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Prob ematika přeshraniční spo]upráce a rozvoje ve vybraném příhranjčnímregioru (euroreg ony na
českých hranicích)

2'
3'
4.

Zhodnocení dopadů projektů financovaných ze strukturálních fondů EU Ve Vybraných lokalitách,

5'

lnovace jako impuls regio,rálního roŽVoje (průmyí, doplava,5lužby, cestovníruch)Ve vybraném

6.

Probl€rnatika perif€rních regionů charakter]stika, Vyme2ení, potenc]ál, dopady reg]onální pol tiky
Dopravní problemat ka Ve \,rybraném Íeg]onu (veřejná hromadná doprava, vybraný druh dopravy)

regionu

Geograie Vybraného pÍůmysloVého záVodu

doc' RNDr' Jiři JeŽek. Ph.D'
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4.

odchod nrladých idíz Venkova a možnost]jejich stabil zac€
Revital zace center malých měst na konkrétních přík]adech (např' (Aš, chodov étd')
sÍovnáVací ana ýza kÍajských přístupů k podpoře venkovských a per]f€rních územi
EVal!ace pro]ektu P]zné - EVrop5kého hlavního města kultuÍy 2015

Mqr. Marlin
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3.
4'
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KEBZA

PÍoměny regioná nísocloekÓnomické diíerenciaceV zenrích V4ljiné reÍnl
Metropoli7ační procésy V pr]márních a sekUrdérních centrech Vybraného středoeVropského re8]onu
součé5népřístupv ve 5tudiu periferních oblastí

Potenciá rozvoj€ c€stovního ruchu

WbÍaném kÍaji česka
Proměny sideln ího systémLr MoraW/slezska V obdobítíansformace
Ve

Dopravně-geografické Vztahy Ve š uknoV5kém \^/běžku
Geografie internetových odkazů (odkazy na stÍánkách Veřejné spráVy zastoupené V okrese česka)

RNDr. Jan KOPP. Ph.D.
návrhy tématbudou upřesněny na konzu|taci
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3'
4'
5'

Hodnocenímodro ze]ené ]nfrastruktury rněsta (např. mapování retenčníchnádlží, zeleň spoÍtovišť,
m]kroklimatický monitoring, WeboVé aplikace na hodnoceníze eně apod')

EnV]ronmentálnítrendyVýVoje méí(např' ]ndexy hodnocení, komparac€ měst, deVeloperských
proi€ktů, rev]talizace Vodních tokŮ Ve městě apod')
Ro € Vody Ve Venkovských síd ech (např' doýupnost pitné VodY, Ínonitoring povrchových vod, Vodní
stopa apod.)
Rozvoj geoturisr.u a ekotur]smu V kontextu ochrany příody (např' lYUžití nových komunlkačních
techno]ogií, managernent r]zjk, krajinný market]ng apod')
Vyu žitíh istorických Vodních prvků krajiny k revital]zaci Vodního režinru (např' krajinná studie, analýza
historických rdrojů apod')

Mer. Martin LEPIČ

1'
2'

Analýza Vybrané nac ond]istické strany v

EVropé prostorová v.r abilita podporY, dynamika,

kontÍoVerze
A5pekty a zdroje nacioná jsmu

V

inte8ÍujícíseEVropě
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Regioné ní ndciona ismus: nový model či Valiace klas ckého státního nécional]smu

Geograíické d menze lerorism! s nac onalistlckýnr podtextem na VybranéÍn případéVe 9Vété
G€ografie konfl ktů - VYbraný geopo|itický konf ikt analyzovdnÝ z perspektivy krit cké geopo itiky
Volební Seograf]e - kontextuá nía kompoz]ční eíekty VeVolebnim choVání(analýza VYbraných Vo eb)
Fenonrén 'Metropo iian Vot ng' na Vybréném případě z Vo ební8eografle

doc' PaedDr' Alena
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současnost, potenc]ál a perspekti\,ry Vybraného Venkovského regionu (d]e dohody)
50učasný stav a možnosti socioekonomického íozvo]€ so oRP Aš
Význam MAs 21, o' p' s'

V

rámci Kar ovérskéhokraje

Zabezpečení so oRP Nýřany Vybranými službami

doc' RNDr' Marie
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MATUŠKoVÁ. CSc.

NoVoTNÁ. Csc.

Ana ýza zr.ěn zemědělského,, and us€" Ve Vybraném regionu
ZměnyV podn kániveVybraném Venkovském regionu

Dostupnost základních slUžeb Ve Vybraném V€nkovském regionu
Geografický informačnísystéÍnpro řízeníVenkovské obce.

RNDr' Jiří PRLls. Ph'D'
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LDldpm Él /ve vychod1' Ev.opF Jktudlnlt.Andyv dluh-dAkJoé 2l
'Lo|eL|<A zdn-Á'PrIm rd
UkrajinLl
Afrjka a online služby:srovnání]mp ementace a VyUžíVanímodeÍních techno ogiíVeVybraných zemích
Remitarrce ajejichv]Vna Íozvojrégionůstátů chudého]ihuj \^/braná,,case study,,
Asijské národnostní menšiny na Ašskui historie ÍnjgÍačníchV n, demografická struktura,
soc]oekonomické akt Vity
Braz]lské reg]ony. analýza přííodnícha socioekonomických podmínek a jejich VLjV na mezire8ionální

6.
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ÍnigračníVny
Urbanizace na afr ckém kontinentě: příežitost, hrozbY' trendy
Po důk adné di5kusije možnostzvolit iVlastnítéma'
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RNDr. David VOGT. Ph.D.
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Geo8rafjcké aspekty organi23cí občanské 5polečnost]

jejich aktivit

určitémmikroregionu/so oRP
(územía případné zarněřerí na konkrétnítyp or8anizacíbude Lrpřesněno po dohodě se studentem).
Po iticko geogíafické aspekty účastiorganizací občanskéspo ečnosti minro poltická uskupení(popř'
a

V

jen tradičníchspolků, n€bo

lokálních 3 íegioná ních politických uskupení mimo celostátn í stra ny)
komuná ních Vo bách Ve !./bÍanémú zem í (kraji/okrese), ro e Ve Vedení obcí (bude upiesneno po
dohodě se studentenr)

V

3'
4'
5.

V

ceog.afje Veře]ného prostoru: případová stUdle \rybraného spoÍného územízhlediska lokálního
re8ioná ního rozvoje - aktéř], jejich geografcké působnost, střety zájmů

a

GeogÍaíckéasp€kty (míry dodržoVání/porušoVání)lidských práV Ve světě/sVětoVém
makíoíegionu/určitézem] V určitémobdobí (nrožnost upřesnéní)
Význam/potencjálManětín5ké ob astitmaVéob ohypro loká]nía reg]onální rozvoj (nutná omezeníVs'
,,asíonoÍnický" cestovní Íuch)
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