ZOOLOGICKÉ DNY 2011
Brno
Vážené kolegyně a kolegové,
Zoologické dny 2011 v Brně jsou za námi a my bychom vám rádi poskytli ještě několik
dodatečných informací.

V roce 2011 bylo registrováno 490 účastníků, odeznělo 141 přednášek ve 21 přednáškových
sekcích a bylo vystaveno 172 posterů. Tato čísla zcela jasně naznačují, že Zoologické dny
se staly největší pravidelnou konferencí se zoologickou tematikou minimálně v rámci České
republiky a Slovenska. Přestože počet účastníků se od loňské konference v Praze příliš
nelišil (pravděpodobně již bylo dosaženo jakéhosi "zoologického maxima"), tak se neustále
zlepšuje kvalita prezentovaných příspěvků, a to jak po vědecké, tak i formální stránce.

Studentské soutěže (podporované firmou Olympus, časopisem Živa a nakladatelstvím
Academia) se účastnilo 59 přednášek a 91 posterů a hodnocení panelem cca 100
hodnotitelů dopadlo následovně:

Tři oceněné přednášky:
Musilová Z., Říčan O., Novák J., Janšta P., Gahura O., Říčanová Š.: Fylogeneze a biogeografie cichlid v oblasti "za
Andami" (Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
Sentenská L., Pekár S.: Reversní sexuální kanibalismus u pavouka druhu Micaria sociabilis (Ústav botaniky a
zoologie, Přírodovědecká fakulta MU)
Schenková V., Horsák M.: Ochrana a ekologie reliktního plže Vertigo geyeri v Západních Karpatech a Polsku (Ústav
botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta MU)

Tři oceněné postery:
Drožová D., Janšta P., Šípek P.: Fylogeografie chrobáků rodu Lethrus ve východním Středomoří (Katedra zoologie,
Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
Mikeš M., Sedláček O., Hořák D., Albrecht T., Reif J.: Vliv okrajového efektu na predaci umělých ptačích hnízd v
podmínkách horského mlžného lesa v tropické Africe (Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze)
Kouba M., Šťastný K.: Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v sezóně
2010 (Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze)

Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme i ostatním aktivně prezentujícím účastníkům,
jejichž výsledky nepochybně přispívají ke stále rostoucí kvalitě této konference. Velký dík
patří rovněž všem sponzorům, bez jejichž příspěvku by nebylo možné udržet konferenční
poplatky na nynější výši. V neposlední řadě si poděkování zaslouží vedení Ekonomickosprávní fakulty Masarykovy univerzity, které poskytlo exkluzivní zázemí pro letošní
konferenci.

Sborník konference je možno nalézt na http://zoo.ivb.cz/. Těšíme se na opětovné setkání
na Zoologických dnech 2012, tentokráte poprvé v Olomouci.
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