
03.11.2022

17:00
budova A, 3. 

podlaží
registrace

18:50 salónek Menza welcome drink

19:00
popularizační 

přednáška
Jan Pluháček Země a zvíře, na které jsme zapomněli (Libérie, 2019) - salónek Menza

04.11.2022

8:00
budova A, 3. 

podlaží
začátek registrace

9:00 zahájení, uvítání zástupce MENDELU, informace k hlasování

předsedající: Petra 

Eretová
anglická sekce

9:15
plenární 

přednáška

Aleksandra Górecka-

Bruzda
Konik polski horse: A medium between nature and nurture

10:15 přednáška 1 Petra Frýdlová Snakes as mediaeval knights in ring armour: Antipredatory strategy in sand boas (Erycidae)

10:30 přednáška 2S Anna Fišerová The effect of partner’s odour in intimate and sexual encounters: the context for women matters

10:45 přednáška 3 Klára Mikulášková Magnetoreception in horses: Less faults in a North-South direction in show jumping competitors

11:00 přestávka na kávu a drobné občerstvení, diskuze nad sudými postery

11:30 přednáška 4S Antoine Bercy Effectiveness and limitations of behavioural observation: playback study on naïve horses.
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11:45 přednáška 5S Malavika Madhavan
Does breeding density influence vocal individuality in the territorial calls of little owls (Athene noctua) 

in two central European populations?

12:00 přednáška 6S Kateřina Fiurašková
Testing effects of partner support and use of oral contraception during relationship formation on 

severity of nausea and vomiting in pregnancy

12:15 přednáška 7 Quanxiao Liu The effects of rearing noise levels on noise avoidance behaviour in zebra finches

12:30 oběd

předsedající: Petr 

Veselý
anglicko-česko-slovenská sekce

13:45 Vedrana Šlipogor
Unique, just like everyone else? Integrative approach to personality and learning in common 

marmosets (Callithrix jacchus)

14:45 přednáška 8S Ágnes Moravcsíková Reducing aggressive behaviour in rabbit does housed in groups

15:00 přednáška 9S Jakub Fořt Fraternal birth order effect and kin fertility of Czech and Slovak gay and straight men and women

15:15 přednáška 10 Michaela Másílková Age, but not hand preference, is related to personality traits in common marmoset (Callithrix jacchus)

15:30 přestávka na kávu a drobné občerstvení, diskuze nad lichými postery

16:00 přednáška 11 Hermann Prossinger When the Rated Rate the Raters: A Novel Approach to Understanding Human Sexual Desirability

16:15 přednáška 12S Silvia Boschetti Apoidolia: A New Psychological Phenomenon Detected

16:30 přednáška 13S Barbara Bagiová Nepredvídateľný chronický mierny stres nespôsobil pesimistické skreslenie úsudku u nosníc

16:45 přednáška 14S Jan Špička Vliv ostrovní izolace na rozpoznávání predátorů rybákem dlouhoocasým

17:00 přednáška 15S Simona Sovadinová
Domovské okrsky mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) během období dospívání: předběžné 

výsledky radiotelemetrického monitoringu v České republice a Finsku

17:15 přednáška 16S Rebecca Gerőfiová Mozoček a naučená vokálna komunikácia u spevavcov

19:00 salónek Menza valná hromada



05.11.2022
budova A, 3. 

podlaží

předsedající: Jitka 

Bartošová
česko-slovenská sekce

9:15
plenární 

přednáška
Michal Zeman Keď sa pokazia biologické hodiny: dôsledky na fyziológiu a správanie

10:15 přednáška 17S Ladislava Krausová Cuckoo-hawk mimicry: pohled ťuhýka obecného

10:30 přednáška 18S Anežka Malá Přátelské vazby u koní (Equus caballus)

10:45 přednáška 19S Adéla Polónyiová Efektivita pátrání záchranných psů

11:00 přestávka na kávu a drobné občerstvení, diskuze nad lichými postery

11:30 přednáška 20S Kateřina Šandlová S otcem či bez: přítomnost harémového hřebce ovlivňuje chování hříbat

11:45 přednáška 21S Tereza Roubalová Srovnání slovní zásoby dětí a mluvících papoušků šedých

12:00 přednáška 22S Žaneta Pátková Rozdíly ve vizuální pozornosti věnované obličejům v závislosti na kontextu a pohlaví

12:15 přednáška 23S Veronika Rudolfová Explorace a pohyb v 3D prostoru u krysy obecné (Rattus rattus), druhu s výraznou vertikální aktivitou

12:30 oběd

předsedající: Helena 

Chaloupková
česko-slovenská sekce

13:45
plenární 

přednáška
Tereza Nekovářová Jak mozek tvoří čas: Teorie relativity z pohledu neurověd“

14:45 přednáška 24 Jitka Bartošová Kinship matters aneb Nepříbuzné krávy spolu krávy nepasou

15:00 přednáška 25 Jan Pluháček Test čtyř hypotéz vysvětlujících přeznačkování u mláďat tří druhů zeber a afrického osla

15:15 přednáška 26 Péter Juhás
Hodnotenie využívania podkovy ako prvku obohacujúceho chovateľské prostredie odstavčiat počas 

24 hodín

15:30
přestávka na kávu a drobné občerstvení, diskuze nad sudými postery; ukončení diskuze a hlasování o 

nejlepší přednášku a poster



16:00 přednáška 27 Kamil Vlček Zlepšení navigace v reálném prostoru po odpoledním zdřímnutí

16:15 přednáška 28 Daniel Frynta Emoce vyvolané členovci: mezikulturní srovnání

16:30 přednáška 29 Kateřina Benediktová
James Bond mezi psy aneb špehuj sám sebe: nositelná akční kamera jako nástroj pro porozumění 

homingového chování loveckých psů

16:45 přednáška 30 Eva Landová Staré versus nové hrozby

17:00 přednáška 31 Luděk Bartoš
Efekt Bruceové, předimplantační blokáda, postimplantační přerušení březosti, feticida... prostě efekt 

přítomnosti cizího samce

17:15 přestávka, sčítání hlasů v soutěži o nejlepší studentskou přednášku a poster

18:30 Menza zakončení konference, vyhlášení vítězů a společenský večer

23:59 konec

06.11.2022 výlety po Brně - nabídka tipů
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