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Program 40. etologickej konferencie ČSEtS 
Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A,  

Košice 

 
 

Streda 13.11.2013 
 
 
17:00 Registrácia 
 
19:00 Uvítací prípitok nasledovaný premietaním 

Vladimír Petrila: Manipulácia s hadmi v prirodzenom prostredí a v zajatí 
 

  
Štvrtok 14.11. 2013 

  
8:00 Registrácia 
9:00 Otvorenie konferencie 
 
Sekcia: Ekológia správania: Interakcie medzi druhmi a prostredím 
Predsedajúci: Luděk Bartoš 

  
9:30  Anton Krištín Food and foraging behaviour in insectivorous birds: theories  
                                    & applications 
 
10:30 Tereza Petrusková  Ecological and evolutionary interactions closely related  
                                              songbird species  in their contact zone:  the case of  

Nightingales ANEB Co se děje v zóně sekundárního  
                                              kontaktu dvou blíze příbuzných druhů slavíků? 
   
10:50 Adam Petrusek Daphnia pod kopyty koní: reakce loužových perlooček na  
                                              mechanickou disturbanci 
 
11:10 – 11:40   Prestávka na kávu a prehliadku posterov  
 
Sekcia: Kto s kým, kedy a ako: Materské a sociálne správanie 
Predsedajúci: Eva Landová 

 
11:40 Radim Kotrba S kým rodíš, toho i kojíš aneb jak je to s výskytem  
    kojení u antilop losích 
 
12:00 Jan Pluháček  Lateralita pozic při kojení u tří druhů zeber  
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12:20 Martina Komárková Kdo dřív přijde, ten dřív mele: vliv věku, residence  
    a mateřského stylu na dominanci mladých koní 
 
12:40  Markéta Hejzlarová Sociální vztahy žiraf – čím častěji jsou spolu, tím jsou si blíže? 
 študent  
 
13:00 – 14:00 Obed 
 
 
Sekcia: Orientácia v priestore a kognitívnych úlohách 
Predsedajúci: Lubor Košťál 

 
14:00 Kamil Vlček Navigace lidí v prostoru, její mozkový podklad a poruchy  
 
15:00 Eva Landová  Testování vizuální prostorové orientace u gekončíka nočního 

 Eublepharis macularius 
  
15:20  David Nácar  Sýkora koňadra v prostorově kognitivní úloze – porovnání  
            študent                       dvou experimentálních uspořádání 
 
15:40 Jana Beránková          Vliv velikosti stimulu na rozpoznání predátora sýkorou  

študent koňadrou 
  

16:00 - 16:30  Prestávka na kávu a prehliadku posterov 
 
 
Sekcia: Kto s kým, kedy, ako a či vôbec: Reprodukčné taktiky a stratégie 
Predsedajúci:  Jan Pluháček 
 
16:30  Radka Kučerová  Výběr partnera u osob nad 50 let věku 

študent 
 
16:50  Jitka Bartošová Povije či nepovije? Chování při připouštění predikuje 

    reprodukční výsledek u klisen domácích koní 
 
17:10  Luděk Bartoš Přerušení březosti: Nový pohled na starou záležitost 
 
17:30  Jakub Binter Změna hladiny volného testosteronu (T) v průběhu uměle  
 študent navozené kompetitivní situace u dospívajících mužů - 

výsledky pilotní studie 
 
17:50 Večera 
19:30  Valné zhromaždenie 
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Piatok 15.11. 2013 
 
9:00 a 9:30  Odchod do ZOO Košice (autobus) 
 
12:30 – 13:30 Obed 
 
Sekcia: Prenatálne a rané postnatálne vplyvy na život matiek a potomkov 
Predsedajúci: Lucia Kršková 

13:30 Michal Dubovický Zmeny funkčného vývinu mozgu a správania v dôsledku 
   pôsobenia prenatálnych a skorých postnatálnych vplyvov 

   
14:30 Tomáš Senko Vplyv prenatálneho vystavenia zvýšeným hladinám

 študent  Ang II na postnatálne správanie potkanov v teste otvoreného 
  poľa 
  
14:50 Lucia Olexová Neurobehaviorálna charakteristika animálneho modelu 
  autizmu – VPA potkanov 
 
15:10 Miroslava Pokorná Umělý odstav hříbat zvyšuje srdeční tep u březích klisen 
 študent koně domácího 
 
15:40 Predstavenie posterov 
 
15:55 - 16:25 Prestávka na kávu a prehliadku posterov 
 
 
Sekcia: Welfare hrou: pohoda zvierat hravo a múdro 
Predsedajúci: Eva Voslářová 
 

16:25 Barbora Valničková Hra jako indikátor welfare u telat mléčného skotu 
študent 

 
16:45  Michal Uhrinčať Odpočinok dojníc vo vzťahu k typu výplne matraca  
  ležiskového boxu 
 
17:05 Ľubor Košťál Využitie techník klasického a operačného podmieňovania 
                                    pri štúdiu welfaru hydiny 
 
17:25 Katarína Pichová Vplyv prostredia na kognitívne výkony nosníc 
 
17:45 Večera 
19:00 Spoločenský večer 
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Sobota 16.11.2013 
 
Sekcia: Spevavce a speváci unplugged: Informácie kódované v akustických signáloch 
Predsedajúci: Tereza Petrusková 
 

9:00 Pavel Šebesta  Chceš-li mužně zníti, musíš pouze sestry míti: Vliv počtu 
 študent                       bratrů na výšku hlasu kamerunských mužů 
 
9:20 Iveta Pišvejcová „Kdo je kdo“ (Individuální akustický monitoring samců 
 študent             lindušky lesní) 
 
9:40 Lucie Diblíková Nářečí českých strnadů - úspěšný projekt občanské vědy 

študent  
 
10:00 Jana Brojerová Referenční vokalizace papouška žako Kongo (Psittacus  
                                              erithacus) 
 
10:20 – 10:50 Prestávka na kávu a prehliadku posterov 
 
 
Sekcia: Vnímanie sveta, prostredia, seba i druhých (voľná sekcia) 
Predsedajúci: Kamil Vlček 

 
10:50 Petra Vyplelová Vrahům rukavice nepomohou! 
 
11:10 Silvie Lišková Pestré barvy či složitý vzor? Souhrn poznatků o faktorech 
               určujících lidské preference ptáků 
 
11:30 Viera Pivoňková Sociální percepce psychologických charakteristik Velké  
                                              Pětky na základě hodnocení fotografií tváře  s neutrálním 
                                              výrazem ve vztahu k sebepojetí hodnoceného jedince 
  
11:50 Adam Dušek Hormonální kontrola mimoreprodukční teritoriality samců 
                                              sobola amerického (Martes americana) 
 
12:10 Ukončenie konferencie, odovzdanie cien víťazom súťaží o najlepšiu študentskú 

prednášku a poster 
 
12:30 Obed 


