
Aktuálne témy - postdoktorandské pozície PF UPJŠ 

1. Odhaľovanie morfologickej a molekulárnej diverzity terestrických subteránnych 

článkonožcov (Arthropoda) Iránu. 

2. Stabilizácia kvantového previazania Heisenbergových spinových klastrov až po izbovú 

teplotu. 

3. Fotometria tranzitov exoplanét ako nástroj pri štúdiu planetárnej dynamiky 

4. Aplikácia metód strojového určenia na inverzný problém určenia parametrov 

zákrytových dvojhviezd. 

5. Vytvorenie funkčného 3D modelu Parkinsonovej choroby vo forme organoidov z 

diferencovaných SH SYSY buniek. 

6. Úplnosť v (topologických) polgrupách. 

 
 

Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ 

1. Názov témy: Odhaľovanie morfologickej a molekulárnej diverzity terestrických 

subteránnych článkonožcov (Arthropoda) Iránu 

Anotácia: 

Irán patrí svojou rozlohou medzi najväčšie krajiny Ázie. Vyznačuje sa pestrými ekosystémami, 

ktoré sú výsledkom komplikovaného geologického vývoja územia a historického vývoja 

prírodných spoločenstiev. Napriek intenzívnejšiemu výskumu biodiverzity tejto krajiny počas 

posledných 50 rokov, jej mnohé celky zostávajú zväčša neprebádané. Týka sa to aj jaskýň a 

iných subteránnych habitatov, ktoré sú vďaka rozsiahlym krasovým oblastiam veľmi početné.  

Doterajšie poznatky z Iránu poukazujú na potenciálne vysokú biodiverzitu jaskynných 

organizmov a výskyt extrémne adaptovaných foriem živočíchov na toto prostredie. Cieľom 

postdoktorandského pobytu bude detailné štúdium skupiny Collembola (Hexapoda), ktoré sa 

vyznačujú vysokou ekologickou plasticitou a adaptáciami na jaskynné prostredie. Toto štúdium 

bude založené na modernom integratívnom prístupe pri delimitácii jednotlivých druhov, teda 

na kombinácii morfologických a molekulárnych znakov pri analýze jaskynných populácií 

vybraných jaskýň Iránu. Predpokladáme objav viacerých unikátnych druhov pokročilo 

adaptovaných na jaskynné prostredie.      

Prijímajúci professor a zodpovedná osoba:  

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., E-mail: lubomir.kovac@upjs.sk 

 

Odborné požiadavky/kritériá: PhD v odbore biológia alebo príbuzných disciplínach, napr. 

ekológia, zoológia, entomológia. Pokročilé vedomosti o ekológii pôdnych a subteránnych 

živočíchov. Praktické zručnosti s taxonomickou identifikáciou skupiny Collembola 

(Arthropoda) na základe morfologických kritérií. Vedecké publikácie zamerané na ekológiu 

pôdnej alebo jaskynnej fauny. Silná osobná motivácia v rozvoji kariéry vedca. Asistencia pri 

práci v laboratóriu a výskumných aktivitách v terénnych podmienkach. 
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Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ 

2. Názov témy: Stabilizácia kvantového previazania Heisenbergových spinových klastrov 

až po izbovú teplotu 

Anotácia:  

Molekulárne magnetické materiály, ktoré sú zložené z diskrétnych magnetických molekúl, 

patria k najperspektívnejším elektrónovým spinovým systémom pre kvantové počítanie 

a kvantové spracovanie kvantovej informácie. Hlavným cieľom postdoktoranda bude 

preskúmať teplotnú odolnosť kvantového previazania vybraných Heisenbergových spinových 

klastrov v závislosti na magnetickej štruktúre a veľkosti spinu. Kvantové previazanie 

Heisenbergových spinových klastrov bude kvantifikované pomocou mier akými sú „negativity“ 

alebo „concurrence“, pričom cieľom postdoktoranda bude aj navrhnúť protokol na ich 

experimentálne overenie pomocou merania základných magnetických (magnetizácia, 

susceptibilita), termodynamických (tepeln8 kapacita) a rezonančných (ESR spektrum) veličín. 

Hlavným výstupom postdoktorandského projektu bude charakterizácia niekoľkých vzorových 

príkladov molekulárnych magnetických materiálov, ktoré zotrvávajú kvantovo previazané pri 

dostatočne vysokých (izbových) teplotách. 

 

 

Prijímajúci profesor:  

prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc., E-mail: michal.jascur@upjs.sk 

Zodpovedný pracovník:  
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD., E-mail: jozef.strecka@upjs.sk 

Odborné požiadavky/kritériá: skúsenosti s riešením kvantových spinových modelov, 

programovacie zručnosti, ovládanie analytických a numerických výpočtových metód: exaktná 

analytická a numerická diagonalizácia, Lanczosov algoritmus, metóda DMRG.  

