
Prehľad ponúkaných tém bakalárskych a diplomových 

prác pracovníkov Katedry zoológie (+ pracovníci SAV) 

v akad. roku 2021/2022 
 

Bakalárske práce: 
 

Vedúci práce: RNDr. Fedor Čiampor, PhD. f.ciampor@savba.sk 

 

DNA barkóding dvojkrídlovcov (Diptera) plies a pondov Tatier 

Anotácia: Alpínske plesá a plieska sú špecifické a zároveň mimoriadne zraniteľné 

sladkovodné biotopy, bohužiaľ sú však dlhodobo pod silným antropogénnym tlakom (napr. 

acidifikácia, turizmus). Hodnotenie diverzity ich spoločenstiev je v súčasnosti založené 

primárne na morfologickej determinácii druhov, tento postup však relatívne často naráža 

na limity (najmä absencia diagnostických znakov u larválnych štádií obývajúcich vodné 

prostredie). Alternatívou je v súčasnosti často využívaná determinácia s využitím 

molekulárnych dát – DNA barkóding. Kľúčovou podmienkou rutinného využívania tejto 

metódy je existencia komplexných referenčných knižníc DNA barkódov (napr. databáza 

BOLD). Napriek prebiehajúcemu výskumu fauny bentických bezstavovcov tatranských jazier 

a zberu molekulárnych dát (platforma AquaBOL.SK), stále existujú výrazné medzery 

v pokrytí ich bioty referenčnými molekulárnymi dátami a údajmi o lokálnej vnútrodruhovej 

variabilite.  

Cieľom práce je: 1) sumarizácia faunistických dát o faune dvojkrídlovcov plies a pliesok 

Tatier, 2) zostavenie aktuálneho zoznamu druhov a prehľadu rozšírenia druhov, 3) analýza 

pokrytia zistených druhov DNA barkódmi v medzinárodných databázach (BOLD, GenBank), 

4) doplnenie databáz spracovaním časti dostupného materiálu dvojkrídlovcov z tatranských 

plies (izolácia DNA, amplifikácia a sekvenovanie barkódingových fragmentov) a získaním 

nových barkódingových dát. 

 

Vedúci práce: RNDr. Peter Degma, PhD. peter.degma@uniba.sk 

 

Pomalky (Tardigrada) Ostrova Kráľa Juraja (Južné Shetlandy, Antarktída) 

Anotácia: Bakalárska práca je založená na analýze vzoriek machov získaných z Ostrova 

Kráľa Juraja. Študent má za úlohu štandardnou metódou vybrať zo vzoriek pomalky a ich 

štádiá, pripraviť z nich mikroskopické preparáty, identifikovať získaný materiál do úrovne 

ako je to možné v limitovanom čase a porovnať zistené spektrum taxónov s literárnymi 

faunistickými údajmi z ostrova. 

 

Limnické pomalky (Tardigrada) na Slovensku a vo svete 

Anotácia: Pomalky (Tardigrada) sa vyskytujú na súši, v sladkovodných biotopoch i moriach 

pričom skupina suchozemských a sladkovodných pomaliek sa čiastočne prekrývajú. 

V sladkých vodách teda žijú druhy viazané len na vodné prostredie ako aj viaceré druhy, ktoré 

poznáme z terestrických substrátov. Údaje o týchto druhoch sú roztrúsené v množstve 

vedeckých publikácií a v súčasnosti chýba prehľad o týchto druhoch a ich geografickom 

rozšírení. Cieľom bakalárskej práce je zosumarizovať literárne údaje o sladkovodných 

pomalkách sveta a podrobnejšie o ich výskyte na území Slovenska. 

 

Vedúci práce: Doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD. peter.fenda@uniba.sk 
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Roztoče (Acari, Mesostigmata) bukových lesov na Slovensku 

Anotácia: Podľa dosiaľ publikovaných údajov zhrnúť súčasný stav poznania o klieštikovcoch 

(Acari, Mesostigmata) v bukových lesoch na území Slovenska. 

 

Roztoče (Acari, Mesostigmata) CHKO Dunajské luhy 

Anotácia: Podľa dosiaľ publikovaných údajov zhrnúť súčasný stav poznania 

fauny klieštikovcov (Acari, Mesostigmata) na území CHKO Dunajské luhy. 

