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Vedúci: Pavel Beracko (beracko@fns.uniba.sk) 

Biodiverzita vodných máloštetinavcov Slovenska  

Biodiversity of aquatic oligochaetes of the Slovakia   

Anotácia 
Vodné máloštetinavce patria medzi druhovo najpestrejšiu skupinu vodných bezstavovcov. Do 
súčasnosti na území Slovenska bolo identifikovaných viac ako 100 druhov vodných oligochaet. Okrem 
taxonomickej pestrosti je pre túto skupinu vodných bezstavovcov príznačná aj vysoká funkčná pestrosť. 
Z potravného hľadiska tu nájdeme zástupcov všetkých potravných špecializácii t. j. od filtrátorov až po 
predátory. Rovnako v povodiach Slovenska nájdeme taxóny špecificky viazané na stojaté resp. tečúce 
vody, taxóny s preferenciou k rôznej rýchlosti prúdu, s rôznou hypsometrickou a teplotnou 
preferenciu. Cieľom bakalárskej práce je ´preto vytvoriť kompletnú databázu taxónov Slovenska a jeho 
jednotlivých povodí, vytvoriť mapy distribúcie taxónov a charakterizovať biodiverzitu spoločenstva na 
troch hierarchických úrovniach t. j. lokálnej, regionálne a globálnej.       
 
Kľučové slová: taxonomická pestrosť, povodie, databáza, Annelida, distribúcia 
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Teórie a princípy formovania metaspoločenstiev v prírodných ekosystémoch 

Theories and principles of metacommunities forming in natural ecosystems  

Anotácia 
Jednou z kľúčových otázok v ekológii spoločenstve je “Ako a prečo určité druhy dokážu v prírodných 
ekosystémoch koexistovať, zatiaľ  čo iné nie?”. Jedným z fundamentálnych mechanizmov riadiacich 
zloženie a štruktúru spoločenstva je medzidruhová kompetícia zahŕňajúca negatívne interakcie medzi 
dvomi resp. viacerými druhmi. Kompeticný mechanizmus vytvára dynamiku v medzidruhových 
vzťahoch, ktorej výsledkom je zvyšovanie početnosti jedného resp. viacerých druhov na úkor 
abundancie ostatných druhov. V extrémnom prípade môže kompetícia vyústiť až k tzv. kompetičnému 
vylúčeniu, kde slabší taxón zo spoločenstva úplne vymizne. Kompetíciu v spoločenstvách vytvára 
predovšetkým obmedzená kapacita zdrojov, ktoré prostredie ponúka. V súčasnosti je sformulovaných 
niekoľko rozdielnych teórii (napr. Teória niky, Neutrálna teória, Koexistenčná teória atď..), ktoré sa 
snažia vysvetliť mechanizmus a princípy koexistencie taxónov v spoločenstve. Cieľom predmetnej 
bakalárskej prace je preto priniesť literárny rešerš sumarizujúci viaceré pohľady na formovanie 
biocenóz, ich porovnanie a kritické zhodnotenie.      
 
Kľučové slová: ekologická nika, kompetičné vylúčenie, fylogenetická vzdialenosť, diverzita 
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Vedúci: Mgr. Jakub Cíbik (cibojak@gmail.com) 
 

Ekologický armagedon v kultúrnej krajine - ako súvisí intenzívne poľnohospodárstvo 
s vymieraním hmyzu? 
 
Anotácia: 
Mnohí európski ekológovia už dlhšiu dobu upozorňujú na problém výrazného úbytku hmyzu ale aj 
iných živočíšnych či rastlinných taxónov z tzv. kultúrnej krajiny. Príčin tohto nepriaznivého trendu, ktorý 
niektorí odborníci už dokonca označujú ako „ekologický armagedon“, je samozrejme viacero a medzi 
tie najvýznamnejšie patrí intenzívne poľnohospodárstvo, ktoré sa začalo prudko rozvíjať v 50. rokoch 
minulého storočia. Poľnohospodársky využívané plochy pritom predstavujú viac než 40% rozlohy 
Slovenska, preto sa táto problematika vo významnej miere dotýka aj nášho územia. Cieľom práce je 
zosumarizovať ekologické poznatky o vplyve rôznych foriem hospodárenia na taxonomické zloženie 
a biodiverzitu hmyzu s dôrazom na lúčne ekosystémy. 
 
 
BURI, P.; ARLETTAZ, R.; HUMBERT, J. Delaying mowing and leaving uncut refuges boosts 
orthopterans in extensively managed meadows: evidence drawn from field-scale 
experimentation. Agriculture, ecosystems & environment, 2013, 181: 22-30. 
 
FOLTEISEK, L. Ochrana přírody z pohledu biologa. Jak a proč chránit českou přírodu. Dokořán, 2012. 
 
KONVIČKA, M.; BENEŠ, J.; ČÍŽEK, L. Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. 
Sagittaria, Olomouc, 2005. 
 
VALTONEN, A.; SAARINEN, K.; JANTUNEN, J. Effect of different mowing regimes on butterflies and 
diurnal moths on road verges. Animal Biodiversity and Conservation, 2006, 29.2: 133-148. 
 
VAN SWAAY, Ch., et al. The European Butterfly Indicator for Grassland species: 1990-2013. 2015. 
 
