Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
TÝDEN VĚDY A TECHNIKY

11-17. 11. 2019

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice,
který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny
a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Festival je určen jak studentům
středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké
veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.
PRACOVIŠTĚ BRNO
Květná 8, 603 65 Brno

PRACOVIŠTĚ VALTICE
Klášterní 2, 691 42 Valtice

PRACOVIŠTĚ STUDENEC
Studenec 122, 675 02 Koněšín

Kdy: 12.11. 2019, 9:00 – 16:00
Kontakt: Ing. Miroslav Čapek, CSc., tel.: +420 543 422 538
e-mail: capek@ivb.cz

Kdy: 14. 11. 2019, 9:00-15:00
Kontakt: doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D., tel. 519 352 961,
e-mail: rudolf@brno.cas.cz

Kdy: 13.-15. 11. 2019
Kontakt: Anna Bryjová, tel.: 724 937 243
e-mail: bryjova@ivb.cz

Exkurze:
Přijďte mezi vědce Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Seznámení s historií a vědeckou činností pracoviště. Prohlídka
vertebratologických sbírek. Výstavka pomůcek a přístrojů pro studium
obratlovců v přírodě. Prohlídka akreditovaného chovu ryb. Středisko vědeckých
informací a knihovna. Promítání populárně-vědeckých filmů věnovaných práci
ústavu: „Příběhy zvědavých přírodovědců“ (10 dokumentů o práci ústavu).

Exkurze:
Přijďte mezi vědce Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Prohlídka přístrojového vybavení pracoviště, včetně molekulární laboratoře –
ukázka vybraných technik (PCR, Real-timePCR, Reverse line blotting).
Pozorování vybraných zástupců hematofágních členovců (klíšťata, komáři,
ovádi), včetně jejich makro- i mikroskopických ukázek. Mikroskopické
pozorování vybraných zástupců bakterií a protozoí. Pozorování buněčných linií,
sérologické metody v praxi. Ukázka pomůcek a metod využívaných při
terénních sběrech bezobratlých a obratlovců – vlajkování klíšťat.

Exkurze:
Poznejte výzkumné pracoviště Ústavu biologie obratlovců na Vysočině
Den otevřených dveří je koncipován jako prohlídka detašovaného pracoviště ve
Studenci na Vysočině. Zahájení je v 15:30, kdy jsou návštěvníci přivítáni v
přednáškové místnosti a během půl hodiny je jim představena historie a zaměření
pracoviště. Následuje komentovaná prohlídka pracoviště, především laboratoří a
všech tří částí nového chovného zařízení.
Datum a doba exkurzí pro veřejnost: 15. 11. 2019 od 15:30

Tematické přednášky o našem výzkumu: na akci je nutné se objednat předem
• Výzkum a ochrana velkých šelem v ČR
• Mezi pralesem a laboratoří: studium parazitárních onemocnění u
lidoopů
• Proč stárneme…

Tematické přednášky o našem výzkumu: na akci je nutné se objednat předem
• Výzkumné zaměření laboratoře - emergentní zoonózy, izolace pro vědu
nových mikroorganizmů z hematofágních členovců i obratlovců.
• Představení výzkumných projektů řešených pracovištěm ve Valticích.
• Diskuze návštěvníků se členy týmu k aktuálním otázkám výzkumu
zoonóz

Devatenáctý ročník s podtitulem "Věda, svoboda,
odpovědnost" se uskuteční v termínu 11.–17.
listopadu 2019. Hlavním tématem všedních dnů
budou globální hrozby, jako jsou klimatické změny,
přírodní katastrofy a další. O víkendu program
doplní téma 30. výročí sametové revoluce..
Týden vědy a techniky AV ČR koordinuje Divize
vnějších vztahů Střediska společných činností AV
ČR a Sdružení moravských pracovišť AV ČR. Na
organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště
Akademie věd ČR.
Vstup na všechny akce bude tradičně zdarma.

Tematické přednášky o našem výzkumu: na akci je nutné se objednat předem
• Exkurze pro školy (po objednání): Datum a doba otevření: 13. 11., 14. a 15. 11.
vždy 9:00 - 13:00

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY

15. 11. 2019 od 15:30

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice,
který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny
a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Festival je určen jak studentům
středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké
veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.

PRACOVIŠTĚ STUDENEC
Studenec 122, 675 02 Koněšín
Kdy: 15. 11. 2019 od 15:30
Kontakt: Anna Bryjová, tel.: 724 937 243
e-mail: bryjova@ivb.cz
Exkurze:
Poznejte výzkumné pracoviště Ústavu biologie obratlovců na Vysočině
Den otevřených dveří je koncipován jako prohlídka detašovaného pracoviště ve Studenci na Vysočině. Zahájení je
v 15:30, kdy jsou návštěvníci přivítáni v přednáškové místnosti a během půl hodiny je jim představena historie a
zaměření pracoviště. Následuje komentovaná prohlídka pracoviště, především laboratoří a všech tří částí nového
chovného zařízení.
Datum a doba exkurzí pro veřejnost: 15. 11. 2019 od 15:30
Tematické přednášky o našem výzkumu: na akci je nutné se objednat předem
• Exkurze pro školy (po objednání): Datum a doba otevření: 13. 11., 14. a 15. 11., vždy od 9:00 do 13:00

Devatenáctý ročník s podtitulem "Věda, svoboda,
odpovědnost" se uskuteční v termínu 11.–17.
listopadu 2019. Hlavním tématem všedních dnů
budou globální hrozby, jako jsou klimatické změny,
přírodní katastrofy a další. O víkendu program
doplní téma 30. výročí sametové revoluce..
Týden vědy a techniky AV ČR koordinuje Divize
vnějších vztahů Střediska společných činností AV
ČR a Sdružení moravských pracovišť AV ČR. Na
organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště
Akademie věd ČR.
Vstup na všechny akce bude tradičně zdarma.