 

Vedúci práce: Doc. RNDr. Ján Kodada, CSc. jan.kodada@uniba.sk 

 

Rod Graphelmis Delėve, 1968 na Sarawaku (Malajzia): prehľad publikovaných druhov 

a ich súčasné nálezy, nároky na habitát a identifikácia larválnych štádií za použitia 

barkódingových metód COI mtDNA (Insecta: Coleoptera: Elmidae) 

Anotácia: Na severnom Borneu je zo Sarawaku doposiaľ publikovaných 13 druhov rodu 

Graphelmis. Väčšina je pestro žlto-čierno sfarbená a sfarbenie tela spolu s ostatnými 

morfologickými znakmi je považované za druhovo špecifické. Práca podáva prehľad 

publikovaných údajov a o identifikácii materiálu nazbieraného v rokoch 2018-2019 počas 

troch expedícií na Sarawak včítane národných parkov: Gunung Mulu, Pulong Tau, San 

Tubong a Gunung Gading. Pestrý materiál zahŕňa dospelé jedince zbierané v prirodzených 

habitatoch, jedince zbierané na svetlo a malú vzorku lariev. Jedince sú fixové spôsobom 

umožňujúcim izoláciu DNA, jej následné spracovanie a vyhodnotenie. Súčasťou sú základné 

údaje o habitatoch, preferovaných substrátoch a bohatá foto-dokumentácia jedincov 

a biotopov. Prínosom sú: získané dáta COI mtDNA pre endemické druhy, priradenie 

larválnych štádií k dospelým živočíchom, testovanie možnej fenotypovej plasticity a zistenie 

súčasného rozšírenia v porovnaní s údajmi z rokov 1993/1994 vo svetle klimatickej zmeny. 

 

Súčasné vymieranie hmyzu a jeho príčiny 

Anotácia: V posledných desaťročiach zaznamenávame veľký pokles početností populácií 

hmyzu ktorý sa prejavuje všade okolo nás. U mnohých druhov došlo k vymiznutiu na veľkých 

častiach areálu výskytu, dokonca k ich úplnému vymretiu. Tieto úbytky sú evidentné aj 

u mnohých európskych blanokrídlovcov, motýľov, vážok, chrobákov a sú veľmi jednoducho 

pozorovateľné i laickou verejnosťou. Ako možné príčiny vymierania sa udávajú deštrukcie 

biotopov, intenzívne poľnohospodárstvo s používaním pesticídov a insekticídov, urbanizácia 

prostredia, industrializácia, invázie a klimatická zmena. V práci sú diskutované výsledky 

štúdií zaoberajúcich sa problematikou vymierania hmyzu z uvedených aspektov. 

 

Vedúci práce: Mgr. Peter Miklós, PhD., Mgr. Dávid Žiak, PhD., RNDr. 

Veronika Hulejová-Sládkovičová, PhD. peter.miklos@uniba.sk, 

david.ziak@uniba.sk, veronika.sladkovicova@uniba.sk 

 

Manažment populácií druhov rodu Spermophilus 

Anotácia: Úspešnosť prežívania alebo návratu populácií sysľov na pôvodné lokality závisí 

v súčasnosti značne na ochranárskom manažmente. Práca prinesie prehľad prác s výsledkami 

a skúsenosťami z aktivít ochrany prírody zameraných na zlepšenie životaschopnosti populácií 

sysľov, ktorú vyjadruje vyššie prežívanie a priaznivá genetická, priestorová a veková 

štruktúra populácií. Prehľad bude zahŕňať práce o manažmente existujúcich populácií, 

o zásahoch do prostredia na lokálnej úrovni, na úrovni krajiny, ako aj publikované údaje 

o repatriáciách sysľov a faktoroch ovplyvňujúcich ich úspešnosť. Práca má charakter 

literárnej rešerše. 
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Drobné zemné cicavce vybranej lokality/oblasti 

Anotácia: Poznanie zloženia fauny určitej oblasti prináša nielen základné poznatky o vývoji 

rozšírenia určitých druhov alebo o ekologických vzťahoch v krajine, ale poskytuje aj 

podklady pre praktickú ochranu prírody. Práca má priniesť vyhodnotenie doterajších 

literárnych údajov o faune drobných cicavcov určitej časti územia Slovenska, prípadne aj 

výsledky vlastného inventarizačného výskumu v danej oblasti. Téma je určená predovšetkým 

pre študijné programy SB a BIO. 