 

Ako môžu ekologické poznatky prispieť k záchrane ohrozených motýľov našich lúk - Jasoňa 
červenookého a Žltáčika zanoväťového? 
 
Anotácia: 
Jasoň červenooký (Parnassius apollo) a Žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone) v súčasnosti patria 
medzi najohrozenejšie denné motýle vyskytujúce sa na našom území, hoci v minulosti išlo o pomerne 
bežné druhy. Oba taxóny sú pritom považované za tzv. dážnikové druhy biotopov, ktoré osídľujú, teda 
nelesné skalné územia v prípade P. apollo a extenzívne obhospodarované trávne porasty, ktoré sú 
domovom C. myrmidone. Zaujímavým paradoxom je, že oba druhy sú ohrozené najmä ľudskými 
aktivitami, no zároveň ich prežitie na nich priamo závisí, keďže medzi hlavné faktory ich úbytku patrí aj 
zánik vhodných biotopov v dôsledku sukcesných zmien. Cieľom práce je zosumarizovať poznatky 
o ekológií, bionómií, rozšírení a stave ochrany týchto druhov na Slovensku a v iných častiach Európy.  
 
FOLTEISEK, L. Ochrana přírody z pohledu biologa. Jak a proč chránit českou přírodu. Dokořán, 2012. 
 
FRED, Marianne S.; BROMMER, Jon E. Influence of habitat quality and patch size on occupancy and 
persistence in two populations of the Apollo butterfly (Parnassius apollo). Journal of Insect 
Conservation, 2003, 7.2: 85-98. 
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KONVICKA, Martin, et al. How too much care kills species: Grassland reserves, agri-environmental 
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KŘÍŽ, K. Jasoň Červenooký (Parnassius apollo LINNAEUS, 1758) na Slovensku. História výskumu a 
ochrona. Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, 2011. 
 

 
 

 

Krasové vyvieračky: stabilné útočiská biodiverzity v premenlivom svete - ako ľudské aktivity 
ovplyvňujú život na dne prameňov. 

Anotácia: 
Krasové vyvieračky sú považované za „hotspoty“ biodiverzity na rozmedzí podzemných a povrchových 
vôd ako aj vodného a terestrického prostredia. Pre mnohé z nich sú charakteristické relatívne stabilné 
abiotické podmienky, vďaka ktorým môžu byť útočiskom vzácnych druhov makrozoobentosu 
v neustále sa meniacom svete, pre ktorý sú dnes charakteristické napríklad klimatické zmeny. Pramene 
sú ale zároveň neustále ovplyvňované ľudskými aktivitami – či už priamo prostredníctvom ich 
zachytávania na pitné účely alebo nepriamo zásahmi do ich bezprostredného okolia. Cieľom teoretickej 
časti práce je zosumarizovať poznatky o makrozoobentose krasových prameňoch a antropických 
faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú. Cieľom praktickej časti je opísať stav západokarpatských vyvieračiek 
z pohľadu ich druhového zloženia, biodiverzity a antropogénnych hrozieb. 

CANTONATI, M., et al. Crenic habitats, hotspots for freshwater biodiversity conservation: toward an 
understanding of their ecology. Freshwater Science, 2012, 31.2: 463-480. 
 
ERMAN, N. A. Lessons from a long-term study of springs and spring invertebrates (Sierra Nevada, 
California, USA) and implications for conservation and management. In: Conference proceedings. 
Springfed Wetlands: Important Scientific and Cultural Resources of the Intermountain Region, Las 
Vegas, NV. 2002. 
 

FERRINGTON, L. C. Biodiversity of aquatic insects and other invertebrates in springs: introduction. 
Journal of the Kansas Entomological Society, 1995, 68.2: 1-3. 

 

VENI, G., et al. Living with karst: a fragile foundation. Alexandria, VA: American Geological Institute, 
2001. 
 
VON FUMETTI, S.; BLATTNER, L. Faunistic assemblages of natural springs in different areas in the Swiss 
National Park: a small-scale comparison. Hydrobiologia, 2017, 793.1: 175-184. 
 

 

  



 
 
Viac informácií o záverečných prácach získate u školiteľov! 

www.ekologiauk.sk 
 

Vedúci: Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. (derka@fns.uniba.sk) 

 

Regulácie vodných tokov a ich vplyv na spoločenstvá vodného hmyzu 

Regulations of watercourses and their impact  on aquatic insect communities 

Anotácia:  
Pod pojmom regulácia vodných tokov rozumieme niekoľko typov antropických zásahov do riečneho 
ekosystému. Jedným z najčastejších je prehradenie vodného toku hrádzou, za ktorou sa vytvorí vodná 
nádrž. Druhým typom zásahov je zmena trasy koryta, úprava jeho brehov a dna. Vplyv regulácií 
vodných tokov na riečne ekosystémy a biodiverzitu je témou ekologického výskumu už niekoľko 
desiatok rokov. Napriek tomu je neustále aktuálny, pretože regulačné úpravy vodných tokov boli a sú 
v mnohých prípadoch nevyhnutné. Naviac v súčasnosti nastal celosvetový boom hydroenergetiky, 
ktorý sa nevyhol ani Slovensku, čo vedie k ďalším zmenám riečnych ekosystémov. Cieľom bakalárskej 
práce je spracovať literárny prehľad o vplyve rozličných typov regulácií vodných tokov na spoločenstvá 
vodného hmyzu.     

