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ÚVOD 

Sborník abstraktů studentských prací vznikl pro účely 8. ročníku celostátní soutěže 

o nejlepší vědeckou práci z oboru geografie a 2. ročníku soutěže o cenu Stanislava 

Řeháka. 

Celostátní soutěž o nejlepší vědeckou práci z oboru geografie byla vyhlášena pod 

záštitou České geografické společnosti, Sekce geografického vzdělávání. 

Soutěž o cenu Stanislava Řeháka je celostátní soutěž studentských vědeckých prací, 

která 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).  

V soutěži je kladen důraz na prostorový či geografický rozměr zkoumaného tématu, 

a to v jakémkoliv měřítku, kontextu či chápání prostorovosti. Odbornou komisí bude 

hodnocena inovativnost zpracování (nová témata, neotřelé metody, vlastní iniciativa 

studenta při uchopení a zpracování tématu), struktura práce, formální zpracování 

textu a úroveň ústní prezentace. 

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

diplomové a jim podobné práce (včetně odborných článků). 

V roce 2012 se do soutěže přihlásilo 30 soutěžních prací, z nich 15 v kategorii 

bakalářské práce a 15 v kategorii diplomové práce. Přihlášeni byli studenti 

geografických kateder většiny českých, moravských a slezských univerzit. 

Celostátní kolo soutěže bude probíhat dne 3. 9. 2012 na Geografickém ústavu 

Masarykovy univerzity v Brně v rámci Workshopu doktorandů a doktorandek 2012. Ve 

stejném termínu proběhne také vyhlášení vítězů a předání cen. 

Eva Svobodová, Petr Daněk 

Brno 2012 
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Následující část sborníku obsahuje abstrakta všech soutěžních prací. Jsou uvedena 

v původním jazyce práce (čeština, slovenština) a v anglickém jazyce. Letopočet 

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

1.1 Mariana Danielová 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky 

a kartografie, Praha 2012. Email: mari.dani@seznam.cz. Školitel: RNDr. Tomáš 

Hudeček, Ph.D. 

TURISTICKÉ MAPY PRO MLÁDEŽ, ANALÝZA A ZÁSADY TVORBY 

ABSTRAKT: Prvním cílem této práce je provést analýzu dostupných turistických map 

pro mládež. Druhým cílem je navrhnout znakový klíč a následně ho použít při tvorbě 

tří turistických map pro mladé cestovatele. Přílohou práce jsou makety map Prahy, 

Českých Budějovic a Českého Krumlova. Rešerše se v první části zabývá aktuálním 

stavem turistického ruchu v České republice a ve výše zmíněných městech, dále se 

zabývá problematikou mladých cestovatelů a turistickými mapami pro mládež. Druhá 

část rešerše je zaměřena na existující způsoby hodnocení mapových děl. 

Metodologická část popisuje postup a výsledky hodnocení vybraných map. 

Předposlední kapitola je věnovaná tvorbě znakového klíče a zásadám tvorby map. 

Kapitola diskuze se zabývá problematickými místy při tvorbě map a vhodného obsahu 

map. 

 

TOURIST MAPS FOR YOUNG PEOPLE, MAP ANALYSIS AND PRINCIPLES FOR 

MAKING MAPS 

ABSTRACT: The first aim of this thesis is to analyse the available maps for young 

people. The second aim is to design the map key and then use it to create three 

touristic maps for young travellers. The attachments of this thesis are maquettes of 

Prague, České Budějovice and Český Krumlov maps. The first part of the literature 

search concerns the current state of tourism in the Czech Republic and in the 

mentioned cities. Next it deals with the problems of young travellers and touristic 

maps for young people. The second part of the literature search is focused on the 

research methods for map assessment. The methodological part describes the 

procedure and results of the assessment of the chosen maps. The penultimate chapter 

is dedicated to the creation of map key and the principles for making maps. The 

discussion concerns the problematic places during making maps and choosing the 

appropriate content of the maps. 
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1.2 Michaela Dolejšová 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie 

a geoekologie, Praha 2012. Email: miskadolinka@gmail.com. Školitel: RNDr. Marek 

Křížek, Ph.D. 

EXOSKOPICKÉ CHARAKTERISTIKY FLUVIÁLNÍCH SEDIMENTŮ 

ABSTRAKT: Tato práce se zabývá mikroreliéfem křemenných zrn fluviálních 

sedimentů. V každém prostředí působí fyzicko-geografičtí činitelé, kteří podmiňují 

vznik určitých znaků na povrchu sedimentárních zrn, a proto je možné určit jak, 

sediment vznikal. Ve fluviálním prostředí lze takto odlišit i více stupňů vývoje 

v závislosti na energetickém potenciálu toku, resp. délce transportu. Pro srovnání 

s výzkumy, které byly na toto téma dosud provedeny, byly odebrány vzorky horních 

(Klínový potok), středních (Volyňka, Labe) a dolních toků řek (Vltava, Knovízský 

potok) a následně vyhodnoceny. 

 

EXOSCOPY FEATURES OF FLUVIAL SEDIMENTS 

ABSTRACT: This thesis studies surface microfeatures of fluvial quartz grains. The 

genesis of specific surface microfeatures is influenced by specific physical-geographic 

conditions prevailing in the environment. Fluvial environment gives a various sets of 

microfeatures according to kinetic energy of the stream. For the purposes of exoscopy 

grains of upper reaches (Klínový potok), middle parts of streams (Volyňka, Labe) and 

downstream (Vltava, Knovízský potok) were used and compared with results of other 

researchers. 



11 
 

1.3 Jiří Dujka 

MASARYKOVA UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno 2012. Email: 

jiri.dujka@post.cz. Školitel: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. 

VLIV ROZVOJE SÍTÍ HROMADNÉ DOPRAVY NA MĚSTO BRNO 

ABSTRAKT: Práce je zaměřena na zkoumání závislosti rozvoje města a rozvoje 

dopravní sítě v něm. Na příkladu města Brna je pomocí jednoduchých analýz 

testováno, zda závislost existuje, a pokud ano, její dopady, intenzitu a období působení. 

Je pracováno s časovým úsekem více než sto třicet let, přičemž hlavní část práce 

spočívá na rozvoji sítě pouličních drah. Okrajově jsou zmíněny i železniční a silniční 

doprava. 

 

CONSEQUENCES OF DEVELOPMENT OF PUBLIC TRANSPORT NETWORKS 

ABSTRACT: The work is focused on searching reliance between city development and 

development of city traffic. Using some basic analyses, on an example of Brno is tested 

reliance between those two sections, and whether it is, how strong, how intense is and 

in which time periods. Analyses deals with a time lap about one hundert and thirty 

years, whilst the core consists in streetcar network. Other traffic networks - railways 

and roads - are described marginally. 
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1.4 Martina Faměrová 

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická, Katedra geografie, Plzeň 2012. 

Email: martinafamerova@gmail.com. Školitel: Mgr. Monika Čechurová, Ph.D. 

VÝVOJ A SROVNÁNÍ URBANIZACE V AFRICE, SE ZAMĚŘENÍM NA VÝCHODNÍ 

A ZÁPADNÍ REGIONY 

ABSTRAKT: Tato bakalářská práce je zaměřena na urbanizaci v Africe. Studium tohoto 

jevu je zde postaveno především na práci s dostupnými daty. Orientovala jsem se na 

zhodnocení a porovnání urbanizace zejména v západní a východní Africe. Pro 

porovnání situace v těchto regionech jsem použila tři kritéria, a to míru urbanizace, 

procento městské populace žijící ve slumech a počet aglomerací s více jak jedním 

milionem obyvatel. Dalším krokem byla regresní a korelační analýza vztahu mezi 

vybranými socioekonomickými ukazateli a mírou urbanizace. Urbanizace bývá 

spojována s ekonomickým růstem a rozvojem země. Proto jsem hledala statistickou 

závislost mezi mírou urbanizace a HDP na jednoho obyvatele a HDI. Dále byl vybrán 

přirozený přírůstek obyvatel, procento ekonomicky aktivního obyvatelstva 

zaměstnaného v zemědělství a v průmyslu. 

 

CHANGES AND COMPARISON OF URBANIZATION IN AFRICA FOCUSED ON 

EASTERN AND WESTERN REGIONS 

ABSTRACT: This paper if focused on urbanization in Africa. It is mainly based 

on analyzing available data. I compared and appraised urbanization primarily 

on eastern and western regions. For comparison this situation in these regions I used 

three criteria. Urbanization rate, slum population as percentage of urban and number 

of agglomerations with more than one million inhabitants. 

