
 

RNDr. Libor Ekrt, Ph.D. 

 

Působím na katedře botaniky PřF JU a v rámci systematické skupiny se zaměřuji na výzkum 
biologie, rozšíření, velikosti genomu a fylogeneze kapradin a plavuňovitých rostlin. Dále 
mám blízko k ochraně přírody a spolupracuji s orgány ochrany přírody v ČR. Na PřF učím 
základní kurz „Malé“ botaniky a specializované kurzy zaměřené na biologii kapraďorostů, 
květenu a vegetaci střední Evropy, vegetační mapování a management v ochraně přírody. 
Jsem odchovanec zdejší fakulty, jsem s ní úzce spojený a vždy jsem velmi oceňoval zdejší 
přátelské prostředí. V průběhu a i po dokončení doktorandského studia jsem asi 5 let působil 
v praktické ochraně přírody na CHKO Bromovsko a na Správě NP Šumava a následně jsem 
se vrátil zpět na zdejší katedru botaniky, kde působím již 13 let. 

Kandiduji do zaměstnanecké komory biologické sekce AS. Především bych byl rád, aby se 
studentům na naší fakultě dobře studovalo. Rád bych umožnil a zprostředkoval zpětnou vazbu 
studentů směrem k vedení fakulty, studium bez nadbytečné byrokratické zátěže a také 
s vysokou flexibilitou výběru kurzů rozumě směřující ke specializaci. Dále bych se rád 
zaměřil na větší propagaci a popularizaci naší fakulty na celostátní úrovni. Bylo by skvělé 
opět docílit toho, aby spádová oblast studentů, kteří přicházejí na naši fakultu, byla i více 
nadregionální. 
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I work at the Department of Botany, Faculty of Science, JU and within the systematic group I 
focus on research on biology, distribution, genome size and phylogeny of ferns and 
lycophytes. I am interested in nature conservation and I collaborate with nature conservation 
authorities in the Czech Republic. At the Faculty of Science I teach a basic course in "Small" 
botany and specialized courses on fern biology, flora and vegetation of Central Europe, 
vegetation mapping and management in conservation. I am an alumnus of the faculty, I am 
closely associated with it and have always appreciated the friendly atmosphere here. During 
and after my PhD studies I worked for about 5 years in practical nature conservation at the 
Bromovsko Protected Landscape Area and the Šumava National Park Administration, and 
then returned to the Department of Botany where I have been working for 13 years. 

I am a candidate for the employees chamber of the Biology section of the AS. Above all, I 
would like students to have a good time studying at our faculty. I would like to enable and 
facilitate student feedback towards the faculty leadership, studying without unnecessary 
bureaucratic rules and also with high flexibility of course selection reasonably towards 
specialization. Furthermore, I would like to focus on greater promotion and popularization of 
our faculty at the national level. It would be great to once again achieve a more supra-regional 
catchment area for the students who come to our faculty. 


