
PROGRESÍVNE MATERIÁLY / ADVANCED MATERIALS 
 

Príprava a štúdium magneticky mäkkého kompozitu s feritom ako izolačnou zložkou 
Preparation and the study of the soft magnetic composites with ferrite as an insulation part 
školiteľ/ supervisor:  doc. RNDr. Ján Füzer, PhD. (jan.fuzer@upjs.sk) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Práca je orientovaná na prípravu a štúdium kompozitných materiálov pozostávajúcich z častíc 
na báze Fe s elektricky nevodivým spojivom - feritom. Potenciálnou výhodou použitia magneticky 
mäkkých feritov ako izolačnej vrstvy oproti iným typov izolantov je ich ferimagnetické správanie 
zlepšujúce magnetickú interakciu medzi feromagnetickými časticami prášku v pripravenom kompozite. 
Časťou práce je výskum elektrického odporu, spektra komplexnej permeability a magnetických strát 
pripravených kompozitných materiálov. Cieľom je optimalizácia prípravy kompozitného materiálu 
(zloženie, metóda prípravy hybridného práškového materiálu, parametre lisovania, parametre žíhania) 
vykazujúceho vlastnosti požadované od magneticky mäkkých materiálov pri premagnetovaní v 
stredofrekvenčnej oblasti. 
 
Annotation: The study is oriented on the preparation and the investigation of the Fe based composite 
materials with ferrite as a nonconductive binder. Potential advantage of soft magnetic ferrites when 
used as electroinsulating layer instead of other insulations is their ferrimagnetic behavior, improving 
the magnetic interaction between the ferromagnetic powder particles in the final composite. Part of 
the work is the investigation of the electrical resistivity, wideband complex permeability and energy 
losses in prepared soft magnetic composites. The aim is optimization of preparation process 
(composition, method of preparation of hybrid powder material, pressing parameters, annealing 
parameters) of soft magnetic materials with required magnetic properties at middle-frequencies. 
 
Štúdium magnetických a tepelných vlastností vysoko-entropických funkčných zliatin  
Study of magnetic and thermal properties of high-entropy functional alloys 
 
školiteľ/ supervisor:  prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. (rastislav.varga@upjs.sk) 
konzultant /consultant:  Ing. RNDr. Andrea Džubinská, PhD. 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Hlavná myšlienka dizertačnej práce spočíva v nájdení vyhovujúceho chemického zloženia, 
ktoré bude spĺňať kritériá pre vysoko-entropické funkčné zliatiny. Vhodne zvolená kompozícia 
jednotlivých chemických prvkov vedie k príprave práve takých materiálov, kde sa môžeme venovať 
vybraným fyzikálnym vlastnostiam. Zameriame sa na kombináciu prvkov spadajúcich do skupiny 
polovičných Heuslerových zliatin so stochiometrickým vzorcom XYZ, kde X a Y predstavujú prechodový 
prvok a Z prvok z p bloku. Pre materiály, ktorým sa chceme venovať sa javí príprava vzoriek vo forme 
pások a mikrodrôtov pomocou Taylor-Ulitovského metódy veľmi výhodná. Súčasťou práce je aj návrh 
možnej chladiacej technológie a jej implementácia do technickej praxe. 
 
Annotation: The main idea of the dissertation thesis is to find a suitable chemical composition that will 
meet the criteria for high-entropic functional alloys. Appropriately chosen composition of individual 
chemical elements leads to the preparation of such materials, focusing on selected physical properties. 
We will focus on combining elements belonging to the group of half Heusler alloys with the 
stoichiometric formula XYZ, where X and Y represent a transition element and Z an element from the p 
block. The preparation of samples in the form of strips and microwires using the Taylor-Ulitovsky 



method seems very advantageous for the materials we want to deal with. Part of the work is also the 
design of possible cooling technology and its implementation in technical practice. 
 
