diplomová práce byla napsána jako analýza hospodaření průmyslových 

podniků se sídlem v Kraji Vysočina zaměstnávajících za účetní rok 2008 

v průměru 20 a více pracovníků. Nejprve byla nashromážděna a zpracována 

základní ekonomická a finanční data z účetních závěrek a výročních zpráv 

jednotlivých průmyslových subjektů a vytvořena prvotní databáze, která byla 

pro další analýzu stěžejní. Z této databáze jsou následně tvořeny tabulky, grafy 

a mapy zachycující daný ekonomický ukazatel. V první části jde o rozbor 

s důrazem na odvětvovou strukturu průmyslu, v další o rozbor s důrazem 

kladeným na regionální disparity v Kraji Vysočina. Nashromážděné údaje jsou 

následně podrobeny komparaci s průměrnými hodnotami, které vykazují 

průmyslové subjekty v České republice. Cílem práce je poskytnout poměrně 

netradiční metodu a jiný pohled na hospodářskou situaci a kondici řešených 

podniků, ale především poskytnout hodnocení ekonomické úrovně regionů 

ve sledovaném území vedle již tradičních průzkumů, jakým je například 

analýza trhu práce a zaměstnanosti. Práce si dále klade za cíl představit Kraj 

Vysočina formou stručné socioekonomické charakteristiky území. 
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2.2.18 Milan Skoupý 

MASARYKOVA UNIVERZITA 

Přírodovědecká fakulta 

Geografický ústav 

Brno, 2011 

KRAJINNÝ RÁZ ÚDOLÍ ŘEKY LOUČKY A JEHO PROMĚNY 

Práce posuzuje údolí řeky Loučky, jako možnou lokalitu pro vyhlášení nového 

přírodního parku. Pro hodnocení využívá metodiky od autorského kolektivu 

Bukáček, Matějka a Laciny. Na jejich základě pak usuzuje, zda toto území 

dosahuje dostatečných kvalit pro vyhlášení tohoto statusu. Pro doplnění 

souvislostí pak přidává popis genia loci této lokality.  

2.2.19 Martina Svozilová 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

ANTROPOGENNÍ OVLIVNĚNÍ ODTOKOVÝCH POMĚRU NA ÚZEMÍ MĚSTA 

HRANICE 

Práce hodnotí změny odtokových poměru v zájmovém území města Hranice 

ve východní části Olomouckého kraje. Těžištěm práce bude podrobná 

inventarizace antropogenních ovlivnění v rámci terénního výzkumu a bude 

provedena základní typologie vybraných tvaru ovlivňující povrchový odtok. 

Velký důraz bude kladen na vodní toky a vodohospodářské úpravy v území 

s přihlédnutím na jejich celkový vývoj. Součástí práce bude zhodnocení 

návrhových protipovodňových opatření a v rámci případové studie bude 

zjištěná percepce obyvatel dotčeného území a budou navrženy varianty pro 

zlepšení odtokových poměru v dané lokalitě. Nedílnou součástí diplomové 

práce bude vytvoření souboru map, ve kterých bude realizována inventarizace 

antropogenních tvarů, a které budou následně kartograficky prezentovány. 
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2.2.20 Marie Tomšíčková 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

SLUŠOVICE PO DVACETI LETECH: SOCIÁLNĚ GEOGRAFICKÁ STUDIE 

O ZMĚNÁCH V OBCI V LETECH 1989 – 2009 

Diplomová práce je zaměřena na město Slušovice a jeho okolí, které bylo 

v druhé polovině dvacátého století značně ovlivněno činnosti Jednotného 

zemědělského družstva, jež se stalo pojmem v celém Československu. Práce 

postihuje jak vznik a fungováni samotného družstva, tak vývoj po roce 1989, 

který byl ve slušovickém družstvu zcela atypicky. Transformace a privatizace 

proběhly rychle, ale výsledkem byla složitá a nepřehledná situace. Šířila se 

spousta dezinformaci a pomluv, které nyní po dvaceti letech nemůžeme zcela 

adekvátně posoudit. V závěru je stručně popsána současná ekonomická 

základna oblasti. Hlavním cílem diplomové práce je postihnout společensko-

ekonomické změny v obci, která výrazně ovlivnila vývoj českého zemědělství. 

Jednotné zemědělské družstvo Slušovice vybudovalo během 40 let 

ve Slušovicích a okolí obrovsky potenciál, který je patrny do současnosti. 

2.2.21 Jan Zemek 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE – 

DĚKANÁT UHERSKÝ BROD 

Tématem práce bude vývoj římskokatolické církve na relativně malém území, 

ovšem s velkým význ amem vzhledem k počtu věřících. Diplomová práce si 

klade za cíl komplexní geografickou charakteristiku římskokatolické církve na 

území Děkanátu Uherský Brod. Cílem práce je také představit nejdůležitější 
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složky děkanátu (farnosti) a poukázat na oblasti působení římskokatolické 

církve. Práce by měla poukázat, jak se v děkanátu vyvíjí římskokatolická 

církev po roce 1989, zda věřící získává, ztrácí nebo si udržuje dlouhodobý 

konstantní trend. Také by měla zjistit, k jakým změnám dochází z hlediska 

organizační struktury děkanátu (počet farností, počet duchovních aj.). 

2.2.22 Veronika Zuskáčová 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra geografie 

Olomouc, 2011 

DOCHÁDZKA ZA SLUŽBAMI ZÁZEMÍ OLOMOUCA 

Diplomová práca rozoberá teoreticko-metodologické východiská 

regionalizácie a porovnáva priestorové súvislosti spádovosti jednotlivých 

typov služieb v zázemí mesta Olomouc. Práca pozostáva z piatich kapitol. Prvá 

kapitola sa zaoberá vývojom konceptu regiónu, klasifikáciou regiónov 

a základnými princípmi sociogeografickej regionalizácie. Druhá kapitola 

zachytáva podstatné atribúty služieb ako ekonomickej kategórie a ich úlohu 

v priestorovej organizácii spoločnosti. Venuje sa zároveň problematike voľby 

vhodném metodiky výberu obslužných stredísk. V tretej kapitole je 

rozoberané postavenie olomouckého regiónu v doterajších sociogeografických 

regionalizáciách a na ich základe je vymezené nami skúmané územie. Jadrom 

práce sú posledné dve kapitoly koncipované na základě výsledkov 

emiprického výskumu realizovaného vo všetkých obciach předmětného 

územia. Predkladajú obraz obslužnej regionálnej štruktúry územia. Na dvoch 

hierarchických úrovniach vymedzujú parciálne obslužné regióny v oblasti 

zdravotníctva, školstva, maloobchodu a služieb i kultúry a športu, 

porovnávajú ich územný rozsah a charakteristické prejavy a následne ich 

zlúčením vytvárajú komplexné obslužné regióny. Posledná kapitola sa 

zároveň zameriava na sociogeografickú charakteristiku vyčleněných 

komplexných regiónov a začleňuje ich do systému predošlých regionalizácií. 
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