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Anotácia: 

Keď sa rastlinné populácie rozmnožujú výhradne

vegetatívne, schopnosť pohlavného rozmnožovania

sa vymaní spod selekčného tlaku a môžu sa hromadiť

mutácie, spôsobujúce až neplodnosť. Tento jav sa
nazýva „mutačný meltdown“. Stĺpovitý kultivar topoľa

čierneho Populus nigra ‚Italica‘ sa pestuje výlučne ako

samčí klon. Cieľom práce bude zistiť, nakoľko sa u

tohto kultivaru prejavil mutačný meltdown porovnaním

klíčivosti peľu s nešľachtenou formou druhu.

Téma: Mutačný meltdown v praxi? 

Vplyv vegetatívneho rozmnožovania na 
klíčivosť peľu topoľa čierneho

Vedúca:

Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD.

(eva.zahradnikova@uniba.sk)



Anotácia:

Miera prepojenia hydraulických dráh v strome určuje
jeho odpoveď na poranenie. Ak je drevina
integrovaná, dráhy sú vzájomne prepojené a
poranenie jedného koreňa ovplyvní celú korunu. Pri
sektorovaných drevinách takéto poranenie ovplyvní
iba zodpovedajúcu časť koruny. Bola zistená súvislosť
medzi sektorialitou a dlhovekosťou drevín, no doteraz
bolo skúmaných iba niekoľko druhov. Diplomová práca
rozšíri poznatky v tejto oblasti o ďalšie druhy a o
faktory, od ktorých môže závisieť miera sektoriality
rôznych jedincov v rámci jedného druhu.

Téma: Súvis sektoriality vybraných 
drevín s ich dlhovekosťou

Vedúca:

Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD.

(eva.zahradnikova@uniba.sk)



Anotácia:

Peľové zrná ihličnanov dopadajú v procese
fertilizácie na tzv. polinačnú kvapku, ktorou sú
transportované k vajíčku. Po kontakte s touto
kvapkou peľové zrno nasiakne vlhkosť, zväčší svoj
objem a následne dôjde k jeho prasknutiu
a zvlečeniu vonkajšej obalovej vrstvy. V rámci
aerobiologického monitoringu pozorujeme výskyt
takýchto „nahých peľových zŕn“ aj priamo
v atmosfére. Cieľom tejto diplomovej práce bude
kvantifikovať neporušené a fragmentované peľové
zrná Cupressaceae/Taxaceae v ovzduší Bratislavy
z trvalých mikroskopických preparátov. Následne
budú identifikované environmentálne činitele, ktoré
ovplyvňujú fragilitu obalových štruktúr týchto
peľových zŕn v ovzduší.

Téma: Peľoví „exhibicionisti“ – príčiny 
poškodenia sporodermy peľových zŕn 
Cupressaceae/Taxaceae v ovzduší 

Vedúca:

doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD. 

(jana.scevkova@uniba.sk)



Anotácia:

V posledných rokoch pribúda počet ľudí trpiacich
sezónnou peľovou alergiou. Nahosemenné rastliny
(Gymnospermae) patria do skupiny anemofilných
rastlín s vysokou produkciou alergénneho peľu.
Aerobiologické štúdie poskytujú dôležité informácie
o alergénnom potenciáli ovzdušia v danom čase a
priestore, čím sú nápomocné pri identifikácii miery
expozície senzitívnych jedincov a závažnosti ich
alergických symptómov. Cieľom tejto diplomovej
práce bude analýza sezónnej variability
v charakteristikách peľových sezón vybraných
taxónov nahosemenných rastlín v ovzduší Bratislavy
v dôsledku globálneho otepľovania.

Téma: Aeropalynologická analýza 
Gymnospermae na území Bratislavy

Vedúca:

doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD. 

(jana.scevkova@uniba.sk)



Anotácia:

Diplomová práca nadviaže na rovnomennú bakalársku

prácu, primárnym cieľom ktorej bolo zistiť diverzitu

makroskopických húb (Ascomycota, Basidiomycota) na

vybraných stanovištiach Botanickej záhrady UK. Pre
pandémiu vírusu Covid-19 zostala značná časť materiálu

nazbieraného v rokoch 2019 a 2020 neurčená.