In the next step I used regression and correlation analysis of the relationship between 

socio-economic indicators. Urbanization is used to be connected with economic growth 

and with development. It is why I firstly analyzed the relationship between 

urbanization rate and GDP per capita and HDI. Then there were chosen natural 

population increase, percentage of the economically active population employed 

in agriculture and industry. 
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1.5 Eva Krásenská 

MASARYKOVA UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno 2011. Email: 

324389@mail.muni.cz. Školitel: RNDr. Martin Culek, Ph.D. 

VYUŽITÍ CHOROTYPŮ V BIOGEOGRAFICKÉM ČLENĚNÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA 

PŘÍKLADU HNÍZDNÍCH PTÁKŮ 

ABSTRAKT: Předkládaná práce pojednává o chorotypech – skupinách druhů 

s podobným rozšířením - dravců (Accipitriformes) a sov (Strigiformes) hnízdících v ČR. 

Pro data popisující přítomnost či nepřítomnost 24 druhů v kvadrátech na území ČR 

o velikosti 10' délky a 6' šířky vyznačených geografickými souřadnicemi byl použit 

Baroni-Urbaniho & Buserův index podobnosti a následně klasifikační metoda UPGMA. 

Tak byly získány 4 chorotypy. Areál chorotypu 1 pokrývá celou ČR, areál chorotypu 

2 má těžiště ve východní části republiky, areál chorotypu 3 zasahuje především vyšší 

polohy a chorotyp 4 je tvořen druhy, které mají v ČR západní hranici areálu. 

 

USE OF CHOROTYPES IN BIOGEOGRAPHICAL DIVISION OF THE CZECH REPUBLIC 

IN THE CASE OF NESTING BIRDS DISTRIBUTION 

ABSTRACT: The aim of this bachelor thesis is to identify chorotypes (= the assemblages 

of species with similar geographical distribution) of 24 species of Accipitriformes and 

Strigiformes nesting in Czech Republic. Baroni-Urbani & Buser’s similarity index was 

applied to the presence/absence data on grid of 10' longitude and 6' latitude delimited 

with geographical coordinates. 4 chorotypes was identified by using classification 

method UPGMA. Chorotype 1 has full-area distribution in Czech Republic, distribution 

of chorotype 2 is based eastward, chorotype 3 includes species nesting at higher 

altitudes and chorotype 4 includes species with western border of their distribution 

in Czech Republic.  
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1.6 Hana Pálková et al. 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie 

a regionálního rozvoje, Ostrava 2012. Email: P11049@student.osu.cz. Školitel: RNDr. Petr 

Rumpel, Ph.D. 

SHRINKAGE MĚSTA KARVINÁ 

ABSTRAKT: Tato práce se zabývá procesem „urban shrinkage“ neboli smršťováním 

měst. Cílem je popsat a analyzovat intenzitu procesu smršťování města na Karviné. 

Metodologicky naše práce vychází z výzkumného projektu „Governance of Shrinkage 

within European Context“, který byl realizován Katedře sociální geografie 

a regionálního rozvoje, Přírodovědecké fakulty, Ostravské univerzity v Ostravě. Práce 

stručně definuje koncept „shrinkage“, a následně analyzuje proces smršťování Karviné, 

a to v jednotlivých tematických či problémových oblastech. Byla použita metoda 

kompilace odborných textů, metoda analýzy a interpretace statistických dat, práce 

s dokumenty, rozhovor s představitelem města Karviná a terénní pozorování. 

Výsledkem výzkumu je zjištění, zda toto město či jeho jednotlivé části prochází 

procesem smršťování. 

 

URBAN SHRINKAGE IN THE TOWN OF KARVINÁ 

ABSTRACT: This essay examines the process of "urban shrinkage". The aim is 

to describe and analyze intensity of the process of “urban shrinkage” on the Karviná. 

The methodology is based on the research project "Urban shrinkage in Ostrava", which 

was prepared at the Department of Social Geography and Regional Development, 

Faculty of Science, University of Ostrava. The work includes a brief clarification of the 

concept of "shrinkage", subsequently was analyzed process of urban shrinkage and 

then analyzes the process of shrinkage in Karviná and in individual thematic or 

problem areas. We had used the method of quantitative analysis, the method 

of compilation of professional literary texts, and worked with available documents, 

interview with representative of Karviná and terrain research. The result of the 

research is finding that the city or its individual areas are being in the process 

of shrinkage. 
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1.7 Jan Ferdinand Polášek 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie 

a geoekologie, Praha 2012. Email: ferda.polasek@brouzdej.net. Školitel: RNDr. Marek 

Kašpar, Ph.D. 

MÍRY EXTREMITY V METEOROLOGII 

ABSTRAKT: Práce se zabývá metodami kvantifikace extremity meteorologických prvků 

a povětrnostních událostí. První část je věnována vyjádření extremity prvků pomocí 

zobecněného rozdělení extrémních hodnot (GEV) a představuje různé metody výpočtu 

parametrů rozdělení. Druhá část je věnována extremitě větrných bouří, horkých vln, 

sucha a silných srážek. Třetí část obsahuje aplikaci metody založené na pořadí a GEV 

rozdělení. Je hodnocena extremita a abnormalita vysokých průměrných denních teplot 

na stanici Milešovka a v reanalýzách ERA-40 a NCEP/NCAR v bodě reprezentujícím ČR. 

Ukazuje se, že dny s kladnou abnormalitou teploty se vyskytují častěji v teplé polovině 

roku. Metoda založená na pořadí ve většině případů podhodnocuje dobu opakování 

teplotních extrémů ve srovnání s metodou založenou na GEV rozdělení. Metoda 

založená na GEV rozdělení je citlivá na rozdílná vstupní data. Návrhové hodnoty pro 

stanici Milešovka rostou s periodou opakování rychleji než v případě reanalýz. 

 

MEASURES OF EXTREMITY IN METEOROLOGY 

ABSTRACT: This work deals with the methods of extremity quantification of 

meteorological variables and weather events. The first part is dedicated to the 

expression of variables by generalized extreme value distribution (GEV) and presents 

various computation methods of distribution parameters. The second part is dedicated 

to the extremity of wind storms, heat waves, droughts and heavy precipitation. The 

third part contains the application of the method based on the order of values and GEV 

distribution. We evaluate the extremity and abnormality of high daily mean 

temperatures at the station Milešovka and in the reanalysis ERA-40 and NCEP/NCAR 

for the grid point representing the Czech Republic. It is shown that the days with 

positive abnormality of temperature occur more frequently in the warm half-year. The 

method based on the order of values underestimates the return period of temperature 

extremes in most cases in comparison with the method based on the GEV distribution. 

The method based on the GEV distribution is sensitive to various input data. The 

design values for the station Milešovka increase with the return period more rapidly 

than reanalysis design values. 
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1.8 Ondřej Procházka 

MASARYKOVA UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno 2012. Email: 

ondraprochazka@mail.muni.cz. Školitel: RNDr. Petr Daněk, Ph.D. 

INDEX LIDSKÉHO ROZVOJE A JEHO VYUŽITÍ JAKO INDIKÁTORU MEZINÁRODNÍCH 

ROZDÍLŮ V KVALITĚ ŽIVOTA 

ABSTRAKT: Tato bakalářská práce se věnuje ukazatelům publikovaným ve Zprávách 

o lidském rozvoji se zaměřením na nejpoužívanější indikátor Rozvojového programu 

OSN, index lidského rozvoje. První část práce představuje metodiku konstrukce 

ukazatelů lidského rozvoje. Druhá část kriticky zhodnocuje vypovídací schopnost 

indexu lidského rozvoje pro hodnocení mezistátních rozdílů v kvalitě života a jejich 

změn v čase. 

 

HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION AS AN 

INDICATOR OF INTERNATIONAL DIFFERENCES IN QUALITY OF LIFE 

ABSTRACT: This Bachelor´s thesis deals with the indicators, which are published in the 

Human Development Reports. The increase attention is focused on the Human 

Development Index. In the first part of the thesis is described the methodology of 

construction of human development indicators. The following part critically discuss 

the explanatory ability of Human Development Index for the assessment of 

international differences in quality of life and their changes over time. 
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1.9 Marek Putala 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie 

a regionálního rozvoje, Ostrava 2012. Email: marek.putala@gmail.com. Školitel: 

Mgr. Ondřej Slach. 

