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PRÍRODNÉ VEDY

Ing. Tomáš Bertók
Školiteľ: Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Pracovisko: Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Oddelenie glykobiotechnológie
Študijný odbor: biotechnológia

Téma dizertačnej práce:

Príprava nanoštruktúrovaných povrchov a ich využitie v
biorozpoznávaní

Anotácia dizertačnej práce:
Moja dizertačná práca je vo svojej podstate zameraná na využitie nanotechnológií a nanomateriálov
pri príprave biosenzorov. Vzhľadom na zameranie Chemického ústavu SAV (Centrum glykomiky), sú
hlavné analyty rôzne sacharidy („cukry“), ktoré sú okrem iného (zásobná a štruktúrna funkcia)
súčasťou plazmových proteínov – tzv. glykoproteínov. Tieto glykoproteíny obsahujú rôzne
modifikované sacharidické štruktúry v závislosti od fyziologického a patofyziologického stavu
organizmu. Diagnostika rôznych ochorení pomocou pripravených biosenzorov je teda súčasť
aplikovaného výskumu, pričom analýza sacharidických štruktúr (glykánov) na proteínových markeroch
sa považuje za základný výskum (hľadanie potencionálnych markerov ochorení). Vzorky zahŕňajú séra
ľudí s reumatoidnou artritídou, a nedávno sme sa začali zaoberať analýzou PSA – marker rakoviny
prostaty. Doteraz sa pracovalo prevažne so zlatými povrchmi a časticami. Ďalšie úsilie bude venované
aplikácii uhlíkových materiálov na tieto účely, ako aj relatívne nového dvojrozmerného nanomateriálu
– grafénu (Nobelova cena za fyziku v roku 2010 za objav a využitie grafénu). Ako primárny detekčný
koncept sa využíva elektrochemická impedančná spektroskopia (ako i ďalšie elektrochemické
metódy), ale pracuje sa paralelne aj s optickou a akustickou platformou (povrchová plazmónová
rezonancia, fluorescenčná microarray, kremíkové mikrováhy). Na chemickú analýzu zloženia povrchov
slúži röntgenová fotoelektrónová spektroskopia, a na zobrazenie štruktúry a drsnosti rôzne druhy
mikroskopických metód. Práca predstavuje interdisciplinárne dielo, a je súčasťou riešenia viacerých
domácich i zahraničných projektov, na riešení ktorých sa podieľajú okrem odborníkov z oblasti
chemických a technických vied i pracovníci medicínskych zariadení a lekári.
Dôvody nominácie školiteľom:
Ing. Tomáš Bertók sa od nástupu na doktorandské štúdium (DŠ) na Chemickom ústave SAV v roku
2010 venuje využitiu nanotechnológií pri príprave biosenzorov aplikovaných v analýze ochorení
(reumatoidná artritída, rakovina prostaty atď). Doktorand je priekopníkom v skupine pri zavádzaní
charakterizačných a modifikačných techník pri úprave povrchov, ako i pri implementácii novej
techniky detekcie - impedancie. Kvôli náročnosti interdisciplinárnej témy bolo možné opublikovať
výsledky až v 3. ročníku DŠ a od začiatku roka 2013 opublikoval 2 články v Microchim. Acta (IF=3.4), 1
v Talante (IF=3.5), 1 v Anal. Chem. (IF=5.7) a 1 článok je zaslaný do Int. J. Electrochem. Sci. (IF=3.7) a i
napriek tomu sú už citované. Doktorand dosiahol zatiaľ najnižšie publikované detekčné limity pri
stanovení glykánov na úrovni aM (10-18 M) koncentrácií. Doktorand je na všetkých týchto článkoch
prvým autorom a podieľal sa na príprave dvoch zaslaných kapitol v knihách. Vysoko musím vyzdvihnúť
jeho precíznu prácu, samostatnosť, ako i široký rozhľad vo viacerých vedných disciplínach, potrebných
pre úspešné napredovanie multidisciplinárneho vedeckého projektu a svoje znalosti si i naďalej sám
systematicky rozširuje. Doktorand sa aktívne zúčastňuje pedagogických a propagačných aktivít k akým
patrí výchova talentovaných študentov stredných a vysokých škôl a spoluorganizácia Dňa otvorených
dverí na Ústave, ako i propagácia Ústavu na Noci výskumníkov a zúčastňuje sa prezentácií na
domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach. Jeho aktivita za prejavuje aj pri písaní vedeckých
článkov v angličtine a celkovo môžem doktoranda prirovnať ku kvalite doktorandov s ktorými som
pracoval v Oxforde. Doktorand je kľúčovou postavou pri napĺňaní cieľov ERC Starting grantu (20132017), zatiaľ prvého na Slovensku.