 

 

Obrázok: Heterodvojjadrový CuNi komplex a jeho 
negativita v rovine teplota verzus magnetické pole 

mailto:michal.jascur@upjs.sk
mailto:jozef.strecka@upjs.sk


 

3. Názov témy: Fotometria tranzitov exoplanét ako nástroj pri štúdiu planetárnej 

dynamiky 

Anotácia:  

Tranzity exoplanét sú významným zdrojom informácií  nielen o samotných planétach, ale aj o 

jednotlivých sústavách, v ktorých sa tieto planéty nachádzajú. Dlhodobé pozorovania tranzitov 

a určovanie ich presných časov môže odhaliť prítomnosť ďalšej neznámej exoplanéty v sústave 

(metóda TTV), ktorá gravitačne vplýva na tranzitujúcu planétu. Presné fotometrické 

pozorovania tranzitov sú v dnešnej dobe pomerne ľahko uskutočniteľné aj menšími 

ďalekohľadmi. Dôležitým aspektom planetárnych sústav je ich dlhodobá dynamická stabilita. 

Súčasná výpočtová technika umožňuje vykonávať pomerne rozsiahle numerické simulácie v 

rámci planetárnej dynamiky, ktoré postupne posúvajú výskum exoplanét na vyššiu úroveň. 

Aspoň základná analýza planetárnej dynamiky sa stáva nevyhnutnou súčasťou akéhokoľvek 

iného výskumu viacplanetárnych sústav. Náplňou postdoktorandského pobytu bude: 

 presná fotometria tranzitov novoobjavených exoplanét, pri ktorých sú dodatočné (tzv. 

followup) pozorovania vysoko potrebné. Pozorovania budú vykonávané na prístrojoch 

fakulty na Observatóriu Kolonica; 

 spracovanie pozorovaní a ich nanalýza spolu s dátami z vesmírnych misií (Kepler, TESS 

a iné) a hľadanie ďalších potenciálnych planét v sústavách pomocou metódy TTV; 

 analýza dynamiky sústav na prípadné obmedzenie parametrov hypotetických planét v 

skúmaných sústavách. 

Prijímajúci profesor:  
prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.,  E-mail: michal.jascur@upjs.sk 

Zodpovedný pracovník:  

doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. E-mail: stefan.parimucha@upjs.sk 

Odborné požiadavky/kritériá: ukončené doktorandské štúdium astrofyziky alebo príbuzných 

odborov, pokročilá znalosť programovania v jazyku Python, minimálne päť publikácií 

evidovaných vo Wos alebo Scopus, minimálne tri publikácie v časopisoch v Q1 alebo Q2. 

 

 

4. Názov témy: Aplikácia metód strojového určenia na inverzný problém určenia 

parametrov zákrytových dvojhviezd 

Anotácia:  

V problematike zákrytových dvojhviezd je inverzný problem process určenia základných 

parametrov dvojhviezdy z dostupných fotometrických a spektroskopických meraní. V 

posledných desaťročiach bolo vyvinutých mnoho metód zameraných na riešenie inverzného 

problému, avšak, prakticky všetky metódy vyžadujú nemalý zásah skúseného používateľa pri 

každom riešenom systéme, čo je časovo náročné a do značnej miery to obmedzuje počet 

objektov s určenými parametrami. Archívne data z družicových (KEPLER, TESS, GAIA) ako 

aj pozemských prehliadok (SuperWASP, ASASS…) obsahujú niekoľko desiatok tisíc objektov 

zákrytových dvojhviezd. Predpokladá sa, že plánované veľkoškálové prehliadky ako napr. 
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PLATO a Vera C. Rubin Observatory (LSST) objavia niekoľko miliónov týchto objektov. Ich 

analýza súčasnými metódami je prakticky nemožná. Súčasný vývoj v oblasti strojového určenia 

ale poskytuje možnosť výrazne redukovať nutný zásah používateľa, čo by malo viesť k 

masívnemu nárastu capacity riešiť veľké množstvo inverzných problémov pre zákrytové 

dvojhviezdy aj s prípadnými nehomogenitami ako sú škvrny či pulzácie. Preto hlavnou 

úlohouriešiteľa bude: 

 vývoj metódy pre odhad základných parametrov zákrytových dvojhviezd s využitím 

strojového učenia, ktoré by mohli byť použité ako štartovacie hodnoty pre viac 

konvenčné metódy riešenia inverzného problému; 

 vývoj automatizovanej procedúry pre riešenie inverzného problému s dôrazom na 

zákrytové dvojhviezdy s iba dostupnými fotometrickými pozorovaniami; 

 test vyvinutej procedúry na veľkých vzorkách objektov dostupných z pozemských alebo 

satelitných prístrojov. 