ANALÝZA INTEGROVANÝCH PLÁNŮ ROZVOJE MĚST (IPRM) V REGIONU 

SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA: PŘÍPADOVÁ STUDIE MĚSTA OLOMOUCE 

ABSTRAKT: Cílem této bakalářské práce je analýza integrovaných plánů rozvoje měst 

v regionu soudržnosti Střední Morava, a to na příkladu města Olomouce. Analýza je 

prováděna z pohledu politického cyklu a governance. V teoretické části práce je 

rozebrána problematika governance, spolu s typologizací, politický cyklus, urbánní 

politika, a to jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni České republiky a základní 

metodika integrovaných plánů. Empirická část se zaměřuje na samotnou analýzu IPRM 

města Olomouce. Analyzovány jsou integrované plány financované z Regionálního 

operačního programu Střední Morava. V Olomouci jsou tyto integrované plány dva, 

jeden zónový a jeden tematický. Použitý cyklus při této analýze je sestaven z 5 fází: 

stanovení problematiky, formulace politiky, tvorba rozhodnutí, implementace 

a evaluace. U každé fáze jsou popsaní aktéři a jejich vztah k integrovaným plánům. 

U zhodnocení governance je použita typologie uvedená v teoretické části. V této části je 

rovněž kapitola věnující se zhodnocení IPRM Olomouce ve vztahu k cílům urbánní 

politiky stanovených orgány EU. Na závěr je v práci uvedena komparace s IPRM města 

Ostravy. 

 

ANALYSIS OF INTEGRATED URBAN DEVELOPMENT PLANS (IPRM) IN THE 

CENTRAL MORAVIA COHESION REGION: CASE STUDY OF OLOMOUC CITY 

ABSTRACT: The aim of this bachelor thesis is analysis of integrated urban development 

plans in the Central Moravia Cohesion Region on the example of Olomouc city. Analysis 

focused on policy cycle and governance of integrated plans. In theoretical part are 

described concepts of governance, policy cycle, urban policy of European Union and 

Czech Republic and basic methodology of IPRM. Empirical part contains analysis of 

Olomouc IPRM. Analysis focused on integrated plans which are funded from Regional 

Operational Programme of the Central Moravia Cohesion Region. In Olomouc are two 

IPRM funded from ROP, zone IPRM and also thematic IPRM. Policy cycle used in the 

analysis consist of 5 phases: agenda setting, policy formulation, decision making, 

implementation and evaluation. In evaluation of IPRM governance is used typology, 

which is described in theoretical part. In this part is also chapter with evaluation of 

Olomouc IPRM to the objectives of the urban policy. Last chapter of thesis contain 

comparison with Ostrava IPRM. 
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1.10 Michal Šafránek 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie 

a regionálního rozvoje, Praha 2012. Email: michalsafranek@centrum.cz. Školitel: RNDr. 

Miroslav Marada, Ph.D. 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VOLBU DRUHU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU V PŘEPRAVĚ 

OSOB 

ABSTRAKT: Práce zkoumá faktory ovlivňující volbu druhu dopravního prostředku 

v přepravě osob. Nejdříve analyzuje teoretické přístupy zkoumající tuto problematiku, 

následuje stěžejní část, kde autor diskutuje s literaturou jednotlivé faktory jako je 

fyzické prostředí, obsluha území veřejnou dopravou, socio-demografické aspekty 

i faktory environmentální, ekonomické a psychologické, které mají zásadní vliv na 

dopravní chování obyvatelstva. Následující empirická část je pilotní studií faktorů 

volby dopravního prostředku na příkladu obce Kluky u Mladé Boleslavi. Zde autor 

potvrzuje vliv faktorů zkoumaných v předešlé části práce, kterými jsou sídelní 

struktura, vlastnictví auta, kvalita dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, rodinný 

stav, ale i individuální preference a vliv celospolečenských norem. 

 

FACTORS AFFECTING MODAL CHOICE IN PASSENGER TRANSPORT 

ABSTRACT: The thesis examines factors affecting modal choice in passenger transport. 

Firstly, it analyzes theoretical approaches to this research topic. Then comes the main 

part of the thesis, where the author discusses with the literature particular factors such 

as the physical environment public transport services in the area, socio-demographic 

aspects and environmental, economic and psychological factors, which fundamentally 

influence the transport behavior of the population. Then follows an empirical part 

which is a pilot experimental study of factors affecting modal choice on the example of 

the municipality of Kluky near Mladá Boleslav (CZE). The author confirms the impact 

of the previously discussed factors, which are: residential structure, car ownership, 

quality and availability of public transport service, family situation but also individual 

preferences and influence of what is generally regarded as a norm. 
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1.11 Miroslav Šifta 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie 

a regionálního rozvoje, Praha 2012. Email: mira.sifta@seznam.cz. Školitel: RNDr. Pavel 

Chromý, Ph.D. 

HODNOCENÍ POTENCIÁLU PRO FORMOVÁNÍ REGIONÁLNÍ IDENTITY 

FRÝDLANTSKA 

ABSTRAKT: Předkládaná práce se zabývá tématem regionální identity na Frýdlantsku. 

Hlavním cílem je zhodnocení potenciálu pro její formování ve smyslu teorie 

institucionalizace regionu finského geografa A. Paasiho (1986). Práce diskutuje 

podmínky vytváření tvaru regionu, sleduje současný hraniční i symbolický tvar 

regionu, polarizaci prostoru (perifernost regionu), hodnotí míru institucionalizace 

regionu a současný potenciál formování regionální identity v zájmovém území. Práce je 

rozdělena do čtyř kapitol. První část podává přehled o obecných východiscích studia 

územních identit, se zaměřením na dále sledované jevy (identita, regionální identita, 

potenciál regionální identity). Ve druhé kapitole je vymezen zájmový region 

a provedena situační analýza Frýdlantska se zaměřením na demografické 

a hospodářské ukazatele, resp. zhodnocení podmínek pro formování regionální 

identity. Další kapitola je věnována potenciálu pro formování regionální identity 

s přihlédnutím k jednotlivým fázím procesu institucionalizace regionu. Podle nich je 

rozdělena do podkapitol věnovaných prostorovému tvaru regionu (hranicím, 

přírodnímu a krajinnému potenciálu), symbolickému tvaru (jména, znaky a symboly, 

historický odkaz) a regionálním organizacím a institucím. Poslední kapitola analyzuje 

výsledky anketárního šetření zaměřeného na zjištění stupně a variability regionálního 

vědomí obyvatel. V závěru práce jsou syntetizovány výsledky hodnocení, provedeno 

posouzení výchozích předpokladů a nastíněny cesty dalšího možného rozvoje 

regionální identity Frýdlantska. Práce se opírá o rešerši odborné literatury vztahující 

se k tématu regionální identity, o studium regionální odborné literatury a oficiálních 

dokumentů regionálních institucí, vychází též ze statistických dat a z analýzy ankety, 

adresované gymnaziálním studentům a pedagogům žijícím v zájmovém území. 

 
ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR FORMING REGIONAL IDENTITY OF THE 

FRÝDLANT MICRO-REGION 

ABSTRACT: The thesis deals with the regional identity of the Frýdlant micro-region. 

The main objective is to analyze a potential for forming of the identity according to the 

theory of institutionalization of region by Finnish geographer A. Paasi (1986). The 

thesis discusses conditions for creation of the shape of the region, observes current 

borders and the symbolic shape of the region and its polarization (peripherality), 
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assesses a degree of institutionalization of the region and the current potential for 

forming of the regional identity in the area of interest. The thesis is divided into four 

chapters. The first part provides an overview of general background of studies of 

territorial identities, focusing on the observed phenomena (the identity, the regional 

identity, the potential of regional identity). In the second chapter the territory of 

interest is defined and the situational analysis of the Frýdlant micro-region is provided 

with a focus on demographic and economic indicators, respectively on the assessment 

of conditions for formation of the regional identity. The third chapter deals with the 

potential for formation of the regional identity with regard to various stages of the 

process of institutionalization of the region. This chapter is divided into subsections 

according to these stages. The first subsection is dedicated to the spatial shape of the 

region (boundaries, natural and landscape potential). The second one deals with the 

symbolic shape of the region (names, signs and symbols, historical references), while 

the third subsection characterizes regional organizations and institutions. The last 

chapter analyzes results of the inquiry research aimed at determining a degree and 

variability of regional consciousness of the local population. The conclusion of the 

thesis synthesizes results of assessment of the potential for formation of the regional 

identity of the Frýdlant micro-region. The assessment of underlying presumptions is 

accomplished and possible ways of further development of the regional identity in the 

Frýdlant micro-region are outlined. The thesis is based on research of literature 

related to the topic of regional identity, study of regional literature and official 

documents of regional institutions. The thesis is also based on statistical data and 

analysis of the inquiry research addressed to students and teachers living in the area of 

interest. 
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1.12 David Šmerda 

MASARYKOVA UNIVERZITA, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, Brno 2012. Email: 

215961@mail.muni.cz. Školitel: Mgr. Kateřina Mrázková. 