 

Fylogeografia vybraného taxónu drobných cicavcov 

Anotácia: Práca typu literárnej rešerše. Práca má priniesť prehľad poznatkov 

o fylogeografických vzťahoch vybraného druhu alebo rodu drobných cicavcov. Dôraz bude 

kladený na druhy vyskytujúce sa v strednej Európe (Myodes glareolus, rod Microtus, rod 

Apodemus a pod.). Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO. 

 

Priestorová aktivita drobných cicavcov 

Anotácia: Poznatky o priestorovej aktivite druhu a intenzite využívania prostredia patria 

medzi dôležité populačné parametre a sú využívané napr. v populačnej ekológii, ochranárskej 

praxi alebo vo výskume zoonóz. Jednou z charakteristík priestorovej aktivity je koncept tzv. 

domovského okrsku (angl. home range), ktorý je použiteľný pre rôzne živočíšne taxóny, 

najmä pre cicavce. Cieľom práce je prehľad a analýza publikovaných informácií 

o priestorovej aktivite vybraného druhu na základe veľkosti domovského okrsku, ale aj 

alternatívnych ukazovateľov priestorovej aktivity, a metód ich zisťovania. Práca typu 

literárnej rešerše. Téma je určená predovšetkým pre študijné programy SB a BIO. 

 

Vplyv manažmentových zásahov do štruktúry vegetácie na spoločenstvo drobných 

cicavcov. 

Anotácia: Manažmentové opatrenia, ktoré menia vegetačnú štruktúru biotopu, ovplyvňujú 

spoločenstvá a populácie drobných cicavcov, a ekologické parametre jednotlivých druhov. 

V práci bude analyzované, ako vplývajú na drobné cicavce napr. alternatívne agrotechnické 

postupy, spôsob kosby, spôsob ťažby dreva, odstraňovanie náletov, výsadba, spásanie a jeho 

spôsoby, ale napr. aj ponechanie biotopu bez zásahu. Práca bude vypracovaná formou 

prehľadu údajov publikovaných vo vedeckých prácach. 

 

Vplyv štruktúry vegetácie na spoločenstvo drobných cicavcov. 

Anotácia: Práca prinesie prehľad teórií zameraných na súvis vlastností prostredia a diverzity 

živočíšnych druhov, so zameraním na drobné cicavce. Bude analyzovať výsledky prác, ktoré 

na základe kvantifikovaných habitatových premenných zisťujú napr. vplyv zloženia vegetácie 

na zloženie spoločenstva drobných cicavcov. Prehľad a analýza publikovaných výsledkov by 

mali smerovať k objasneniu súvislosti medzi štruktúrou prostredia (fyzikálne vlastnosti, 

heterogenita, druhová diverzita rastlín, úživnosť) a zložením spoločenstva drobných cicavcov 

a zastúpením jednotlivých druhov, resp. foriem v synúzii. Práca má charakter literárnej 

rešerše. 

 

Zmeny areálu druhu (dynamika, šírenie, zmenšovanie, fragmentácia) u vybranej 

skupiny cicavcov 

Anotácia: Práca prináša rozbor zmien areálu vybranej skupiny cicavcov v širších časových 

a priestorových súvislostiach. Okrem toho sa môže zamerať aj na dopad zmien areálu 

na dotknuté spoločenstvá. 

 

Variabilita populácií drobných cicavcov 



Anotácia: Populácie drobných cicavcov sa menia v čase aj priestore. Podľa kvality obývaného 

habitatu sa môžu líšiť napr. početnosť druhu, zastúpenie pohlaví a podiel mladých jedincov 

v populácii, reprodukčná aktivita, priestorová aktivita atď. Charakter prostredia môže 

ovplyvniť aj genetickú štruktúru populácií, mieru parazitácie a aj druhovú skladbu parazitov. 

V práci je možné zhromaždiť a porovnať poznatky o variabilite populačných znakov rôznych 

druhov drobných cicavcov. Práca typu literárnej rešerše. Téma je určená predovšetkým 

pre študijné programy SB a BIO. 