Identifikácia zberov ako aj pokračovanie v systematickom

výskume je preto nevyhnutné na základnú charakteristiku

hubového spektra bratislavskej botanickej záhrady.

Téma: Huby Botanickej záhrady UK v Bratislave

Vedúca:

doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.

(sona.jancovicova@uniba.sk)



Anotácia:
Posledné zvyšky lužných lesov na pravom brehu
Dunaja za mostom Lafranconi v Bratislave predstavujú
významné refúgiá húb. Z trofického hľadiska prevažujú
dekompozítory, ktoré sú zásadné pri rozklade riekou
naplavenej alebo prirodzene degradujúcej biomasy
rastlín aj živočíchov. Cieľom diplomovej práce je určiť
už nazbieraný materiál v záujmovom území a zhodnotiť
výskyt makroskopických húb v širších ekologických a
distribučných súvislostiach.

Vedúca:

doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.

(sona.jancovicova@uniba.sk)

Téma: Huby na pravom brehu Dunaja (Bratislava)



Anotácia:

Stanovenie veľkosti rastlinného genómu je súčasťou

predovšetkým systematických a taxonomických štúdií.

Avšak množstvo DNA v rastlinnej bunke môže ovplyvňovať

viaceré vlastnosti danej rastliny, napr. dĺžku bunkového
cyklu, a tým rýchlosť rastu a prispôsobovania sa

podmienkam prostredia. Veľkosť genómu má vplyv aj na

invazívny charakter druhu, ako dokazujú napr. nedávne

štúdie týkajúce sa Phragmites australis. Dá sa teda

povedať, že veľkosť genómu ovplyvňuje aj životné stratégie
rastlín. Na Slovensku doteraz nepoznáme veľkosti

genómov všetkých druhov, ktoré sa u nás vyskytujú.

Diplomová práca má za cieľ doplniť tieto údaje v rámci

vybraných taxónov, ktoré rastú v močiarnych biotopoch a

súhrnne sa označujú ako helofyty.

Vedúca:

RNDr. Silvia Kubalová, PhD.

(silvia.kubalova@uniba.sk)

Téma: Veľkosť genómu vybraných taxónov
močiarnych rastlín (helofytov)



Anotácia:
Napriek tomu, že chránené krajinné oblasti by mali byť
lokalitami s minimom antropogénnych vplyvov, v
súčasnosti je v nich badateľný silný impakt či už turizmu
alebo lesného hospodárstva. Cieľom diplomovej práce
bude zhodnotiť zloženie pôvodnej bryoflóry danej
lokality, antropogénne vplyvy na diverzitu machorastov,
ako aj prenikanie ruderálnych druhov a apofytov do
prirodzených biotopov.

Vedúca:

doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.

(katarina.misikova@uniba.sk)

Téma: Diverzita machorastov (Bryophytae) v 
miestnej časti Modra-Piesok (CHKO Malé Karpaty)



Anotácia:

Rozšírenie a ekológia machorastov urbánneho

prostredia je zatiaľ na Slovensku nedostatočne

spracovaná. Významnými bryorefúgiami v

intraviláne miest sú predovšetkým cintoríny, parky,
kamenné substráty a dreviny, predstavujúce v

intraviláne sídel stabilné stanovište, ktoré môžu

machorasty dlhodobo osídľovať. Cieľom

diplomovej práce bude zistiť celkovú druhovú

diverzitu vybraného mesta spolu s ekologickými
charakteristikami a vyhodnotiť, ktoré biotopy a

stanovištia machorasty uprednostňujú.

Vedúca:

doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.

(katarina.misikova@uniba.sk)

Téma: Machorasty v urbánnom 
prostredí Slovenska



Anotácia:

Fylogenéza niektorých skupín semenných rastlín nie

je stále dostatočne objasnená. Kladistické analýzy

sa ukazujú byť nedostatočné až zavádzajúce.

Jedným z riešení je rekonštrukcia hypotetických
štruktúr a ich vzájomné porovnávanie. Cieľom

diplomovej práce je zrekonštruovať evolúciu

asimilačných a strobilárnych štruktúr cykasov, gínk a

ihličnanov.

Téma: Evolúcia rastlinných orgánov

Vedúci:

RNDr. Michal Hrabovský, PhD.

(michal.hrabovsky@uniba.sk)


