Katedra ekologie a ŽP si Vás dovoluje pozvat na kurz

Makroekologie
a biodiverzita
přednáší

doc. David Storch, Ph.D.*
Univerzita Karlova, Praha

proběhne jednorázově ve dvoudenním bloku

29.-30. března 2011
vždy 9:00-12:00 a 13:00-17:00 na učebně 622
(Holice, Budova A, 6. patro)

Poznámka garanta kurzu (TK):
*

Přednášku je možno si zapsat jakožto volitelný kurz (ve
STAGu vedeno pod zkratkami EKO/MB). Zapsaní
studenti budou moci vykonat z kurzu zkoušku. Ta
proběhne formou písemné zkoušky 30.3. Kurz je
ohodnocen 2 kredity.
Doporučení: Jedná se o výbornou přednášku
mezinárodně uznávaného specialisty na problematiku
ekologie. Přednáška přináší aktuální teoretické
poznatky z Makroekologie a ekologických trendů. Kurz
volně navazuje na ekologii společenstev a ekosystémů.
Všichni potenciální absolventi PřF UP, kteří to mysli se
vzděláváním v ekologii vážně, by si kurz neměli nechat
ujít! Získané poznatky se budou hodit nejen při budoucí
odborné práci a zkouškách (vč. státnic), ale též v
případném navazujícím Ph.D. studiu oboru ekologie.
Všichni zájemci jsou vítáni a srdečně zváni!
Tomáš Kuras

*

V Centru pro teoretická studia UK se zabývá obecnou a evoluční
ekologií a ekologií společenstev. Přednáší na PřF UK v Praze a
PřF JU v Českých Budějovicích. Je autorem dvou knih, řady
odborných článků ve špičkových vědeckých časopisech (Science,
Theoretical Ecology, American Naturalist, Ecology, PNAS,
Ecography, TREE aj.) a častým přispěvatelem do populárně
naučného časopisu Vesmír. Editor časopisu Ecology Letters.
Často vystupuje na odborných seminářích, v rádiu, TV s
problematikou biodiverztiy a jejich trendů. Má bohaté zahraniční
zkušenosti: Caucasus, Siberia, Lake Baikal, South-east Turkey,
The Balkans, South Africa, New Mexico, Costa Rica, Mexico,
Papua New Guinea.

*

Na základě konzultace na studijním oddělení je
možno si přednásku zapsat i po termínu zapisu
kurzů na letní semestr 2011. Zápis zájemců budeme
řešit tak, že se mi tito nahlásí (na email
tomas.kuras@upol.cz). Společnou žádost o zapsání
kurzů následně předložím na studijní oddělení PřF
UP.

