
Vol. 18                                                                Praha 2020

HERPETOLOGICKÉHERPETOLOGICKÉ
INFORMACEINFORMACE

Časopis České herpetologické společnosti
The Journal of the Czech Herpetological Society

HI_2020_01 obalka 1_4_Sestava 1  17.3.21  17:28  Stránka 1



HERPETOLOGICKÉ INFORMACE
Časopis České herpetologické společnosti

The journal of the Czech Herpetological Society

Herpetologické informace (HI) vydává Česká herpetologická společnost, z.s.(ČHS),
od roku 1986, od roku 2002 jako registrovanou tiskovinu (1. ročník s ISSN). 

Časopis vychází v současnosti jednou ročně a přináší informace, aktuality a odborné pří-
spěvky z české i světové herpetologie a abstrakty přednášek z konference Společnosti. Ví-
tány jsou veškeré příspěvky a odborné články s herpetologickou a batrachologickou
tematikou. Rukopisy se přijímají ve formátech .doc. Textové soubory a obrazové přílohy za-
sílejte poštou, e-mailem nebo na CD, v případě obrazových příloh v digitální podobě v roz-
lišení optimálně 300 dpi. Články se přijímají v českém, slovenském nebo anglickém jazyce,
se souhrny v anglickém jazyce. Text prochází jazykovou úpravou v redakci a je recenzně
připomínkován redakční radou. Autoři příspěvků nejsou honorování, obdrží výtisky HI.

The journal Herpetological Information (HI) is published by the Czech Herpe-
tological Society (ČHS), first as an information bulletin for members (since 1986), later
as a registered publication with ISSN (since 2002). 

The journal is currently published once a year and brings information, news and profes-
sional papers from Czech and international herpetology and abstracts of lectures from the
Society's annual meetings. Manuscripts are accepted in Word format (.doc). Text files and
image attachments are submitted to the editor by e-mail, the preffered resolution of image
attachments is 300 dpi. Articles are accepted in Czech, Slovak or English language, with
summaries in English. The text undergoes language editing in the editorial office and is re-
viewed by the editorial board. Authors are not honoured, instead they receive copies of HI.

Rozšiřuje vydavatel (Distributed by publisher):
Česká herpetologická společnost, z. s. (ČHS), Praha
Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44  Praha 2
www.herp.cz; e-mail: herp@herp.cz

Redaktor (Editor):
Ing.Andrej Funk, e-mail: andrej.funk@volny.cz

Redakční rada (Editorial Board): 
RNDr. Ivan Rehák, CSc., RNDr. Milan Veselý, Ph.D., prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D., 
RNDr. Jiří Moravec, CSc., Mgr. Daniel Jablonski, Ph.D., Ing. Petr Balej, Mgr. Zdeněk Mačát, Ph.D., 
Ing. Ivan Vergner

Tisk (Print):
KR print, s.r.o., Vinohradská 1336/97, 120 00  Praha 2, e-mail: tisk@krprint.cz

Herpetologické informace ročník 18., prosinec 2020
ISSN 1213–7782
© Česká herpetologická společnost, z. s., Praha 2020

Vyšlo s finanční podporou Akademie věd České republiky.

Foto na 1. str. obálky: Zmije řecká (Vipera graeca) patří k úzkoareálovým endemickým 
taxonům evropské herpetofauny. Kulmas, Albánie. Foto D. Jablonski

Foto na 4. str. obálky: Slepýš východní (Anguis colchica), od roku 2010 samostatný taxon 
vyskytující se od Moravy po Kaspické moře. Banita, Rumunsko. Foto D. Jablonski



Herpetologické informace, 2020, Vol. 18 1

Přehledový článek (Review)
Obojživelníci a plazi Evropy v širším geopolitickém pojetí – poznámky k výskytu
a aktuálnímu stavu poznání (nejen) na základě komentovaného seznamu taxonomického
výboru Societas Europaea Herpetologica 2

Abstrakty studentských prací (Abstracts of student BSc. and MSc. theses)
Souhrny diplomových a bakalářských prací studentů 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 33
Souhrny diplomových a bakalářských prací studentů 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 37
Souhrny diplomových a bakalářských prací studentů 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně 39
Souhrny diplomových a bakalářských prací studentů 
Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 40
Souhrny bakalářských prací studentů 
Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
České zemědělské univerzity v Praze 41
Souhrny diplomových a bakalářských prací studentů 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 42

Bibliografie publikací členů ČHS (Publications of the members of the CHS)
Přehled vybraných publikací členů ČHS z roku 2020 a doplňky k roku 2019 46

OBSAH
Contents


	HI_2020_01_obalka_1_nahled
	HI_2020_02_obalka_2 nahled
	HI_2020_03_obsah nahled