GPS JAKO NOVÁ TECHNOLOGIE VE VÝUCE ZEMĚPISU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

ABSTRAKT: Bakalářská práce bude pojednávat o polohovém družicovém systému 

Global Positioning System (GPS). Práce bude zaměřena teoreticky i prakticky. 

Teoretická část bakalářské práce se bude zabývat tím, co GPS je, jak funguje, jakou má 

historii, tedy kde a kdy vzniknul a k jakým účelům. Část teoreticky zaměřeného oddílu 

práce bude věnována také hře Geocaching. Hlavní náplní bakalářské práce bude její 

praktická část, která bude hodnotit a porovnávat vybrané typy turistických 

navigačních přístrojů Garmin a jejich alternativu ve formě aplikace na mobilním 

telefonu. Porovnávání přístrojů bude úzce spjato s možnostmi využití těchto přístrojů 

ve výuce zeměpisu na základní škole a výsledkem bude pro tyto účely výběr 

nejvhodnějšího typu z testovaných přístrojů. 

 

GPS AS A NEW TECHNOLOGY FOR GEOGRAPHY TEACHING 

ABSTRACT: The bachelor thesis will deal with The Global Positioning System (GPS). It 

will have two parts: theoretical and practical. The theoretical part will be about what 

exactly GPS is, how does it work and what is its history – where was GPS developed 

and why. In the theoretical part, there will be also chapter about a game called 

Geocaching. The main section of this bachelor thesis will be the practical part, which 

will compare and judge selected types of tourist GPS receivers Garmin and their 

alternative as a mobile phone application. Comparing of these receivers will be closely 

connected to the option of their use in Geography on a primary school. The choice of 

the most appropriate device will be the conclusion of this bachelor thesis. 
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1.13 Michaela Švecová 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, Olomouc 

2012. Email: Michaela.Svecova.Hranice@seznam.cz. Školitel: Mgr. Miloslav Šerý. 

HISTORICKOGEOGRAFICKÁ ANALÝZA OLOMOUCKÉ MÍSTNÍ ČÁSTI CHVÁLKOVICE 

ABSTRAKT: Tato bakalářská práce je zaměřena především na evaluaci změn krajiny 

katastru Chválkovic, místní části Olomouce, během období posledních cca 200 let, a to 

hlavně komparací vytvořených mapových vrstev za využití dostupných dobových 

mapových podkladů a studiem relevantní literatury a archiválií. Práce se pokouší 

o zachycení proměny tohoto území ze zemědělské oblasti v průmyslovo-zemědělskou 

oblast, což bylo způsobeno především vytvořením průmyslové zóny v jižní části 

katastru. Sleduje však i další významné změny, jejichž pravděpodobné příčiny 

objasňuje. 

 

HISTORICAL GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF OLOMOUC LOCAL PART 

CHVÁLKOVICE 

ABSTRACT: This bachelor thesis primarily focused on an evaluation of the changes in 

the cadastre Chválkovice (local part of the city of Olomouc) during last ca. 200 years. 

This is done mainly by a comparison of map layers created by using an accessible map 

background of selected periods and by studying relevant literature and archive files. 

The thesis tries to describe the change of the examined area from an agricultural 

region to an industrial-agricultural region, which was caused mainly by the placement 

of the industrial estate in the south part of the cadastre. It also describes other 

significant changes and their probable causes. 
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1.14 Marek Tögel 

MASARYKOVA UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno 2012. Email: 

togel.marek@gmail.com. Školitel: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. 

SPÁDOVÉ OBLASTI VELKÝCH NÁKUPNÍCH CENTER BRNĚNSKÉ AGLOMERACE 

ABSTRAKT: Předložená práce se zabývá vymezováním spádových oblastí velkým 

nákupním centrům v prostoru města Brna. V teoretické části jsou představeny základní 

způsoby zjišťování nákupního spádu s důrazem na metody prostorových interakčních 

modelů. Analytická část prezentuje návrh gravitačního modelu a rozebírá podrobně 

stanovení atraktivity center, poptávky v zázemí a dopravní dostupnosti. Závěrem jsou 

diskutovány problémy navrženého modelu a vysloveny možnosti využití v plánovací 

praxi. 

 

CATCHMENT AREAS OF LARGE SHOPPING MALLS IN BRNO CITY. 

ABSTRACT: This thesis deals with determination of catchment areas of large shopping 

malls in the city of Brno. Main estimation methods of demand flows with emphasis to 

spatial interaction models are presented in theoretical part of thesis. After that gravity 

model is proposed and definition of measure of the attractiveness of centre, measure of 

demand in area and measure of accessibility between them are closely analysed. In 

final part of thesis problems of proposed model are discussed and possibilities to 

utilize model in planning practice are expressed. 
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1.15 Ondřej Zukal 

MASARYKOVA UNIVERZITA, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, Brno 2011. Email: 

322433@mail.muni.cz. Školitel: doc. PeadDr. Eduard Hofmann, CSc. 

ROZVOJ KARTOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ POMOCÍ MAP NA 

ORIENTAČNÍ BĚH 

ABSTRAKT: Hlavním tématem této práce je využití map na orientační běh v hodinách 

zeměpisu. Přesněji řečeno možnost jejich použití jako jednoho z názorných 

vyučovacích prostředků při teoretické i praktické výuce kartografie a rozvoji 

kartografických znalostí a dovedností žáků na 2. stupni základní školy. Práce je složena 

z teoretické časti, která čtenářům poskytuje základní informace k tématu, a tvůrčí časti, 

která obsahuje vlastní tvorbu – sadu výukových kartiček a několik metodických listů 

zabývajících se praktickým využitím map na orientační běh při výuce kartografie. 

 

DEVELOPMENT OF CARTOGRAPHIC KNOWLEDGE AND SKILLS USING 

ORIENTEERING MAPS 

ABSTRACT: Main topic of this thesis is an application of orienteering maps to 

geography classes. Precisely, the possibility of their use as one of the demonstrative 

educational tools in theoretical and practical teaching of cartography knowledge and 

skills for secondary school students. The thesis is composed of a theoretical part, which 

provides readers with basic knowledge about the topic, and a creative part, which 

contains the author's own creative work – a set of learning cards and methodical 

sheets for practical use of orienteering maps in cartography. 



25 
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2.1 Ján Babej 

MASARYKOVA UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno 2012. Email: 

269535@mail.muni.cz. Školitel: Mgr. Zdeněk Máčka, Ph.D. 

BIOGEOMORFOLOGICKÉ MAPOVÁNÍ SAMOVOLNĚ RENATURALIZOVANÉHO 

ÚSEKU SPOJENÉ BEČVY U HUSTOPEČÍ NAD BEČVOU 

ABSTRAKT: V tejto diplomovej práci sa venujem zmenám geobiodiverzity na rieke 

Bečve v blízkosti obce Hustopeče nad Bečvou. V Českej republike sa z hľadiska 

dynamiky, množstva premiestnených sedimentov a rýchlosti zmien v koryte jedná 

o jedinečný vodný tok. To dokázali aj povodne z roku 1997 a 2010, ktoré výrazne 

pozmenili regulované koryto, čo umožnilo vývoj prírode blízkeho koryta so štrkovými 

lavicami, povodňovými korytami a brehovými nátržami. Obrovskou výhodou je 

z hľadiska výskumu snaha ponechať renaturalizované územie prirodzenému vývoju. 

Prvá časť práce vychádza z prác rôznych autorov zaoberajúcich sa riečnou krajinou, 

predovšetkým štrkonosnými a divočiacimi vodnými tokmi, charakterom podobným 

rieke Bečve a skúmanému územiu na nej. Z tohto pohľadu prevažujú predovšetkým 

zahraničné prípadové štúdie. Doterajší výskum na Bečve je zhrnutý v samostatnej 

kapitole. 

