
- 5 -

Program

Program konference
Středa 9.11.2011
Plenární přednáška:

14:00 A. Miklósi (Z) ČZU, Suchdol: Kognitivní schopnosti psů
Přejezd do místa konání konference na zámku

v Kostelci nad Černými lesy
17:00 registrace (bude pokračovat po dobu konání konference)

18:10-19:00 večeře
19:00 slavnostní zahájení D. Frynta a výbor ČSEtS

Sekce: Etologie člověka I
19:05 V. Třebický a kol. Vítěz na první pohled: Vztah morfologie tváře 

a schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci
19:25 M. Diamond a kol. Proč je pro nás pornografie užitečná: vliv dostup-

nosti pornografie na počet sexuálně motivovaných 
trestných činů v ČR

19:45 M. Vondrová a kol. Specifická anosmie k 16-androstenům u mužů
20:05 D. Frynta a kol. Krása zvířat: jak hroznýšovité hady vidí lidé z pěti 

kontinentů 

Čtvrtek 10.11.2011
8:00-9:00 snídaně

Sekce: Bioakustika
9:00 P. Linhart a kol. Once bitten twice shy: The long-term memory 

in willow warblers (Phylloscopus trochilus)
9:20 A. Baklová a kol. Vokální ontogeneze morčete domácího (Cavia 

porcellus)
9:40 V. Klimšová a kol. Varovný křik sojky: pohádka či realita? 

10:00-10:10 přestávka

Předsedající: S. Komárek
Sekce: Mimeze, aposematismus a etologie ptáků

10:10 A. Exnerová a kol. (Z) Reakce ptacich predatoru na multimodalni 
obranne mechanismy koristi

10:40 S. Komárek (Z) Pestřenky rodu Volucella - mimetický rébus
11:00 R. Fuchs a kol. (Z) Ťuhýci, dravci a krkavci: Co nám o kognitivních 

procesech u ptáků může prozradit antipredační 
chování? 

11:30 T. Petrusková a kol. Mám to řešit nebo ne? Reakce samců slavíka 
modráčka (Luscinia svecica svecica) na playback 
vlastního a cizího poddruhu

11:50-12:10 přestávka
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Předsedající: D. Frynta
Sekce: Evoluce a fylogeneze chování

12:10 M. Reichard (Z) Proč a jak si vybírají samice hořavek své partnery?
12:40 P. Duda a kol. Fylogenetický přístup ke studiu socio-kulturních 

a ekologických adaptací člověka
13:00-14:00 oběd

Předsedající: F. Sedláček
Sekce: Etologie savců I

14:00 ukázka výcviku psů
14:30 F. Sedláček a kol. (Z) Odezvy tepové frekvence na různé sociální situace 

u rypoše obřího (Fukomys mechowii) 
15:00 K. Černá a kol. Schopnost psů vycvičených na detekci výbušnin 

generalizovat pach TNT

Předsedající: L. Kršková
Sekce: Hormony a chování

15:30 M. Anděl (Z) Inkretiny spojují gastrointestinální trakt, sekreci 
inzulínu a mozek

16:00 L. Brunerová a kol. (Z) Ovlivňuje centrální serotonin a dopamin jídelní 
chování a metabolické parametry?

16:30 L. Kršková a kol. Ontogenetické zmeny v správaní VPA potkanov 
v teste otvoreného poľa

16:50-17:10 přestávka

Předsedající: T. Nekovářová
Sekce: Prostorová orientace

17:10 P. Němec a kol. (Z) Magnetic field changes activate the retina in the 
homing pigeon

17:40 D. Klement a kol. (Z) Role inerciálních stimulů v prostorové kognici
18:00 T. Nekovářová a kol. (Z) Mentální rotace: Fylogenetické srovnání

18:20-19:00 večeře
19:00-20:00 posterová sekce I
20:00-24:00 večírek

Pátek 11.11.2011
7:00-8:00 snídaně

8:00-13:00 ZOO Praha zákulisí Odjezd na exkurzi do zákulisí ZOO Praha
13:00-14:00 oběd
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Předsedající: D. Klement/M. Kršiak
Sekce: Kognice a neurofarmakologie

14:00 J. Horáček (Z) Prolegomena ke každé budoucí psychiatrii (jež se 
bude moci státi vědou)

14:30 M. Kršiak (Z) Možnosti uplatnění etologie ve farmakologii a při 
poznávání člověka

15:00 A. Stuchlík (Z) Prostorová navigace, kognitivní koordinace a defi-
city v chování u zvířecích modelů mozkových 
poruch

15:30-16:00 posterová sekce II

Předsedající: P. Weiss/J. Havlíček
Sekce: Psychologie a etologie člověka II

16:00 P. Weiss (Z) Evolučněbiologické teorie parafílií
16:30 J. Zrzavý (Z) Etologie a sociobiologie člověka: fylogenetický 

přístup
17:00 J. Havlíček (Z) Interakce mezi biologickou a kulturní evoluci. 

Příklad fyzické atraktivity
17:30 K. Blahna a kol. Navigace lidí v prostředí disociovaných 

referenčních rámců.
17:50 A. A. Kuběna a kol. Tak kdo si přikrášluje? Test věrohodnosti počtu 

heterosexuálních partnerů a dalších statistických 
výpovědí dotazníkových celonárodních průzkumů 
lidského sexuálního chování

18:10-19:00 večeře

Předsedající: E. Landová
Sekce: Domestikace a zoologické zahrady

19:00 P. Brandl a kol. (Z) Chov zlatého křečka ve stínu grafů
19:20 M. Pokorná a kol. Vliv lidského demonstrátora na výsledky koní 

v prostorové úloze: Existuje mezidruhové sociální 
učení u koní?

19:40 H. Jahelková a kol. Behaviorální profil kolonie kaloně Rousettus ae-
gyptiacus

20:00 valná hromada ČSEtS

Sobota 
12.11.2011
8:00-9:00 snídaně
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Předsedající: J. Žďárek
Sekce: Chemická komunikace

9:00 R. Hanus (Z) Šest příběhů z chemického světa všekazů
9:30 O. Nedvěd a kol. Invazní slunéčko Harmonia axyridis si v jídle 

nevybírá. A když, tak hloupě
9:50 K. Bezděčková a kol. Superkolonialita u mravenců Formica rufa

10:10 M. Santariová a kol. Schopnost psů, speciálně cvičených na metodu 
pachové identifikace detekovat lidské pacy, poté 
co byly vystaveny vysokým teplotám

10:30-10:50 přestávka

Předsedající: L. Bartoš
Sekce: Etologie savců II

10:50 I. Horáček (Z) Sociální organisace a párovací systém u evrop-
ských netopýrů

11:20 R. Šumbera a kol. (Z) Radiová telemetrie - jediný způsob, jak studovat 
chování podzemních savců v přírodě

11:50 M. Špinka a kol. Akustické vlastnosti hlasů selat určují, jakou emo-
cionální intenzitu a valenci jim přisoudí lidé

12:10 L. Bartoš a kol. Běžná chovatelská rutina vozit klisny na zálety se 
nevyplácí: hrozí potrat 2

12:30 L. Oliveriusová a kol. Magnetická orientace u podzemních a nadzemních 
savců

12:50 M. Konečná a kol. Souvislost sociální hierarchie a hormonálních 
hladinu u samic makaků magotů

13:10-14:00 oběd
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