Program seminá odd. zoologie obratlovc katedry zoologie PF UK
Letní semestr 2011
22.2. - Informace o pednáškách a cvieních v letním semestru
- B. Bolfíková, P. Hulva: Demografie introdukovaných populací ježka západního
(Erinaceus europaeus) na Nový Zéland
- M. Knitlová, D. Krejová, I. Horáek: Biogeografie myšic (Apodemus spp.)
a norníka rudého (Myodes glareolus) ve Stední Evrop v období pozdní
Pleistocen / Holocen
1.3.

Referáty student o nov zadaných diplomových pracích (M. Kocourek,
J. Pospíšková, J. Šindelá, O. Trojánková)

8.3.

I. Rehák, V. Holáová, V. Cikánová, O. Šimková, D. Frynta : Za pírodou Kuby
(spolen s odd. eko-etologie - zaátek již v 13.10 hod !)

15.3.

- P. Nmec: Magnetická orientace živoich
(spolen s odd. eko-etologie - zaátek již v 13.10 hod !)
- W. Jetz (Yale University, USA): The biodiversity of vertebrates in a changing
world
(spolen s kat. ekologie – zaátek v 15.00 hod)

22.3. S. Kuraku (Universität Konstanz, Deutschland): Vertebrate palaeogenomics –
our genome and fish genome
29.3.

J. Kouil (Fak. rybáství a ochrany vod Jihoeské Univ.): Souasnost a
budoucnost aquakultury (spolen s odd. eko-etol. – zaátek – v 15.00 hod)

5.4.

P. Musil, M. Podhrázský, Z. Musilová et al. : Husy v pohybu: zmny rozšíení,
poetnosti a migraního chování hus v Zapadním Palearktu
(spoleen s odd. eko-etologie – zaátek již v 13.10 hod !)

12.4.

I. Horáek et al. : K jubileu doc. V. Hanáka
(celokatedrový seminá – zaátek již v 13.10 hod !)

19.4.

P. Šustr (Národní park Šumava): Telemetrie velkých savc na Šumav
(spolen s kat. parazitologie a kat. ekologie)

26.4.

I. Schneiderová: Vokalizace blozubky hndé (Suncus murinus) + ?

3.5

10.5.

Z. Roek (Geologický ústav AV R): Opeení dinosaui, nejstarší ocasatí
obojživelníci a létaví savci íny.
J. Hošek: Nejnovjší zoologické objevy (od Saoly až po souasnost).
Semináe probíhají vždy v úterý od 15.00 do 16.30 hod.
v zoologické posluchárn, 2. p., Vininá 7, Praha 2

