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PROGRAM SEMINÁŘŮ na zimní semestr 2012/2013 

 
Semináře se konají v úterý od 15.00 do 16.30, obvykle v seminární místnosti B2P (Viničná 7, 2. 
patro, pravá půdní vestavba, č. 250-251), v případě společných seminářů více pracovišť ve Velké 
zoologické posluchárně (Viničná 7, 2. patro) nebo v Krajinově posluchárně (Benátská 2, 2. patro). 
Organizaci seminářů zajišťuje Adam Petrusek (petrusek@cesnet.cz). Všichni zájemci jsou srdečně 
zváni. 
 
2. října zahájení semestru - informace o předmětech a dalších aktivitách katedry v ZS 

9. října Sara Varela (katedra ekologie PřF UK): Paleobiography and species distribution 
models (spolu s katedrou zoologie, Velká zoologická posluchárna) 

16. října Jan Lepš (PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích): Diverzita a fungování 
ekosystému: co je realita a co přání otcem myslenky 
(spolu s katedrou botaniky, Krajinova posluchárna) 

23. října Tomáš Grim (PřF Univerzity Palackého, Olomouc): Takoví normální zabijáci: 
koevoluce na behaviorální, strukturální a chemické úrovni 
(spolu s katedrou zoologie, Velká zoologická posluchárna) 

30. října Prezentace začínajících diplomových prací I.: Zuzana Šebelíková, Kateřina 
Holubová, Vladimíra Černá, Barbora Sailerová, Vojtěch Kubelka 

6. listopadu David Storch (katedra ekologie PřF UK a CTS): Žijeme v době šestého masového 
vymírání? Problémy s odhady současných změn biodiverzity  
(spolu s katedrou botaniky, Krajinova posluchárna) 

8. - 10. listopadu 
Výjezdní doktorandský seminář (Podhradí u Ledče nad Sázavou) 

13. listopadu Ondřej Simon (Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.): Perlorodka říční jako 
klíčový, idikátorový i deštníkový druhu ochrany evropských oligotrofních povodí: 
více otázek než odpovědí  (spolu s odd. bezobratlých katedry zoologie, posluchárna 
B2P) 

20. listopadu Walter Salzburger (Universität Basel, Zoologisches Institut): Evolution in Darwin's 
Dreamponds: The adaptive radiation of cichlid fishes in East Africa 
(spolu s katedrou zoologie, Velká zoologická posluchárna) 

27. listopadu Univerzitní Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity se představuje (1/2): 
David Hořák, Tomáš Fér, Petr Kuneš, Pavel Škaloud 
(spolu s katedrami zoologie a botaniky, Velká zoologická posluchárna) 

4. prosince Univerzitní Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity se představuje (2/2): 
Linda Nedbalová, Radka Reifová, Pavel Hulva, Jakub Straka 
(spolu s katedrami zoologie a botaniky, Krajinova posluchárna) 

11. prosince Prezentace začínajících diplomových prací II.: Anna Kinštová, Dovilè Barcytè, 
Radka Čablová, Martin Sládeček, Pavla Glückseligová 

18. prosince Vánoční výlet katedry ekologie 

8. ledna Prezentace pokračujících diplomových prací: poster session 



 

 

Témata prezentací na seminářích UNCE 

27. listopadu: 

David Hořák:    Prostorová variabilita ve funkční rozmanitosti ptáků 

Pavel Škaloud:  Morfologická evoluce protist na příkladu krasivek 

Tomáš Fér:  Refugia temperátních druhů rostlin ve střední Evropě během glaciálu? Co 
vyplývá z molekulárních dat 

Pavel Hulva:    Areálové okraje, ostrovy a emergent properties 

 

4. prosince 

Linda Nedbalová:  Jezera ostrova Jamese Rosse: málo známé centrum antarktické biodiverzity 

Petr Kuneš:    Rekonstrukce vegetačního pokryvu v minulosti - model a jeho aplikace 

Radka Reifová:  Genomika speciace u slavíků a jiných pěvců 

Jakub Straka:    Evoluce kukaččího chování u včel 


