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Ad*la i.jiiscll'á S* ve sl'é hakalářske prá*''í zabýva tl'crh*u návrlru rea}íz'ace r.-i,.uk.l.

tdmia{'u ,,lti'}'še ot}ť*.. r, ]r*clinír*.h zeměpisu. Pláe* rltá *llar*tť*r pť,eváhr* ap?ik*črrí, $ťstill.ťní tří

pmer:vilích listťr pr* výrlk*. Pláce tdr:rěř ree*lrs*hrrje pr,al.opisn*! *h.vby artt př*l'i*pY, tttá l*li*e

pe*iívrru iipril:'tl" z*'im*n* grrriických 3:rr,kťt' To ***ňr{i.jrrkt'r "}eelnrl z kí{č*výclr poc'!rnír:*k 1rři

triorlr* j*-iiýc}rli*}i p*rlkla*ilvýr:}r lnaieriálu pr* yýxku. rtuliuka tl*úrŽy**. j*elrt*tnq'}* cítir*n{

l1il'r1x}t}. ači*oli *i{s}r'iil,!i pIilť1 \' tcríu .j* p*ar*kuei 11gq1l']:,"Vkl*: např. s' 1l r* p'-rpis*r,:: fází

proj*ktov* výuk'v rr;is}cdr.ij* l-t"ta; ""é.*r];ala'js**: z Killrrr]ov* {1q}q}"'.

V ťlvtldre si arttorka lal*-r1* mt }:l*':'ní *íl pl"ác* p*sk.vtrrorl't n*it*i*rll zernčpisll p*dki;rcŤ.v

;lr* ter*r;ltí výrtl<u, čaln*ž **tprrl'ídá další zalrre.ř.**i t*xítt. JínÓ i;íle zd* ur.ed*n.v ni:jsr:u.

ldásle*Liiici kapil,lrll: ",štozbcr li1*ril1urY.. obsahu!e r,ýčet 'v b;:l';rlářskei prťrt-,i rlĚív;:nýl*l pc"j:aů a

jeji*h bliŽší v.vsr;ětlení a clr*'lnkl*lis1i1'u' ÁČh*li fu v1'pracl.rliťrl:í iŤanÓh* t*x1Ll v.vLlŽíl;l xlc*r1;i

}'[ásor,á prrlnčrn* veliiá t::n<lŽgtví t.el*r,nnttrí 1ií*r-.rtilr3,'" j*cJlrá s* * 1'ror-lhÝ 1'ýtah i;kut**l:<rstí

*váetěrr"Ýclr v cl;irrý*h pub}ikil*ich, kt*r.ý j*lln*lt ;:*stlirc1á bliŽši pr.r:vázia*ost s {er'. ".praltíickotl
částí'. pr/a*:*" 

'Jťlt* b.1'. s* iíal .jiste čtir,'e.jší Íi:r"lrrou ia v* r'štií*t: {nik*tí n*'př. potnirci *>iIraž,g|<s

y"r.jťrdiit l.lastnírrrí slor'Y ;rutr:::kv. s]*pl}t.r:z**rř1ii.js*ln tr:*lu, pt.*Č sjeČetil }.{ťig*r.i! r'r:erxje tspr,'lt)

jilrý*i p*.jnrirnr x,*lik i:nlstgru clisJ<usi r:q":z*í}rr rutezi e*r.iltl*tlt*ittálrl'í r'ých*vorr a r.zc{elár.futi řrc:
ui1'e.Žitehrý r*zv*j, r:ik*]í sa*lcrtn*;:rclblertratic* ..n*š* *l]r:ť''' kt*r*u *bsalruj* 'í't*.z*r,;:rát.e.

Nacipo1or''ič*í čiist i:*]qai;iřskó práe* tvrrři tři pra*irvní ]ist-v {v*e.tlrč vei:rre pro j*jich

r,Ypr.tcování1 zahývitj{iijí se 1*ffiat.v ř.*ka Kl*níe*. t:ršsto ]l4l;rilá Br:leslav *' vlch {'lrlrirn.

