
 

Seminář 
 

NOVINKY STUDIA  

VELKÝCH HUB 
 

PRAHA, 16. KVĚTEN 2015 (První cirkulář) 
 

Při příležitosti 50 let existence samostatného mykologického oddělení  

Národního muzea organizují: 

 

 

 

 

   

NÁRODNÍ MUZEUM, 

mykologické oddělení 

 

 ČESKÁ VĚDECKÁ 

SPOLEČNOST PRO 

MYKOLOGII 

 

Tématem semináře jsou nové poznatky českých a slovenských mykologů o taxonomii, 

ekologii a diverzitě velkých hub, jak vřeckovýtrusných, tak stopkovýtrusných. Lze 

prezentovat jak drobná sdělení (komentovaný nález zajímavého druhu), tak rozsáhlejší 

příspěvky (revize určité skupiny hub, studium mykobioty vybrané lokality apod.). 
 

Konference má jednak odborné cíle – vzájemné informování o novinkách v oboru – jednak 

společenské cíle – přátelské setkání muzejních i nemuzejních, profesionálních i amatérských 

mykologů. Součástí akce bude i možnost nákupu starších publikací z produkce mykologů 

Národního muzea, např. A. Piláta, M. Svrčka a dalších, to vše za symbolické ceny. 

 

Účast je možná jak aktivní (jako přednášející), tak pasivní (jako posluchač).  

 

Organizační informace 

Datum a místo konání: 

16.5.2015, Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1 

http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Nova-budova-Narodniho-muzea.html 

 

Účastnický poplatek: 

Bude teprve stanoven, nepřevýší však 100 Kč.  

Platba hotově přímo na místě během prezentace. Poplatek bude krýt organizační náklady a 

drobné občerstvení (káva, čaj, sušenky). 

 

Organizační výbor 

Jan Holec  jan_holec@nm.cz 

Miriam Brožíková miriam_brozikova@nm.cz 

Markéta Šandová marketa_sandova@nm.cz 



Jednací jazyk 

Čeština (popř. slovenština). 

 

Příspěvky  

Výlučným typem příspěvku je ústní sdělení (přednáška). Jeden účastník může jako hlavní autor 

přihlásit 1 přednášku; na jiných se může spolupodílet. Jedná se o odborný seminář; příspěvky 

proto musí mít odpovídající úroveň. Vybrané nejkvalitnější příspěvky bude možno publikovat 

v časopisu Mykologické Listy (po obvyklém recenzním řízení). 

 

Délka přednášky: 15-20 minut včetně diskuse. K dispozici bude dataprojektor.  

 

 

Předběžný program 

 9:00 – 9:45 prezentace 

 9:45 – 10:00 zahájení semináře 

10:00 – 11:30 1. blok přednášek 

11:30 – 13:00 oběd 

13:00 – 14:30 2. blok přednášek 

14:30 – 15:00 přestávka 

15:00 – 16:30 3. blok přednášek 

16:30 – 17:00 ukončení semináře 

 

 

Přihláška 

Přihláška je dostupná jako soubor v MS Excel na  

http://www.nm.cz/Prirodovedecke-muzeum/Oddeleni-PM/Mykologicke-oddeleni/ v sekci 
Aktuality.  

Přihlášku s názvem příspěvku a jeho souhrnem (max. 150 slov) zašlete na kontaktní adresu: 

miriam_brozikova@nm.cz 

 

 

Termíny  

Přihlášku s názvem a souhrnem přednášky zasílejte do 31.3.2015.  

Jednací sál má omezenou kapacitu; prosíme tedy O ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY I V PŘÍPADĚ, 

ŽE NEBUDETE CHTÍT PŘEDNÁŠET a zúčastníte se semináře jako posluchač(ka).  
 

Přihlášku je nutno zaslat v elektronické podobě, jen zcela výjimečně poštou na adresu: 

 

Národní muzeum 

mykologické oddělení 

Cirkusová 1740 

193 00 Praha 9 

 

Druhý cirkulář s podrobným programem bude přihlášeným účastníkům rozeslán e-mailem v první 

polovině dubna 2015. 


