
Semináře katedry zoologie –obecné informace (English version below) 

Katedra zoologie pořádá dva semináře, které se konají tradičně ve středu odpoledne ve 

Veselovského posluchárně (B3). První seminář (v rozvrhu KZO 187) slouží zejména pro účely 

prezentování pokroků prací studentů všech stupňů studia. Obsahem druhé semináře (KZO 408) jsou 

příspěvky hostů z českých i zahraničních institucí prezentující novinky z oboru či vlastní výzkum i 

příspěvky zaměstnanců katedry. Přijďte si poslechnout zajímavosti ze světa zoologických objevů nebo 

přijďte podpořit kolegy studenty při jejich prezentaci. 

Pro student(k)y všech stupňů studia je povinné prezentovat téma bakalářské, magisterské či 

disertační práce na středečním katedrovém semináři. V bakalářském stupni si studenti/ky nezapisují 

žádný předmět pouze prezentují. Studenti/ky magisterského stupně si zapisují jeden z předmětů 

KZO/187 Seminář magisterských oborů – zoologie, KZO/662 Seminář magisterských oborů – obor 

fyziologie živočichů. Studenti/ky doktorandského stupně pak Doktorandské semináře KZO/805 nebo 

KZO/662. Účast na seminářích i mimo vlastní prezentace je vítána a umožní studentům zjistit nejen 

jak prezentovat, ale i jaký výzkum se na katedře dělá. Všichni zájemci jsou vítáni. 

 

Informace pro prezentující a školitele 

Bakalářský a magisterský stupeň studia  

Studenti/ky referují dvakrát. Poprvé v době zadání práce (nejpozději 5. semestr studia u bakalářů, 

1. semestr u magistrů), kdy se jedná o úvodní seminář, při kterém by měl být kladem důraz na 

představení tématu a podrobné nastínění metodiky. Podruhé v semestru před odevzdáním, kdy jde 

v ideálním případě o “obhajobu na nečisto“, tj. prezentovány jsou již výsledky práce.  

Na úvodním slidu prezentace vždy uvádějte své jméno, jméno školitele (konzultantů či garantů) 

stupeň a ročník studia a název práce. Sdělte, zda se jedná o seminář úvodní nebo zda se chystáte 

práci již odevzdávat. Délka prezentace pro úvodní seminář je 10 min, pro seminář před obhajobou 

pak 15 min.  

Účast na semináři je povinná i pro školitele. 

 

Doktorský stupeň studia 

Studenti/ky referují jednou v každém roce studia. V prvním a druhém roce studia referují 

standardně na středečním katedrovém semináři nebo na Kokomo semináři v rámci oddělení Tropické 

ekologie na BC (po domluvě se školitelem a vedoucím oborové rady). V prezentaci by měl být opět 

důraz na představení tématu (zdůvodnění, proč se řešenou problematikou zabývat), konkrétní cíle 

(hypotézy) a podrobné informace o metodice. Studenti si mohou vybrat, zda chtějí referovat 

v češtině nebo angličtině. Délka prezentace je 15–20 min. Ve třetím a čtvrtém roce studia referují 

studenti na doktorské studentské konferenci ve formě konferenčního příspěvku (jenom jedno téma 

z celé dizertace) v angličtině. Délka prezentace na konferenci je 12min plus 8 min diskuze. Konference 

se koná v zimním i letním semestru. Nejlepší příspěvky jsou oceněny. 

  



Seminars of the Department of Zoology - general information 

The Department of Zoology organizes two seminars, which are traditionally held on Wednesday 

afternoons in the Veselovského auditorium (B3). The first seminar (KZO 187) serves mainly for the 

purpose of presenting the progress of diploma work of students of all levels of study. During the 

second seminar (KZO 408) guests from Czech and foreign institutions give talks presenting news from 

their field or their own research as well as there are contributions of the department's employees. 

Come and listen to interesting facts from the world of zoological discoveries or come and support 

fellow students in their presentation. 

It is mandatory for students of all levels of study to present the topic of their bachelor's, master's, 

or dissertation thesis at Wednesday's departmental seminar. In the bachelor's degree, students do 

not enrol in any course, they only give presentation. Master's degree students enrol in one of the 

courses KZO/187 Master's Seminar - Zoology, KZO/662 Master's Seminar - Animal Physiology. 

Doctoral students enrol in Doctoral Seminars KZO/805 or KZO/662. Attendance of students on the 

seminar even when not giving the talk is encouraged. The seminar talks will allow students to find 

out how to present as well as what research is being done at the department. All interested parties 

are welcome. 

 

Information for students and supervisors 

Bachelor and Master program study 

Students present twice. For the first time at the time of the assignment (no later than the 5th 

semester of study for bachelors, 1st semester for masters), when it is an introductory seminar, 

during which the emphasis should be on the introduction of the topic and a detailed outline of the 

methodology. For the second time in the semester before the submission of the thesis, when it is 

ideally a "rehearsal of the defense", ie the results of the work are already presented. 

At the introductory slide of the presentation, always state your name, the name of the supervisor 

(consultants), the degree and year of study and the title of the thesis. Let us know if this is an 

introductory seminar or if you are going to submit your thesis soon. The length of the presentation 

for the introductory seminar is 10 minutes, for the seminar before the defense 15 minutes. 

Attendance at the seminar is also mandatory for supervisors. 

 

Doctoral degree 

Students present once each year of study. In the first and second year of study, they report at the 

Wednesday departmental seminar or at the Kokomo seminar within the Department of Tropical 

Ecology at BC (if approved by supervisor and the head of the study programme). The presentation 

should again emphasize the introduction of the topic (justification why to investigate the problem), 

specific objectives (hypotheses) and detailed information about the methodology. Students can 

choose whether they want to report in Czech or English. The length of the presentation is 15-20 

minutes. In the third and fourth year of study, students report at a doctoral student conference in 

the form of a conference talk (only one topic from the entire dissertation) in English. The length of 

the presentation at the conference is 12 minutes plus 8 minutes of discussion. The conference takes 

place in both the winter and summer semesters. The best contributions are awarded. 