 

Metódy terénneho výskumu druhov rodu Spermophilus 

Anotácia: Úspešnosť populácií sysľov závisí od mnohých faktorov, vrátane potravnej bázy, 

štruktúry prostredia, vplyvu predátorov, antropického vplyvu a pod. Práca prinesie prehľad 

vybraných prác študujúcich populácie druhov rodu Spermophilus a na ich základe prehľad 

metód výskumu samotných populácií (početnosť a jej dynamika, prežívanie, správanie, 

disperzia) a vplyvu faktorov prostredia na tieto populácie. Práca má charakter literárnej 

rešerše, ale môže reagovať aj na potreby praxe a obsahovať aj návrh metódy alebo 

kombinácie metód na riešenie otázok spojených s konkrétnymi populáciami. 

 

Vedúci práce: Doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD. peter.mikulicek@uniba.sk 

 

Populačná a reprodukčná biológia vodných skokanov rodu Pelophylax 

Anotácia: Vodné skokany rodu Pelophylax zahŕňajú trinásť v súčasnosti rozlišovaných 

druhov a tri hybridné taxóny rozšírené v západnom palearkte. Najvyššia taxonomická 

a genetická diverzita skokanov je pritom na Balkáne, kde sa stretáva niekoľko druhov 

a evolučných línií. V strednej Európe rozlišujeme dva sexuálne druhy, ktoré hybridizujú 

za vzniku asexuálneho taxónu s hybridogenetickou reprodukciou. Hybridogenéza je 

považovaná za spôsob modifikovanej partenogenézy. Kým partenogenetická hybridná samica 

kladie neoplodnené diploidné vajíčka, hybridogenetická samica (alebo zriedkavejšie samec) 

eliminuje genóm jedného rodičovského druhu a klonálne prenáša spravidla nerekombinovaný 

genóm druhého rodičovského druhu. Schopnosť jedného rodičovského genómu eliminovať 

ten druhý sa zdá byť u hybridov taxonomicky a geograficky podmienená. Cieľom práce bude 

vypracovať literárnu rešerš o reprodukčnej a populačnej biológii vodných skokanov, ako aj 

riešiť parciálne úlohy v molekulárnom laboratóriu. Potenciálni študenti a študentky by mali 

vykazovať veľké nadšenie z riešenej témy, byť usilovní v laboratórnej práci, mať v láske 

zoológiu, genetiku a štatistiku, ako aj porozumieť anglickému odbornému textu. 

 

Vedúci práce: RNDr. Martin Mrva, PhD. martin.mrva@uniba.sk 

 

Patogenéza a terapia akantamébových infekcií 

Anotácia: Práca sa zameriava na sumarizáciu doposiaľ zistených poznatkov o priebehu 

patogenézy akantamébových infekcií a ich terapie (prehľad literatúry). 

 

Vedúci práce: Mgr. Kamila Ondrejková kamila.hruzova@gmail.com 

 

Roztoče rodu Leptogamasus (Acari: Mesostigmata: Parasitidae) na Slovensku 

Anotácia: Roztoče rodu Leptogamasus sú typickými obyvateľmi lesnej pôdy, kde sa 

vyskytujú predovšetkým vo vrchných vrstvách pôdy a v hrabanke. Majú holarktické 

rozšírenie, ale najviac druhov je známych zo strednej a južnej Európy. Rod je rozdelený na 4 

podrody podľa dĺžky peritrém. Hlavnými diagnostickými znakmi pri identifikácii samíc sú 

tvar endogýnia a epigýnia, štruktúry na paragýniách a chelicery. Samce sú od seba oveľa 

ťažšie odlíšiteľné, pri ich identifikácii sa používajú znaky na chelicerách a nohách. 
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Na Slovensku bolo doteraz nájdených 10 druhov rodu Leptogamasus a pomerne veľa 

jedincov, ktoré sú identifikované len na úrovni rodu. 

Cieľom práce je na základe publikovaných nálezov, na základe štúdia materiálu uloženého 

na katedre zoológie a materiálu pochádzajúceho z vlastných zberov sumarizovať a rozšíriť 

poznatky o druhovom spektre, rozšírení a bionómii rodu Leptogamasus na Slovensku. 

