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Streda 27.4.   
17:00 Registrácia  
18:00 Večera  
19:00 Uvítanie  
Premietanie videa a 
diapozitívov 

Luděk Bartoš - ako sa chytaju aligátory a medvede 
baribal pre vedecké účely (z ciest po USA) 

Štvrtok 28.4.  
9:00 Zahájenie  
Plenárna prednáška  

9:10 
Košťál Neurobiológia, psychofarmakológia a meranie 

welfaru hospodárskych zvierat 
Sekcia: Welfare zvierat v chovoch a ZOO 
Predsedajúci: Košťál 
10:00 Špinka Kulhavé krávy mají kratší utěkovou vzdálenost 
10:20 Chaloupková 

Š 
Vztah mezi hravým a agonistickým chováním selat 
pocházejících z různých typů ustájení 

10:40 Prestávka  
Sekcia: Sociálne a agonistické správanie 
Predsedajúci: Illmanová 
11:10 Dubcová Š Zařazování hříbat do stáda: Interakce mezi hříbaty 
11:30 Fričová Š Srovnání reprodukčního úspěchu samců daňka 

skvrnitého (Dama dama) na leku a mimo něj 
11:50 Adamova Š Čištění srsti u hulmanů posvátných (Semnopithecus 

entellus) analýza čištěných míst 
12:10 Obed  
Plenárna prednáška  
13:10 Exnerová Aposematismus z ptačí perspektivy 
14:00 Pivoňková Š Přisuzování psychologických charakteristik podle 

tělesné výšky žen se liší podle pohlaví, věku a tělesné 
výšky posuzovatele 

Sekcia: Voľná sekcia 
Predsedajúci: Komárek 
14:20 Svobodová Behaviorální kritéria úspěšné selekce štěňat německého 

ovčáka v sedmi týdnech života pro služební pracovní 
upotřebitelnost v dospělosti 

14:40 Petrů Š Rotační pohyby hlavy v hravém chování hulmanů 
posvátných  



 
15:00 Šárová Š Faktory ovlivňující synchronizaci změn aktivity 

masného skotu 
15:20 Prestávka  
15:50 Škorpilová Š Od sociobiologie k makroekologii 
16:10 Šizling Od makroekologie k sociobiologii 
 Sekcia: Teoretická sekcia 
 Predsedajúci: Baranyiová 
16:30 Komárek Z dějin etologie aneb kdo byl Johan Abraham Bierens 

de Haan (1883-1958)? 
16:50 Stella Š Dvě tváře Vladimíra Teyrovského (1898-1980 
17:10 Postery  
18:10 Večera  
19:00 Valné 

zhromazdenie  

Prednáška 
Novotný: Morfologické, psychologické a 
antropologické předpoklady lidské mimiky 

Piatok 29.4.  
Plenárna prednáška  

9:00 Zeman Hormonálna regulácia správania vtákov 
Sekcia: Fyziológia správania a neuroetológia 
Predsedajúci: Zeman 
9:50 Nekovářová Š Dokáže se potkan (Rattus norvegicus) orientovat v 

reálném prostředí na základě abstraktní prostorové 
informace? 

10:10 Rajman Š Expresia mRNA D1A a D2 dopamínových receptorov 
v mozgu kohútov s rôznou intenzitou sexuálneho a 
agresívneho správania 

10:30 prestávka  
Sekcia: Rodičovské správanie 
Predsedajúci: Bartoš 
11:00 Dušek Š Vliv potravního stresu na mateřskou investici u myší 

domácí 
11:20 Rudolfová Š Délka kojení vlastních a allosajících kolouchů u jelena 

evropského (Cervus elaphus) 
11:40 Kreisinger Š Role krypse a rodičovkého chování na hnízdní 

úspěšnost kachny divoké (Anas platyrhynchos): 
Experiment s umělými hnízdy 

12:00 Obed  
13:00 Matysioková 

Š 
Kdo určuje délku rodičovské péče u rákosníka 
obecného – rodiče, nebo mláďata? 



 
 Sekcia: Sexuálne správanie 
 Predsedajúci: Murin 
13:20 Kumstátová Š Jsem lepší!!? aneb Zvýšená agresivita samečků 

lindušky luční v přítomnosti samice 
13:40 Klapilova Š Udržení partnerky ve vztahu a projevy žárlivosti - 

tvorba nového dotazníku 
14:00 Prestávka  
14:30 Šmídová Š Preference sexuálního partnera s rozdílným 

hierarchickým postavením – evoluční podklad 
sadomasochismu? 

Sekcia: Komunikácia 
Predsedajúci: Žďárek 
14:50 Kotrba Š Synchronizace a rozhodování v pastevním chování u 

antilop losích (Taurotragus oryx) 
15:10 Hanušová Š Vztah mezi neverbálními projevy a osobnostními rysy 
15:30 Postery  
16:30 Výlet  
19:00 Spoločenský 

večer  
Sobota 30.4.  
Plenárna prednáška  
9:00 Honza Hnízdní parasitismus ptáků: model pro studium 

koevoluce  
Sekcia: Fyziológia správania a neuroetológia 
Predsedajúci: Zeman 
9:50 Vlček Poškození allocentrické orientace a paměti pro pořadí 

v různých stádiích Alzheimerovy demence 
10:10 Stuchlik Účinek atypického antipsychotika klozapinu na 

kognitivní deficit a hyperlokomoci vyvolanou u 
potkanů dizocilpinem v animálním modelu 
schizofrenie v úloze aktivního alotetického vyhýbání 
se místu 

10:30 Prestávka  
11:00 Žďárek Účinky inhibitorů transkripce a translace na pupariační 

chování larev mouchy masařky 
 
 
 
  



 
Sekcia: Sexuálne správanie 
Predsedajúci: Murin 
11:20 Havlíček Dobře vypadat neznamená dobře vonět: Hodnocení 

vizuální a čichově atraktivity mužů 
Sekcia: Komunikácia 
Predsedajúci: Žďárek 
11:50 Murin Ku kritériám snímania a analýzy terénnych záznamov 

neverbálnej komunikácie človeka  
12:10 Obed  
Sekcia: Rodičovské správanie 
Predsedajúci: Bartoš 
13:10 Illmannová Ovlivňuje aktivita prasnice příjem mléka a přírůstek 

selat během neonatálního období? 
Sekcia: Sociálne a agonistické správanie 
Predsedajúci: Illmanová 
13:30 Bartoš Přesnost pěti metod linearizace dominanční hierarchie 

porovnaná pomocí empirických dat od sedmi druhů 
kopytníků 

13:50 Berec Menší vyhrává: asymetrická kompetice a ideálně volná 
distribuce u dvou kompetujících druhů ryb 

 
 

Š – študent 
 


