TÝDEN AKADEMIE VĚD
Ústav biologie obratlovců AV ČR

2. – 5. 11. 2022

Týden 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. Na Ústavu biologie obratlovců jsme
si pro vás i letos připravili bohatý program. Přijďte se podívat, jak u nás děláme vědu!
PRACOVIŠTĚ BRNO
Květná 8, 603 65 Brno

PRACOVIŠTĚ VALTICE
Klášterní 2, 691 42 Valtice

PRACOVIŠTĚ STUDENEC
Studenec 122, 675 02 Koněšín

Kdy: 3. 11. 2021, 10:00 – 11:30, 14:00 –15:30
Kontakt: Radka Valterová, tel.: +420 608 461 688
e-mail: valterova@ivb.cz

Kdy: 2. 11. 2022, 9:00-15:00
Kontakt: Ivo Rudolf, tel.: +420 519 352 961
e-mail: rudolf@ivb.cz

Kdy: 5. 11. 2022, 15:00 – 18:00
Kontakt: Barbora Rolečková, tel.: +420 608 549 416
e-mail: roleckova@ivb.cz

Exkurze pro veřejnost:
Přijďte se podívat, jak se u nás dělá věda! Dozvíte se, že věda je
nejen zajímavá, ale především užitečná. Seznámíme vás s historií
našeho ústavu a vědeckou činností pracoviště. Podíváme se spolu do
molekulárně-genetické laboratoře, akreditovaných chovů ryb
a unikátních vertebratologických sbírek. Přichystány budou i
vzdělávací aktivity pro studenty ZŠ a SŠ.

Exkurze pro veřejnost:
Přijděte se podívat, jak u nás bádáme. Podíváme se spolu do laboratoří, kde
budeme pozorovat vybrané zástupce hematofágních členovců (klíšťata,
komáry, ovády), včetně jejich makro i mikroskopických ukázek. Prohlédneme si
spolu mikroskopické snímky vybraných zástupců bakterií a protozoí.
Také vám ukážeme různé pomůcky a metody, které využíváme při terénních
sběrech bezobratlých i obratlovců.

Exkurze pro veřejnost:
Zveme Vás na návštěvu pracoviště Ústavu biologie obratlovců ve Studenci.
Během tří hodin se seznámíte s historií ústavu a jeho zaměřením. Představíme
vám jednotlivé vědecké týmy a jejich aktuální vědecké výsledky. Následovat
bude prohlídka laboratoří a chovů. Pro vaše děti máme přichystané zajímavé
aktivity.

Předmětem činnosti pracoviště je všestranný
vědecký výzkum zejména v oborech evoluční
ekologie, biodiverzita a obecná ekologie.
Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou
v největší míře využíváni volně žijící obratlovci
a organismy, které s nimi vstupují do ekologických
vztahů (např. paraziti).
Týden Akademie věd ČR návštěvníkům opět
nabídne bohatý program po celé ČR. Kompletní
program naleznete od října 2022 na
webu www.tydenavcr.cz.
Vstup na všechny akce je zdarma!