 

Vedúci práce: Mgr. Adrián Purkart, PhD. mravce.info@gmail.com 

 

Bionómia opeľovačov v urbánnom prostredí 

Anotácia: Súčasná podoba urbánneho prostredia predstavuje pre život hmyzu novodobú 

výzvu. Je nútený sa tu vyrovnať s nástrahami, ktoré vytvára pestrá mozaika parkov, 

solitérnych stromov a rôznych typov travino-bylinnej vegetácie v kontraste s rozsiahlymi 

plochami pokrytými ľudskými stavbami a infraštruktúrou. Pozmenené vegetačné pomery tu 

výrazne ovplyvnili aj život opeľovačov. Cieľom práce je zistiť súčasný stav poznania 

o ekologických vzťahoch medzi opelovačmi a urbanizáciou. 

 

Biodiverzita zelených striech 

Anotácia: Súčasná podoba urbánneho prostredia predstavuje pre život organizmov novodobú 

výzvu. Fragmentácia biotopov, znečistenie, svetelný smog, či zmenené klimatické pomery 

spôsobili, že biodiverzita miest má špecifické rysy. Jedným zo spôsobov zmierňovania 

negatívnych vplyvov rozsiahlej výstavby na biotu je tvorba zelených striech. Cieľom práce je 

zistiť súčasný stav poznania o vzťahoch medzi organizmami a zelenými strechami budov. 

 

Spoločenstvá mravcov pastevných lesov 

Anotácia: Pastva hospodárskych zvierat v riedkych lesoch bola v minulosti prirodzenou 

súčasťou krajinnej mozaiky. Výsledkom tejto činnosti bol vznik unikátnych biotopov 

zložených z mohutných stromov, krov a druhovo pestrej travino-bylinnej vegetácie, ktoré 

poskytovali vhodné životné podmienky veľkému množstvu organizmov. Cieľom práce je 

zistiť súčasný stav poznania o spoločenstvách mravcov, ktoré tieto typy habitatov osídľujú. 

 

Spoločenstvá mravcov mokraďových biotopov Podunajska 

Anotácia: Postupná regulácia vodných tokov spôsobila výrazné zmeny vodného režimu 

mokradí. Následné vysúšanie a premena na ornú pôdu zredukovali ich výmeru na minimum. 

Aj z dôvodu ochrany týchto cenných biotopov je potrebné neustále dopĺňať znalostí o ich 

biote. Cieľom práce je zistiť súčasný stav poznania o spoločenstvách mravcov, ktoré tieto 

typy habitatov osídľujú. 

 

Vedúci práce: Ing. Ladislav Roller, PhD. Ladislav.Roller@savba.sk 

 

Fylofágne hrubopáse blanokrídlovce (Hymenoptera, Symphyta) s väzbou na brezy 

(Betula spp.) v podmienkach Slovenska 

Anotácia: Hrubopáse blanokrídlovce (Hymenoptera, Symphyta) sú v strednej Európe 

významnou zložkou listožravého hmyzu. Brezy patria k rastlinám, na ktoré je naviazané 

veľké množstvo, až 50 druhov, hrubopásych. Keďže nespôsobujú významné hospodárske 

škody, je úroveň ich poznania veľmi nízka. Viaceré druhy neboli ešte na našom území 

zaznamenané a u iných nie je dostatočne známa ich biológia. Práca zhrnie poznatky o ich 

bionómii a rozšírení na Slovensku. V prípade záujmu je možné prácu obohatiť o výsledky 

vlastného faunistického prieskumu s cieľom dohľadať málo známe a u nás doposiaľ 

nezaznamenané druhy hrubopásych. 
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Vedúci práce: Mgr. Lucia Rubáčová, PhD. lucia.turcokova@uniba.sk 

 

Koevolúcia sexuálnych znakov: spevu a perového ornamentu vtákov 

Anotácia: Súbežný vývoj rôznych typov sekundárnch pohlavných znakov ako sú napríklad 

spev a perové ornamenty vtákov môže prebiehať rôznymi spôsobmi. V prvom prípade 

dochádza k pozitívnemu vzťahu medzi ornamentami, čo znamená, že vylepšenie jedného 

vedie k vylepšeniu aj druhého znaku. V druhom prípade môže dôjsť k negatívnej korelácii 

znakov, čo znamená, že vylepšenie jedného znaku povedie k zoslabeniu znaku druhého. 

V treťom prípade sa vývoj znakov navzájom neovplyvňuje a jeden znak sa vyvíja bez efektu 

na znak druhý. Pri všetkých scenároch existuje množstvo proximátnych a ultimátnych 

faktorov, ktoré na vzťah sexuálnych znakov pôsobia. Cieľom bakalárskej práce je 

zosumarizovať doposiaľ zistené výsledky koevolúcie sexuálnych znakov čo najširšieho 

spektra vtáčích druhov. 

