ZOOLOGICKÉ DNY Brno 2015
Vážené kolegyně a kolegové,
tradiční brněnské Zoologické dny jsou za námi a my bychom vám rádi poskytli ještě několik postkonferenčních informací.
Na konferenci do Brna bylo v roce 2015 zaregistrováno 482 účastníků (z toho 257 studentů) a dalších
cca 30 účastníků se účastnilo bez registrace (organizátoři, hosté atd.). Velikostí tedy letošní
konference byla naprosto srovnatelná s minulými ročníky. Většinu účastníků tvořili čeští zoologové,
ale měli jsme možnost potkat i 35 kolegů ze Slovenska a několik dalších z Polska či Ukrajiny.
Celkem odeznělo 162 přednášek ve 23 přednáškových sekcích (+ 2 plenární přednášky) a bylo
vystaveno 164 posterů. U přednášek se jednalo o nejvyšší počet v celé historii konference a tato čísla
opět prokazují, že Zoologické dny se staly největší pravidelnou tuzemskou konferencí se zoologickou
tematikou. Do tradiční studentské soutěže, sponzorované časopisem Živa a nakladatelstvím
Academia, bylo zařazeno 57 přednášek a 83 posterů. Opět byly uděleny i ceny za nejlepší přednášku a
poster s entomologickou tematikou, které byly podporovány Českou společností entomologickou.
Studentské prezentace byly hodnoceny panelem cca 150 hodnotitelů a výsledky byly následující:
Tři oceněné studentské přednášky (uvedeni jsou jen první autoři, bez pořadí):
MINAŘÍK M.: Jak jeseter ke svým vousům přišel: entodermální původ rostrálních struktur u bazálních
ryb
KOTYK M.: Funkce křídel v reprodukčním chování švába Eublaberus distanti (Blattodea: Blaberidae)
AGHOVÁ T.: Dokážeme rozpoznať nový druh len na základe genetiky?
Tři oceněné studentské postery (uvedeni jsou jen první autoři, bez pořadí):
HAVLÍČEK J.: Žije se lépe na vesnici nebo ve městě? Potravní ekologie vrabce domácího v různých
typech sídel
JABLONSKI D.: Contrasting evolutionary histories of four slow-worm (Anguis) species in the Balkans
ŘEŘICHA M.: Jak teplota během stádia kukly ovlivňuje imunitní systém a odolnost teplotnímu stresu u
slunéčka Harmonia axyridis
Cena České společnosti entomologické
• Přednáška: KOTYK M.: Funkce křídel v reprodukčním chování švába Eublaberus distanti (Blattodea:
Blaberidae)
• Poster: DRAG L.: Population genetic structure of the threatened saproxylic beetle Rosalia longicorn
(Rosalia alpina) in the Central and Southeast Europe
Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme i ostatním aktivně prezentujícím účastníkům, jejichž
výsledky nepochybně přispívají k neustále rostoucí vědecké kvalitě této konference.
Sborník abstraktů (i z předchozích ročníků) je možno nalézt na http://zoo.ivb.cz/.
Nízký konferenční poplatek a přitom vysoká vědecká i společenská úroveň konference by nebyly
možné bez podpory řady sponzorů a partnerů. Letošní ročník v Brně podpořili:
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Všem podporovatelům velmi děkujeme.
Těšíme se na opětovné setkání na Zoologických dnech 2016, jejichž organizace se ujali kolegové na
Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Za organizátory letošní konference
Josef Bryja, Zdeněk Řehák a Jan Zukal