Povrchové deformácie magnetických doménových stien v tenkých drôtoch 
Surface deformation of magnetic magnetic domain walls in thin wires 
 
školiteľ/ supervisor:  RNDr. Kornel Richter, PhD. (kornel.richter@upjs.sk) 
konzultant/ consultant:  prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Valcová topografia feromagnetických vzoriek je jedným z faktorov, ktoré umožňujú veľké 
rýchlosti doménových stien. V našej práci sa zameriame na pozorovania povrchového tvaru 
doménových stien v tenkých valcoch pri malých rýchlostiach. Bude využívaná novovybudovaná 
metodika na báze Magneto-optického Kerrovho javu (MOKE), ktorá sa rozšíri o možnosť pozorovania 
viacerých doménových stien naraz. Študent bude participovať na návrhu a dizajne budiacich cievok a 
simulácie magnetických polí. Následne sa vykonajú pozorovania povrchového tvaru a deformácií 
doménovej steny v drôtoch s rôznymi hodnotami magnetických anizotropií. 
 
Annotation: Cylindrical topography of ferromagnetic samples is one of the crucial factors that 
contributes to a high domain wall velocity. In our work, we will focus on time-resolved observation of 
a surface domain wall shape in thin wires. We will employ a novel experimental setup based on 
Magneto-optical Kerr effect (MOKE), that will be extended by an option to observe multiple domain 
walls simultaneously. Student will participate on design of excitation coils and simulations of magnetic 
fields. Observations of a surface domain wall deformation will be carried out on samples differing by 
magnetic anisotropies. 
 
Modelovanie štruktúrnych a magnetických vlastností nanokompozitov 
Modeling of structural and magnetic properties of nanocomposites 
 
školiteľ/ supervisor:  doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. (adriana.zelenakova@upjs.sk) 
konzultant/ consultant:  RNDr. Pavol Hrubovčák, PhD.  

(po získaní VKS IIA budú školiteľ a konzultant vymenení) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Moderné metódy prípravy materiálov dnes umožňujú produkciu komplexných 
nanorozmerných systémov pozostávajúcich z viacerých samostatných štruktúr. Každá z týchto štruktúr 
plní svoju osobitú funkciu a ich správnou kombináciou a vzájomným spojením do jedného celku možno 
získať unikátne multifunkčné nanokompozity. Takéto nanomateriály sa vyznačujú špecifickými 
vlastnosťami, vďaka ktorým našli svoje široké uplatnenie v technickej oblasti, ale predovšetkým v 
biomedicínskych aplikáciách (teranostika). Objektom štúdia navrhovanej dizertačnej práce budú najmä 
systémy pozostávajúce zo superparamagnetických nanočastíc, amorfnej siliky (SiO2) a ďalších 
funkčných štruktúr. Cieľom práce bude štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností komplexných 
nanočasticových systémov prostredníctvom ich modelovania (Matlab, Octave). Modely budú 
navrhnuté tak, aby odpovedali experimentálnym dátam získaným prostredníctvom štruktúrnych a 
magnetometrických meraní. Na základe modelov bude možné jednak kvalitatívne popísať a vysvetliť 
javy pozorované v konkrétnom systéme, ako aj kvantifikovať ich vybrané parametre. Pri navrhovaní 
konkrétnych modelov bude zohľadnený princíp všeobecnosti, čím sa zabezpečí ich čo najširší aplikačný 
potenciál a ich využitie pre celé triedy podobných materiálov. 



Annotation: Advanced methods of material preparation allow for production of complex nanoscale 
systems consisting of several different structures. Each of the structures possesses its specific function 
and when combined and joined into single system one can obtain unique and smart nanocomposites. 
Owing to their specific properties, as prepared multifunctional nanomaterials are currently employed 
in technical, but foremost in the biomedical applications (theranostics). The proposed work will be 
devoted to the group of nanoscale systems consisting of superparamagnetic nanoparticles, amorphous 
silica (SiO2) and other specific ligands. The major objective of the proposed topic will be the study of 
the complex nanoparticle systems by means of modeling of their structural and magnetic properties 
(Matlab, Octave). The models will be designed and tailored in order to fit the best to the series of 
experimental data (structural measurements, magnetometry). With the aid of proposed models, the 
phenomena experimentally observed in the particular nanoscale system will be described, explained 
and the values of crucial parameters extracted. The models will be designed obeying the principles of 
generality and flexibility allowing their facile modification and application to the series of materials of 
the similar kind. 
 