 

Vedúci práce: Mgr. Dávid Selnekovič david.selnekovic@gmail.com 

 

Chrobáky z čeľade Mordellidae (Coleoptera: Mordellidae) na lokalite Virt 

na juhozápadnom Slovensku. 

Anotácia: Čeľaď Mordellidae predstavuje široko rozšírenú a početnú, avšak veľmi slabo 

prebádanú skupinu chrobákov. Bakalárska práca je zameraná na identifikáciu dospelých 

jedincov ako aj larválnych štádií chrobákov, žijúcich v špecifickom ekosystéme pieskovej 

duny pri obci Virt na juhu Slovenka. Súčasťou práce je odber vzoriek v teréne, a následná 

identifikácia jedincov na základe morfologických znakov a DNA markerov. Cieľom práce je 

podať komplexný obraz o druhovom zložení spoločenstva a zhrnúť poznatky o bionómii 

zistených druhov. 
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Diplomové práce: 

 

Vedúci práce: RNDr. Fedor Čiampor, PhD. f.ciampor@savba.sk 

 

DNA barkóding rodu Neoelmis Musgrave, 1935 (Coleoptera: Elmidae) 

Anotácia: Rod Neoelmis Musgrave, 1935 v súčasnosti zahŕňa 50 opísaných druhov 

rozšírených od juhu USA po Čile. Patrí síce medzi druhovo najbohatšie rody čeľade Elmidae, 

ale je veľmi pravdepodobné, že skutočná diverzita tejto skupiny je podstatne vyššia. 

Predbežné analýzy dostupného materiálu naznačujú, že v rámci rodu existujú viaceré 

samostatné a evolučne značne izolované línie, ktoré môžu predstavovať aj samostatné rody. 

Doterajšia taxonómia rodu je založená len na morfologických znakoch, tie však neumožňujú 

presne definovať tieto línie. Hlavným cieľom práce je preto analýza diverzity rodu Neoelmis 

na základe DNA barkódingových dát, definovanie prirodzených evolučných línií, ich 

následná morfologická charakterizácia a prípadný opis nových taxónov. 

 

Vedúci práce: RNDr. Peter Degma, CSc. peter.degma@uniba.sk 

 

Pomalky (Tardigrada) na hrebeni Belianskych Tatier (S Slovensko) 

Anotácia: Diplomová práca je založená na analýze viac ako 40 vzoriek machov získaných 

v roku 2008 v Belianskych Tatrách. Pomalky a ich štádiá budú zo vzoriek izolované 

štandardnou metódou, z nich budú pripravené mikroskopické preparáty, získaný materiál 

bude identifikovaný a zistené spektrum taxónov bude porovnané s literárnymi faunistickými 

údajmi zo zvyšku Tatier a z celého Slovenska. 

 

Vedúci práce: Doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD. peter.fenda@uniba.sk 

 

Roztoče (Acari, Mesostigmata) CHKO Dunajské luhy 

Anotácia: Na základe vlastných zberov a publikovaných údajov zhrnúť stav poznania o faune 

klieštikovcov (Acari, Mesostigmata) na území CHKO Dunajské luhy. 

 

Druhová skladba a sezónna dynamika komárov v Bratislave 

Anotácia: Výskum komárov na Slovensku má dlhodobú tradíciu a sú jednou z čeľadí hmyzu, 

ktorá je prebádaná na nadštandartnej úrovni. Vplyvom globálneho otepľovania sa fauna 

komárov mení a Bratislava nie je výnimkou. Diplomová práca sa bude zaoberať negatívnym 

vplyvom na faunistiku ako aj na sezónnu dynamiku komárov v Bratislave v dôsledku 

globálneho otepľovania. 

