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Program

středa 2.11.
17:00 Otevření registrace

Plenární přednáška
19:00-20:00 Tomáš Grim Více než padesát odstínů šedi ...

20:00 Uvítací přípitek

čtvrtek 3.11.
9:00 Zahájení konference

9:10-10:10 Petr Procházka Kukačky a rákosníci: nesmiřitelní soupeři v koevolučním 
zápase

10:10-10:30 Přestávka na kávu

předsedající: Jan Havlíček
10:30 Jitka Perry S Role agrolesnictví ve zpomalování ztráty druhové diver-

zity v oblasti Amazonských pralesů: analýza druhového 
spektra hmyzu podle sociální životní strategie

10:50 Michal Porteš S Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš: aneb chování samců 
lindušky úhorní s různou zkušeností s odchytem v play-
backových experimentech

11:10 Tereza Zikánová S Kde na ní oči nechat: Pilotní eyetrackingová studie vní-
mání ženské postavy s různou mírou odhalení

11:30 Kateřina Potyszová S Žárlivost u heterosexuálních a homosexuálních jedinců

11:50-13:30 Oběd

předsedající: Peter Juhás
13:30 Michal Šulc S Samice kukaček nejsou vybíravé (když odstraňují vejce 

během parazitace)
13:50 Vojtěch Kubelka S Patrnosti hnízdní predace bahňáků v prostoru a čase

14:10 Markéta Janovcová S Vnímaná krása a strach z hadů u lidí ze zemí s rozdílným 
výskytem nebezpečných druhů

14:30 Radim Kuba S Vliv pohlaví a věkového odstupu na projev efektu souro-
zeneckých konstelací

Program konference
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14:50-15:50 Diskuse u posterů za doprovodu kávy
 

předsedající: Martina Komárková
15:50 Jakub Binter S Změna hladiny steroidních hormonů ve virtuální kom-

petici o partnerku je závislá na aktuálním partnerském 
statusu

16:10 Klára Žabková S Kdo tě krmí, toho píseň zpívej? - Přizpůsobují mláďata 
kukaček obecných žadonění hostitelskému druhu?

16:30 Petra Poláková S Zrcadlo, kdo je ze savců nejkrásnější?
16:50 Martin Hůla S Rozdíly mezi dětmi a dospělými v hodnocení krásy květů

17:10-18:30 Večeře
19:00 Valná hromada ČSEtS

pátek 4.11.
9:00-10:00 Jakub Straka Kukačky nejsou jenom kukačky aneb včely jako paraziti 

včel

10:00-11:00 Diskuse u posterů za doprovodu kávy

předsedající: Lucia Olexová
11:00 Ludvík Pinc Psi poznají střelce
11:20 Igor Miňo S Hodnotenie behaviorálnych prejavov psov za účelom 

validizácie testov temperamentu

11:40 Denisa Průšová S Spokojenost v partnerství je ovlivněna kontrolou a domi-
nancí žen a vyšším vzděláním mužů oproti ženám

12:00 Jana Lněničková S Pes jako „detektor“ pro plynovou chromatografii

12:20-13:30 Oběd
14:00-17:30 Exkurze: Zubria zvernica Topoľčianky
17:30-18:30 Večeře

19:00 Společenský večer

sobota 5.11.
9:00-10:00 Lucia Kršková Minulosť ako kolíska budúcnosti – úloha prenatálnych 

adaptácii v procese formovania postnatálnych behavio-
rálnych stratégií
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10:00-10:30 Přestávka na kávu

předsedající: Kamil Vlček
10:30 Petr Tureček Kognitivní prekurzory druhů aneb Co si zvířata myslí o 

speciaci?
10:50 Peter Juhás Porovnanie parametrov prežúvania jedného žuvanca 

medzi plemenami Holsteisko-Friezske a Montbeliard

11:10 Adam Dušek Optimalizace hladiny testosteronu u samců čikarího čer-
veného (Tamiasciurus hudsonicus)

11:30 Jan Havlíček Preference mužů pro velikost a tvar ženských prsou ve 
čtyřech kulturách

11:50-12:20 Zakončení konference
Předání  Ceny Zdeňka Veselovského  vítězům za rok 2016
Vyhlášení nejlepších studentských prezentací a posterů

12:30 Oběd