Príprava a štúdium katalyzátorov a fotokatalyzátorov pre výrobu vodíka pre elektrolýzu vody  
Preparation and study of electro catalyst and photo electro catalyst for hydrogen production by 
water splitting 
 
školiteľ/ supervisor:  Mgr. Vladimír Komanický, PhD. (vladimir.komanicky@upjs.sk) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Prechod na obnoviteľné zdroje energie sa považuje za jednu z najväčších spoločenských 
výziev 21. storočia a bude mať veľký vplyv na klímu, životné prostredie a hospodárstvo. Hlavnou 
prekážkou pre širšie využitie zdrojov pre obnoviteľnej energie sú chýbajúce technológie na dlhodobé 
skladovanie energie vo veľkom meradle. V posledných dvoch desaťročiach sa venovalo veľa úsilia 
výrobe obnoviteľného vodíkového paliva zo slnečnej energie kvôli rastúcemu trhu s obnoviteľným 
vodíkom na komerčné využitie. Palivové články s protónovou výmennou membránou (PEM) sa 
využívajú vo vysokozdvižných vozíkoch alebo autách. Nedávne ekonomické analýzy naznačujú, že 
skladovanie vodíka už nie je najväčšou výzvou pre zavedenie tzv. vodíkovej ekonomiky. Palivový článok 
PEM je takmer ideálne zariadenie na výrobu elektriny, ktorého výstupom je len vodná para bez emisií 
CO2. Z rôznych prístupov k výrobe solárneho vodíka medzi najdôležitejšie technológie patria: i) použitie 
vodných elektrolyzérov s prebytkom obnoviteľnej energie a ii) fotoelektrochemická výroba vodíka. 
Zatiaľ čo prvý prístup je už komerčný, je stále potrebne zlacniť výrobu a prevádzku elektrolýzerov. Druhý 
prístup vyžaduje tiež objavenie nových fotoaktívnych katalytických materiálov. V tejto dezertačnej práci 
budú vyvinuté nové katalytické materiály pre tradičné elektrolyzéry a fotokatalyzátory pre 
fotoelektrochemické štiepenie vody s použitím rôznych techník vrátane techník fyzikálneho nanášania 
z pary. Aktivita a stabilita katalyzátorov bude testovaná pomocou štandardných elektrochemických 
nástrojov. 
 
Annotation: The transition to renewable energy sources is recognized as one of the greatest societal 
challenges of the 21st century, and it will have a major impact on climate, environment and economy. 
The major bottleneck for broader utilization of renewable energy is a missing largescale and long-term 
energy storage technologiesIn the last two decades, a lot of research effort was given to produce 
renewable hydrogen fuel from solar energy, because of the growing market for renewable hydrogen to 
be used in commercially-ready proton-exchange membrane (PEM) fuel cells In fork lifts or cars. We 
refer to recent economic analysis and remark that hydrogen storage is not anymore the largest 
challenge. The PEM fuel cell is almost an ideal electricity-producing device, whose output is only water 



vapor without CO2 emissions. From the variety of approaches for solar hydrogen production, most 
relevant technologies include: i) the use of water electrolysers with excess renewable energy and ii) the 
photoelectrochemical (PEC) hydrogen production. While the first approach is already commercial, 
challenges remain to make electrolysers cheaper and long-term stable. The development is focused on 
discovery of new catalytic materials. Second approach requires also discovery of new catalyst 
photoactive materials. In this thesis new catalytic materials for traditional electrolysers and 
photocatalyst for photoelectrochemical water splitting will be developed using various techniques 
including physical deposition techniques. Activity and stability of catalysts will be tested using standard 
electrochemical tools. 
 
