
Bibliografie závěrečných prací, které vedl Karel Kuchař  
(řazeno podle jmen autorů abecedně) 

1.  BETÁK, Jiří    

Kartografická generalisace [rukopis] / Jiří Beták ; [vedoucí práce Karel Kuchař]. -- Praha, 1962. -- 40 s., 13 s. : 
mapy, il. 
 
2.  BRINKE, Josef 

Vývoj mapového obrazu Austrálie [rukopis] / Josef Brinke ; [vedoucí práce Karel Kuchař]. -- Praha, 1959. -- 140 
s. : mapy + 1 příl. 
 
3.  BENEŠ, Karel 

Problematika vzniku a výskytu karů a jejich kartografické znázornění [rukopis] : na příkladu Zelené Javorové 
doliny / Karel Beneš ; vedoucí práce Karel Kuchař. -- Praha, 1975. -- 59 s. : il., fot. + 27 s. neváz. příl. 

4. ČAPEK, Richard 

Dálkový průzkum a fotointerpretace z hlediska geografa [rukopis] / Richard Čapek ; školitel Karel Kuchař. -- 
Praha, 1975. -- 366 s. : grafy, fotogr. 
 
Znázorňování skal [rukopis] / Richard Čapek ; vedoucí práce Karel Kuchař. -- Praha, 1971. -- 153 s. : mapy, tab., 
fotogr. + 2 nestr. příl. [mapy] 
 
5.  ČERNÝ, Václav 

Hodnocení turistických map a návrh zásadních směrnic pro jejich tvorbu [rukopis] / Václav Černý ; vedoucí 
práce Karel Kuchař. -- Praha, 1965. -- 63 s. 
 
6. DOSKOČILOVÁ, Hana 

Vývoj, dnešní stav a perspektiva přírodního prostředí v povodí Robečského potoka [rukopis] / Hana 
Doskočilová ; vedoucí práce Karel Kuchař. -- Praha 1974. -- 141 s. : fotogr., tab. + 31 neváz. příl. 
 
7.  FIALOVÁ, Ludmila 

Městské plány a veduty z českých zemí [rukopis] / Ludmila Fialová ; vedoucí práce Karel Kuchař. -- Praha, 
1970. -- 122 s. + nestr. příl. ve zvláštních deskách [mapy, tab., grafy] 
 
8.  HLADKÁ, Zdeňka 

Geografický průzkum malých oblastí [rukopis] : dolní povodí potoka Klenice / Zdeňka Hladká ; vedoucí práce 
Karel Kuchař. -- Praha, 1970. -- 71 s. : tab. 
 
9.  JANSKÝ, Bohumír 

Mladotické hrazené jezero [rukopis] / Bohumír Janský ; [vedoucí práce Karel Kuchař]. -- Praha, 1974. -- 72 s. : 
tab. 
 
10.  KLÍMA, Jan 

Přehledná mapa světa [rukopis] / Jan Klíma ; [vedoucí práce Karel Kuchař]. -- Praha, 1966. -- 55 s. : tab. + 29 
příl. 
 
11.  KUPČÍK, Ivan 

Česká a slovenská úřední kartografie v letech 1914-1945 [rukopis] / Ivan Kupčík ; vedoucí práce Karel Kuchař. 
-- Praha, 1972. -- 171 s. : il., tab. + 1 mapová příl. ve zvl. deskách 
 
12.  LINHARTOVÁ, Zuzana 

Způsoby hodnocení kartografických děl [rukopis] / Zuzana Linhartová ; [vedoucí práce Karel Kuchař]. -- Praha, 
1964. -- 67 s. : tab. 
 
13.  MAREŠ, Jaroslav 

Kapitoly z tematické kartografie [rukopis] / Jaroslav Mareš ; vedoucí rigorozní práce Karel Kuchař. -- Praha, 
1973. -- 133 s. : il., mapy 
 
 



14.  MAREŠ, Jiří 

Přírodní složka životního prostředí průmyslové aglomerace [rukopis] / Jiří Mareš ; vedoucí práce K. Kuchař. -
- Praha, 1975. -- 75 s. : tab. + 2 mapy 
 
15.  MURDYCH, Zdeněk 

Kartografické metody regionální analýzy [rukopis] / Zdeněk Murdych ; [školitel Karel Kuchař]. -- Praha, 1968. -- 
259 s. : il. 
 
