Okruhy témat pro práce SOČ

MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

Konkrétní tématiku práce lze volit podle zájmu, úrovně dosavadních znalostí a zkušeností, ale i případných technických a časových možností řešitelů.
Obecně se lze na přírodovědeckém oddělení zabývat tématikou biologických disciplín (botanika, mykologie, malakologie, entomologie, zoologie) a geovědních disciplín (paleontologie, mineralogie, geomorfologie), a to z hlediska terénního průzkumu (faunistika, floristika), systematiky a taxonomie (variabilita, determinační znaky, morfologie, klíče), ekologie, etologie a studium populací (potravní preference, společenstva, sukcese) a ochrany přírody (územní ochrana, druhová ochrana).
Pracovníci muzea mohou poradit např. s výběrem taxonomických skupin k faunistickým nebo floristickým průzkumům, výběrem lokalit, metodikou, heuristickou činností (literární údaje, data z databází, sbírkové doklady).

Příklady témat z oborů zoologie a entomologie
	zjišťování prezence nebo absence bioindikačních druhů, zastoupení druhů nebo početnost jejich populací na konkrétní lokalitě, biomonitoring druhů v systému NATURA 2000 dle metodik AOPK

stanovení nebo komparace stupňů saprobity vody v městských úsecích řek a vodních nádržích podle zastoupených vodních organismů, planktonních i litorálních (dle možností kombinovat s měřením fyzikálních veličin - pH, obsahu cizorodých látek apod. - nutné laboratorní zázemí na jiných pracovištích)
změny v druhovém složení malakofauny mokřadních, vodních nebo terestrických biotopů - zahrnuje terénní průzkum, determinaci a porovnání s doklady malakologické sbírky MVČ
sledování druhového spektra, příp. kvantity imag vážek (Odonata) v okolí vodních biotopů ve městě
průzkum velkých epigeických predátorů (zejména střevlíci rodu Carabus) metodou zemních pastí na vybraných plochách a jejich změny
monitoring xylofágních a dutinových druhů brouků (Coleoptera)
zjišťování druhového složení fauny „denních“ motýlů a sledování jeho změn
	sukcese bezobratlých na antropicky ovlivněných stanovištích
studium denní aktivity, metapopulační struktury apod. metodou značení a zpětných odchytů
druhové spektrum a kvantita obojživelníků v městských aglomeracích a jejich změny
	studium městských ornitocenóz, sledování výskytu dravců a sov v městském prostředí
	výskyt abnormálního zbarvení u volně žijících ptáků (modelový druh kachna divoká)
	sezónní dynamika početnosti vodních ptáků v prostředí městských vod


Příklady témat z oborů botanika a mykologie
	floristický průzkum vybrané lokality
	mykologický průzkum vybrané lokality
	rozšíření ohroženého druhu rostliny nebo houby v určitém regionu
	sledování rozšíření invazních druhů rostlin na vybraném území
	monitoring změn flóry na nově vzniklých plochách (nové nebo odbahněné rybníky, skládky apod.)


Příklady témat z geovědních disciplín
	vztah geologické stavby a údolní sítě ve vybraném území

libovolné jiné téma z geologie, paleontologie, geomorfologie