]-}*nnrír,'irnt se, Ž* prťrcí Lr-v |r}'1* LLr prtlsp*ctrrrl. ket3,'L"l.v narnísl* ÍŤi pr*{*ltt'ů r,Y;:rrr*rlv*'1*,;lt'llr:ri<il

;:luj*Lt "iedirlý a r,íť* .ie.! pr*:váz*l* s le*r*ti*:kllu částí. Áijk*li s* v pri1r:i ó&stsl h{:l'rlíí r: výxc,e

r' {*rdnu" *x6:,í.iklaii v prai:ilr'n,im listtl ř*kilj* na pr.iii:i v terénlr :Erxnčř.*tra soíva tře tina q:Íázei;.

Di}čí ťrl<ill-v vl:;intci 'j*clr:*:iio pri:'c*r.ltíhc iistu tn*i:í:dy široce nabílmli e1o rťrzrrých ;lspektu

Žir,ot;l ir tl*tv*ři tr<tlm;:aktně pr.*vírzirttý cclck" {.tlq:}r'r'nckd"v skrývrrjí m* xc,*la q:*rist;etn*lrg

lroctrr:*t'ící rozd*í**í r.e slr:.Yslu prrr,ln-vsl č,i *:čstcl j*..špatn*"'. vcll*á pÝirr:,fuajl:,.správ*ii...

Výh'rad},' }:3''*h měla k uŽ.i.r,árs! pr:jnirr ..krajina.'. llapl'. v pracor.ninr listč '"městŮ"' r' ;:řipad*

r'lL*]Lr ilbsahují*tlr* v"ýročr:í zpr*'vu a*ťrrmcr|ril*véhr-l licl***::*r"r $}<clil* Ar:Í* a pur*rii o l*sni



strl{Ťtífi{]e se a-ni v jeclnr:m případě ne.jedná c pclpis ",kraji*v'." resp. .j* *tázkou" zsa si Žá*i

l::*lrcu při Ď*tbě *Ýallýc}t t*xtů přeclsuel'í't rrč.i;rkou ".krirjirlrr.., jali staj{ l' zildfutí ťrki:lu'

tr'ř*s rtšliť*r* zra:{**** 1ýhlacl.v {ur,áe1ěr:* sp{š* í.'irnn*u d<lpt'raučerlí} s* rl*annívána, Že

aut*rl<;e pi:str:pov;ala při epra**r.át:í &raka]ářslq* ;lráce gr.ě*3*rrrítč a pri:kérzirl* scLelplttlst

tvťlr*ítitr tl*.h*}:ení prr:b1dn'rrr" l3akalářgk*u prá*i tak rN*pr:ručrtji k obí:ajtib* il prosí*: Ailé]*

l'{ágov*u" ab.v r*agol.ala na následujíeí otáaku' Fir'*x *elpe":vědí b-v rmč}a prcrkázat d*l'*rŤncst

kritícl'*lro p*srrun'lní skut,*čn*stí rrváděi:ýr:h v textu:

Pr.a**r,.rrí 3ist vr*}: *í:sahurje ťte"vv*k z ktr{lr5l xl. Cílka {2Ú*2}: ^.Ptltřt:hujerute !,tlkt}l,'1,. *zetyrwí

gs!rLr, který l:j, sst>d,r:f.srsě.iakrl :. "{cl,tt;,*slr,:i' .ýt'l1..'*l:/rl'l. ,.ln,g!ii il .\Yr:r'#;,cřl,l o7?,l€Z{.}11{ll ylavé :čshrsr1,

pti#"y-, ts,utiť investorj, ,spiš kpřest*vhúrn již exisÍt$ít:í#,l zrsstrEs,Ůs,sýcÍt plcch a ucÍayúnil r*k

clttsrakterisťicbý rúz *'|s'l'řd lrr*jinl,"", h,,f"vsliť* si V'r. oso?:lrě. Ě* přes{avba zastavěrlé pl<r*h-v

r:*hrár:í 'n-áz č*skó ktaiilr-r,. víqJo Ír*Ž zábr:r půe1"v? h,,f*ij*l*vČ si ;:řeelstavt* extr*in'ní sitrlaci, kd-v

invesítlr r'br:rerá rchátra}ý par,:ský dvůr r,, určit*nr sír1le a g.ra jehsr rnístč v"vs*e .í cies*tii:ildlaŽ'n:{

*r*skl *nou b:.rd*.,,n.
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