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Vplyv ligandov viažucich sa s nekanonickými štruktúrnymi motívmi 
nukleových kyselín.  
školiteľ: doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.  
forma štúdia: denná  
Anotácia: Výskyt a lokalizácia nekanonických štruktúrnych motívov v nukleových 
kyselinách, ako sú napríklad DNA vlásenky, triplexy a G-kvadruplexy nie je 
náhodný. Práve tieto motívy a nie samotné mutácie v štruktúrnych génoch, sú 
považované za kľúčové kontrolné body mnohých biologických procesov a 
samotnú expresiu regulačných proteínov v bunkách. Výsledkom je napríklad 
nekontrolovaná proliferácia, tvorba neoplaziem, zvýšenie porúch v DNA reparácii 
a rekombinačných mechanizmoch, nekontrolovaná diferenciácia ale aj starnutie 
buniek. Hlavnou úlohou bude definovať podmienky ich tvorby, ich stabilizácia 
pomocou špecifických ligandov a možné dopady na viabilitu buniek.  
 
 
Vývoj cielených kontrastujúcich nanokonjugátov na báze DNA aptamérov 
pre diagnostické účely.  
školiteľ: doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.  
forma štúdia: denná  
Anotácia: Nanočastice sa v poslednom čase často využívajú pri biozobrazovaní 
a transporte liečiv napríklad pri diagnostike rakoviny a jej liečbe. Ich vlastnosti sú 
neustále vylepšované aj vďaka modifikácii ich povrchov DNA aptamérmi, 
umelovytvorenými ligandmi, ktoré špecificky rozpoznávajú cieľové molekulové 
štruktúry. DNA aptaméry konjugované s nanočasticami sú zodpovedné za ich 
hromadenie sa v blízkosti miesta ich následného biologického účinku. Cieľom 
výskumnej práce doktoranda bude vyvinutie cielených biokonjugátov nanočastíc 
s aptamérmi a vytvorenie univerzálneho postupu pre efektívnu produkciu 
receptorových bio-nano-konjugátov, ktoré budú vhodné pre využitie pri 
diagnostike širokej škály molekulových cieľov.  
 
 
Dizajn, syntéza a biologická aktivita vybraných heterocyklických zlúčenín  
školiteľ: doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc. 
konzultant: RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Heterocyklické zlúčeniny predstavujú jeden z najdôležitejších zdrojov 
zlúčenín s významnou biologickou aktivitou. Heterocyklické štruktúry poskytujú 
možnosť syntézy nových derivátov na báze jedného hlavného skeletu, ktoré 
možno neobmedzene kombinovať, čo vedie k vzniku nových zlúčenín s rôznymi 
fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami. Heterocyklické zlúčeniny sa 
používajú pri liečbe infekčných, parazitických alebo malígnych ochorení, ale 
rovnako aj pri liečbe neurodegeneratívnych ochorení. Majú schopnosť 
ovplyvňovať funkciu enzýmov, prenos nervových vzruchov alebo pôsobenie 
hormónov na receptory. Zavedenie heterocyklických skeletov do liečiv môže 
ovplyvniť ich fyzikálne vlastnosti ako je, absorpcia, metabolizmus a toxicita ale aj 
biologickú účinnosť celého liečiva. Cieľom dizertačnej práce bude cielenou 



syntézou pripraviť nové typy heterocyklických zlúčenín ako liečiv s perspektívou 
uplatnenia v medicíne, objasniť detaily o spôsobe ich viazania s vybranými 
biomakromolekulami a sledovať inhibičný účinok týchto látok na aktivitu 
vybraných enzýmov.  
 

 

Purifikácia a charakterizácia vybraných mutantov haloalkánových  
dehalogenáz 
školiteľ: doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. 
kozultant: RNDr. Rastislav Varhač, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Haloalkánové dehalogenázy sú mikrobiálne enzýmy-hydrolázy, ktoré 
sú schopné rozštiepiť väzbu medzi uhlíkom a halogénom v toxických 
halogenovaných zlúčeninách a premeniť ich na menej toxické látky – alkoholy. 
Keďže väčšina halogenovaných organických zlúčenín využívaných v praxi sú 
zároveň prominentnými polutantmi, schopnosť dehalogenáz čiastočne 
degradovať tieto látky má veľký význam najmä pre ochranu a udržanie životného 
prostredia. Cieľom tejto dizertačnej práce je podrobná analýza a charakterizácia 
biofyzikálnych vlastností jednotlivých mutantov haloalkánových dehalogenáz 
získaných riadenou evolúciou s dôrazom na štúdium enzýmovej kinetiky. 
 
 
Nanobioobjekty ako platforma pre interakciu s biologickými molekulami 
školiteľ: RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. 
konzultant: prof. Ing. Marián Antalík, DrSc. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Nanobioobjekty sú skupinou proteínov s vysokým potenciálom pre 
vývoj nových terapeutických stratégií v biomedicíne. Nanobioobjekty sú relatívne 
malé, monomérne antigén viažúce proteíny, ktoré sú odvodené z variabilnej 
domény ťažkého reťazca protilátok. Ich hlavnou výhodou oproti klasickým 
monoklonálnym protilátkam je ich vysoká stabilita, rozpustnosť a jednoduchá 
príprava využitím štandardných techník biochémie a molekulovej biológie. Táto 
dizertačná práca bude zameraná na produkciu a purifikáciu nanobioobjektov v 
baktériách E.coli, pochopenie vzťahu štruktúra-funkcia-stabilita a na vývoj 
experimentálnych postupov pre identifikáciu vhodných kandidátov, ktorí viažu 
vybrané cieľové molekuly. 
 
 
Identifikácia nových proteínov skríningom metagenomických knižníc 
získaných pomocou fágového displeja 
školiteľ: RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. 
konzutanti: prof. Ing. Marián Antalík, DrSc., Dr. Susana Garcia Sanchez 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Biologické organizmy prirodzene produkujú peptidy a proteíny so 
sľubnými biotechnologickými aplikáciami ako odpoveď na extrémne 
environmentálne podmienky, vrátane biotických alebo abiotických stresových 
podmienok. Cieľom tejto dizertačnej práce je preskúmať a využiť molekulárnu 
rozmanitosť spoločenstiev slovenských fytomikrobiómov pomocou technológie 



fágového displeja. Budú skonštruované metagenomické knižnice, ktoré umožnia 
expresiu veľmi veľkého počtu variantov proteínov a následne výber vhodných 
funkčných produktov. 