PRÍRODNÉ VEDY

Ing. Eva Tvrdá
Školiteľ: doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Pracovisko: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
Študijný odbor: molekulárna biológia
Téma dizertačnej práce:

Mechanizmy protektivity spermií proti oxidatívnemu stresu

Anotácia dizertačnej práce:
Centrálnou témou dizertačnej práce je vplyv rovnováhy medzi produkciou voľných radikálov
a antioxidačnými mechanizmami v samčej reprodukcii. In vivo časť práce je zameraná na definíciu
vzťahov medzi kvalitatívnymi parametrami fertilizačného potenciálu spermií a markermi oxidatívneho
stresu ako aj prirodzenej antioxidačnej obrany v ejakulátoch plemenných býkov. Cieľom týchto
pokusov bolo bližšie spoznanie komplexných interakcií medzi organickými i anorganickými
komponentmi ejakulátu s cieľom ochrany samčích pohlavných buniek pred oxidačným stresom. In
vitro časť práce bola zameraná na analýzu vplyvu železa ako centrálneho stopového prvku na viabilitu
a oxidatívnu rovnováhu v spermiách. Našim hlavným zámerom bolo definovať kritický moment, formu
a koncentráciu železa, kedy prestáva byť esenciálnym elementom nevyhnutným pre správne
fungovanie metabolizmu spermie a jej ochrany pred oxidačným stresom, ale naopak, stáva sa
primárnym katalyzátorom produkcie voľných radikálov. Veľkou výzvou práce je aj skúmanie
antioxidačného vplyvu špecifických prírodných látok na kvalitatívne charakteristiky a metabolizmus
spermií v prítomnosti zvýšenej produkcie voľných radikálov. V prípade potvrdenia ich stimulačných
a protekčných účinkov by sa zlúčeniny ako resveratrol alebo lykopén mohli stať zaujímavým
antioxidačným suplementom pri práci s pohlavnými bunkami v bežnej laboratórnej praxi. Metodika
práce je založená na kombinácii pokročilých techník spracovania biologického materiálu a bunkovej
kultivácie, enzymatických a kolorimetrických metód ako aj optickej či fluorescenčnej mikroskopie.
Výsledky dizeračnej práce môžu byť osožné pre reprodukčných toxikológov a andrológov vo
veterinárnej i humánnej medicíne a v základnom biologickom výskume.
Dôvody nominácie školiteľom:
Evin výskum sa venuje štúdiu delikátnej rovnováhy medzi produkciou voľných radikálov a ochrannými
antioxidačnými mechanizmami v samčej reprodukcii. Zameriava sa najmä na opodstatnenie
kontroverznej úlohy železa v oxidačno-redukčných procesoch ako aj na využitie prírodných látok pre
zachovanie kvalitatívnych parametrov spermií v in vitro podmienkach. Kombinácia Evinej vedeckej
zanietenosti a stúpajúca aktuálnosť problematiky vyústila do zisku vysoko kvalitných dát
transformovaných do mimoriadne bohatej publikačnej činnosti. Eva figuruje ako prvý autor
v desiatke vedeckých prác publikovaných v karentovaných i nekarentovaných periodikách, úspešne
reprezentovala naše pracovisko na vedeckých podujatiach na Slovensku i v zahraničí (Francúzsko,
Srbsko, Poľsko, Česká republika). Za mimoriadne cenný považujem Evin entuziazmus
v medzinárodnom kontexte, aktívne spolupracovala s našimi sesterskými inštitúciami v Poľsku
i Maďarsku, podarilo sa jej priniesť cenné kontakty vďaka stážam vo Švajčiarsku a USA. Doterajšie
výsledky Evinej práce prinášajú nové vedomosti o komplexných vzťahoch medzi jednotlivými
komponentmi ejakulátu pri zabezpečení fertilizačného potenciálu hospodárskych zvierat, rovnako
potvrdzujú domnienku, že spermie sú schopné aspoň čiastočnej metabolickej samoregulácie, čo
otvára dvere novým teóriám o reálnej úlohe samčej pohlavnej bunky v reprodukcii. V neposlednom
rade sa Eve úspešne podarilo naštudovať, štandardizovať a prispôsobiť niekoľko nových metodík
výskumu oxidatívnej rovnováhy buniek laboratórnemu prostrediu našej katedry, zvyšujúc tak
možnosti experimentálneho potenciálu pracoviska i nových generácií študentov inžinierskeho
či doktorandského štúdia. Všetky menované výstupy len potvrdzujú, že Eva je na najlepšej ceste stať
sa úspešnou vedkyňou.

