
Program 48. konference České a Slovenské etologické společnosti

Pátek

9:30 Helena Chaloupková zahájení konference, technické informace

Anglická sekce

předsedající: Petra Eretová

10:00 Sara Hintze Of optimistic calves, worried horses and bored pigs - Behavioural and cognitive approaches to assess emotions across species

11:00 Vedrana Šlipogor Common marmosets (Callithrix jacchus) learn socially via video demonstrations under captive and natural

11:15 Silvia Boschetti Judgement of extreme affective state facial expressions in approach/avoidance paradigm S

11:30 Katarína Bučková Novel enrichment for pigs: Keeping it simple

11:45 Tereza Hromádková The ecology of the longest migration - facilitation by wind patterns and ocean productivity CZV

12:00-13:00 oběd

předsedající: Helena 

Chaloupková

13:00 Petra Eretová Are parents able to identify dangerous interactions between children and dogs? S

13:15 L'ubica Niederová Song variability is associated with neurogenesis in selected species from the family Estrildidae

13:30 Jakub Binter Hodnocení valence prožitku na základě vokalizací osob prožívajících extrémně intenzivní afektivní stavy - paradox intenzityS

13:45-14:15 pauza na kávu a prohlédnutí posterů

Česko-slovenská sekce

předsedající: Boris Bilčík

14:15-15:15 Luděk Bartoš Vraždění neviňátek - aneb sociobiologický pohled na selhávání reprodukce u koní a psů

15:15 Andrea Garguláková Mezidruhové rozdíly v lateralitě končetin při vzájemném drbání dvou druhů kočkodanů S

15:30 Vojtěch Kasič Návrat vlka aneb konec kamzíka v Lužických horách? S

15:45 Josef Bičánek Domestikace: první z několika nebo poslední, kdo zůstane? S

16:00 Lucie Přibylová Je člověk schopný rozpoznat svého psa na základě čichu? S

17:30 valná hromada pro členy ČSEtS

SOBOTA

předsedající: Petra Frýdlová

9:30-10:30 Roman Fuchs Co vlastně u zvířat zkoumáme: rozpoznávání obličejů? holistické vnímání? nebo holistické vnímání při rozpoznávání obličejů?

10:30 Tomáš Hladký Jak výběr vzorku ovlivňuje hodnocení v dotaznících a jak tento problém vyřešit za užití neuronových sítí S

10:45 Ondřej Fišer Význam velikosti těla v rozpoznávání predátorů netrénovanými ptáky

11:00 Silvie Rádlová Srovnání emocionální odpovědi na pavouky s odpovědí na obecně strach-vzbuzující a odporné stimuly – fMRI studie

11:15-11:45 pauza na kávu, prohlédnutí posterů a zhodnocení studentských příspěvků

předsedající: Petr Veselý

11:45 Eva Jozífková Váže hierarchický rozdíl některé submisivní partnery k dominantním?

12:00 Peter Mikula Globálna analýza vzdušného predvádzania spevavcov odhalila vplyv habitatu, párovacích systémov a letových schopností

12:15 Petra Frýdlová Analýza lovu u žab se zaměřením na jazykové elongace

12:30-13:30 oběd

13:30 vyhlášení vítězů a ukončení konference


