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PROGRAM SEMINÁŘŮ na zimní semestr 2013/2014 
 
Semináře se konají v úterý od 15.00 do 16.30, místnosti B7 (velká zoologická posluchárna). 
 
1. 10. 2013 Úvodní setkání, navštívené kongresy 

8. 10. 2013 Jon Fjeldså (Natural History Museum of Denmark, University of 
Copenhagen): The largest avian radiation: using the Passeriformes as a model 
group for explaining global patterns of biological diversification. (spojeno 
s GVŽŽ, kat. ekologie) 

15. 10. 2013 Hans Slabbekoorn (Leiden) Fishy acoustics: the role of underwater sound in 
the life of fish (spojeno s kat. ekologie) 

22. 10. 2013 Tibisay Escalona (Department of EEOB, Iowa State University): Local use, 
reproductive ecology, and population genetics of an endangered sideneck river 
turtle from South America (Podocnemis unifilis) (spojeno s GVŽŽ) 

29. 10. 2013 referáty o nově zadaných diplomových pracích 

5. 11. 2013 referáty o nově zadaných diplomových pracích 

12. 11. 2013 Boris Kryštufek (Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana): Mammal 
biodiversity in the Balkans (spojeno s GVŽŽ, eko-eto) 

19. 11. 2013 Lumír Gvoždík (Ústav biologie obratlovců AV ČR): O významu netradičních 
modelových druhů na příkladu termálni ekologie" (spojeno s GVŽŽ) 

26. 11. 2013 Marie Doležálková a Lukáš Choleva (Laboratoř genetiky ryb, Ústav 
živočišné fyziologie a genetiky AV ČR): Proč se rozmnožovat sexuálně a k 
čemu vlastní samičku, když to jde i jinak: rozmnožovací strategie vše-samčích 
populací hybridních vodních skokanů rodu Pelophylax (spojeno s GVŽŽ) 

3. 12. 2013 Silke Kipper (Freie Universität Berlin): Ways to announce quality: the 
information encoded in nightingale song (spojeno s kat. ekologie) 

10. 12. 2013 Univerzitní Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity se představuje 
(Krajinova posluchárna!) 

17. 12. 2013 Jim Kaufman (Department of Pathology, University of Cambridge): Pathogen 
resistance, gene co-evolution and the origin of the adaptive immune system: a 
bird’s eye view 

7. 1. 2014 poster session 



 
Seminář Centra pro výzkum dynamiky biodiverzity v ZS 2013/14 

 (prezentace výzkumných témat řešitelů-juniorů, zapojených do projektu UNCE, 
společný seminář kateder botaniky, ekologie a zoologie) 

 
úterý 10. prosince 2013, 15.00 – 16.30 hod. 

Krajinova posluchárna, Benátská 2, 2. patro 
 

Martin Čech (Ústav pro životní prostředí):  
Rekonstrukce potravy rybožravých predátorů: od trusu a zvratků k 
zajímavostem potravního chování vydry, ledňáčka a kormorána 

Ondřej Sedláček (katedra ekologie) 

Kolik ptáků žije v tropickém deštném lese? Výzkum ptačích společenstev 
podél výškového gradientu na Kamerunské hoře 

David Svoboda (katedra botaniky) 
Bílá místa lišejníků na mapě Evropy a Peltigeraceae v ČR 

Michal Vinkler (katedra zoologie) 
Polymorfismus receptorů vrozené imunity u volně žijících živočichů 

 