Druhá časť je zameraná na vlastný výskum, ktorý spočíva v geodetickom mapovaní, 

rozboroch sedimentov, výskyte a rozložení rastlinných druhov. Syntetizuje poznatky 

z vlastných meraní a rôznych štúdii a snaží sa vysvetliť existujúce vzťahy a väzby 

medzi abiotickým a biotickým prostredím. 

 

BIOGEOMORPHOLOGYCAL MAPPING OF NATURALLY RECOVERED REACH OF THE 

BEČVA RIVER IN THE VICINITY OF HUSTOPEČE NAD BEČVOU 

ABSTRACT: This diploma thesis concerns changes in the biodiversity in the river Bečva 

in the vicinity of Hustopeče nad Bečvou village. From the perspective of dynamics, 

amount of transported sediment and speed of changes in the channel, Bečva 

represents an unique river in the Czech Republic. This has been proven by the floods in 

1997 and 2010, which have both significantly transformed artifically regulated 

channel, enabling development of nature-like channel involving gravel bars, flood 

channels and erosion banks. Huge advantage from aspect of research is an endeavour 

to leave the renaturalised land to the natural development. 

The first part of the thesis is based on the papers by various authors regarding the 

river landscape, predominantly of gravel-bearing and braiding form, which are similar 

in character to Bečva and the investigated area close to it. From this perspective, 
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foreign case studies dominate. A separate chapter is devoted to the research done on 

Bečva until present. 

The second part is dedicated to the research itself, which consists of a geodetici 

mapping, sediment analysis, occurrence and composition of the plant species. It also 

synthetizes knowledge from own measurements and different studies and tries to 

explain the existing relationships and links between the biotic and abiotic 

environment. 
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2.2 Antonín Bačo 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky 

a kartografie, Praha 2012. Email: baco@natur.cuni.cz. Školitel: RNDr. Jan Daniel Bláha. 

OBECNÝ POSTUP TVORBY GEOINFORMAČNÍHO SYSTÉMU FAKULTY: 

INTERAKTIVNÍ PLÁN BUDOV PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UK 

ABSTRAKT: Hlavním cílem práce je stanovení obecného postupu tvorby 

geoinformačního systému fakulty na příkladu interaktivního plánu vybraných budov 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výsledkem teoretické části 

projektu je návrh rámcové metodiky složené ze stadia koncepce, konstrukce, 

implementace a provozu. Tyto etapy jsou dále popsány detailněji a doplněny o důležité 

otázky, které by měl v konkrétní fázi projektant systému řešit. Následuje praktická 

část, v níž jsou zjištěné skutečnosti ověřeny při tvorbě geoinformačního systému 

fakulty realizovaného pomocí interaktivních plánů. Postupně vznikla zkušební verze 

aplikace, která byla dotazníkovým šetřením testována studenty a zaměstnanci fakulty. 

Na základě požadavků uživatelů byla vytvořena finální verze interaktivního plánu, jež 

by poté mohla být uvedena do běžného provozu. Vedlejší cíl práce spočívá v naznačení 

možnosti využití 3D modelování při tvorbě interaktivních plánů a srovnaní tohoto 

přístupu s tradičním dvourozměrným. Výstupem této části je 3D model budovy 

děkanátu Přírodovědecké fakulty UK umístěný k prohlížení na webu. 

 

GENERAL METHODOLOGY FOR CREATION OF GEOINFORMATIC SYSTEM OF 

FACULTY: INTERACTIVE PLAN OF BUILDINGS OF FACULTY OF SCIENCE AT 

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 

ABSTRACT: The main aim of this thesis is to establish the general methodology for 

creation of geoinformatic system of the faculty, using the example of an interactive 

plan of selected buildings of the Faculty of Science, Charles University in Prague. The 

result of the theoretical part of this project is the proposal of the framework 

methodology consisting of conception, construction, implementation and operation 

stages. These stages are then described in further detail and supplemented with 

important questions that should be solved by a designer in particular phase of the 

project. The theoretical part is followed by the practical part in which the discovered 

facts are verified during the creation of geoinformatic system of faculty realized using 

interactive plans. Gradually, a test version of the application was formed and then 

tested by questionnaire survey by students and employees of the faculty. Based on 

user’s requirements final version of the interactive plan has been created so that it 

could be later put into common operation. The secondary aim of this work is the 

indication of the possibility of using 3D modeling in the creation of interactive plans 
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and comparison of this procedure with the traditional two-dimensional one. The 

output of this section is a 3D model of the building of Dean's Office of The Faculty of 

Science UK, available on the web. 
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rada.ba@mail.muni.cz. Školitel: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ METOD PROSTOROVÉ ANALÝZY PRO ZPRACOVÁNÍ 

ZDRAVOTNÍCH DAT 

ABSTRAKT: Předkládaná práce se zabývá problematikou spolupráce kartografie 

a epidemiologie, především v otázce šíření nádorových onemocnění. Pozornost je 

věnována možnostem využití vícerozměrných statistických analýz (PCA) 

v epidemiologických prognózách. Zaměřuje se na specifickou skupinu vícečetných 

zhoubných novotvarů, a to bilaterální karcinom prsu žen v letech 1976-2005, podle 

databáze NOR (ÚZIS). Rešeršní část práce je věnována již dosaženým výsledkům 

zdravotní kartografie, na kterou navazuje kapitola porovnávající vybrané interaktivní 

nástroje umožňující korelaci dat. Pro potřeby kvantifikace jejich kvality byla navržena 

metoda jejich hodnocení. Praktickými výstupy jsou příklady možné kartografické 

reprezentace vícerozměrných dat a dat redukovaných pomocí analýzy hlavních 

komponent. 

 

POSSIBILITIES OF SPATIAL ANALYSIS METHODS FOR HEALTH DATA HANDLING 

ABSTRACT: The submitted thesis deals with the cooperation of cartography and 

epidemiology, particularly in question of the cancer dissemination. Attention is 

devoted to the use of multivariate statistical analysis (PCA) in epidemiological 

forecasts. It focuses on a specific group of multiple malignancies and bilateral breast 

cancer of women 1976- 2005, according to the database NOR (ÚZIS). Retrieval of the 

thesis describes the results obtained by medical cartography, followed by the chapter 

with comparing the selected interactive tools allowing correlation of data. For purpose 

of quantifying the quality, the assessment method was proposed. The examples of 

possible cartographic representation, multidimensional data and information reduced 

by using the principal component analysis are the practical outcomes of the thesis. 
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2.4 Petra Ciprová 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie 

a regionálního rozvoje, Praha 2012. Email: petraciprova@seznam.cz. Školitel: 

doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 

KULTURA, KREATIVITA A ROZVOJ MĚSTA: KRITICKÉ ZHODNOCENÍ REALIZACE 

PROJEKTU PLZEŇ – EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015 

ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá vztahem mezi kulturou, kreativitou a rozvojem 

měst se speciálním zaměřením na projekt Evropské hlavní město kultury (EHMK) 

a jeho realizaci v Plzni. Práce hodnotí potenciál a úskalí této iniciativy na příkladu 

Plzně, která získala prestižní titul EHMK pro rok 2015. Práce diskutuje stav projektu 

a situaci ve městě během přípravné fáze a hledá a diskutuje kromě kladných 

a záporných aspektů kandidatury i možné hlubší příčiny současných problémů, kvůli 

kterým je situace v Plzni velmi závažná a další vývoj značně nejistý. Mezi nejpalčivější 

problémy, ke kterým dochází i v jiných post-socialistických zemích, lze považovat 

nedostatečné pochopení projektu, nedostatek politické podpory, snahy o politizaci 

a komercializaci projektu, lokální zahleděnost či nedostatečné finanční zajištění. 

Ukazuje se, že pro tyto země je velmi obtížné zrealizovat projekt na „evropské úrovni“, 

a proto práce nabízí i některá doporučení, která by mohla vést k úspěšnější realizaci 

projektu. 