TECHNICKÉ VEDY

Ing. Mária Virčíková
Školiteľ: Prof. Ing. Peter Sinčák, PhD.
Pracovisko: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra
kybernetiky a umelej inteligencie
Študijný odbor: umelá inteligencia
Téma dizertačnej práce:

Adaptívne učiace sa systémy v interakcii človek-stroj

Anotácia dizertačnej práce:
Práca robotov v 21. storočí sa považuje za samozrejmosť v mnohých výrobných organizáciách a iných
priemyselných prostrediach, kde vykonávajú repetitívne úlohy vyžadujúce presnosť, spoľahlivosť
alebo ťažkú manipulatívnu prácu. Naviac, v súčasnosti sme v ére, keď stroje začínajú migrovať z
industriálnej oblasti aj do každodenného života ľudí, do domácností a iných prostredí, kde koexistujú
spolu s ľuďmi. Táto zmena ich pôsobenia vyžaduje, aby boli stroje obohatené o nové vlastnosti a
schopnosti, o tzv. sociálnu inteligenciu. Absolútny sen umelej inteligencie je zhotoviť inteligenciu na
ľudskej úrovni. Sen vyrobiť umelého človeka sa objavuje takmer v každej etape ľudskej histórie a aj v
dnešnej modernej kultúre. Postaviť humanoidného robota je výzva „par excellence“ pre vedcov
pôsobiacich v oblastiach umelá inteligencia a robotika. Vývoj výskumu v robotike za posledné
polstoročie sa tvoril ako odpoveď na zmeny v ľudských potrebách, od priemyselných robotov, ktoré
nahrádzali ľudského operátora od rizikových alebo nebezpečných úloh, až po súčasnú explóziu najmä
humanoidnej robotiky (ďalej HR) a služobných robotov, ktoré asistujú človeku. Dnešný stav vo svete
vo výskume HR sa pohybuje od oblastí zahrňujúcich pohyb po interakciu medzi robotom a človekom.
Súčasná popredná oblasť robotiky, na ktorú sa orientuje výskum, sa nazýva služobná a spoločenská
robotika (angl. service and social robotics), z dôvodu jej všeobecného cieľa – približovať robotov
bližšie k ľudom a ich, v prvom rade, spoločenským potrebám. Výskum interakcie medzi človekom a
robotom zahŕňa nasledujúce témy: 1) Priateľské rozhrania človek–robot, ktoré uľahčujú neskúseným
užívateľom obsluhovať robota. Príkladom tejto kategórie je systém rozpoznávania reči. 2) Bezpečnosť
interakcie človek–robot – návrh robota musí zahŕňať bezpečné ovládanie riadenia robota, ktoré
minimalizuje riziká v prípade nekontrolovaného pohybu a bezpečné plánovanie robotického pohybu.
3) Vyjadrovanie emócií a vnímanie – výskum v tejto oblasti smeruje k vyvíjaniu aplikácií osobných a
spoločenských robotov. 4) Spoločenské učenie, kde sa uvažuje o nových prístupoch smerom k čoraz
dôveryhodnejšiemu napodobňovaniu ľudských spôsobov. V kontraste so štatistickými prístupmi,
nové učiace prístupy napomáhajú robotom sa rýchlo učiť novým schopnostiam a zvládať rozličné
úlohy takými spôsobmi ako prirodzenými inštrukciami od človeka alebo demonštráciami človeka
robotovi. Takto vedené učenie robotov človekom zastrešuje učenie imitáciou a opaterou. Môžeme
konštatovať, že sa nachádzame v procese vývoja robotov, ktorých súčasťou je ich vlastná osobnosť.
Pointou je, aby komunikácia a interakcia s robotmi bola čo najjednoduchšia a príjemná pre
neskúsených používateľov a rovnako aj pre profesionálov a vedcov. Keby sa roboty správali viac ako
ľudia, tak by sa ľudia pri interakcii s nimi nemuseli správať ako roboty. Výskum v tejto oblasti prináša
úžitok v mnohých aplikačných oblastiach. Najvýznamnejšie sú asistencia pre chorých a invalidných
ľudí, asistencia pri rutinných úlohách, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu byť vykonávané celkom
automaticky, služobná robotika a zábavná robotika. Sociálna inteligencia robotov má pomerne
nedávnu históriu v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Interakcia človek-stroj je vysoko
interdisciplinárna oblasť na rozhraní robotiky, strojárenstva, počítačovej vedy, psychológie,
lingvistiky, etológie a ďalších odborov. Skúma sociálne správanie, komunikáciu a inteligenciu v oblasti
prírodných a umelých systémov. Narozdiel od tradičnej techniky a robotiky, interakcia s ľuďmi je jej
určujúcou a základnou zložkou. Takáto interakcia môže zahŕňať ústne a/alebo neverbálne interakcie.
Sociálne a interaktívne zručnosti sú nevyhnutné požiadavky v mnohých oblastiach aplikácie a
kontextoch, kde roboty potrebujú komunikovať a spolupracovať s ostatnými robotmi a ľuďmi. Úlohy
takýchto spoločensky interaktívnych robotov zahŕňajú spoluprácu s ľuďmi, kde fungujú ako partneri