Kľúčové slová: tečúce vody, zoobentos, degradácia, úprava koryta 
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Vzácne a ohrozené druhy podeniek (Ephemeroptera) Slovenska 

EN: Rare and endangered mayfly (Ephemeroptera) species in Slovakia 

Anotácia:  
Podenky (Ephemeroptera) sú starobylým radom okrídleného hmyzu pozostávajúcim z približne 3000 
známych druhov patriacich do 400 rodov a 42 čeľadí. Na Slovensku bolo zistených asi 120 druhov. 
Podenky majú zložitý životný cyklus, a to ako vo vodnom tak aj suchozemskom prostredí. Ich larvy 
obývajú rozličné typy tečúcich aj stojatých vôd a citlivo reagujú na zmeny podmienok prostredia. Preto 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S007595110800011X#bbib5
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sú rutinne využívané ako indikátory antropických zásahov do vodných ekosystémov. V strednej Európe 
bola pozorovaná tzv. homogenizácia spoločenstiev podeniek, tzn. nahrádzanie stenoéknych druhov 
oportunistickými druhmi. Alfa diverzita sa v takom prípade nemusí meniť, rapídne však klesá gama 
diverzita. Cieľmi práce bude na základe publikovaných dát zistiť, ktoré druhy podeniek možno označiť 
ako u nás vzácne a ohrozené a stanoviť aké druhové vlastnosti predurčujú tieto druhy na to, aby sa 
stali vzácnymi a ohrozenými.  

Kľúčové slová: podenky, rozšírenie, druhové vlastnosti, červený zoznam 
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Bentické bezstavovce rieky Belá 

Benthic invertebrates of the Belá river 

Anotácia:  
Rieka Belá Belá vzniká na sútoku Kôprovského a Tichého potoka v nadmorskej výške 976,8 m n. m. 
Celková dĺžka toku, po sútok s Váhom v Liptovskom Hrádku v nadmorskej výške 629 m n. m., je 23,6 
km s priemerným spádom 14 ‰. Na väčšine chráneného územia ide o málo ovplyvňovaný vodný tok, 
ktorý si zachoval svoj prirodzený charakter divočiacej rieky. Pre jej unikátnosť a prírodné hodnoty je 
navrhované jej zaradenie na zoznam medzinárodne významných mokradí chránených podľa tzv. 
Ramsarského dohovoru. Cieľom bakalárskej práce je spracovať literárny prehľad o vodných 
bezstavovcoch rieky Belá a jej prítokov, ktorý by slúžil ako jeden z podkladov pre spracovanie návrhu 
na jej zaradenia na zoznam medzinárodne významných mokradí.   
 

Kľúčové slová: zoobentos, Tatry, divočiaca rieka, prírodné hodnoty 
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Vedúci: Mgr. Ján Kočíšek (jankokocisek@gmail.com) 

 

Bionómia a ekológia čeľade Papilionidae (Lepidoptera) na Slovensku a v Európe 

Bionomics and ecology of the family Papilionidae (Lepidoptera) in Slovakia and Europe 

 

Anotácia: 

Téma Bionómia a ekológia čeľade Papilionidae (Lepidoptera) na Slovensku a v Európe zahŕňa okrem 
poznatkov o bionómii a ekológii tejto čeľade i porovnanie doposiaľ získaných informácií o čeľadi 
Papilionidae na Slovensku a v Európe. Pomocou spracovaných dát je možné navrhnúť vhodný 
spôsob ochrany pre druhy vyskytujúce sa na Slovensku. 

Ciele: 

1. Sumarizácia poznatkov o čeľadi Papilionidae z hľadiska bionómie a ekológie. 

2. Porovnanie stavu poznania čeľade Papilionidae na Slovensku a v Európe.    

2. Návrh vhodného spôsobu ochrany pre druhy vyskytujúce sa na území Slovenska. 

 

Kľúčové slová: Lepidoptera, Papilionidae, Bionómia, Ekológia, Európa, Slovensko 
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TSHIKOLOVETS, V.,V., 2011: Butterflies of Europe & the Mediterranean area. Tshikolovets Publications, 
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Ochrana ohrozených druhov z nadčeľade Papilionoidea (Lepidoptera) na území Slovenska. 

Conservation of endangered species of the superfamily Papilionoidea (Lepidoptera) in 
Slovak region. 

Anotácia: 

Spracovaním témy Ochrana ohrozených druhov z nadčeľade Papilionoidea (Lepidoptera) na území 
Slovenska je možné identifikovať negatívne faktory vplývajúce na lepidopterocenózy a 
charakterizovať manažmentové opatrenia lepidopterocenóz. Klimatické zmeny a identifikácia ich 
vplyvu na spoločenstvá motýľov úzko súvisia s problematikou ochrany motýľov na Slovensku. 

Ciele:  

1. Identifikácia negatívnych faktorov ovplyvňujúcich lepidopterocenózy. 

2. Charakterizácia manažmentových opatrení lepidopterocenóz.  

3. Identifikácia vplyvu klimatických zmien na spoločenstvá motýľov. 

 

Kľúčové slová: Lepidoptera, Papilionoidea, druhová ochrana, Slovensko 
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Vplyvy klimatických zmien na migráciu motýľov (Lepidoptera). 