 

CULTURE, CREATIVITY AND URBAN DEVELOPMENT: CRITICAL EVALUATION OF 

PROJECT PILSEN – EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2015 

ABSTRACT: This diploma thesis deals with the relationship between culture, creativity 

and urban development with a special focus on the project of European Capital of 

Culture (ECoC) and its implementation in Pilsen. This study evaluates the positive 

effects and potential obstacles of this initiative, particularly in the case of Pilsen which 

has been awarded this prestigious title for 2015. This study discusses the state of the 

project and the situation in the city during the preparation period. It not only discusses 

the positive and negative aspects of candidacy, but it also attempts to capture some 

deep-rooted reasons that have led to current issues. The situation in Pilsen is becoming 

very problematic and further progress seems uncertain. The most burning issues in 

Pilsen that occur in other post-socialist cities as well, are lack of understanding, lack of 

political support, politicizing efforts, commercialization, parochialism and insufficient 

financial resources. Implementation of this project on a “European level“, within these 

countries appears difficult. This thesis, therefore, proposes some recommendations 

that may conduce to a more successful realization of the project. 
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2.5 Ladislav Faigl 

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta, Katedra 

geografie, Ústí nad Labem 2012. Email: faigl.ladislav@seznam.cz. Školitel: RNDr. Jiří 

Martínek. 

VÝVOJ ŽIDOVSKÉ POPULACE A ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY VE VYBRANÝCH OKRESECH 

PŘEDVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA 

ABSTRAKT: Diplomová práce „Vývoj židovské populace a židovské památky ve 

vybraných okresech předválečného Československa“ se zaměřuje na období jednoho 

z největších rozmachů židovské menšiny, která sehrála významnou roli v tehdejší 

společnosti, dalece přesahující její faktický počet. Židovskou populaci zkoumá na 

základě dat ze sčítání lidu a jejím cílem je ověřit, nakolik vybrané okresy sledovaly 

celostátní trendy absolutního růstu počtu a relativního poklesu podílu židů a zda, 

v jejich případě, docházelo k předpokládaným tendencím v pohybu obyvatelstva do 

sídla a centra okresu. Na příkladu modelových oblastí se též snaží demonstrovat 

odlišnost jednotlivých částí Československa. V druhé části se zabývá židovskými 

památkami ve sledovaných oblastech a jejich možným využitím v cestovním ruchu. 

 

DEVELOPMENT OF JEWISH POPULATION AND JEWISH SIGHTS IN SELECTED 

DISTRICTS OF PRE-WAR CZECHOSLOVAKIA 

ABSTRACT: The diploma thesis 'Development of Jewish Population and Jewish Sights 

in Selected Districts of Pre-War Czechoslovakia' is focused on one of the biggest booms 

in the Jewish minority, which played an important role in the society at that time, far 

exceeding its actual size. It examines the Jewish population based on data from pre-

war censuses. One of the goals of the thesis is to determine whether the development 

in the selected districts correlated with national trends of absolute growth 

(in numbers) and relative decline (in proportion) of the Jews, and whether there was 

an expected trend in population migration to the centre of a district. It also seeks to 

demonstrate the diversity of Czechoslovakia using the example of these model areas. 

The second part of the thesis deals with the Jewish sights in the selected districts and 

their potential uses in tourism. 
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2.6 Jan Husák 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, Olomouc 

2012. Email: husakjan@gmail.com. Školitel: RNDr. Martin Jurek, Ph.D. 

MULTIMEDIÁLNÍ PODPORA VÝUKY METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE NA 

STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU 

ABSTRAKT: Výsledkem této práce je multimediální výukový kurz, který podporuje 

a rozšiřuje výuku meteorologie a klimatologie na středních školách. Výukový kurz má 

formu internetové aplikace, jejíž obsah vychází ze současných požadavků 

středoškolské výuky geografie a z Rámcového vzdělávacího programu. Učivo je 

předáváno formou interaktivních animací a doprovodného textu. Fixace učiva a zpětná 

vazba je zajištěna pomocí didaktických testů. Nedílnou součástí práce je rešerše na 

téma e-learning a multimediální podpora ve výuce meteorologie a klimatologie na 

středních školách. 

 

MULTIMEDIA STUDY SUPPORT FOR TEACHING METEOROLOGY AND 

CLIMATOLOGY AT SECONDARY SCHOOLS BY MEANS OF INTERNET 

ABSTRACT: The outcome of this thesis is a multimedia educational course. This course 

is supporting and extending teaching of meteorology and climatology at secondary 

schools. Form of the course is an internet application. The content is based on current 

requirements of secondary school teaching and on the Framework Education 

Programme for Secondary Education. Curriculum is mediated by interactive 

animations and by attached text and didactical tests will ensure fixation of the 

curriculum. Inseparable part of this work is the research of multimedia and e-learning 

in education of meteorology and climatology at secondary schools. 
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2.7 Petr Lemarie 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie 

a geoekologie, Praha 2012. Email: petr.lemarie@natur.cuni.cz. Školitel: RNDr. Miloslav 

Müller, Ph.D. 

 

TOK VLHKOSTI A ATMOSFÉRICKÉ SRÁŽKY V EVROPĚ 

ABSTRAKT: Předkládaná diplomová práce se zabývá vlivem toku vlhkosti a veličin, ze 

kterých je odvozený, na srážkové úhrny v Evropě. Práce vychází z reanalýz 

NCAR/NCEP, ERA-40 a databází srážkových úhrnů GPCC a ECA&D. Na studované 

izobarické hladině 850 hPa převládá tok vlhkosti od západu, největších intenzit 

dosahuje nad Atlantikem okolo 55. rovnoběžky. Nejvyšší korelace mezi velikostí toku 

vlhkosti a měsíčními úhrny srážek je v zimě na západním pobřeží Evropy, směrem 

k východu a během léta klesá. V některých oblastech Evropy, zejména ve východním 

Středomoří, je korelace velmi slabá nebo žádná. V různých oblastech Evropy souvisejí 

mimořádně vlhké měsíce s intenzivními toky vlhkosti z různých směrů, např. v České 

republice je korelace měsíčních srážkových úhrnů nejvyšší s tokem vlhkosti od severu. 

V práci je dále představeno několik vybraných epizod silných srážek v Evropě – při 

všech je zaznamenána anomálie toku vlhkosti, avšak liší se orientací a intenzitou. Tato 

anomálie je častěji způsobena vysokou rychlostí větru než vlhkostí vzduchu. To neplatí 

u všech událostí, k vyvození obecných zákonitostí chování toku vlhkosti v době silných 

srážek je potřeba další výzkum. 

 

MOISTURE FLUXES AND PRECIPITATION IN EUROPE 

ABSTRACT: The present thesis deals with the influnence of moisture flux and variables, 

it is derived from, on rainfall in Europe. Sources of this thesis are the NCAR/NCEP and 

the ERA-40 reanalysis and the GPCC and the ECA&D rainfall databases. A western 

moisture flux prevails on studied 850 hPa isobaric level, it reaches the highest 

intensities over the Atlantic around 55th parallel of latitude. There is the highest 

correlation between moisture flux magnitude and monthly rainfall in winter on the 

western coast of Europe and it decreases in summer and eastwards. The correlation is 

very weak or none in some parts of Europe, especially in the eastern Mediterranean. 

Extremely wet months are related with different intensive moisture flux directions in 

different parts of Europe, for example there is the highest correlation of monthly 

rainfall with the northern moisture flux in the Czech Republic. Several selected heavy 

precipitation episodes in Europe are presented in this thesis – during them the 

moisture flux anomaly is observed, but it differs in orientation and intensity. A high 

wind speed causes this anomaly more frequently than a humidity. This does not apply 
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to every event, furher research is needed to draw general patterns of moisture flux 

during high precipitation events. 
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VÝZNAM ŠKOLY PRO ROZVOJ A FORMOVÁNÍ REGIONÁLNÍ A LOKÁLNÍ IDENTITY – 

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKRESU TÁBOR 

ABSTRAKT: Reforma školských dokumentů, současné změny ve společnosti i bližší 

spolupráce s obcí jako nejčastějším zřizovatelem poskytují školám možnost věnovat se 

dříve méně obvyklým tématům a také s nimi nově pracovat. Škola jako taková nyní 

nepředstavuje pouze místo vzdělávání, je to znovu také významný prvek kulturního 

a společenského života obce. Na základě těchto změn se dostává stále více do popředí 

také možnost školy formovat a posilovat vztah žáků i místních obyvatel k obci 

a blízkým místům, tedy možnost školy a jednotlivých pedagogů formovat a posilovat 

územní identitu. Tato diplomová práce si proto klade za cíl analyzovat specifické 

přístupy učitelů k výuce územní identity i k posilování tohoto typu identity „vně“ školy. 

