
Program 47. konference ČSEtS  
Pátek/Friday 30. 10. 2020  

9:00-9:30 
Helena 
Chaloupková 

zahájení konference/opening of the conference 

 
Plenární přednáška/Plenary talk 

 

9:30-10:30 Péter Pongrácz 
Animal self-representation from a modular approach – new 
empirical results in the dog (Canis familiaris) 

   

Anglická sekce 1   

předsedající Petr Veselý  

10:30 Petra Eretová S 
How You See Me: Intricacies in Observing Behaviours of 
Brachycephalic Dogs – A Pilot Study 

10:45 Ľubor Košťál 
Designing eight-arm radial maze for behavioural testing of 
domestic chicken 

11:00 Vojtěch Fiala S 
Facial dominance as a correlate of the measured skin colouration 
and perceived sexual dimorphismi 

   

11:15-11:45  Pauza/break    postery/posters 

   

Anglická sekce 2   

předsedající Petra Frýdlová  

11:45 Luděk Bartoš 
How to escape male infanticide: Mechanisms for avoiding or 
terminating pregnancy in mammals 

12:00 Gudrun Illmann 
Removal of confinement 3 days postpartum does not steadily 
increase exploratory behaviour nor reduce inactivity in domestic 
lactating sows 

12:15 Kamil Vlček The afternoon nap helps in landmark navigation 

   

12:30-13:30  Oběd/lunch      postery/posters 

   

Plenární přednáška  

13:30-14:30 Peter Juhás Etológia v chove hospodárskych zvierat a živočíšnej výrobe 

   

předsedající Lucia Kršková  

14:30 
Justína Mertušová S 
- vítěz CZV 

Plasticita mozgu a spev: Vzťah neurogenézy a variability piesne u 
spevavcov. 

14:45 Jan Špička S Jak straka obecná (Pica pica) rozpoznává své nepřátele? 

15:00 Gabriela Štětková S 
Přistižení kukačky na hnízdě nemá vliv na odmítnutí 
parazitického vejce hostitelem 

   



15:30-17:00  valná hromada pro členy ČSEtS 

   

   

Sobota 31. 10. 2020  

 
Plenární přednáška 

  

9:30-10:30 Jan Havlíček Chemická komunikace v partnerských vztazích 

   

předsedající Kamil Vlček  

10:30 
Kateřina Fiurašková 
S 

Vztah mezi frekvencí konzumace určitých typů potravin, 
psychosociálními faktory a mírou těhotenských nevolností 

10:45 Lucie Hornátová S Individuální variabilita vokalizace kalouse ušatého (Asio otus) 

11:00 Michal Hradec 
Vývoj samčího vokálního vzoru u gibonů zlatolících (Nomascus 
gabriellae) 

   

11:15-11:45 Pauza / postery  

   

předsedající Luděk Bartoš  

11:45 Ľubica Niederová 
Rozoznávanie piesní u samičiek zebričky červenozobej 
(Taeniopygia guttata) 

12:00 Katarína Pichová 
Optimalizácia testu kognitívneho skreslenia pre hodnotenie 
welfaru nosníc 

12:15 Šárka Kaňková 
Souvislost mezi znechucením a tělesným imunitním systémem 
v těhotenství 

   

12:30-13:30  oběd, pauza na dokončení hodnocení  

   

13:30  vyhlášení vítězů a ukončení konference 

 

  



 

 

 Seznam posterů 
 

 Příjmení Jméno Příspěvek 

1 S Antonová Kateřina 
Holistické vnímání predátorů u ptáků na příkladu sýkory 
koňadry (Parus major) a krahujce obecného (Accipiter nisus), 
preliminární výsledky. 

2 S Czocherová Ivana 
Are the patterns of song geographic variation similar in River 
and Grasshopper warblers? 

2 S Fišer Ondřej 
Význam obličeje pro rozpoznávání predátorů netrénovanými 
ptáky 

4 S Garguláková Andrea 
Mezidruhové rozdíly v lateralitě končetin při vzájemném 
drbání dvou druhů kočkodanů 

5 S Hegerová Terézia 
Hodnotenie počtu príletov Kaňúra okrúhlochvostého v 
závislosti od zvolených faktorov 

6 Hromádková Tereza 
Predator recognition during nest defence by arctic tern 
(Sterna paradisaea) 

7 S Chomik Aleksandra 
Elevator test as a personality experiment on leopard geckos 
(Eublepharis macularius) 

8 S Košinárová Lucie Jazykové elongace u žab 

9 S Krausová Ladislava 
Reakce ťuhýka obecného (Lanius collurio) na kukačku obecnou 
(Cuculus canorus) 

10 S Kunclová Kristýna Vzájemná kvantitativní a kvalitativní stimulace hry u selat 

11 Lukešová Gabriela 
Hodnocení akutního stresu u ovce domácí (Ovis aries) s 
využitím termokamery 

12 S Morová Martina 
Vplyv prenatálneho a skorého postnatálneho vystavenia zmesi 
ftalátov na GABA-ergický systém mozgu dospelých potkanov 

13 S Novák Karel 
Tough life of a lizard: signaling, agonistic behavior, and life-
history traits of Steppe Agama (Trapelus sanguinolentus) in 
Prague ZOO 

14 S Nováková Julie 
Testosterone-cortisol ratio negatively predicts altruism in 
women 

15 S Peléšková Šárka 
Psychofyziologická studie negativních emocí, které vyvolávají 
různé druhy pavouků 

16 S Prikrylová Katarína 
Vizuálne individuálne rozpoznávanie známych ľudí u papagája 
sivého (Psittacus erithacus) 

17 S Roubalová Tereza 
Sdílená volání v repertoárech dvou papoušků šedých 
(Psittacus erithacus) z různých sociálních skupin 

18 S Schwambergová Dagmar 
Vliv patogenního ohrožení na aktivaci behaviorálního 
imunitního systému 

19 S Součková Michaela Králík domácí jako zoorehabilitační zvíře – ano/ne? 

20 S Štolhoferová Iveta Inter- a intraindividuální variabilita ve šplhavém chování krys 



21 S 
Vohralíková 
Houšková 

Markéta 
Vítěz nebo poražený: Vztah hierarchického postavení ve 
skupině s personalitními charakteristikami a melaninovým 
zbarvením u holuba domácího (Columba livia f. domestica) 

22 Vojtkovská Veronika 
Porovnanie faktorov ovplyvňujúcich výber psa alebo mačky z 
útulku v Českej republike 

23 Volfová Martina 
Vliv přepravy na změny chování a adrenokortikální aktivitu u 
vari černobílých (Varecia variegata) 

24 Voslářová Eva 
Vliv individuálního ustájení potkanů na využívání 
obohacujících prvků 

 