alebo asistenti, čo znamená, že je potrebné, aby vykazovali určitý stupeň adaptability a flexibility.
Súčasný výskum sociálnych interaktívnych robotov odhalil aj potrebu podporovať širokú škálu
užívateľov, ktorí sa odlišujú v rôznych rodoch, kultúrnych a spoločenských pozadiach, veku, atď. V
mnohých súčasných aplikáciách sociálne roboty vykonávajú iba krátkodobé interakcie (napr. robot
slúžiaci v múzeu ako sprevádzač) a môže si dovoliť pristupovať k ľuďom rovnakým spôsobom.
Akonáhle sa robot stáva súčasťou života človeka, mal by byť schopný prispôsobiť sa jeho konkrétnym
požiadavkám a preferenciám. Predkladaný projekt dizertačnej práce rieši práve tento aktuálny
problém – akým spôsobom by sa mohol robot prispôsobiť individuálnemu človeku tak, aby s ním
dlhodobá interakcia bola vyhovujúca pre človeka? Hlavnou myšlienkou dizertačnej práce je, že umelé
systémy, ako sú napríklad humanoidné roboty by sa mali prispôsobovať človeku a jeho zmenám
správania počas opakovaných interakcií, aby sa človek čím menej musel prispôsobovať strojom.
Metódy výpočtovej umelej inteligencie sú vhodným nástrojom na vytváranie modelov správania,
ktoré sa vyvíjajú podľa zmien ľudského správania v čase, dokážu predikovať tieto zmeny a udržiavať
záujem človeka o systém. Jedno z najvýraznejších obmedzení prístupov v danej oblasti je
pravdepodobne neschopnosť adaptácie. Väčšina doposiaľ vytvorených výpočtových modelov bola
navrhnutá tak, že na konkrétne situácie reaguje preddeterminovaným spôsobom. Mojím cieľom je
navrhnúť a implementovať metódy umelej inteligencie, ktoré by mohli predstavovať vhodné nástroje
na modelovanie adaptívneho interaktívneho správania sa stroja. Takéto spoločensky interaktívne
roboty môžu byť použité pre rôzne účely: ako výskumné platformy napríklad v psychológii, v
zábavnom priemysle, ako vzdelávacie nástroje alebo ako terapeutické pomôcky.
Dôvody nominácie školiteľom:
(1) Kritické zhodnotenie kvality výskumných výstupov nominovaného:
Ing. Mária Virčíková prezentovala svoje výsledky na svetových konferenciách a prednášala na
univerzitách hlavne v Japonsku (Chuoko University, Nagoya, University of Tsukuba, Tokyo University
of Technology, University of Tokyo). Jej výsledky prešli radom diskusií svetových vedcov z oblasti
