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Ve dnech 9.–10. února se v prostorách přírodovědecké a právnické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci uskutečnil již 32. ročník konference Zoologické dny (počítáno od roku 

1969 bez sjezdů ČZS, kterých bylo 7). O popularitě a výjimečnosti akce svědčí každoroční 

velký zájem účastníků z řad akademických pracovníků, studentů i zoologických odborníků 

z praxe. Letošního setkání se zúčastnilo celkem 457 registrovaných účastníků z České 

republiky, Slovenska, Rakouska a Itálie, celkový počet zúčastněných však převýšil hranici 

500. Jen ze Slovenska se přihlásilo 64 účastníků.  

Ve dvanácti sekcích zaznělo celkem 113 přednášek, počet prezentovaných posterů dosáhnul 

úctyhodného čísla 154. Potěšitelné je, že se na konferenci přihlásilo 259 studentů. O 

budoucnost české zoologie je proto dobře postaráno. Mimo vlastní příspěvky v sekcích se 

uskutečnily dvě plenární a jedna popularizační přednáška. Za tato mimořádně přínosná 

vystoupení organizátoři děkují prof. Vojtěchu Novotnému a prof. Miloši Macholánovi.  

Již tradičně byly vyhlášeny také studentské soutěže o nejlepší přednášku a poster. Autoři tří 

nejlepších příspěvků v každé z kategorií byli oceněni při slavnostním vyhlášení výsledků 

soutěží a odnesli si řadu hodnotných cen (mikroskopy, odborné knihy, předplatné časopisu, 

trička), jež do soutěží laskavě věnovali sponzoři (IntracoMicro s.r.o., odborné vydavatelství 

Kabourek, s.r.o., Časopis ŽIVA, English Editorial Services, s.r.o. a Magistrát města 

Olomouce).  

Výsledky soutěže o nejlepší studentskou přednášku: 

1. místo: Kateřina Tvardíková: O ekologii ptáků podél úplného výškového gradientu na 

Papui–Nové Guineji 

2. místo: Monika Chrenková: Effects of conservation measures on breeding success and 

working effort of little owls 

3. místo: Robert Tropek: Může spalování uhlí zachránit vymírající psamofilní bezobratlé? 

 Výsledky soutěže o nejlepší studentský poster: 

1. místo: Lucie Diblíková: Jak vám zpívaj strnadi: výsledky projektu Nářečí českých strnadů 

2. místo: Veronika Bartáková: Genetická struktura halančíků rodu Nothobranchius v jižním 

Mosambiku 

3. místo: Radovan Smolinský: Hodně slunce zabíjí! Aklimatizace vnímavosti k predaci u 

čolků.  

Ke zdárnému průběhu celé akce přispěli také další sponzoři (Olympus Czech Group, s.r.o., 

Carl Zeiss, s.r.o., ROCHE, s.r.o., Chemos CZ, s.r.o. a  Laboserv, s.r.o.). Večerním banketem 

provázela skupina Country Expres Olomouc, pomyslnou třešničkou na dortu pak bylo sólové 

kytarové vystoupení prof. Emila Tkadlece, šéfa organizačního výboru letošních Zoologických 

dnů. 

Za organizační tým zapsala Monika Mazalová             


