
Jihomoravská pobo čka České botanické spole čnosti a Ústav botaniky a zoologie P řF MU v Brn ě  
Vás na podzim 2019  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 (výjime čně, pokud probíhají v rámci cyklu Life 

Sciences Seminar Series, také v posluchárn ě 132 pavilonu A11)  
 

26. 9. 2019 Petr Bureš: K čemu jsou dobré holokinetické chromosomy? – Od toler ance k UV-
záření ke kolonizaci souše rostlinami a živo čichy p řed půl miliardou let. (Ve řejná 
profesorská p řednáška) 

3. 10. 2019 Zuzana Münzbergová: Potenciál rostlin p řizpůsobit se m ěnícím se klimatickým 
podmínkám pohledem popula čního biologa. 

10. 10. 2019 Vojt ěch Novotný: Why are there so many species in tropic al rainforests? 
(Posluchárna 132 v pavilonu A11) 

17. 10. 2019 Tomáš Vrška: Jak se vypo řádáme s odumíráním spole čenstev nejv ětších rostlin 
v Evrop ě? – Aneb lesnictví a lesníci na historicky nejt ěžší k řižovatce. 

24. 10. 2019 Jan Role ček et al.: Floristické dožínky – p řijďte se pod ělit o své floristické nálezy 
a zhodnotit vegeta ční sezónu 2019. 

31. 10. 2019 Michael Bruford: Conserving genomic diversity in a changing World. (Posluchárna 
132 v pavilonu A11) 

7. 11. 2019    Luisa Conti: Iceplant impact on Mediterranean coast al dunes, passenger or driver 
species?  

14. 11. 2019 Milan Chytrý, Ji ří Danihelka, Vít Grulich, Katka Šumberová, Vladimír  Řehořek & 
Luboš Tichý: Seminá ř k nedožitým 90. narozeninám prof. Ji řího Vicherka. 

21. 11. 2019 Kristýna Veselá: Nukleotypový efekt u rostlin – opt imalizace metod studia.  
Patrícia Singh: Sukcese minerotrofních rašeliniš ť a její vztah k dostupnosti živin. 
(Referáty o dizerta čních pracích) 

28. 11. 2019 Felícia Fischer: What is Amazonia. 

5. 12. 2019 Ester Lajkepová: Hybridizace a hybridogenní speciac e v rodu Cirsium. (Referát 
o dizerta ční práci). Jana Maternová: Srovnávací studie pom ěru ko řen: prýt 
u semená čků. (Referát o diplomové práci) 

12. 12. 2019 Reminiscence zahrani ční botanické exkurze do Makedonie. 

  
 

Exkurze – bližší informace sledujte na facebooku/we bu ČBS a webu ÚBZ MU 
 

28. 9. 2019 Dan Dvo řák: Z Rojetína p řes Rojetínský hadec údolím Libochovky do Řikonína. 
Botanicko-mykologická exkurze. Spojení – vlakem 8.0 9 z „Krpole“ do Řikonína, 
odtud p řípoj bus do Rojetína. Vlakem zp ět, jede 15.19 a 17.19 z Řikonína. 

19. 10. 2019 Jakub T ěšitel: Čertoryje tak, jak je v ětšinou neznáme. Sraz v Malé Vrbce v 9.40, 
odjezd z Malé Vrbky zp ět v 16.23. Možný spole čný odjezd autem z Kampusu. 

 
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 