 

Vedúci práce: prof. RNDr. Milada Holecová, CSc. milada.holecova@uniba.sk 

 

Spoločenstvá mravcov (Hymenoptera, Formicidae) pieskových dún a presypov 

Podunajska 

Anotácia: Mravce jednoznačne dominujú terestrickým habitatom. Túto úspešnosť dosahujú 

vďaka eusociálnemu spôsobu života. Sú vhodnými bioindikátormi prostredia, pretože sú 

citlivé na jeho zmeny. Medzi najohrozenejšie biotopy v európskom kontexte patria duny 

eolických viatych pieskov. Urbanizácia, intenzifikácia poľnohospodárstva, ťažba piesku, 

zalesňovanie, zarastanie náletovými drevinami, ruderalizácia a ich zámerná likvidácia 

zredukovali rozlohu týchto krajinných prvkov často na nepatrné plôšky mozaikovito sa 

vyskytujúce v krajine. Práca analyzuje druhové zastúpenie a epigeickú aktivitu mravcov 

pieskových dún a presypov v oblasti Podunajska. Vyhodnocuje rozdiely v štruktúre 
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spoločenstiev, zastúpení zoogeografických, ekologických elementov a funkčných skupín. 

Poukazuje na druhy vzácne a bioindikačne významné. Pozornosť je venovaná reakciám 

mravcov na disturbanciu týchto unikátnych habitatov. 

 

Vedúci práce: Mgr. Daniel Jablonski, PhD. jablonski.dan@gmail.com 

 

Fylogenéza a biogeografia rodu Dopasia (Squamata, Anguidae) 

Anotácia: Cieľom diplomovej práce bude fylogenéza a biogeografia rodu Dopasia (Anguidae) 

na základe sekvencií DNA. Rod patrí medzi vzácne jaštery juhovýchodnej Ázie vedúce 

terestrický spôsob života. O ekológii a etológii týchto plazov existujú iba čiastočné poznatky. 

Momentálne je známych sedem druhov, tri sú ostrovné endemity: Dopasia buettikoferi, 

Dopasia hainanensis, Dopasia harti, Dopasia gracilis, Dopasia ludovici, Dopasia sokolovi, 

Dopasia wegneri. Ich fylogenéza je však málo preskúmaná a preto existuje predpoklad, že rod 

obsahuje aj zatiaľ neobjavené druhy. 

 

Vedúci práce: Mgr. Peter Miklós, PhD., Mgr. Dávid Žiak, PhD., RNDr. 

Veronika Hulejová-Sládkovičová, PhD. peter.miklos@uniba.sk, 

david.ziak@uniba.sk, veronika.sladkovicova@uniba.sk 

 

Drobné zemné cicavce vybranej oblasti 

Anotácia: Predmetom práce je faunistické zhodnotenie vybranej oblasti. Spoločenstvá 

drobných zemných cicavcov sú skúmané v rôznych vegetačných spoločenstvách. Drobné 

cicavce sú odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov, obvykle 

na odchytových líniách. Okrem toho môže byť metodika doplnená o analýzu vývržkov sov, 

pri ktorej sú pravidelne zbierané vývržky na stacionároch s výskytom sov, a vyhodnotené 

na základe determinovaného kostrového materiálu. 

 

Priestorové vzťahy sympatricky žijúcich drobných zemných cicavcov 

Anotácia: Práca je zameraná na charakterizovanie priestorových vzťahov dvojíc druhov so 

spoločným výskytom a odhad ich kompetície na základe využívania spoločného priestoru a na 

základe doterajších poznatkov o nárokoch týchto druhov na prostredie. Metóda a nároky 

kladené na diplomanta sú podobné ako pri predošlých témach, teda drobné cicavce sú 

odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov, obvykle na odchytových 

kvadrátoch. 

 

Populačná ekológia drobných cicavcov 

Anotácia: Predmetom práce je charakterizovať populáciu vybraného druhu z drobných 

cicavcov (hlodavce, hmyzožravce) z hľadiska priestorovej aktivity a štruktúry, alebo 

z hľadiska zloženia samotnej populácie. V teréne sa pracuje na stálych odchytových 

kvadrátoch v opakovaných niekoľkodňových sériách, kedy sú cicavce odchytávané 

do živolovných pascí, značkované a vypúšťané, s cieľom opakovaných odchytov. 

Pri manipulácii s jedincami sa zisťujú ich individuálne charakteristiky – pohlavie, hmotnosť, 

dĺžka tela, pohlavná aktivita a i. Práca je náročná na vytrvalosť, pretože je často nutné znášať 

účinky nepriaznivého počasia alebo náletov bodavého hmyzu, ale aj stráviť čas 

nad vyhodnocovaním údajov (napr. priestorová aktivita) a výsledkov. Práca môže prebiehať 

na lokalitách Žitného ostrova, v NPR Jurský Šúr, v Malých Karpatoch alebo v Západných 

tatrách, ale do úvahy pripadajú aj iné lokality. 