16.  PELIKÁN, Petr 

Experimentální cesta ve výzkumu geografie [rukopis] / Petr Pelikán ; [vedoucí práce K. Kuchař]. -- Praha, 
1975. -- 145 s. : il., tab. 
 
17.  PLAVEC, Jan 

Obsah a forma hydrologických map [rukopis] / Jan Plavec ; vedoucí práce Karel Kuchař. -- Praha, 1973. -- 70 
s. + nestr. příl. [mapy] 
 
18.  POKORNÁ, Jiřina 

Geografická lokalizace souřadnicovými a orientačními sítěmi [rukopis] / Jiřina Pokorná ; školitel Karel 
Kuchař. -- Praha, 1971. -- 62 s. : il., tab. 
 
19.  PŘIBYL, Václav 

Geomorfologie přesypových území v Čechách [rukopis] / Václav Přibyl ; [školitel Karel Kuchař]. -- Praha, 1969. 
-- 233 s. : tab. + 53 příl. 
 
20.  ROSOVÁ, Karla 

Vývoj kartografického zobrazení městských sídel [rukopis] / Karla Rosová ; [vedoucí práce Karel Kuchař]. -- 
Praha, 1966. -- 59 s. : fotogr., il. 
 
21.  ROSSIEROVÁ, Vilma 

Životní prostředí měst a negativní vliv hluku na jeho kvalitu [rukopis] / Vilma Rossierová ; vedoucí práce K. 
Kuchař. -- Praha, 1975. -- 70 s. : tab. 
 
22.  ŘEPÍK, Martin 

Obsah a forma zoogeografických map [rukopis] / [Martin Řepík] ; vedoucí práce Karel Kuchař. -- Praha, [1973]. 
-- 57 s. + nestr. příl. [mapy] 
 
23.  SMETANA, Zdeněk 

Námořní a oceánografické mapy [rukopis] : jejich vývoj, obsah a forma / Zdeněk Smetana ; vedoucí práce Karel 
Kuchař. -- Praha, 1974. -- 109 s. : tab., mapy 
 
24. SMOTLACHA, Vladimír 

Pomůcky k provádění délkové a plošné rekonstrukce na geografických mapách [rukopis] / Vladimír 
Smotlacha ; [vedoucí práce] Bedřich Šalamon, Karel Kuchař, Jan Kašpar. -- Praha, [1950]. -- 123 s. : il., tab. 
 
25.  ŠIMÁNKOVÁ, Květa 

Návrh na osnovu geograficko topografického slovníku [rukopis] : ukázka z pramenné oblasti horní Jizery / 
Květa Šimánková ; vedoucí práce Karel Kuchař. -- Praha, 1967. -- 116 s. 
 
26.  ŠÍMA, Martin 

Návrh ukazatelů územní kvality dojížďky do zaměstnání a interpretace mapového obrazu jejich hodnot / 
[rukopis] : mapa jako nezbytná součást geografické analýzy : Martin Šíma ; vedoucí práce Karel Kuchař. -- Praha, 
1964. -- 59 s. : tab. 
 
27.  ŠTULC, Miloslav 

Topografická monografie Dobříše a okolních obcí [rukopis] / Miloslav Štulc ; vedoucí práce Karel Kuchař. -- 
Praha, 1971. -- 144 s. : tab. + nestr. příl. ve zvl. deskách [fotogr.] 
 
28.  ULRYCHOVÁ, Jindřiška 

Školní vlastivědná mapa okresu [rukopis] / Jindřiška Ulrychová ; [vedoucí práce Karel Kuchař]. -- Praha, 1966. -
- 67 s. : tab. + 11 příl. 



29. VÁCLAVKOVÁ, Olga  

Geografický výzkum oblasti mezi Rudnou a Berounem [rukopis] / Olga Václavková ; vedoucí práce Karel 
Kuchař. -- Praha, 1970. -- 96 s. : tab. 