Impact of climate changes on migration of butterflies (Lepidoptera) 

  

Anotácia: 

Hlavnou problematikou témy Vplyvy klimatických zmien na migráciu motýľov (Lepidoptera) sú 
identifikácia vplyvu klimatických zmien na spoločenstvá motýľov, charakterizácia vybraných 
migrácií radu Lepidoptera a porovnanie pozitívnych a negatívnych vplyvov klimatických zmien na 
lepidopterocenózy. 

Ciele: 

1. Identifikácia vplyvu klimatických zmien na spoločenstvá motýľov. 

2. Charakterizácia vybraných migrácií radu Lepidoptera.  

3. Porovnanie pozitívnych a negatívnych vplyvov klimatických zmien na lepidopterocenózy. 

Kľúčové slová: Lepidoptera, klimatické zmeny, migrácie 
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Ekológia a evolúcia myrmekofilých motýľov z čeľade Lycaenidae. 

Ecology and evolution of myrmecophilous butterflies of the family Lycaenidae   

Anotácia: 

Problematika „Ekológia a evolúcia myrmekofilých motýľov z čeľade Lycaenidae“ zahŕňa 
zosumarizovanie doposiaľ známych poznatkov o čeľadi Lycaenidae. Vysvetľuje bližšie vzťahy medzi 
čeľaďou Lycaenidae a mravcami rodu Myrmica. V práci sú zahrnuté aj návrhy ochrany týchto 
motýľov hlavne s aspektom na blízky vzťah mravcov a modráčikov. 

Ciele: 

1. Sumarizácia bionómie a ekológie čeľade Lycaenidae.  

2. Charakterizácia vzťahu medzi čeľaďou Lycaenidae a mravcami rodu Myrmica. 

3. Návrh vhodných spôsobov ochrany čeľade Lycaenidae.  

 

Kľúčové slová: Lepidoptera, Lycaenidae, Myrmica ekológia, evolúcia, 

 

Annotation:  

The thesis Ecology and evolution of myrmecophilous butterflies of the family Lycaenidae includes 
summary of so far known information about the family Lycenidae and explicates closer relations 
between butterfly family Lycaenidae and ant genus Myrmica. This bachelor work also contains 
suggestions of butterfly conservation of the family Lycaenidae regarding close relation between the 
ants and the blues. 
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Vedúci: Prof. RNDr. Vladimír Kováč, Csc. (kovac@fns.uniba.sk) 

 

Patogenita Sphaerothecum destruens v súvislosti s inváznym hostiteľom hrúzovcom 
sieťovaným 

Cieľom bakalárskej práce je spracovať prostredníctvom literárnej rešerše súčasný stav poznania o 
nebezpečnom vnútrobunkovom patogénovi Sphaerothecum destruens (Opisthokonta, 
Mesomycetozoea, Ichthyosporea, Rhinosporideacae), ktorý sa šíri v európskych vodách spolu s 
inváznym hostiteľom hrúzovcom sieťovaným (Pseudorasbora parva). Práca bude súčasťou 
pripravovaného medzinárodného projektu v rámci schémy Biodiversa. 

Literatúra: 

Gozlan, R. E., Andreou, D., Asaeda, T., Beyer, K., Bouhadad, R., Burnard D, Caiola, N., Cakic, P., 
Djikanovic, V., Esmaeili, H. R., Falka, I., Golicher, D., Harka, A., Jeney, G., Kováč, V., Musil, J., Nocita, 
A., Povz, M., Poulet, N., Virbickas, T., Wolter, C., Tarkan, A.S., Tricarico, E., Trichkova, T., Verreycken, 
H., Witkowski, A., Zhang, C., Zweimueller, I., Britton, J. R. 2010: Pan-continental invasion of 
Pseudorasbora parva: towards a better understanding of freshwater fish invasions. Fish and 
Fisheries, 11, 4: 315-340. DOI: 10.1111/j.1467-2979.2010.00361.x. 

Gozlan, R.E., St-Hilaire, S., Feist, S.W., Martin, P. and Kent, M.L. (2005) Biodiversity – disease threat to 
European fish. Nature 435, 1045. 

Gozlan, R.E., Whipps, C., Andreou, D. and Arkush, K. (2009) Identification of the rosette-like agent as 
Sphaerothecum destruens, a multihost fish pathogen. International Journal for Parasitology 39, 
1055–1058. 

 

Altitudinálny gradient rozšírenia invázneho druhu hrúzovca sieťovaného Pseudorasbora 
parva v Európe 

Cieľom bakalárskej práce je spracovať prostredníctvom literárnej rešerše, ako aj údajov z databáz pre 
interkalibráciu národných metód hodnotenia ekologického stavu vôd, súčasný stav poznania o 
altitudinálnom gradiente rozšírenia invázneho druhu hrúzovca sieťovaného v Európe a na základe 
výsledkov odhadnúť potenciál jeho ďalšieho šírenia. 