Štúdium dynamických magnetických vlastností a relaxačných procesov v magnetických 
nanočasticiach 
The study of dynamic magnetic properties and relaxation process in magnetic nanoparticles 
 
školiteľ/ supervisor:  doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. (adriana.zelenakova@upjs.sk) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Mono-doménové magnetické nanočastice na báze železa a kobaltu sú predmetom veľkého 
záujmu vedcov v dôsledku ich zaujímavých fyzikálnych vlastností, ako sú makroskopické kvantové 
tunelovanie (MQT), kvantový efekt veľkosti častíc, vysoká hodnota magnetického momentu, vzájomné 
interakcie jadrami atómov v povrchovej a objemovej vrstve. Jedným zo spôsobov, ako sa možné 
preštudovať silu a pôvod vzájomných interakcií medzi časticami ako aj relaxačné procesy je metóda 
komplexnej magnetickej susceptibility.  
PhD. štúdium je zameraná na skúmanie dynamických magnetických vlastností a analýzu relaxačných 
procesov v magnetických nanočasticiach na báze Fe a Co. Cieľom je preskúmať možnosť  zmeny 
relaxačných procesov a magnetického správania prostredníctvom kontroly vzájomných interakcií medzi 
časticami, prostredníctvom zmien v hodnotách energetickej bariéry, veľkosti častíc a pod. 
 
Annotation: Mono-domain metal nanoparticles based on iron and cobalt are of great interest due to 
their intrinsic physical properties, such as macroscopic quantum tunnelling (MQT), quantum size 
effects, giant magnetic moment and surface spin frustration interplaying between the surface and core 
atoms. The spin structure of nanoparticles can be affected by inter-particle interactions. One of the 
powerful ways how to get a better insight into the nature of inter-particle interactions and estimate 
their strong is the analysis of ac magnetic susceptibility. The PhD. study is oriented on investigation of 
dynamic magnetic properties and analyses of relaxation processes. The aim is to study the possibility 
of change in relaxation processes by controlling the inter-particle interactions, energy barrier 
distribution, particles size, etc. 
  



Mechanické a tribologické vlastnosti progresívnych keramických kompozitov na báze oxidu 
hlinitého a žiaruvzdorných karbidov 
Mechanical and tribological properties of alumina based ceramic composites with refractory 
carbides 
 
školiteľ/ supervisor:  prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (duszaj@yahoo.com) 
konzultant/ consultant:  Ing. A. Kovalčíková, PhD. 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Téma dizertačnej práce je orientovaná na vývoj novej generácie vysoko výkonných spekaných 
kompozitov, ktoré sa vyznačujú požadovanými funkčnými vlastnosťami. Kompozity budú pozostávať zo 
základných dvoch druhov keramických zlúčenín: oxidov a karbidov v približne rovnakých objemových 
frakciách. Lacná matrica na báze oxidu hlinitého (Al2O3, Al2O3+ZrO2) bude upravená pridaním 50 obj. 
% žiaruvzdorných karbidov (ZrC, TiC, WC) vyznačujúcich sa výbornými mechanickými a tepelnými 
vlastnosťami. Očakáva sa, že starostlivo navrhnutá duplexná štruktúra dvoch vzájomne sa prelínajúcich 
fáz prinesie synergický efekt v podobe vynikajúcich rezných vlastností vyvinutého kompozitu. V 
porovnaní so spekanými karbidmi – materiálmi, ktoré sa v súčasnosti v priemysle najčastejšie používajú, 
budú kompozity obsahovať znížený podiel zlúčenín obsahujúcich kritické suroviny, ako je karbid 
volfrámu, v prospech ľahko dostupných materiálov, ako je oxid hlinitý. Navrhovaná práca predpokladá 
aj skúmanie využitia materiálov z recyklácie rezných doštičiek (WC-Co) ako suroviny pre proces výroby 
nových  kompozitov.  
 
