
Informace k Terénní praxi I 

Termíny 

7. – 10. 9. 2020 (vedoucí Mgr. Michaela Syrová; Syrova.Michaela@seznam.cz; tel. 
605272460) 

14. – 17. 9. 2020 (vedoucí doc. Jan Riegert; honza@riegert.cz; tel. 737853560) 

21. – 24. 9. 2020 (vedoucí a garant předmětu dr. Petr Koutecký; kouta@prf.jcu.cz; 

732663764). 

Rozdělení do skupin se dozvíte po zápisu na PřF JU. 

Náplň praxe, vybavení 

Náplní praxe je terénní biologie všeho druhu: determinace organismů (botanika, 
entomologie, obratlovci, řasy), jejich ekologie, základní metody sběru dat, pozorování 
a odchyt živočichů, atd. Výuka bude obvykle rozdělena na dva půldenní bloky s 
přestávkou na oběd, ale počítejte i s možností celodenní exkurze. Na konci praxe 
budete skládat zápočet z probrané látky, konkrétní podobu upřesní vedoucí praxe na 
jejím začátku. 

Doporučené vybavení: 

• Terénní oblečení a obuv. Praxe se bude konat i za (mírně) nepříznivého počasí! Také 
počítejte s tím, že se může jít i do mokra a že se na vás už těší místní komáři a jiná 
havěť (i když v září jich bývá málo). 

• Zápisník vhodný do terénu + další vybavení, které uznáte za vhodné (lupa, 
dalekohled, literatura,…) 

 

Místo konání a doprava 

V roce 2020 proběhne praxe (kvůli covid-19) v okolí Českých Budějovic a bez 
společného ubytování na terénní stanici (obvykle jezdíme na terénní stanici 
Botanického ústavu AVČR u obce Lužnice na Třeboňsku). Sraz pro všechny tři 
termíny bude vždy v pondělí ve 13:00 před budovou B v areálu Přírodovědecké 
fakulty JU. Zde se dozvíte základní organizační pokyny a další program, a plynule 
budete pokračovat první exkurzí. Výuka je plánována do čtvrtka odpoledne, kdy 
budete skládat zápočty, pátky jsou vyhrazeny pro odjezd (pokud jste z větší dálky a 
budete přespávat i ze čtvrtka na pátek; za normálních okolností bývá v pátek úklid 
terénní stanice a odjezd). 



Ubytování 

Ubytování je zajištěno na koleji K1 v kampusu univerzity. Ubytování bude uhrazeno fakultou, 

studenti zaplatí pouze místní „rekreační“ poplatek ve výši 15,- Kč na den. V rámci ubytování 

si student může doobjednat snídaně a večere v blízké menze, ovšem za nestudentské ceny 

☹ (podaří-li se nám dojednat ceny lepší, budeme vás informovat). Je také možné si 

samostatně vařit, pak je však nutné si přivézt vlastní nádobí. 

Různé 

• Pro informace o rozdělení do skupin a případně další požadavky (přidělení do 
konkrétní skupiny apod.) se obracejte na Studijní oddělení PřF JU. 

• Uznávání zápočtů získaných v předešlých letech (opakování studia). Studijní a 
zkušební řád JU stanovuje (článek 25), že zápočet získaný v předešlém studiu může 
děkan uznat na základě žádosti studenta, pokud neuplynulo více než 5 let od jeho 
získání. Pokud tuto podmínku splňujete a nechcete se Terénní praxe I znovu 
zúčastnit, můžete požádat o uznání zápočtu. Jet znovu ale můžete, pokud máte 
zájem, v tom případě budete i znovu skládat zápočet. Se souvisejícími dotazy a 
žádostmi se obracejte na garanta předmětu Petra Kouteckého. 

• S dalšími dotazy ohledně praxe se obracejte na garanta předmětu, v případě 
opožděného příjezdu apod. na vedoucí jednotlivých skupin. 

  

  

Přejeme příjemnou terénní praxi. 

 
 