Literatúra: 

Gozlan, R. E., Andreou, D., Asaeda, T., Beyer, K., Bouhadad, R., Burnard D, Caiola, N., Cakic, P., 
Djikanovic, V., Esmaeili, H. R., Falka, I., Golicher, D., Harka, A., Jeney, G., Kováč, V., Musil, J., Nocita, 
A., Povz, M., Poulet, N., Virbickas, T., Wolter, C., Tarkan, A.S., Tricarico, E., Trichkova, T., Verreycken, 
H., Witkowski, A., Zhang, C., Zweimueller, I., Britton, J. R. 2010: Pan-continental invasion of 
Pseudorasbora parva: towards a better understanding of freshwater fish invasions. Fish and 
Fisheries, 11, 4: 315-340. DOI: 10.1111/j.1467-2979.2010.00361.x. 
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populations of topmouth gudgeon Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846). Journal of 
Applied Ichthyology, 32, 5: 978-981. doi: 10.1111/jai.13107 

Jakubčinová, K., Haruštiaková, D., Števove, B., Švolíková, K., Makovinská, J., Kováč, V. 2018: Different 
distribution patterns and potential further spreading of three invasive species of fish (Neogobius 
melanostomus, Lepomis gibbosus and Pseudorasbora parva). Aquatic Invasions, under review. 
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Ekoregióny (hydro-) Karpát 

The Carpathian Ecoregions (hydro-) 

 

Sladkovodné ekosystémy v stredných a vyšších zemepisných šírkach severnej pologule sú obzvlášť 
citlivé na vplyvy klimatických zmien, ako nepatrné zmeny teploty vzduchu môžu zmeniť tvar, 
načasovanie a rozsah zrážok a následnej vplyvu topenia snehu na dynamiku prietoku. Je dôležité 
skúmať účinky hydroklímy na  teplotný režimu toku  a teplotnú preferenciu vodných bentických 
organizmov Kruitbos et al., (2012).  Zamerať sa na analýzu hlavných komponentov, na bohatstvo 
EPT (podenky, pošvatky, potočníky) a ich vzťah k reliefu povodia (zonácia–Illies, Botosaneamu, 
1980; kontinuum (Vannote et al.,1980)  aritmetickým priemerom  a medianom ročných  teplôt a 
vzduchu (Mogg, Wimmer, 1995;  Krno, 1997; Žiak, 2015; Graf et al.,2009), a prietoku. 

Teplota vody je veľmi dôležitým variabilným faktorom pre riečne bentické bezstavovce. Zmeny klímy 
môžu viesť k vyšším teplotám vody k vymiznutiu chladnomilných adaptovaných druhov, ktoré sú 
prispôsobené na nízke teploty vody a vysoký obsah kyslíka. Budú s najväčšou pravdepodobnosťou 
nahradené druhmi typickými pre teplejšie vody, ktoré sa v súčasnej dobe vyskytujú na viacerých 
nižšie nadväzujúcich úsekoch. Preto taxóny charakteristickej teplotnej preferencie vodného 
prostredia môžu slúžiť ako hodnotný nástroj pre hodnotenie  rieky (Graf a kol., 2009). Teplotná 
preferencie bola definovaná buď na základe  maximálnej ranej teploty v lete, alebo ako priemerná 
maximálna teplota v lete (Graf et all., 2009), v závislosti od dostupnosti údajov. Pretože existuje len 
málo podrobných štúdií o vzťahoch teploty a druhov, výšková distribúcia a zonácie tokov boli 
skombinované do teplotného režimu preferencie druhu.  

To nám umožní komplexný pohľad na zmeny a formovanie sledovaných spoločenstiev v 
štvorrozmernom časopriestore riečnych sietí a aktuálne vymedzenie karpatského a panónskeho 
ekoregiónu. 

Zameriame sa na vplyv geografie, geomorfológie, klimatických zmien (teplotný a prietokový režim) na 
distribúciu vybraných skupín makrozoobentosu. Vyhodnotenie rozšírenia základných ekoregiónov 
tečúcich vôd Karpát a ich charakteristika. Podklady - vlastná databáza denných teplotných meraní 
tokov Slovenska, vlastné databázy makrozoobentosu, vrstvy GIS, limnologické databázy VUVH a 
SHMU. 

 

Cieľ: Na základe spracovaných limnologických abiotických a biotických dát vypracovať mapu 
hydroekoregiónov Slovenska a vyhodotiť charakteristické druhy vybraných skupín 
makrozoobentosu.  

 

 Kľúčové slová: Ekoregióny Karpát, makrozoobentos, teplotný a prietokový režim, minulosť a 
budúcnosť ekoregiónov, Carpathicum, Pannonicum    

 

 

Literatúra: 



 
 
Viac informácií o záverečných prácach získate u školiteľov! 

www.ekologiauk.sk 
 

Graf W. et al., 2009: Distribution and ecological preference sof european freshwater organisms. 
Pensoft, Bulgaria ISBN 978-954-642-480-8. 

Illies,J (ed.), 1978: Limnofauna Europea. Gustav Fischer Verlag, New York, 532 pp. 

Illes, J.; Botosaneanu, L. 1963. Problems et methodes de la classification et de 1a zonation ecologique 
des eaux cou surtout du point de vue faunistique. Milleilungen. Intern. Vereinigung Theoretische 
Angwandte Limnologie12:1–57. 

