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University of Birmingham 

 nachází se v Birminghamu, což je druhé 

největší město Velké Británie pouze 2 hodiny 

od Londýna 

 patří mezi top 65 univerzit na světě 

 jeden z největších univerzitních kampusů v 

Evropě 

 



Žebříčky 

 podle světového žebříčku univerzit 

publikovaného v listu The Times se 

Birmingham University umístila na 10. místě 

mezi univerzitami v Británii, 22. v Evropě a 

66. na světě  



Birmingham 

 Birmingham má přibližně tolik obyvatel jako 

Praha. Je však podstatně větší rozlohou. 

Centrum města tvoří Bullring se sochou 

býka, která je obklopena nákupními centry a 

stavbou architekta Kaplického (luxusní 

obchodní dům Selfridge), jež v noci svítí 

modře a je dominantou Birminghamu. 









The School of Geography, Earth and 
Environmental Sciences 

 vyhlášená pro svou dlouholetou historii na poli 

mezinárodní excelence ve výzkumu a výuce 

 počátky výuky geologie v Birminghamu se datují k 

roku 1881  

 geografie zde začala v roce 1924  

 škola navazuje na své úspěchy prostřednictvím 

výzkumu a výuky s cílem řešit výzvy 21. století jako 

změna klimatu, výzkum obnovitelných zdrojů energie  



Hlavní oblasti výzkumu 

 Environmentální vědy o zdraví    

 Geosystémy  

 Společnost, hospodářství a životní prostředí  

 Hydrologie  

 Městské a regionální studia (Středisko pro městské 

a regionální studia) 



Personální složení  

 60 akademických pracovníků 

 28 technických a podpůrných pracovníků  

 24 výzkumných pracovníků 

 

 150 studentů  

 90 studentů zapojených ve výzkumu 

 



Excelence 

 Professor David Hannah 

 Dr Mike Beazley 

 Dr James Bendle 

 Professor Ian Fairchild 

 Professor Stuart Harrad 

 

 

 

 

http://www.birmingham.ac.uk/schools/gees/people/profile.aspx?ReferenceId=9683&Name=professor-david-hannah
http://www.birmingham.ac.uk/schools/gees/people/profile.aspx?ReferenceId=14859&Name=dr-mike-beazley
http://www.birmingham.ac.uk/schools/gees/people/profile.aspx?ReferenceId=47394&Name=dr-james-bendle
http://www.birmingham.ac.uk/schools/gees/people/profile.aspx?ReferenceId=9553&Name=professor-ian-fairchild
http://www.birmingham.ac.uk/schools/gees/people/profile.aspx?ReferenceId=9684&Name=professor-stuart-harrad


Zázemí 

 Škola nabízí výborné zázemí pro postgraduální 

studium díky obsáhlým kurzům a výzkumu. 

 

Zaměstnanci a studenti těží z:  

 

 Rozsáhlý mapový archiv a knihovna 

 Earth Imaging Lab – laboratoř DPZ 

 Stabilní izotopová laboratoř (SILLA)  

 knihovna na životní prostředí  



Přínos stáže 

 nové poznatky o fungování sítí  EUROPARC, 

IALE a dalších 

 možnost konzultací s odborníky  

 možnost vidět nové technologie 



Konference Spatial Ecology & 
Conservation 2 

 konference byla zaměřena na prostorovou 

ekologii a ochranu přírody 

 mnoho odborných příspěvků a konzultací 

 odborníci z celého světa 

 navázaní řady kontaktů  



Přednesené příspěvky  

 SDSS tool for the evaluation of the 

landscape  

 

 Growth simulation model as a DST for 

conservation of floodplain forest ecosystems 

in temperate zone of Europe 









 

 

 

 Děkuji za pozornost 


