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Projekty řešené v posledních letech / Recently solved projects
Energetika v krajině: inovace, dynamizace a internacionalizace výzkumu / Energy landscapes: innovation,
development and internationalisation of research, 2011 – 2014, Operational programme Education for
competitiveness OPVK, CZ.1.07/2.3.00/20.0025.
Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe (TIMBRE), 2011 – 2014, FP7 EU.
Osud české postindustriální krajiny / Destiny of Czech post-industrial landscape, 2009 – 2011, ASCR,
IAA300860903.
Working out an experimental model for complex monitoring of protected karst territories aiming at their
sustainable man-agement and development, 2009 – 2011, NSF Ministry of Education and Science (BG), ДО02.
260/18.12.2008.
Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času / Spatial models of
behaviour in changing urban environs from point of view of time geography, 2009 – 2011, GACR, 403/09/0885.
Zemědělství v horských podmínkách, jeho časo-prostorové proměny a význam pro rozvoj horských oblastí /
Farming in mountain conditions, its spatio-temporal changes and importance for development of mountain areas,
2009 – 2010, ASCR, KJB300860902.
Využití větrné energie: Hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a sociálních souvislostí
pomocí nástrojů GIS / Use of wind energy: evaluation of spatial relations, environmental aspects and social
context by the means of GIS, 2008 – 2010, GACR, KJB700860801.
Social and spatial consequences of demographic change in East Central European cities / Social and spatial
conseq-uences of demographic change in East Central European cities, 2006 – 2009, Volkswagen Foundation,
II/81150.
Identifikace kompetencí zatěžujících výkon územní veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím /
Identification of competences that burden public administration with special view to small municipalities, 2007,
MICR.
Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Jihomoravského kraje a kraje
Vysoči-na / Survey on public opinions in case of problem of using of clean energy sources in municipalities of the
South-Moravian Region and the Vysočina Region, 2007, expert study for Ventureal A.G.
Geomorfologie údolí střední Svratky – kvartérní vývoj a environmentální aspekty / Geomorphology of valley of the
Svratka River – Quaternary development and environmental aspects, 2006 – 2009, GACR, 205/06/1024.
Geografie malých měst / Geography of small towns, 2003 – 2009, ASCR, IAA3086301.
Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace na Moravě a ve Slezsku /
Geography of selected natural hazards, its impact and cartographic visualisation in Moravia and Silesia, 2003 –
2005, GACR, 205/03/0211.

