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Vyhlašujeme přijímací řízení na Kurs tropické ekologie 2019 

Kurs je plánován na 4 týdny v srpnu 2019 (drobný posun oběma směry je 

možný, 4 týdny pobytu tam plus cesta). Uskuteční se na terénní stanici New 

Guinea Binatang Research Center  (www.entu.cas.cz/png) a více či méně 

přilehlých deštných pralesích, korálových útesech, horských masivech a 

činných sopkách. Kurs povedou Vojtěch Novotný a Jan Lepš. Kurs poběží 

v angličtině a zúčastní se ho 10 studentů PřF JU a 10 studentů University of 

Papua New Guinea (podpořených zahraničnímn grantem). Příspěvek na 

náklady kursu je 20 tis. Kč na studenta, plus počítejte s dalšími výdaji 

(očkování, antimalarika, víza) ve výši cca 10 tis. Kč (ti, co už mají hepatitidu to 

budou mít levnější). Na kurs se mohou přihlásit studenti bakalářského a 

magisterského studia PřF JU, kteří budou v době konání kursu v řádné 

době bakalářského nebo magisterského studia a budou studenty (včetně 

bakalářů 1. ročníku; studenti 3. a 5. ročníku jsou v té době stále v řádné době 

studia, pokud studium neukončili; pokud studenti třetího ročníku hodlají před 

kursem obhajovat a státnicovat, předpokládá se přechod do magisterského 

studia, a je možný předčasný zápis). Kurs není omezen na žádnou studijní 

specializaci, nicméně očekáváme prokazatelný zájem uchazečů o ekologii či 

příbuzné obory (a odpovídající znalosti v těchto oborech). 

Přihlášku, sestávající se z CV (uveďte i studijní průměr za poslední 3 semetry, 

není nutné pro studenty prvního ročníku, studenti druhého ročníku uvedou 

semestry dva) a eseje vysvětlující váš zájem o kurs a kvalifikaci k němu (vše 

anglicky), zašlete do 20. prosince 2018 (16:00 SEČ) na email 

novotny@entu.cas.cz (pokud bude V. Novotný v době, kdy odešlete esej, někde 

v pralese, nemusí potvrzení o přijetí přihlášky přijít hned). Pohovory s 

vybranými zájemci (v angličtině) se uskuteční začátkem ledna 2018 (jako 

termín uvažujeme 8. ledna, ale může se ještě změnit) a předběžné rozhodnutí o 

jejich účasti padne záhy po ukončení pohovorů.  Další informace o kursu 

můžete získat od vedoucích kursu, nebo od účastníků předchozích šesti běhů 

kursu (účastníci předchozího kursu připravují informační seminář na půlku 

listopadu). 
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