ZOOLOGICKÉ DNY Brno 2013
Vážené kolegyně a kolegové,
Zoologické dny 2013 v Brně jsou za námi a my bychom vám rádi poskytli ještě několik dodatečných
informací.
V roce 2013 bylo registrováno 487 účastníků (z toho 289 studentů), odeznělo 137 přednášek ve 21
přednáškových sekcích a bylo vystaveno 182 posterů. Tato čísla opět prokazují, že Zoologické dny se
staly největší pravidelnou konferencí se zoologickou tematikou v rámci České republiky a Slovenska.
Přestože počet účastníků se v posledních letech již ustálil na hodnotě cca 450-500, tak se neustále
zlepšuje kvalita prezentovaných příspěvků, a to jak po vědecké, tak i formální stránce.
Do již tradiční studentské soutěže (podporované zejména časopisem Živa a nakladatelstvím
Academia) bylo zařazeno 62 přednášek a 109 posterů. Letos poprvé byly uděleny i ceny za nejlepší
přednášku a poster s entomologickou tematikou, které byly podporovány Českou společností
entomologickou. Studentské prezentace byly hodnoceny panelem cca 100 hodnotitelů a výsledky
jsou následující:
Kategorie studentských přednášek:
1. místo: Schenková V.: Slatiniště jako refugia glaciálních reliktů - nové izolované nálezy
suchozemských plžů rodu vrkoč (Vertigo) (Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta MU,
Brno)
2. místo: Volf M.: Insect herbivore adaptation drives the loss of unique chemical defense in willows
(Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice) - rovněž udělena cena České společnosti
entomologické
3. místo: Bolfíková B.: Zóna sympatrie a dynamika okrajů areálů ježků ve střední Evropě (Katedra
zoologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Kategorie studentských posterů:
1. místo: Líznarová E.: Stridulation in araneophagic spiders prevents cannibalism (Ústav botaniky a
zoologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno)
2. místo: Oboňa J.: Fytotelmy na štětkách (Dipsacus sp.): bežné no neznáme vodné ekosystémy
(Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU vo Zvolene) - rovněž udělena cena České společnosti
entomologické
3. místo: Šmíd J.: Cryptic diversity of Arabian geckos of the genus Hemidactylus (Národní muzeum,
Praha)
Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme i ostatním aktivně prezentujícím účastníkům, jejichž
výsledky nepochybně přispívají k vysoké vědecké kvalitě této konference. Velký dík patří rovněž všem
sponzorům, bez jejichž příspěvku by nebylo možné udržet konferenční poplatky na nynější výši, a
zaměstnancům Správy kolejí a menz MU - Menza Vinařská za jejich komfortní servis při organizaci
společenské části konference. V neposlední řadě si poděkování zaslouží vedení Ekonomicko-správní
fakulty Masarykovy univerzity, které nám opět poskytlo exkluzivní zázemí.
Sborník abstraktů (i z předchozích ročníků) je možno nalézt na http://zoo.ivb.cz/. Těšíme se na
opětovné setkání na Zoologických dnech 2014 (pravděpodobně v termínu 6.-7. února 2014),
tentokráte poprvé v Ostravě.
Za organizátory letošní konference
Josef Bryja, Zdeněk Řehák a Jan Zukal