 

Analýza populácií drobných cicavcov v prostredí environmentálne manažovaných 

mokraďových habitatoch 
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Anotácia: Mokrade patria v súčasnosti medzi najohrozenejšie habitaty v centrálnej Európe. 

Ohrozujú ich najmä rôzne antropogénne (melioračné zásahy), ale aj klimatické faktory 

(klesajúci úhrn zrážok). Pre ich zachovanie sa zavádzajú rôzne environmentálne 

manažmentové opatrenia (kosba, pasenie atď.), ktoré však okrem pozitívnych vplyvov, môžu 

zásadne ovplyvňovať dynamiku lokálnych populácií drobných cicavcov. Predmetom 

diplomovej práce je analýza populačných parametrov najpočetnejších druhov 

v spoločenstvách drobných cicavcov v prostredí mokraďových habitatov s rôznym stupňom 

environmentálneho manažmentu. 

 

Synúzie drobných zemných cicavcov 

Anotácia: V práci budú analyzované spoločenstvá drobných zemných cicavcov v habitatoch 

s rôznymi biotickými a abiotickými podmienkami, a porovnané skladby a dynamiky 

spoločenstiev medzi sezónami a v závislosti od charakteru prostredia. Drobné cicavce budú 

odchytávané živé a pracuje sa metódou opakovaných odlovov na odchytových kvadrátoch, 

prípadne líniách. 

 

Vedúci práce: Doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD. peter.mikulicek@uniba.sk 

 

Systematika, ekológia a hybridizácia vodných skokanov (Pelophylax, Ranidae) 

Anotácia: Vodné skokany rodu Pelophylax zahŕňajú trinásť v súčasnosti rozlišovaných 

druhov a tri hybridné taxóny rozšírené v západnom palearkte. Najvyššia taxonomická 

a genetická diverzita skokanov je pritom na Balkáne, kde sa stretáva niekoľko druhov 

a evolučných línií. V strednej Európe druhy hybridizujú, pričom vzniká hybridný taxón 

rozmnožujúci sa modifikovanou partenogenézou (asexuálne). Na Balkáne je hybridizácia 

obmedzená a vznikajúce hybridy sú sexuálne. Charakter hybridných zón na Balkáne je však 

len nedostatočne preskúmaný. Cieľom práce budú otázky týkajúce sa systematiky 

a taxonomického postavenia niektorých balkánskych taxónov, stanovenie miery hybridizácie 

v strednej a južnej Európe a charakteristika hybridných zón. Metodicky bude práca založená 

na analýze molekulárnych markerov. 

 

Vedúci práce: Mgr. Lucia Rubáčová, PhD. lucia.turcokova@uniba.sk 
 

Kvalita a kvantita akustických signálov lelka lesného (Caprimulgus europaeus), 

v závislosti od kondície jedinca a hniezdnej fázy 

Anotácia: Skrz akustický signál môžu rôzne druhy vtákov informovať o svojej aktuálnej 

kondícii. Samce v lepšej kondícii dokážu spievať dlhšie, rýchlejšie, či rozmanitejšie. Okrem 

svojho fyziologického, alebo zdravotného stavu, môže akustický signál informovať aj 

o hniezdnom statuse svojho nositeľa. Spárené samce často spievajú menej než samce 

nespárené. Naviac môžu samce po spárení znižovať kvalitu akustických parametrov svojho 

signálu, ktorý je určený hlavne samiciam. Takýto mechanizmus je známy hlavne u spevavcov, 

ktoré sa spevu učia a dokážu ho flexibilne v priebehu života modifikovať. Stratégie časového 

rozloženia vokálnej aktivity ako aj jej kvality pri nespevavcoch, ktoré majú svoj výsledný 

druhovo špecifický vzor spevu geneticky fixovaný a tým viac stabilný, nie sú doposiaľ 

dostatočne známe. Cieľom diplomovej práce bude porovnať kvalitu a kvantitu vokalizácie 

nočného druhu vtáka, konkrétne lelka lesného (Caprimulgus europaeus), vo vzťahu k jeho 

aktuálnej kondícii a hniezdnej fáze. 
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