Tisková zpráva Ekologického institutu Veronica
Letošní sedmý ročník soutěže studentských prací se zaměřením na životní prostředí
Jihomoravského kraje se zúčastnilo 13 autorek a autorů s diplomovou prací a 10 autorů a autorek
s bakalářskou prací.
Zde je výsledné pořadí, které bylo vyhlášeno dnes 10.11.2009 na konferenci studentských
prací v sídle Jihomoravského kraje:
Bakalářské práce
název práce
Vědomosti a postoje mládeže týkající se změny klimatu
Pasivní dům
Dendrologicko-ekologická studie biokoridoru Hloučela

Skalík
Němeček
Boháčová

Jan
Martin
Lucie

MU
VUT
MZLU

Fakulta sociálních studií
Fakulta stavební
Lesnická a dřevařská

Skalík, Jan: Vědomosti a postoje mládeže týkající se změny klimatu
Práce si klade za cíl napomoci odhalit vazby mezi informovaností českých dospívajících studentů
ohledně změny klimatu, jejich postoji a environmentální šetrností jejich jednání. Práce pojmenovává
specifika českého prostředí na základě jeho srovnání s Velkou Británií, shrnuje a vyhodnocuje dostupné
výzkumy a teoretické koncepty a analyzuje hlavní vlivy na dospívající v Manchesteru a v Brně. V
praktické části je diskutován průzkum uskutečněný v rámci bakalářské práce. V závěru jsou popsány
možné vazby a zmíněny faktory, které mohou vést k odlišnostem mezi britským a českým,
středoškolským a vysokoškolským prostředím.

Diplomové práce
1
2
3

Mykofloristická a ekologická studie makromycetů v jihozápadních Chřibech
Řeka ve městě. Město u řeky. Svitava v Brně.
Zhodnocení současného stavu a péče o vybraná chráněná území v kompetenci
správy CHKO Pálava

Beťák
Kostková
Rejžek
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Přírodovědecká
Zahradnická v Lednici
Lesnická a dřevařská

Běťák, Jan: Mykofloristická a ekologická studie makromycetů v jihozápadních Chřibech
V letech 2007−2008 byla studována mykoflóra makromycetů v jihozápadních Chřibech. Při
mykofloristickém průzkumu nejčastěji zastoupených biotopů bylo v území nalezeno 546 taxonů
makromycetů, z nichž 50 je uvedeno v Červeném seznamu hub České republiky. Mykofloristický
průzkum byl doplněn průběžným sledováním výskytu plodnic na 9 trvalých plochách založených v
reprezentativních porostech plošně nejrozšířenějších typů lesní vegetace s přírodě blízkým druhovým
složením dřevinného patra.

Zvláštní cenu udělila Nadace Veronica studentce Michaele Čermákové Masarykovy univerzity za
bakalářskou práci Jak levné je jíst maso? Analýza nákladů, energetické efektivnosti a environmentálních
souvislostí různých druhů stravy a dvěma diplomovým pracím: Jsou těžké kovy pro suchozemské
stejnonožce zátěží? Elišky Stofferové z olomoucké univerzity a práci Možnosti rozvoje post industriálního
sídla Daniela Matějky, studenta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity.
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