Pracoviště Brno
sídlo, fakturační adresa
ZO ČSOP Veronica
Panská 9, 602 00Brno
veronica@veronica.cz
tel. 542 422 750

Pracoviště Hostětín
korespondenční adresa
Centrum Veronica
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
hostetin@veronica.cz
tel. 572 630 670

www.veronica.cz
hostetin.veronica.cz
IČ 13693620
DIČ CZ13693620
č.ú. 1342270339/0800

Společná tisková zpráva Ekologického institutu Veronica a Jihomoravského kraje
Soutěž diplomových prací připravuje studenty na dialog o životním prostředí
24. května 2010 (Brno) – Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica
vyhlašují VIII. ročník soutěže diplomových a bakalářských prací s tematikou životního prostředí
a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje.
Přihlásit se mohou všechny studentky a studenti, kteří práci obhájili na podzim 2009 nebo na jaře
2010. Obhájené bakalářské nebo diplomové práce je třeba doručit spolu s anotací v rozsahu 2000
zn. (včetně mezer), posudky vedoucího a oponenta práce a kontaktními údaji (jméno, adresa, tel.,
e-mail) do 30. června 2010 do Domu ochránců přírody na Panské 9 v Brně. Všechny podklady je
nutné dodat v elektronické i tištěné podobě.
O vítězi rozhodne komise složená z akademických pracovníků, představitelů nevládních
ekologických organizací a odborníků státní ochrany přírody i firem. Tři nejlepší práce obou
kategorií budou oceněny finanční odměnou (1. místo 10 000 Kč, 2. místo 5 000 Kč, 3. místo 3
000 Kč), věcnými cenami a čestným uznáním. Ceny předá hejtman Jihomoravského kraje.
Všichni soutěžící obdrží sborník anotací zúčastněných diplomových a bakalářských prací.
Univerzitní absolventi budou své práce prezentovat na studentské konferenci, která se v listopadu
2010 uskuteční na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně.
V loňském roce komise jako nejlepší vyhodnotila diplomovou práci Mgr. Jana Běťáka z
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Mykofloristická a ekologická studie makromycetů
v jihozápadních Chřibech. Autor identifikoval 546 hub, z nichž 50 je uvedeno na Červeném
seznamu hub České republiky, jeho práce tedy má přínos pro vědu i ochranu přírody. Mezi
bakalářskými pracemi zvítězil Bc. Jan Skalík z Fakulty sociálních studií s prací Vědomosti a
postoje mládeže týkající se změny klimatu, který odhalil vazby mezi informovaností českých
studentů ohledně změny klimatu a jejich ochotou k šetrnému chování a srovnal je s
environmentálními postoji dospívajících v britském Manchestru. Výsledky předchozích ročníků a
anotace dosud zúčastněných prací lze dohledat na http://www.veronica.cz/?id=21.
„Soutěž každoročně podporuje spolupráci vysokých škol s Jihomoravským krajem v otázkách
životního prostředí,“ vysvětluje Anna Hubáčková, vedoucí odboru životního prostředí Krajského
úřadu Jihomoravského kraje. Opakovaně se tu studenti přírodovědeckých, technických i
humanitních fakult brněnských vysokých škol potkávají s představiteli kraje, kteří o životním
prostředí rozhodují v praxi. Řada vítězů a vítězek předchozích kol na sebe právě díky soutěži
upozornila, a navázala tak kontakt se svými budoucími zaměstnavateli.
„Studenti se tu připravují na společný dialog, který je při řešení složitých environmentálních
problémů dnes již nezbytný. To je zároveň dlouhodobým cílem časopisu pro ochranu přírody a
krajiny Veronica, a proto letos úspěšným mladým autorům nabídneme možnost popularizovat zde
výsledky svých bádání,“ doplňuje šéfredaktorka časopisu Veronica Dana Zajoncová, která soutěž
organizuje za Ekologický institut Veronica.
Kontakt: Ekologický institut Veronica, Dana Zajoncová, Panská 9, 602 00 Brno, email:
casopis@veronica.cz, tel.: 542 422 756, 777 323 742
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