robotiky, výpočtovej inteligencie, sociálnej robotiky. Absolvovala viaceré Letné školy, naposledy ju
vybrali v konkurznom konaní na Cambridge Summer School in Social Robotics v UK. Súčasne sa
etablovala aj na Slovensku na Univerzite Komenského na seminári o Kognitívnych vedách ako aj v
Českej republike v Hradci Kralové v rámci projektu INCOV. Kvalita výstupov je na veľmi dobrej, resp.
vynikajúcej úrovni, čoho dôkazom je, že jej výsledky boli prezentované na svetovej konferencii
Humanoids 2011 a World Congress on Computational Intelligence 2012. Tieto výsledky nie sú len
teoretického charakteru, ale sú postavené na báze humanoidnej platformy NAO, ktorá je k dispozícii
v rámci laboratória Centra pre Inteligentné Technológie. Súčasne svoj výskum realizovala v
neakademickom prostredí, napr. v nemocničných zariadenia, rehabilitačných centrách, na Noci
výskumníka, kde získavala intenzívne poznatky a skúsenosti z interakcie človek - robot podľa ňou
navrhnutej teórie.
(2) Odhadnutie vedeckého potenciálu nominovaného do budúcnosti:
Nominantka hovorí plynule anglicky a španielsky, čiastočne taliansky a nemecky. Má vedecké
kontakty po celom svete (v Japonsku, Nemecku, Francúzku, Španielsku, Mexiku, Taliansku, Grécku a
rade ďalších krajín v rámci EU ako aj mimo EU), pričom jej kontakty sa netýkajú len akademického
prostredia, ale aj prostredia firiem zaoberajúcimi sa robotikou, napr. PAL Robotics (Španielsko),
Aldebaran Robotics (Francúzsko), Bender Robotics (Česká republika), Android Technics (Ruská
federácia) a ZŤS VVÚ a.s. a Neulogy (SR). Doktorandka má zmysel pre tímovú prácu a vedenie
vedeckého tímu, vie definovať vedecký problém, má vynikajúce programátorské zručnosti, hlavne v
programovacích jazykoch Python a C#. V rámci Technologického parku na TU Košice je zodpovedná za
výskum a vývoj programového systému EMOTION pre humanoidnú platformu NAO.
Na základe hore uvedených faktov je absolútne zrejmé, že nominantka má excelentné vedecké
výsledky ocenené po celom svete a jej očakávaný vedecký prínos bude známy po celom svete.
Súčasne jej vedecký potenciál je mimoriadne vysoký, už ako PhD študent bola vedúcou projektu
EHMK 2013 pre prepojenie Technológie a syntetických emócií v humanoidnej robotike.
Potvrdením sú aj Letters of Support z Japonska, Španielska a Maďarska.