Annotation: The dissertation work is focused on development of a new generation of high-performance 
sintered composites characterised by desirable functional properties and dedicated for high-speed 
machining cutting tools of hard-to-cut materials, especially the nickel-based family of superalloys. 
These composites will consist of a basic two kinds of ceramic compounds: the oxides and the carbides 
in approximately equal volume fractions. An inexpensive alumina-based matrix (Al2O3, Al2O3 + ZrO2) 
will be modified through adding of about 50 vol. % of refractory carbides (ZrC, TiC, WC) characterised 
by excellent mechanical and thermal properties. It is expected that the carefully designed duplex 
structure of two continuous, interpenetrating phases will bring the synergy effect in the form of 
excellent cutting properties of the developed composite.  When compared to the cemented carbides 
(other used names - hardmetals, cermets)  – the materials that are most commonly used in the industry 
at present, these composites will contain reduced fraction of compounds containing Critical Raw 
Materials such as tungsten carbide, for the benefit of readily available and non-critical materials such 
as alumina. The proposed work assumes also the investigations on using of materials from recycling of 
cutting inserts (WC-Co) as a feedstock for the composites production process. 
 
  



Vývoj vysoko - entropických keramických materiálov: modelovanie, príprava, charakterizácia a 
skúšanie 
Development of high – entropy ceramics: modelling, processing, characterization and testing 
 
školiteľ/ supervisor:  prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (duszaj@yahoo.com) 
konzultant/ consultant:  MSc. T. Csanádi, PhD. 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Téma dizertačnej práce je zameraná na vývoj a charakterizáciu nových vysoko-entropických 
keramických materiálov na báze ternárnych karbidov a nitridov s unikátnymi vlastnosťami pri izbových 
teplotách ako aj vysokoteplotnými vlastnosťami. Tieto keramické materiály sú určené pre prácu a 
použitie v extrémnych podmienkach ako špecifické komponenty pre vesmírne aplikácie, výhrevné 
elementy do pecí, žiaruvzdorné komponenty a pod., ktoré vyžadujú excelentnú tepelnú stabilitu, 
supervysokú tvrdosť a výborné tribologické vlastnosti. Vývoj týchto materiálov je možný iba 
aplikovaním moderných metód modelovania, technologických postupov (ako vysokoenergetické mletie 
vstupných práškov, či spekanie v prítomnosti elektrického prúdu) a pokročilých metód charakterizácie 
ich vlastností (mikro/nano mechanické testy, tribologické testy, SEM, EBSD, TEM/HREM, AFM 
mikroskopia, oxidačné testy, ablačné testy, testy odolnosti voči tepelným šokom). Hlavným zámerom 
je správne pochopenie fyzikálnych procesov jednak pre materiálové vedy ako aj pre budúce inžinierske 
aplikácie. Riešenie práce prinesie systematické štúdium vysoko-entropických keramík na báze 
ternárnych  karbidov a nitridov v takom rozsahu a natoľko komplexne, že sa dajú očakávať originálne 
výsledky v tejto oblasti materiálových vied. 
 
Annotation: The dissertation work is focused on the development and characterization of High – 
Entropy Structural Ceramics with improved room and high/ultra-high temperature properties suitable 
for extreme operating conditions in different 
areas of industry. Systems based on ternary carbides and nitrides mixed in equimolar concentrations 
to reach the maximum molar configurational entropy with structural order and chemical disorder will 
be developed applying advanced modelling methods - numerical simulation, machine learning, etc., 
processing routes as high – energy milling, spark plasma sintering or hot – pressing. The developed 
systems will be tested using advanced methods as micro/nano – mechanical tests, tribology, 
strength/toughness tests, thermal shock, oxidation, ablation tests, etc. and characterized by SEM, EBSD, 
TEM/HREM, AFM etc.  The proposed dissertation work will put forward a systematic study of high-
entropy ceramics based on ternary carbides and nitrides in in the wide range and so completely, that 
new original results in this field of material science can be expected. 
  