Pro výzkum jsme zvolili 3 málotřídní školy v okrese Tábor. V rámci nich analyzujeme 

z hlediska sledovaného tématu ŠVP, prostřednictvím hloubkových rozhovorů s učiteli 

dále analyzujeme zamýšlené kurikulum týkající se územní identity a na základě 

pozorování v hodinách zjišťujeme tematicky zaměřené kurikulum realizované. 

 

THE IMPORTANCE OF SCHOOL FOR REGIONAL AND LOCAL IDENTITY 
FORMATION – CASE STUDY THE TÁBOR REGION 
ABSTRACT: The educational reform, current changes in society and closer cooperation 

with municipalities as the usual founders of schools allow schools to focuse on less 

common and specific themas and work with them in a new way. In these days, the 

school itself is not only a place of education, it is a very important element of cultural 

and social life of every municipality as well. Based on these changes, the possibility of 

schools and individual teachers to form territorial identity of pupils and local residents 

comes to the fore. That is why the aim of this diploma thesis is to analyse teachers´ 

attitudes to teaching about the territorial identity and its forming „outside“ the school. 

For our research three small schools with composite classes in the Tábor region are 

chosen. Subsequently we analyse their school education programmes in the cotext of 

territorial identity, by the in-depth interview with teachers we analyse the intended 

currirulum and by the observing of appropriate lesson we analyse thematically focused 

realised curriculum. 
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HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKA 

V OBDOBÍ 1996 - 2010 

ABSTRAKT: Předkládaná diplomová práce se zabývá efektivností bilaterálních 

projektů zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Na základě odborné 

literatury zabývající se efektivností rozvojové spolupráce a pravidly pro správné 

projektové řízení byl specifikován ideální vzhled a potřebné součásti projektů 

rozvojové spolupráce. Tyto pravidla a principy byly konfrontovány s podobou realizace 

rozvojových projektů Česka, prostřednictvím vlastního šetření vybraných projektů 

a evaluačních zpráv, které k nim byly vytvořené. Obecně lze konstatovat, že podoba 

projektů doporučeným principům a formálním požadavkům spíše neodpovídala a ani 

výsledky projektů nebyly takové, jak se očekávalo. Řada principů byla vytvořena 

a používala se již dlouho předtím, než byly projekty formulovány a realizovány. Na 

druhou stranu však v té době v Česku neexistovala jednotná pravidla pro výběr 

projektů, ten byl zcela v rukou zodpovědných ministerstev. 

 

ASSESSMENT OF EFECTIVENESS OF CZECH OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE 

IN PERIOD 1996 - 2012 

ABSTRACT: This thesis deals with the assessment of the effectiveness of selected 

bilateral projects of Czech official development assistance. Main purpose is to assess 

how well were the projects prepared and what were their results and eventual 

impacts. On the basis of aid effectiveness literature and manuals and handbooks for 

project management some main recommended principles and components of the ideal 

project design were specified. These principles and components were confronted with 

the reality of selected Czech development projects, the way these projects were design 

and with results they brought. These information were gathered by undertaking an 

own survey among projects leaders and through analysis of existing evaluation 

reports. In general, the design of considered projects has not been found sufficiently 

coherent with the recommended principles. Projects´ results have not been as good as 

was expected. Although many of the considered principles had already been well 

known a long time before the evaluated projects were implemented, it has to be noted 

that there were no common standards formally declared in the Czechia in the time 

when these projects were formulated and implemented. 
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Olomouc 2012. Email: helena.preclikova@gmail.com. Školitel: Ing. Mgr. Jaromír 

Harmáček. 

ČÍNA – HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST PRO AFRIKU? 

ABSTRAKT: Diplomová práce se zaměřuje na přiblížení vzájemných sino-afrických 

vztahů a jejich dopadů na africké státy. První část je věnována historickému vývoji, 

který je rozdělen do pěti ucelených období. Mnohé historické momenty (například 

přijetí Pěti principů mírové koexistence, vyhlášení Čtyř modernizací, či Politiky 

otevřených dveří) mají dodnes zásadní vliv na formování zahraniční politiky Čínské 

lidové republiky, a jsou tudíž stěžejní pro pochopení současných interakcí s africkými 

státy. 

Samostatná kapitola je věnována analýze aktivit Číny směrem k Africe, které se 

(z pohledu Čínské lidové republiky) zakládají na tzv. Pekingském konsenzu a nabízí tak 

alternativu k zaběhlému západnímu typu spolupráce. Zvláštní důraz je kladen na 

objasnění mechanismu čínské rozvojové pomoci a sino-africké obchodní a investiční 

interakce, včetně zvláštních ekonomických zón. Poslední část práce je zaměřena na 

analýzu dopadů a implikací pro africké země, které jsou členěny na ekonomické, 

politické, sociální a environmentální. 

 

CHINA — THREAT OR OPPORTUNITY FOR AFRICA? 

ABSTRACT: The thesis aims to take a closer look at mutual Sino-African relations and 

their impact on African countries. The first part deals with historical development, 

which is divided into five coherent periods. Many historical moments (such as the 

adoption of Five Principles of Peaceful Coexistence, the declaration of Four 

Modernizations or Open Door Policy) still have a major impact on shaping foreign 

policy of the People´s Republic of China, and are therefore crucial for the 

understanding of contemporary interactions with African states.  

An individual chapter is devoted to the analysis of activities of China towards Africa, 

which is (from the perspective of the People´s Republic of China) based on the so-

called Beijing Consensus and offers an alternative to conventional western kind of 

cooperation. Particular emphasis is placed on clarification of the mechanism of China´s 

development assistance and Sino-African trade and investment interactions, including 

special economic zones. The last part of the thesis focuses on analyzing the impacts 

and implications for African countries that are divided into economic, political, social 

and environmental ones. 
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PROSTOROVÝ VÝVOJ ZÁSTAVBY PŮD V ZÁZEMÍ PRAHY OD POLOVINY 

19. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 

ABSTRAKT: Zástavba představuje dynamicky se vyvíjející složku v příměstských 

oblastech. V rámci ČR představuje pražské zázemí nejexponovanější území šíření 

zástavby do volné krajiny. Kvalita půd pražského zázemí je vysoká, a proto představuje 

jejich úbytek zástavbou problém z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. 

Jako zájmové území práce byl vymezen podle variability fyzickogeografických 

podmínek, vzdálenosti od centra Prahy a dálniční sítě, soubor 22 katastrů. Vývoj 

zástavby byl sledován na základě dat Stabilního katastru, III. vojenského mapování, 

leteckých snímků z 50. let a současných ortofot. Výsledný soubor byl hodnocen na 

základě charakteristik rozlohy zástavby, její struktury, bonity zastavěných půd 

a diverzity půd. Problémem určení diverzity se zabývá rešeršní část a jedním 

z metodických výstupů je hierarchický dendrogram půd se zahrnutím taxonomické 

odlišnosti. Hlavní trendy ve vývoji zástavby v souboru byly hodnoceny pomocí výstupů 

vícerozměrných metod: klasického škálování a hierarchického shlukování. Výsledky 

potvrdily předpoklad, že v některých katastrech je zastavována kvalitnější půda 

a proces šíření zástavby se projevil u některých katastrů postupným snížením 

diverzity půd. V zázemí Prahy ale nelze na základě dosažených výsledků jasně vymezit 

oblasti, kde by byla plošná zástavba půd intenzivnější než v jiných. Dílčí cíle práce bylo 

zpracování dat metodami vícerozměrné statistiky a také srovnání legislativních 

přístupů k plošné zástavbě půd. 

 

SPATIAL DEVELOPMENT OF SOIL SEALING IN PRAGUE SUBURBAN FRINGE FROM 

19TH CENTURY TILL PRESENT 

ABSTRACT: Built up areas are dynamically evolving component of suburban landscape. 

Prague periphery is the area, where this evolution is fastest. This can be a problem 

because the very fertile soils are located in Prague fringe. Their loss is therefore 

connected with the law protection of agricultural soils. A set of 22 cadastres around the 

Prague made the area of interest of this master thesis. They were defined to cover the 

variability of geological substrate, climate, relief and soils and also some 

socioeconomic parameters (distance form highway and from Prague centre). I used 

a several data about built up areas to explain the trends in set: Stable cadastre, Third 

military mapping, aerial photos from 1950s and present orthophoto. The development 
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of built up areas in the final set was assessed by a several parameters which contain 

the total area, structure, fertility of sealed land and diversity of soils. Problem of 

determining soil diversity was one of the goals of master thesis. Taxonomical 

dendrogram of soils with including taxonomical differences is the output of this part. 

