
Jihomoravská pobo čka České botanické spole čnosti a Ústav botaniky a zoologie P řF MU v Brn ě  
 

Vás na podzim 2017  zvou na 
 
 

Botanické p řednášky, seminá ře a exkurze 
 

Přednášky a seminá ře začínají ve čtvrtek  v 16:00 hodin  v Bohunickém kampusu P řírodov ědecké 
fakulty MU, v posluchárn ě 306 pavilonu A11 

 

5. 10. 2017 Jakub T ěšitel: Evolu ční ekologie parazitických rostlin. (Ve řejná habilita ční 
přednáška) 

12. 10. 2017 Vít Grulich: Botanické post řehy ze st řední a jižní Itálie. 

19. 10. 2017 Salza Palpurina: Environmental drivers of fine-scal e plant species richness 
in Eurasian dry grasslands: a macroecological persp ective. (Obhajoba diserta ční 
práce; oponenti Ute Jandt a Camilla Wellstein)  

26. 10. 2017 Jan Role ček: Floristické dožínky – p řijďte se pod ělit o své floristické nálezy 
a zhodnotit vegeta ční sezónu 2017. 

2. 11. 2017 Petr Smýkal: Dormance semen v rodech Medicago a Pisum z pohledu adaptace 
a domestikace. 

9. 11. 2017 Pavel Dan ěk: Systém stromy-p ůda v temperátních lesích: dlouhodobá dynamika 
a role zp ětných vazeb. (Referát o dizerta ční práci) / Na čem pracují naši studenti. 
(Referáty o magisterských a bakalá řských pracích)  

16. 11. 2017    Markéta Táborská & Dan Dvo řák: Botanické a jiné post řehy ze Srí Lanky. 

23. 11. 2017 Jan Douda: Glaciální refugia a holocenní migrace bo reálních a temperátních druh ů 
strom ů v Evrop ě. 

30. 11. 2017 Jan Novák, Jan Role ček & Michal Hájek: Holocenní vývoj vegetace Bílých Karpat 
z pedoantrakologického pohledu.  

7. 12. 2017 Filip Kolá ř: Paralelní adaptace cytotyp ů Arabidopsis arenosa k alpinskému 
prost ředí z genomického a ekologického pohledu. 

14. 12. 2017 Reminiscence zahrani ční botanické exkurze v Rumunsku. 
 
 

Exkurze – podrobn ější informace k nim lze nalézt na webu pobo čky 
 

28. 9. 2017 Jan W. Jongepier: Botanický výlet na Bzenecko: p řes Vlčí hrdlo na PP Bzenecké 
cvi čišt ě a NPP Váté písky. Sraz v Moravském Písku v 9:10 ho d. Vlak z Brna odjíždí 
v 7:35 do Bzence, zde p řestup v 9:02. Možný návrat vlakem z Bzence P řívoz v 16: 48 
přes B řeclav nebo v 17:07 p řes Bzenec. 

 
Aktuální informace a p řípadné zm ěny programu na webu ÚBZ: http://botzool.sci.muni.cz/   

nebo na webu jihomoravské pobo čky: http://www.sci.muni.cz/jm-cbs/prednasky.php 
 

Zdeňka Lososová, p ředsedkyn ě jihomoravské pobo čky ČBS 
 

Milan Chytrý, ředitel Ústavu botaniky a zoologie P řF MU 
 

Petr Bureš, jednatel jihomoravské pobo čky ČBS 