LEKÁRSKE VEDY

Mgr. Natália Kamodyová
Školiteľ : doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH
Pracovisko: Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Ústav molekulárnej biomedicíny
Študijný odbor: normálna a patologická fyziológia

Téma dizertačnej práce:

Diagnostické využitie slín

Anotácia dizertačnej práce:
Sliny majú veľký diagnostický potenciál, pretože v porovnaní s odberom krvi umožňujú neinvazívny a
bezpečný odber. Sliny sú zároveň vhodnou voľbou pri štúdiách zameraných na deti a starých ľudí. V
slinách je možné merať markery oxidačného stresu. Salivárne markery oxidačného stresu predstavujú
vhodný nástroj na skúmanie patogenézy orálnych ochorení. Pred zavedením salivárnych markerov
oxidačného stresu do klinickej praxe je nevyhnutná optimalizácia špecificity, senzitivity a vplyvu
externých faktorov. V dizertačnej práci sme sa venovali štandardizácii markerov oxidačného
poškodenia lipidov - substancie reagujúce s kyselinou tiobarbiturovou (TBARS), proteínov - produkty
pokročilej oxidácie proteínov (AOPP), karbonylového stresu – koncové produkty pokročilej glykácie
(AGEs) a markerov antioxidačného statusu – celková antioxidačná kapacita (TAC) a schopnosť slín
redukovať železité katióny (FRAS). Stanovili sme vplyv denného cyklu, umývania zubov, kyseliny
askorbovej a krvnej kontaminácie na markery oxidačného stresu. Porovnali sme vplyv troch rôznych
techník odberu slín na merané hodnoty salivárnych biomarkerov. V štúdii prípad-kontrola, do ktorej
boli zaradení pacienti s periodontitídou a kontrolní pacienti, sme potvrdili asociáciu TBARS s
periodontitídou. Zdá sa, že peroxidácia lipidov je spôsobená zvýšenou produkciu reaktívnych
kyslíkových radikálov u mužov a zníženým antioxidačným statusom u žien s periodontitídou. Zistili
sme tiež rozdielne mikrobiologické profily u kontrol a pacientov s periodontitídou. V poslednej časti
dizertačnej práce plánujeme ešte jednu prípad-kontrola a jednu intervečnú štúdiu. Zmeny ústnej
mikroflóry a oxidačného statusu by mohli v budúcnosti nielen pomôcť odhaliť patogenézu orálnych
ochorení, ale aj rozšíriť terapeutické portfólio slín.
Dôvody nominácie školiteľom:
Doktorandka Mgr. Natália Kamodyová je pripravená na samostatnú vedeckú prácu už rok pred
obhajobou dizertačnej práce. Publikačné výstupy hovoria jednoznačne: Podľa ISI má 8 publikácií,
z toho 3 ako prvý autor. Za krátky čas (najstaršia publikácia doktorandky je z roku 2011) už stihla
nazbierať 14 SCI citácií s výsledným Hirschovým indexom 2. Tri z publikácií sú v časopisoch s IF nad 3.
Štyri publikácie sú v časopisoch, ktoré patria do prvého kvartilu časopisov v daných oblastiach vedy.
Kvalitou i kvantitou scientometrické parametre doktorandky vysoko prevyšujú požiadavky kladené na
úspešné ukončenie PhD štúdia v odbore normálna a patologická fyziológia ako aj na Lekárskej fakulte
UK ako celku. A to možno očakávať v priebehu štvrtého ročníka doktorandského štúdia ďalšie
publikácie pripravovaných alebo na recenziu zaslaných manuskriptov.
Na základe uvedených scientometrických údajov, ale aj vzhľadom na potrebné osobnostné vlastnosti,
bohaté skúsenosti s metodikami molekulárnej biológie, mikrobiológie a biochémie môžem s istotou
tvrdiť, že Mgr. Natália Kamodyová spĺňa všetky predpoklady na úspešnú vedeckú kariéru, ak sa v nej
rozhodne pokračovať, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Posun k novým metódam, ktoré sú
dostupné v oblasti bunkovej a molekulárnej biológie, a k animálnym experimentom umožňuje
doktorandke aj do budúcna odborne rásť a získať nové informácie o pôvode salivárnych markerov
oxidačného a karbonylového stresu, ako aj o širšom využití slín ako diagnostickej tekutiny. Zostáva
dúfať, že tieto možnosti doktorandka v budúcnosti využije. V každom prípade je vhodná kandidátka
na ocenenie v tejto alebo akejkoľvek inej súťaži mladých vedcov.

HUMANITNÉ VEDY

Mgr. Peter Tóth
Školiteľ : prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Pracovisko: Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského / externá
vzdelávacia inštitúcia Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre
Študijný odbor: archeológia

Téma dizertačnej práce:

Stratégia, dynamika a štruktúra osídlenia v neolite až staršej dobe
bronzovej medzi Ponitrím a Poiplím

