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Tato zpráva musí být předána Akademické informační agentuře DZS MŠMT po ukončení
studijního pobytu. Zprávu, prosím, zašlete e-mailem na adresu aia@dzs.cz . Do předmětu emailu napište „Zpráva z pobytu“.
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Zahraniční pobyt (uveďte stručné informace o délce studijního pobytu včetně
termínu, o univerzitě či pracovišti, kde jste stáž absolvovali, o Vaší činnosti spojené se
studiem)
Před odjezdem (informace o formalitách, které je třeba zajistit před odjezdem – viza,
pojištění apod., doprava, spojení, ceny)
Ubytování, stravování, doprava (druh ubytování, kvalita, způsob zajištění, cena,
možnost využití studentské koleje, možnost stravování v menze)
Finance (způsob výplaty stipendia, dostatečnost finančních prostředků, potřeba
finanční zálohy ze soukromých zdrojů, nepředvídané náklady)
Volný čas (využívání volného času, akce a služby pro studenty, přístup do
univerzitních zařízení – do knihoven, k internetu apod., sportovní a kulturní
příležitosti, tipy na výlety)
S jakými problémy jste se setkal(a) při přípravě cesty a během zahraničního
studia
Další komentáře a doporučení (rady a tipy pro ostatní studenty)
Celkové hodnocení (jaký přínos měla stáž pro Vaše studium, diplomový projekt,
doktorskou práci, pro zlepšení jazykových znalostí apod.)

Text zprávy:
Výzkumný projekt v rámci doktorského studijního programu byl realizován díky
stipendijnímu pobytu v Peru v roce 2016. Stáž proběhla od 2.6. 2016 do 22.12. 2016 (6
měsíců), byla zaměřena na přípravu publikace dat získaných v rámci řešení disertační práce
„Genetická variabilita a struktura vybraných agrolesnicky využitelných druhů dřevin, Inga
edulis Mart. A I. Ingoides (Rich.) Willd., (Leguminosae: Mimosoideae) v peruánské
Amazonii“, do vědeckého periodika s Impact Faktorem (IF).
Vznikl zde „manuscript“ vědeckého článku v nemž se autor zabývá rozborem stavu
populace divokých a domestikovaných populací druhu I. edulis v rámci peruánské Amazonie,
jejich genetickým a produkčním potenciálem a možnostmi jeho využití v praxi. Tato
publikace bude směřována do zahraničních periodik typu PlosOne, Anals of Forest Science
apod.
Před odjezdem Očkování konzultace s odborným zdravotním personálem, uzavření
zdravotního pojištění, plán cesty. Při vstupu do Peru jsem obdržel na letišti Jorge Cháveze
v Limě zcela zdarma turistické vizum (platné 183 dní).
Ubytování, stravování, doprava.
Ubytování bylo v komfortní studentské rezidenci pro výměnné pobyty umístěné přímo
v areálu univerzity a bylo poskytnuto zdarma, společně s internetovým připojením, vodou a
elektrickou energií. Plyn na vaření jsem si hradil z vlastních prostředků. Dopravu do místa
studijního pobytu i ubytování mimo místní studentskou residenci jsem si hradil z vlastních
prostředků.
Finance
Stipendium bylo vypláceno univerzitní pokladnou v první polovině měsíce v podobě šeků,
směnitelných v místní bance „Banco del la Nacion“. Stipendium po dobu šesti měsíců mi
umožnili realizovat velice kvalitní práci v adekvátní i rozsahu.
Volný čas je v Peru rozumné využít pro poznání přírody univerzitní výzkumné stanici
Macuya „Centro de Investigacion y Capacitacion Forestal UNU – Macura“. Budoucím
studentůmům doporučuji návštěvu tzv. Areas Naturales Protegidas por el Estado (ANP´s) což
je síť místních státem chráněnný krajinný oblastí spravovaných kanceláří (SERNANP). Pro
bližší informace doporučuji jejich webové stráneky: www.sernanp.gob.pe .
Problémy
Jediný problém při realizci stipendijního pobytu, bylo překročení platnosti viza o několik
dnů. Tato skutečnost vznikla díky cenově výhodnému pozdějšímu termínu letu. Při výstupu ze

země byl patřičný počet dnů, které nepokrývalo vizum vykompenzováno migračnímu
oddělení v podobě 1USD/den.
Doporučení
Nezapomeňte požádat místní univerzitu o potvrzení o studiu. Například při výstupu ze země
můžete imigračnímu úředníkovi doložit důvod přesažení platnosti vašeho víza. Pobyt v peruánské
amazonii je fyzicky i psychycky náročný, nepodceňujte přípravu na cestu ani v tomto směru.
Cestovatelská lékarnička doplněná věcmi potřebnými k přežití v divoké přírodě, přijde jistě vhod.
Mimo obydlené oblasti nedoporučuji samostatný pohyb.

V Praze dne 5.1. 2016

Ing. Alexandr Rollo