Main trend of development were assessed by using multidimensional statistic method: 

classical scaling and hierarchical clustering. Results confirmed that more fertile soil are 

built up nowadays than in the past and also diversity of soils decline in some cadastres 

because of spreading built up areas. Although I cannot define exact areas in Prague 

periphery where the processes of spreading built up areas are worse than elsewhere, 

the used methods showed some trends. Multidimensional statistics have the high 

potential in evaluating set of objects by different parameters. Last goal of master thesis 

was to compare legal approach in protection of soil in European countries and in Czech 

Republic. 
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MODERNÍ TRENDY VE VÝUCE ZEMĚPISU 2. STUPNĚ ZŠ NA PŘÍKLADU UČIVA 

„ZEMĚ VE VESMÍRU“ 

ABSTRAKT: Hlavním cílem mé diplomové práce je vytvoření návrhu vlastního 

učebního materiálu k výuce tématu „Země ve vesmíru“ v rámci zeměpisu na 2. stupni 

ZŠ, který zahrnuje nejen pracovní učebnici pro žáky, ale také metodickou příručku pro 

učitele a další výstupy využitelné na interaktivní tabuli. Samotný učební text odpovídá 

zásadám definovaným platnými vzdělávacími dokumenty. Součástí teoretické části 

práce je zhodnocení významu a postavení učiva v kontextu RVP ZV a ŠVP sledovaných 

škol. Další kapitola je věnována didaktické analýze aktuálních učebnic a pracovních 

sešitů pro 2. stupeň ZŠ, které obsahují toto učivo. Diplomová práce obsahuje rovněž 

přehled vybraných moderních prvků ve výuce zeměpisu. 

 

MODERN TRENDS IN GEOGRAPHY TEACHING ON THE 2ND STAGE OF PRIMARY 

SCHOOLS SHOWN ON „THE EARTH IN SPACE“ 

ABSTRACT: The main aim of my thesis is to create a suggestion of my own teaching 

materials for teaching the topic „The Earth in Space“ in the context of geography on the 

2nd stage of Primary schools which includes not only workbook for students but also 

a methodological guide for teachers and additional outputs usable for an interactive 

whiteboard. The teaching text itself corresponds to the principles defined in the 

current educational documents. The theoretical part evaluates the significance and 

status of the material in the curriculum in the context of the Framework Educational 

Programme for Elementary Education and the school educational programmes of 

schools monitored. The next chapter is devoted to the didactic analysis of current 

educational textbooks and workbooks for the 2nd stage of Primary schools which 

includes the subject matter. The thesis also contains an overview of selected modern 

elements in the teaching of geography. 
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AGRÁRNÍ BROWNFIELDS V OKRESE KROMĚŘÍŽ 

ABSTRAKT: K důsledkům ekonomické transformace v České republice patří výrazná 

proměna struktury a objemu produkce v jednotlivých sektorech hospodářství, což se 

projevilo i změnami ve využívání ploch. Opuštěné a nevyužité výrobní areály však 

nejsou problémem jen v průmyslových oblastech, v hojné míře se vyskytují 

i v zemědělsky orientovaných regionech. Agrární brownfieldy jsou koncentrovány 

zejména v malých obcích, které obvykle nemají dostatek vlastních finančních 

prostředků, aby se s jejich existencí vypořádaly. Tato diplomová práce shrnuje 

problematiku existence opuštěných agrárních provozů v okrese Kroměříž, předkládá 

výsledky výzkumného šetření v tomto území a porovnává je s výstupy vyhledávací 

studie Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji. 

 

AGRARIAN BROWNFIELDS IN THE KROMĚŘÍŽ AREA 

ABSTRACT: Significant change in the field of structure and volume of production is one 

of the most important consequences of the economic transition in the Czech Republic. 

This process lead to abandonment of many grounds where former production took 

place. Vacant and derelict lands are not present only in the industrial territories, but 

there are many of them situated in agriculturally oriented regions as well. In the Czech 

Republic agrarian brownfields are mostly situated in small villages that usually do not 

have enough funds to redevelop them. Following thesis evaluates this problem in the 

Kroměříž district and submits outcomes of own research on the behalf of this topic. 

Mentioned results are compared to outcomes of study Strategy of utilization of 

brownfields in the Zlín Region. 
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UZBEKISTÁN V CENTRU BEZPEČNOSTNÍCH A STRATEGICKÝCH ZÁJMŮ 

GLOBÁLNÍCH MOCNOSTÍ 

ABSTRAKT: Cílem práce je objasnit postavení Uzbekistánu jako státu, který svým 

bezpečnostním a strategickým potenciálem přitahuje pozornost mocností. Zvláštní 

důraz je věnován důvodům, které tento zájem způsobují, proto jim je věnována celá 

kapitola. V následující části práce je provedena analýza statistických dat s cílem zjistit, 

které státy se v předem vymezených sektorech vzájemné spolupráce angažují 

nejaktivněji. Proto tyto účely je pro každou oblast sestaven index, jenž kvantifikuje 

zjištěné údaje do jednoho číselného údaje. S mocnostmi, které dosahují nejvyšších 

hodnot některého z indexů, je dále pracováno v poslední kapitole, v níž jsou komplexně 

zhodnoceny její aktivity v dané oblasti. Závěr této části práce je věnován analýze 

dopadů těchto politik na jednotlivé aktéry. 

 

CENTRAL ASIA IN CONFLICT OF INTERESTS OF REGIONAL AND GLOBAL POWERS 

ABSTRACT: The aim of this thesis is to clarify the status of Uzbekistan as a country, 

whose security and strategic potential attracts an attention of global superpowers. The 

attention is paid, particularly, to the reasons for such interest, therefore, there is whole 

chapter given to this issue. The following section presents an analysis of statistical data 

done in order to identify which state is the most active in the sectors of cooperation 

defined earlier in the chapter. For these purposes, special index for each sphere of 

collaboration is compiled, thus quantifying the data into one complex figure. The 

powers with the highest values of any of the index are dealt in the last chapter. Their 

activities in the given sphere are comprehensively reviewed in this last section. The 

conclusion of this chapter is devoted to an analysis of the impacts of these policies on 

various stakeholders. 
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BRANDING A RANKING MĚST A REGIONŮ 

ABSTRAKT: Place branding je jedním z nových konceptů z oblasti marketingu sloužící 

k rozvoji místa, přičemž se na město, region či stát pohlíží jako na značku. Koncept 

vychází z přesvědčení, že značky nemusejí mít pouze společnosti, produkty či služby, 

ale v modifikované podobě mohou značku vyvinout i územní jednotky. Stává se tak 

v souvislosti s globalizací a změnami spojenými s koncem 20. století, kdy jsou města či 

regiony vystaveny konkurenčnímu boji o zákazníky a jsou nuceny zákazníky na své 

území nalákat, něčím je zaujmout. Potřebují mít dobrou image, aby v konkurenci 

obstály. S konceptem též úzce souvisí pojmy, jako jsou identita, identifikace, reputace. 

O rozšíření tohoto konceptu se zasloužil především Simon Anholt. V České republice 

však není koncept příliš známý a jeho aplikace je zde teprve ve svých počátcích. Cílem 

této práce je charakterizovat place branding po teoretické stránce a zhodnotit jeho 

dosavadní aplikaci v podmínkách České republiky. 

 

URBAN AND REGIONAL BRANDING AND IT’S RELATION TO RANKINGS 

ABSTRACT: Place branding is one of the new concepts of marketing used for place 

developing. According to this concept, a city, region or country is considered as 

abrand. The concept is based on the belief that not only companies, products or 

services own some brand but in modified form a brand can be developed by territorial 

units. This phenomenon is connected with globalization and changes associated with 

the late 20th century, when cities or regions started to be a subject to competition for 

customers. Since that time, cities have been forced to lure customers into their 

territory and impress them. Therefore, they need to have a good image, in order to 

withstand competition. The concept is also closely related to terms such as identity, 

identification, reputation. This concept was extended mainly by Simon Anholt. 

However, the concept is not well known in Czech Republic and its application is still at 

the beginning. The main aim of this thesis is to characterize the place branding theory 

and assess its current application in the Czech Republic. 
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