Anotácia dizertačnej práce:
Dizertačná práca chce podať komplexný pohľad na vzťah osídlenia a prírodného prostredia a ako sa
v súvislosti s tým menila sídelná štruktúra. Prostredníctvom zmien sídelnej stratégie doktorand
poukáže a spojitosť s klimatickými výkyvmi, ktoré sa odohrávajú v pozadí. Z priestorového hľadiska je
práca vymedzená povodím riek Nitra, Hron, Ipeľ a priľahlým ľavým brehom Dunaja.
Z chronologického hľadiska ide o kultúry medzi neolitom a staršou dobou bronzovou (5700-1430
pred n. l.). Takéto geograficko-chronologické vymedzenie je opodstatnené, pretože sa ukazuje, že
niektoré tendencie vzťahu osídlenia k prírodnému prostrediu sa črtajú zreteľnejšie, ak sú sledované
v širšom časovom rozpätí a na rozsiahlejšom priestore. Rozhodujúcu úlohu zohráva interdisciplinárna
spolupráca a komplexné zhodnotenie artefaktov a ekofaktov. Tematike sídelných stratégii a štruktúre
osídlenia na tomto území v sledovanom období nebola donedávna venovaná dostatočná pozornosť.
V súčasnosti dochádza k akcelerácii bádania predovšetkým vďaka prudkému rozvoju geografických
informačných systémov, dostupnosti priestorových dát a aktuálnosti tejto problematiky. Hlavným
metodickým krokom je zriadenie súpisu lokalít na základe štúdia literatúry a nálezových správ, ktorý
je podkladom na zhotovenie databázy archeologických nálezísk, analýz v prostredí geografických
informačných systémov, ich následnej syntéze a validácii výsledkov. Získané výsledky budú
porovnané s podobne spracovanými regiónmi v strednej Európe. Po podrobnom spracovaní regiónu
medzi Ponitrím a Poiplím sa získa kontrastnejší obraz o sídelnej stratégii v neolite až staršej dobe
bronzovej, intenzite osídlenia a ďalších vlastnostiach. Práca sa tak stane východiskom ďalších úvah
o problematike osídlenia na juhozápadnom Slovensku.
Dôvody nominácie školiteľom:
Mgr. Petra Tótha poznám od roku 2004, keď prejavil záujem, ako študent gymnázia, pracovať u mňa
na systematickom výskume opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Rybníku, okr. Levice.
Odvtedy sa každoročne zúčastňoval výskumov, ktoré boli realizované pod mojím vedením (Rybník,
Santovka, Vráble) a stal sa stálym členom pracovného tímu (mojej školy). Táto dlhoročná spolupráca
prirodzene vyústila do jeho prijatia na doktorandské štúdium, na riešenie mnou zadanej témy. Tak
mám možnosť pôsobiť a doteraz sa podieľať na jeho odbornom formovaní. Počas dlhoročnej
spolupráce sa Mgr. Peter Tóth postupne vypracoval na jedného z najlepších z mojich žiakov. V
priebehu prvých troch rokov doktorandského štúdia sa zúčastnil viacerých domácich (Nitra,
Bratislava) i medzinárodných konferencií (Helsinki, Kraków, Ljublana, Oslo, Plzeň), kde prezentoval
jednak parciálne výsledky (výstupy) zo svojej dizertačnej práce, ale i výsledky našich spoločných
terénnych i teoretických výskumov. Jeho publikačná činnosť či už samostatná alebo ako člena
autorského kolektívu je veľmi kvalitná a rieši aktuálnu problematiku stredoeurópskeho praveku.
Odozva na jeho výskumné výstupy a aktivity je veľmi pozitívna, čo sa postupne začína odrážať aj v
citáciách jeho publikovaných prác. Vďaka hlbokému záujmu o poznanie života pravekých populácií sa
vo svojej vedeckej práci intenzívne venuje vzťahu človeka a prírodného prostredia a s tým súvisiacimi
zákonitosťami osídlenia. Osobitne pri tom využíva metódy geografických informačných systémov
(GIS) ako aj výsledky exaktných vied. Domnievam sa, že Mgr. Peter Tóth patrí k talentovaným a
perspektívnym mladým vedeckým pracovníkom, s výrazným odborným potenciálom. Za nie
zanedbateľné, v tejto súvislosti, považujem aj jeho kladné ľudské a charakterové vlastnosti.