    Krno, I. 1997: Zoogeographical studies Slovakian stoneflies (Plecoptera). Biologia, 52, 7, s. 221-225. 

Kruitbos L.M., Tetzlaff D., Soulsby C., Buttle J., Carey S.K., Laudon H., McDonnell J.J., McGuire K., Seibert 
J., Cunjak R. & Shanley J. 2012. Hydroclimatic and hydromechanical controls on Plecoptera diversity 
and distribution in northern freshwater ecosytem. Hydrobiologia 693: 39–53. 

Moog, O., Wimmer,R, 1995: Comments to the water  temperature based assesment of biocoenotic 
regions according to Illies, Botosaneanu. Verh. Internat. Verein.Limnol. 25: 1-10. 

Omerink, J.M., Baley, R.G. (1997): Distinguishing between watersheds and ecoregions. Journal of the 
American Water Ressources Association 33, 5: 935-949. 

Vannote, R. L.; Minshall, G. W.; Cummins, J. R.; Sedell, J. R.; Cushing, C. E. 1980. The river continuum 
concept. Can. J. Fisheries Aquat. Sci.37:130–137. 

Žiak, M., 2015: Distribution and diversity of Slovak stoneflies (Plecoptera) according to selected 
environmental factors. [Dissertation paper]. Univerzita Komenského, v Bratislave, Prírodovedecká 
fakulta. 

  



 
 
Viac informácií o záverečných prácach získate u školiteľov! 

www.ekologiauk.sk 
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Vplyv antropogénnych zásahov do riečnych ekosystémov na druhy čeľade Acipenseridae 
(Acipenseriformes) 

The impact of antropogenic intervention on river ecosystems on Acipenseridae 
(Acipenseriformes) species 

Anotácia:  
Čelaď Acipenseridae zastrešuje starobylú skupinu rýb ktorých rozšírenie je viazané na severnú 
hemisféru. Pre všetkých zástupcov tejto čeľade je typické rozmnožovanie v sladkovodných 
ekosystémoch, a s tým spojené migrácie v závislosti od druhu. Jesetery zdieľajú komplexný životný 
cyklus, ktorý zahŕňa pohyb medzi špecifickými habitatmi ktoré využívajú na kŕmenie, prezimovanie 
a rozmnožovanie. Práve takéto špecifické správanie robí tieto ryby veľmi náchylné na akékoľvek 
zmeny riečnej morfológie vyplývajúce z ľudskej činnosti. Úprava riečneho koryta pre potreby 
plavby, výstavba migračných bariér a regulácie brehov riek za účelom protipovodňových opatrení 
ktoré vedú k zániku či degradácii kľúčových habitatov preto vyvíjajú čoraz väčší tlak na 
kompletizáciu životného cyklu jeseterov. Okrem iného, vďaka odvekému komerčnému významu 
boli populácie jeseterov v minulosti ako aj v súčasnosti ohrozené nadmerným výlovom a 
pytliactvom. Spoločné negatívne pôsobenie ľudskej činnosti v minulosti viedlo k faktu, že všetky 
jesetery a veslonosy sú v súčasnosti zaregistrované v červenom zozname ohrozených druhov IUCN. 
Cieľom bakalárskej práce je preto zosumarizovať dostupné poznatky o populáciách pôvodných 
druhov jeseterov ktoré sa vyskytujú v Dunaji a jeho povodí v kontexte hydromorfologických 
zásahov. 

Odporúčaná literatúra:  

Holčík, J. (1989). The freshwater fishes of Europe, vol 1 (part II): general introduction to fishes, 
Acipenseriformes. AULA-Verlag, Wiesbaden. 

Reinartz, R. (2002). Sturgeons in the Danube river: biology, status, conservation; literature study. IAD. 

Kynard, B., Suciu, R., & Horgan, M. (2002). Migration and habitats of diadromous Danube River 
sturgeons in Romania: 1998–2000. Journal of Applied Ichthyology, 18(4‐6), 529-535. 

Kieffer, M., & Kynard, B. (2012). Spawning and non-spawning migrations, spawning, and the effect of 
river regulation on spawning success of Connecticut River Shortnose Sturgeon. Chapter 3 in In: 
Kynard, B, Bronzi, P., & Rosenthal, H., (Eds.). Life history and behaviour of Connecticut River 
shortnose sturgeon and other sturgeons. WSCS. Demand GmbH, Norderstedt, 73 - 114. 

Canada. (2001). CITES identification guide: Guide to the identification of sturgeon and paddlefish 
species controlled under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora = Guide d'identification CITES. Esturgeons et spatules : guide d'identification des 
esturgeons et spatules protégés par la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction = Guía de identificación de CITES. Esturiones y 
espátulas : guía de identificación de los esturiones y espátulas protegidos por la Convención sobre 
el Comercio International [sic] de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Ottawa: 
Environment Canada. 
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Nie je domov ako domov: aký vzťah majú spoločenstvá koníkov a kobyliek k vybraným 
biotopom, čo majú spoločné a čím sa odlišujú? 

Home sweet home: what is the relationship between Orthoptera assemblages and their 
habitat? 

