Program 34. etologickej konferencie
Nitra, 7. – 10. november 2007
Streda 7.11.2007
od 17:00
18:00
18:45

Registrácia
Večera
Uvítací
prípitok

Premietanie: Adam Petrusek: Mělké pobřežní ekosystémy
pohledem potápěče-biologa

Štvrtok 8.11.2007
9:00
Zahájenie konferencie
Plenárna prednáška
9:10
Frynta
Srovnávací studium chování a jeho úskalí
Sekcia: Sexuálne a rodičovské správanie
10:00
Havlíček
Vztah mužské sexuální orientace a pohlavní atypičnosti
Souvislost aktuální a perceptuální sexuální orientace mužů
10:20
Valentová Š
10:40
Pivoňková Š
Objektivně posouzená femininita tváře žen a její korelace s
Cattelovskými osobnostními rysy
11:00
Prestávka + postery
11:40
Konečná Š
Vliv množství a rozmístění teritorií na reprodukční chování
hořavky duhové
12:00
Bilčík
Kto bude otcom? (Reprodukčný úspech samcov broilerov)
12:20
Uhrinčať
Vplyv času odstavu teľaťa od matky na materské správanie
v dospelosti
12:40
Kišac
Vplyv dĺžky odchovu jalovíc matkou na ich averzné
správanie
13:00
Obed
Sekcia: Sociálne a agonistické správanie
14:00
Cikánová Š
Antipredační strategie vybraných druhů čeledi Boidae
Vliv stupně inbrídingu na sociální chování a sociální
14:20
Dubcová Š
úspěšnost starokladrubských koní.
14:40
Kuběna Š
Justine effect – trestání přespříliš altruistických jedinců
15:00
Lindová Š
Vliv latentní toxoplasmózy na altruistické chování mužů a
žen v experimentálních hrách
15:20
Juhás
Tlmenie agresivity odstavčiat pomocou priestorovej
modifikácie koterca
15:40
18:00
19:00

Odchod na exkurziu
Večera
Valné zhromaždenie

Piatok 9.11.2007
Plenárna prednáška
9:00
Václav

Sekcia: Komunikácia
9:50
Trnka

10:10

Kotrčová

10:30
10:50
11:10

Kohoutová Š
Prestávka
Murín

11:30

Dvořáková Š

11:50

Bartoš

12:10

Špinka

12:30

Ticháčková Š

13:00
Obed
Plenárna prednáška
14:00
Ježová
Sekcia: Komunikácia
14:50
Petrusková Š

Funkcia melanínových sexuálnych signálov,
environmentálnych a socio-ekologických faktorov u
sociálne monogamného druhu vtáka
Vrozené a získané faktory s vlivem na komunikační
schopnosti člověka: Je senzitivita na mimické výrazy
ovlivněna biologickým pohlavím, nebo osobnostními rysy
maskulinita a femininita?
Přisuzování Cattellových osobnostních faktorů neznámým
jedincům na základě vzhledu tváře
Vliv holení podpaží na atraktivitu axilární vůně
Funkcie neverbálnej komunikácie v ritualizovanom
správaní človeka
Mezidruhová komunikace mezi člověkem a koněm schopnost domestikovaných koní (Equus caballus )
porozumět lidským gestům
Vliv sklonu hlavy koně (Equus cabalus ) na jeho schopnost
vidění
Lze z četnosti hlasů ve skupinách prasnic usoudit na míru
hladu či agrese?
Reakce jeřába popelavého (Grus grus ) na playback
„blízkého” a „dalekého” duetového volání

Faktory ovplyvňujúce stresovú reakciu
Variabilita zpěvu českých lindušek lesních aneb na co jsme
přišli v Polsku
Je pro mládě antilopy losí bezpečné být ve stádě bez
„dozoru“ matky? aneb Ověření agresivního chování samic
pomocí playbackového experimentu

15:10

Kotrba

15:30

Policht Š

15:50

Prestávka + postery

Hlasový repertoár nosorožce širokohubého severního
(Ceratotherium simum cottoni ): výzkum na poslední chvíli

Sekcia: Welfare zvierat v chovoch a ZOO
16:30
Marvan Š
Srovnávací analýza lokomoce a pozičního chování
šimpanzů učenlivých v zajetí: Efekt obohacení výběhu
16:50

Tykalová Š

17:10

Botto

17:30
18:30

Večera
Spoločenský večer

Jsou stereotypní klisny anglického plnokrevníka životní
ztroskotanci?
Ležanie prasníc a využitie priestoru ciciakmi v pôrodných
kotercoch ako welfare ukazovatele

Sobota 10.11.2007
Plenárna prednáška
9:00
Komárek

Sudičky kolem kolébky klasické etologie: meziválečná
Vídeň a Lorenzovy myšlenkové kořeny.

Sekcia: Voľná sekcia
9:50
Stella Š
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30

11:50

12:10
12:30
12:50
13:00

Na co vlastně přišel Konrad Lorenz? Skuteční otcové
srovnávacího výzkumu chování
Benkovičová Š Behaviorálne znaky komenzálnej populácie Acomys
cahirinus
hi i
zE
Egypta (R
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id )
Landová
Did Black rats evolve culturally-transmitted technique of
pine-cone opening independently in Cyprus and Israel?

Prestávka
Nedvěd
Reichard

Slunéčka v malé kavárně
Parazito-hostitelské vztahy mezi hořavkou duhovou a mlži:
testování alternativních hypotéz prostřednictvím invazního
druhu škeble
Končel
Porovnání výsledků behaviorálních testů štěňat plemene
německý ovčák ve 49, 120 a 180 dnech s výsledky Svodu
mladých psů u Policie ČR.
Vlček
Studium prostorové paměti u Alzheimerovy choroby a jeho
využití v časné diagnostice
Klement
Navigace potkanů na viditelný pohyblivý cíl.
Ukončenie konferencie
Obed
(Š - študentská prezentácia)