SPOLOČENSKÉ VEDY

Mgr. Lenka Kostovičová
Školiteľka: prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
Pracovisko: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej psychológie /
externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Študijný odbor: psychológia

Téma dizertačnej práce:

Sociálne vplyvy v usudzovaní a rozhodovaní:
Akontabilita a zodpovednosť

Anotácia dizertačnej práce:
Rozhodovanie sa v podmienkach rizika zahŕňa širokú paletu každodenných situácií v ktorých sa
ocitáme - od spotrebiteľského správania, cez finančné voľby, po rozhodnutia týkajúce sa zdravia.
Väčšina týchto rozhodnutí nie je anonymná, robíme ich v spoločenskom prostredí, kde vstupujú do
hry aspekty sociálneho vplyvu. Zistilo sa, že akontabilita - očakávanie, že človek bude svoje názory,
postoje, či konanie obhajovať pred inými ľuďmi, zvyšuje kognitívne úsilie a komplexnosť myslenia pri
rozhodovaní. Štúdie venujúce sa zodpovednosti, t.j. situáciám kedy sa participanti rozhodujú za seba a
zároveň za iného človeka, viedli k nejednoznačným záverom. Výsledky nedávnych výskumov
preukázali redukciu averzie k strate prostredníctvom akontability a návrh jedného z možných
vysvetlení tohto efektu tkvie v aktivácii analytického systému mysle a inhibícii intuitívneho systému.
Zároveň sa zistilo, že zodpovednosť zlepšuje odhad pravdepodobnosti a vplýva na averziu k riziku
v zhode s modelom Kahnemana a Tverskeho. Vysvetlenie rôznych efektov akontability a
zodpovednosti, a najmä mechanizmov na pozadí ich vplyvu, ostáva nezodpovedané. Preto sme sa
rozhodli preskúmať sociálne vplyvy na rozhodovanie v podmienkach rizika cez mediačný efekt úrovne
kognitívnej reflexie, t.j. schopnosti zapojiť analytické myslenie a potlačiť intuitívne odpovede. Pre
tento účel sme navrhli štyri experimenty overujúce efekty akontability a zodpovednosti na parametre
postoja k riziku v prospektových úlohách a na bayesovské usudzovanie, cez úroveň kognitívnej reflexie
v zmysle možného vysvetlenia daných zistení. Predpokladáme jednak vplyv akontability na zníženie
averzie k strate a facilitáciu bayesovského usudzovania, a tiež vplyv zodpovednosti na zlepšenie
odhadu pravdepodobnosti a na averziu k riziku, prostredníctvom zvýšenia úrovne kognitívnej reflexie.
Výsledky nášho výskumu môžu mať početné teoretické, metodologické a praktické implikácie.
Dôvody nominácie školiteľkou:
Lenku Kostovičovú poznám od roku 2009, kedy navštevovala moje kurzy na Fakulte sociálnych
a ekonomických vied Univerzity Komenského, aktuálne pod mojím vedením realizuje svoje
doktorandské štúdium na Ústave experimentálnej psychológie SAV. Svoje povinnosti si plní
svedomito, je vysoko motivovanou, proaktívnou študentkou. Počas dvoch rokov doktorandského
štúdia sa Lenka aktívne zúčastnila niekoľkých domácich i zahraničných konferencií. Jej práca spĺňa
medzinárodné akademické štandardy, o čom svedčí aj skutočnosť, že v silnej konkurencii bol jej ústny
príspevok akceptovaný na prestížnej medzinárodnej konferencii „Subjective probability, utility and
decision making conference“ v Španielsku (v auguste 2013). Napísala tiež dve komplexné prehľadové
kapitoly do domácich monografií. Aktuálne sú dve z jej štúdií v recenznom konaní v zahraničných
karentovaných časopisoch (Psychonomic Bulletin and Review, Quarterly Journal of Experimental
Psychology). Ako už naznačovali i jej výstupy v rámci magisterského štúdia a najmä v doktorandskom
štúdiu, Lenka preukazuje vysoký vedecký potenciál uplatniť sa v oblasti psychológie usudzovania
a rozhodovania a to nielen na poli slovenského, ale i medzinárodného výskumu. Vo sfére
pedagogickej činnosti Lenka navrhla obsah seminárov z predmetu Psychológia posudzovania
a rozhodovania a aktívne semináre vedie už druhý akademický rok. Zároveň bola jedna z jej
bakalarantiek vyznamenaná cenou rektora za vynikajúcu bakalársku prácu. Som presvedčená, že
Lenka je vhodnou kandidátkou pre grant Nadácie Intenda, s podporou ktorého môže byť realizácia jej
dizertačného projektu ešte kvalitnejšia.

