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Heteroleptické koordinačné zlúčeniny prvkov triády železa ako magnetické 
materiály 
školiteľ: doc. RNDr. Juraj Kuchár, PhD.  
konzultant: RNDr. Miroslava Matiková Maľarová, PhD.  
forma štúdia: denná 
Anotácia: Koordinačné zlúčeniny na báze železa, kobaltu a niklu v bežných 
oxidačných stavoch sú predmetov intenzívneho záujmu vzhľadom na ich významné 
magnetické vlastnosti. Tieto magnetické vlastnosti sú závislé od viacerých faktorov ako 
sú oxidačný stav centrálneho atómu, tvar koordinačného polyédra, kvalita donorových 
atómov alebo rozmernosť kryštálovej štruktúry. V súlade s uvedeným téma dizertačnej 
práce je zameraná na štúdium prípravy, chemickej a spektroskopickej charakterizácie 
a kryštálovej štruktúry heteroleptických komplexov triády železa. Ladenie sily 
ligandového poľa sa bude dosahovať kombináciou halogenido ligandov (východiskové 
soli) s rôznymi ligandmi predovšetkým O a N- donorovými typmi chelátov alebo 
Schiffových zásad; posledné menované sa budú syntetizovať v rámci dizertačnej 
práce. U vybraných komplexných zlúčenín sa budú študovať ich magnetické vlastnosti. 
 
 
Cytotoxické komplexy s derivátmi kyseliny 8-hydroxy-2-chinolínkarboxylovej.  
školiteľ: doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.  
forma štúdia: denná 
Anotácia: Dizertačná práca je pokračovaním nášho dlhoročného výskumu 
zameraného na prípravu cytotoxických komplexov obsahujúcich deriváty 8-
hydroxychinolínu. Cieľom dizertačnej práce je pripraviť deriváty kyseliny 8-hydroxy-2-
chinolínkarboxylovej a následne pripraviť a charakterizovať (IČ, UV-VIS, NMR, 
elementárna analýza, termická analýza, RTG štruktúrna analýza) komplexy vybraných 
kovov s týmito derivátmi, ktoré majú predpoklad interkalovať sa do DNA a tak 
vykazovať antiproliferatívnu aktivitu pripravených komplexov. Táto bude vyhodnotená 
voči vybraným kmeňom nádorových línií. Na základe získaných poznatkov o zložení, 
štruktúrach a biologických vlastnostiach pripravených látok následne pripraviť a 
charakterizovať nové látky s cieľom modifikovať ich zloženie a tým aj ich 
antiproliferatívnu aktivitu. 
 
 
Vplyv koordinačnej sféry iónov kovov na ich antimikrobiálny, cytostatický a 
toxický účinok.  
školiteľ: doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.  
forma štúdia: denná  
Anotácia: Dizertačná práca je zameraná na sledovanie vplyvu koordinačných 
schopností N, O, S donorových ligandov na biologickú aktivitu a toxické účinky 
vybraných prevažne mäkkých iónov kovov. Cieľom práce je sledovať ich vplyv na 
funkciu iónu kovu v procese inhibície rastu a množenia patogénnych mikroorganizmov 
a ich selektivitu v spolutestovaní voči prospešným mikroorganizmom (potenciálne 
antimikrobiálne prípravky s pridaným cytostatickým efektom) ako aj v procese zníženia 
jeho toxického účinku na životné prostredie (potenciálne chelatačné činidlá) 
 
 



Nanopórovité častice oxidu kremičitého pre cielený transport liečiv.  
školiteľ: prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.  
forma štúdia: denná 
Anotácia: Dizertačná práca nadväzuje na niekoľkoročný výskum zameraný na vývoj 
nových inteligentných nosičov liečiv, uvoľňujúcich bioaktívnu látku cielene, vplyvom 
fyzikálneho alebo chemického stimulu [1-3]. Téma PhD práce vychádza z tohto 
základu a koncepcie a jej motívom je navrhnúť, pripraviť a otestovať anorganické 
pórovité nosiče na báze oxidu kremičitého (siliky), dopravujúce liečivo k rakovinovým 
bunkám aktívnym cielením. Pre tento účel budú nanočastice siliky modifikované 
ligandami (napr. derivátmi kyseliny listovej), ktoré vďaka špecifickým interakciám 
ligand-receptor na povrchu rakovinovej bunky umožňujú prednostné viazanie a 
internalizáciu takýchto systémov v rakovinových bunkách. 

 
 
 
Pórovité materiály pre environmentálne aplikácie  
školiteľ: prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.  
konzultant: RNDr. Miroslav Almáši, PhD.  
forma štúdia: denná  
Anotácia: Dizertačná práca nadväzuje na dlhoročný výskum v oblasti vývoja a 
aplikácie pórovitých materiálov. Cieľom dizertačnej práce je príprava pórovitých 
materiálov pre efektívny záchyt a uskladnenie ťažkých kovov a fotokatalytickú 
degradáciu molekúl liečiv z odpadových vôd. V prvom kroku bude navrhnutý dizajn a 
samotná syntéza pórovitého materiálu, ktorého povrch bude postsynteticky 
modifikovaný ligandmi s vysokou afinitou k vybraným iónom ťažkých kovov, respektíve 
liečiv s cieľom ich efektívneho uskladnenia. V prípade záchytu liečiv bude pórovitý 
materiál navyše modifikovaný fotoaktívnymi nanočasticami, ktorých funkciou bude 
fotokatalytická degradácia zachytených molekúl liečiv pôsobeným UV žiarenia. 