 

Anotácia:  
Práca sa zameriava na porovnanie štruktúry rovnokrídlovcov vo vzťahu k vybraným biotopom 
študovanej oblasti. Teoretická časť pozostáva z charakteristiky študovaného územia, cieľovej 
skupiny hmyzu a literárnej rešerše k danej problematike. V praktickej časti sú zahrnuté výsledky 
výskumu vo vybraných biotopoch, kde bol realizovaný terénny zber údajov. 
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Keď dĺžka trávy rozhoduje: aký vplyv má rôzny manažment nelesných biotopov na 
rovnokrídly hmyz? 

When the length of the grass decides: what is the impact of different management of non-
forest grassland habitats on Orthoptera insects? 

 

Práca sa zameriava na porovnanie štruktúry rovnokrídlovcov vo vzťahu k vybraným biotopom a 
spôsobu využívania študovanej oblasti. Teoretická časť pozostáva z charakteristiky študovaného 
územia, cieľovej skupiny hmyzu a literárnej rešerše k danej problematike. V praktickej časti sú zahrnuté 
výsledky výskumu vo vybraných biotopoch a vo vzťahu k manažmentu vybranej oblasti. 



 
 
Viac informácií o záverečných prácach získate u školiteľov! 

www.ekologiauk.sk 
 

 

Použitá literatúra: 

Kočárek P., Holuša J. & Vidlička Ľ. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech 
and Slovak Republics. Illustrated key 3. Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a 
Slovenské republiky. Ilustrovaný kľúč 3. Kabourek, Zlín, 349 pp. (in English and Czech) 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R. & Marhoul P. 2013: Rovnokřídlí (Insecta:Orthoptera) České republiky. 
Academia, Praha, 288 pp. 

Rada et al. (2014): Impacts of Mowing, Grazing and Edge Effect on Orthoptera of Submontane 
Grasslands: Perspectives for Biodiversity Protection 

Weiss et al. (2013): The effects of grassland management and aspect on Orthoptera diversity and 
abundance: site conditions are as important as management. A. Biodivers Conserv (2013) 22: 2167. 
https://doi.org/10.1007/s10531-012-0398-8. 

 

Čože to tu spieva alebo čo všetko nám môžu prezradiť vtáky o skúmanom území? 

What can tell us bird assemblages about the study area: the relationship between bird 
communities and their habitats. 

 

Práca sa zameriava na zloženie ornitocenóz vo vzťahu k vybraným biotopom zvolenej študovanej 
oblasti. Teoretická časť pozostáva z charakteristiky študovaného územia, ornitocenóz študovanej 
oblasti a literárnej rešerše k danej problematike. V praktickej časti sú zahrnuté výsledky výskumu 
vo vybranej študovanej oblasti.  
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Vedúca: Mgr. Barbora Števove, PhD. (stevove@fns.uniba.sk) 

Mikroplasty v sladkovodných ekosystémoch 

Kontaminácia vodných ekosystémov mikroplastami je celosvetový problém. Hoci ekológia zameraná 
na mikroplasty je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť výskumu, väčšina štúdií sa sústredila na morské 
organizmy a habitaty. Rieky pritom patria medzi hlavné cesty transportu mikroplastov do morských 
a jazerných ekosystémov. Na pochopenie ich globálneho vplyvu sú dôležité informácie o množstve 
a pohybe mikroplastov, ako aj o ich biologickom efekte. Prijímanie malých čiastočiek plastu v 
potrave organizmov patrí medzi riziko spojené s kontamináciou vodných ekosystémov 
mikroplastami. Cieľom bakalárskej práce je spracovať prostredníctvom literárnej rešerše súčasný 
stav poznania o mikroplastoch v sladkovodných ekosystémoch so zameraním sa na ich biologický 
efekt. 

 

Kľúčové slová: mikroplasty, plasty, biologické interakcie, ryby, sladkovodné ekosystémy, potravná sieť 
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Molekulárna analýza trofických interakcii rýb 

Potrava je jedným z najdôležitejších ekologických parametrov, ktorý ma rozhodujúci vplyv na dynamiku 
populácie rýb. Štúdium potravy sa zameriava na dva základné komplexy problémov. Jedným z nich 
je štúdium potravných vzťahov a druhým je množstvo skonzumovanej potravy rýb. Klasická metóda 
analýzy potravy má svoje obmedzenia, napríklad ťažká determinácia niektorých potravných zložiek. 
V poslednom desaťročí sa v metodike založenej na DNA dosiahol značný pokrok a v súčasnosti patrí 
molekulárna trofická ekológia medzi nové trendy v ekológii. Cieľom bakalárskej práce je 
zosumarizovať prostredníctvom literárnej rešerše súčasné poznatky o využití molekulárnych analýz 
pri štúdiu potravy a trofických vzťahov rýb. 

 

Kľúčové slová: potravná analýza, molekulárne techniky, kompetícia, predácia, ryby 
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Vedúca: Mgr. Kristína Švolíková, PhD. (svolikova@fns.uniba.sk) 

 

Analýza životných prejavov vybraných druhov rýb Slovenska. 