Prijímajúci profesor:  
prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc., E-mail: michal.jascur@upjs.sk 

Zodpovedný pracovník:  

doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. E-mail: stefan.parimucha@upjs.sk 

Odborné požiadavky/kritériá: ukončené doktorandské štúdium astrofyziky alebo príbuzných 

odborov, pokročilá znalosť programovania v jazyku Python, minimálne päť publikácií 

evidovaných vo Wos alebo Scopus, minimálne tri publikácie v časopisoch v Q1 alebo Q2. 

 

 

5. Názov témy: Vytvorenie funkčného 3D modelu Parkinsonovej choroby vo forme 

organoidov z diferencovaných SH SYSY buniek 

Anotácia: 

Modely Parkinsonovej choroby (PD) môžu predstavovať charakteristiky nájdené na úrovni 

správania, elektrickej aktivity, jednotlivých buniek a molekúl. Bunkové modely vyvíjajú 

patológiu rýchlejšie, sú menej nákladné a nevyžadujú etické schválenie ako zvieracie modely. 

Bunkové línie SH-SY5Y neuroblastómu a feochromocytómu PC12 sa najčastejšie používajú 

ako bunkový model PD. Štúdie využívajúce nediferencované aj diferencované bunky SH SY5Y 

ukázali odlišné reakcie na bunkové stresory. Napriek relevantnosti pre výskum PD len asi 6% 

publikovaných prác používa diferencované bunky. Jednoduchosť 2D bunkovej kultúry ale 

neodráža zložitosť a bunkovú diverzitu tkanív in vivo. Na prekonanie obmedzení 2D a 

zvieracích modelov s ohľadom na špeciálne rozlíšenie a etické problémy boli vyvinuté 3D 

modely podobné tkanivu, známe ako organoidy a sféroidy. Ukázalo sa, že bunková odpoveď 

na lieky a ionizujúce žiarenie je významne ovplyvnená 2D a 3D podmienkami. Hlavným 

cieľom projektu je vytvoriť metódu na vytvorenie reprodukovateľného 3D organoidu z SH 

SY5Y diferencovaných buniek s dopaminergným fenotypom. Ďalším cieľom je vytvoriť 

3D organoidný PD model pomocou rotenónu a charakterizovať zavedené organoidy SH 

SY5Y s ohľadom na životaschopnosť, úroveň oxidačného stresu a -synukleín v 3D prostredí. 
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Prijímajúci profesor:  
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., E-mail: pavol.miskovsky@upjs.sk 

Zodpovedný pracovník:  

doc. RNDr. Katarína Štroffeková, Ph.D., E-mail: katarina.stroffekova@upjs.sk 

 

Odborné požiadavky/kritériá: Ukončené vysokoškolské vzdelanie na 3. stupni (Ph.D.) 

v odbore biofyzika alebo príbuzného odboru. Skúsenosti s bunkovými kultúrami, fyziológiou 

buniek, a metódami konfokálnej mikroskopie, molekulárnej biológie a biochémie sú vítané. 

 

 

 

Ústav matematických vied PF UPJŠ 

6. Názov témy: Úplnosť v (topologických) pologrupách 

Anotácia: 

Topologické metódy poskytujú lepšie pochopenie algebraickej štruktúry pologrúp, ktorá má 

aplikácie v informatike, najmä v teórii automatov a formálnych jazykoch. Navyše, topologické 

pologrupy sú používané v dynamických systémoch. 

Cieľom výskumného projektu bude štúdium súhry medzi topologickými a algebraickými 

štruktúrami na pologrupách. Pôjde hlavne o štúdium vlastností súvisiacich s úplnosťou a 

kategorickou uzavretosťou pologrúp. Dôležitým aspektom tohto výskumu bude skúmanie 

korelácie medzi kategorickou uzavretosťou a topologizáciou pologrúp. Hlavnými nástrojmi v 

tomto výskume sú Zariského topológie, ako aj rôzne filtre na pologrupách. 

Uchádzač by mal mať hlboké znalosti v oblasti teórie pologrúp a všeobecnej topológie. 

Skúsenosti s technikami teórie množín sú výhodou.  

Prijímajúci profesor:  
prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD., tomas.madaras@upjs.sk 

Zodpovedný pracovník: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD., ondrej.hutnik@upjs.sk 

 

Odborné požiadavky/kritériá:  

PhD. v odbore matematika, zameranie na topologické pologrupy; publikácie a vystúpenia na 

medzinárodných konferenciách. 
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