Mnohé štúdie o životných prejavoch (life history traits – LHT) rýb boli zamerané najmä na invázne 
druhy, avšak podobné informácie pre natívne druhy rýb často chýbajú, alebo sú nedostačujúce. 
Plasticita životných prejavov je pritom dôležitá vlastnosť, ktorá umožňuje organizmom 
prispôsobovať sa novým podmienkam a zmenám v prostredí, ktorým musia aj natívne ryby čeliť čím 
ďalej častejšie. Cieľom práce je zosumarizovať súčasný stav informácií o životných prejavoch (s 
dôrazom na reprodukčné parametre, vek a rast) vybraných pôvodných druhov rýb Slovenska. 

Kľúčové slová: životné prejavy, pôvodné druhy rýb, Slovensko 
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Problémy a limity využitia environmentálnej DNA (eDNA) pri výskume bioty tečúcich vôd. 

Využitie environmentálnej DNA je novým trendom v biológii, ktorý otvára nové možnosti a pohľady na 
skúmanie organizmov. V súčasnosti sa dynamicky rozvíja a neustále zdokonaľuje a jej využitie v 
ekológii je vysoko aktuálne. Avšak používanie tejto metódy má aj množstvo nevýhod a úskalí, čo 
môže viesť k dezinterpretácii výsledkov. Problematické pri využití eDNA pri skúmaní riečnych 
ekosystémov sú najmä otázky degradácie DNA, jej prenosu dole prúdom, a tiež kontaminácie. 
Cieľom práce je zosumarizovať najnovšie poznatky o využití metódy eDNA pri skúmaní populácií a 
spoločenstiev organizmov tečúcich vôd. 

Kľúčové slová: environmentálna DNA, tečúce vody 
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Vedúci: Mgr. Marek Semelbauer, PhD. (Marek.Semelbauer@savba.sk) 

 

Oheň v histórii Stredoeurópskej krajiny. 

 

V Európskom kontexte sú požiarové ekosystémy podrobne študované v dvoch oblastiach: stredomorie 
a boreálne lesy, kým stredná Európa je v tomto smere viac zanedbávanou oblasťou. Väčšina 
požiarov je v súčastnosti založená človekom, vďaka čomu nie sú považované za prirodzené. Na 
druhej strane, iskra je iba jednou z viacerých podmienok nutných pre vznik požiaru. Z poznatkov 
iných požiarových ekosystémov vieme, že frekvenciu a intenzitu ohňa ovplyvňuje najmä 
produktivita prostredia (vytvára dostatok paliva) a rozdelenie zrážok počas sezóny. Obdobie sucha 
vytvára vhodné podmienky pre požiar, iskru dodáva najčastejšie blesk. Z týchto podmienok sú v 
strednej Európe prítomné všetky, a to najmä v nížinách, kde sú typicky produktívne pôdy a suché 
leto bohaté na búrky. Ďalšou vhodnou oblasťou pre požiare sú piesočnaté oblasti, ktoré sú menej 
produktívne, ale zároveň suchšie. Cieľom práce bude podať prehľad súčasných poznatkov o 
horľavosti stredoeurópskej prírody s dôrazom na dopad požiarov na vývoj krajiny a  biodiverzitu. 

 

Kľúčové slová: postglaciálny vývoj vegetácie, požiarový režim, klíma, biodiverzita, horľavosť, vplyv 
človeka 
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Vedúci: Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. (cernansky@fns.uniba.sk) 

 

Výskyt plazov v druhohorách Slovenska.  

The distribution of reptiles during Mesozoic in Slovakia 

 

Výskyt plazov a celkovo stavovcov v druhohorných sedimentoch Slovenska je veľmi vzácny. Výskum 
tetrapódov z tohto obdobia začal objavením stôp dinosaurov v triasových (rétskych) sedimentoch 
Tichej doliny (Tomanová F.) vo Vysokých Tatrách. Pôvodný názov, vytvorený pre tieto stopy bol 
Coelurosaurichnus tatricus, neskôr sa ukázalo, žeby mohli patriť dinosaurovi rodu Liliensternus 
(Michalík et al. 1976; Michalík a Kundrát 1998). Nasledovalo ale dlhé obdobie čakania na ďalšie 
objavy. Tie prišli zo strednotriasových gutensteinských vápencov v Nízkych Tatrách, kde bola 
objavená kostra eosauropterygiana patriaceho ku skupine Pachypleurosauria. Ide pravdepodobne 
o líniu Serpianosaurus-Neusticosaurus (Čerňanský et al., 2018). Ďalšími objavmi boli zuby jurských 
krokodílotvarých plazov zo skupín Teleosauridae a Metriorhynchidae (Čerňanský et al. 2017). 
Objavujú sa i nové nálezy plazov z triasu Strážovských vrchov a spodnojurských sedimentov lokality 
Butkov. Cieľom tejto práce zjednotiť všetky nálezy zo Slovenska do ucelenej rešeršnej práce a 
porovnať i s nálezmi z druhohôr Česka (napr., Kear et al., 2013; Averianov a Ekrt, 2015; Madzia et 
al., 2018). 

Kľúčové slová: Trias, jura, krieda, Tetrapoda, fosílie.  
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Vplyv vodných nádrží na biodiverzitu vodných tokov 

Revitalizácie vodných ekosystémov a ich dôsledky pre vodné organizmy 

Nepôvodné druhy kôrovcov vo vodách vnútrozemskej delty Dunaja 

Makrozoobentos studní a podzemných vôd 

 