JADROVÁ A SUBJADROVÁ FYZIKA / NUCLEAR AND SUB NUCLEAR PHYSICS 
 
Sekundárne nabité častice a jadrové fragmenty v zrážkach vysokoenergetických atómových jadier 
Secondary charged particles and nuclear fragments in collisions of high energy atomic nuclei 
 
školiteľ/ supervisor:  doc. RNDr. Janka Vrláková, PhD. (janka.vrlakova@upjs.sk) 
konzultant/ consultant: RNDr. Martin Vaľa, PhD., prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc. 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Štúdium produkcie sekundárnych nabitých častíc a jadrových fragmentov, ich násobností, 
korelácií medzi nimi a uhlových charakteristík, zmeraných jednotnou emulznou metódou pre rôzne 
hmotnosti (A=1-208), energie (E=1-200 GeV) a zámerné vzdialenosti zrážajúcich sa jadier s využitím 
databáz experimentov CERN/EMU01 a Dubnenskej emulznej kolaborácie. Porovnávacia analýza s 
protón-jadrovými zrážkami. Analýza fluktuácií v emisii zrodených častíc v závislosti od hmotnosti, 
energie a zámernej vzdialenosti zrážajúcich sa jadier s použitím metód škálovacích faktoriálnych 
momentov, prípadne aj iných postupov. Realizácia modelových výpočtov v rámci dostupných 
teoretických kódov (FRITIOF, Dubnenský kaskádny model). Porovnanie experimentálnych dát s 
teoretickými predpoveďami. 
 
Annotation: Study of the secondary charged particles production and nuclear fragments, their yields, 
multiplicities, correlations and angular spectra obtained by the same standard  emulsion method using 
different primary nuclei (A=1-208), energies (E=1-200 GeV) and impact parameters of colliding nuclei – 
analysis of experimental data samples of EMU01/CERN and Dubna emulsion collaborations. The 
comparison with proton-nucleus interactions. Search for fluctuations of particles production using the 
scaled factorial moments method, and other methods. Model calculations using modified FRITIOF and 
Dubna cascade models, or other theoretical approaches. Comparison of the experimental results with 
theoretical predictions. 
 
 
Štúdium podštruktúr v uhlových rozdeleniach produkovaných častíc v zrážkach ťažkých iónov 
Study of angular substructures of particles produced in heavy ion collisions 
 
školiteľ/ supervisor:  doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD. (adela.kravcakova@upjs.sk) 
Konzultant/ consultant: RNDr. Martin Vaľa, PhD., prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc. 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Dôležitým cieľom štúdia zrážok jadier pri vysokých energiách je hľadanie javov spájajúcich sa 
s veľkými hustotami získanými v takýchto zrážkach. Predpokladá sa, že prechod z QGP (kvark - gluónová 
plazma) späť do normálnej hadrónovej fázy prispieva k fluktuáciám v počtoch produkovaných častíc v 
lokálnych oblastiach fázového priestoru. S využitím jednotnej emulznej metodiky budú analyzované 
zrážky jadier  16O, 22Ne, 28Si, 32S, 84Kr, 197Au a 208Pb s jadrami 108Ag(80Br) pri hybnostiach od 1 do 160  
GeV/c/nukleón. Analýza metódami priečnych hybností, hlavných vektorov, azimutálnych korelačných 
funkcií, Fourierovým rozvojom rozdelení azimutálnych uhlov a inými metódami. Porovnanie 
experimentálnych výsledkov s modelovými výpočtami. 
 
Annotation: An important aim of nucleus collisions investigation at high energies is to search for a 
phenomena connecting with large densities obtained in such collisions. As an example, the transition 
from the QGP (quark - gluon plasma) back to the normal hadronic phase is predicted to contribute to 



fluctuations in the number of produced particles in local regions of phase space. Using unique emulsion 
method collisions of  16O, 22Ne, 28Si, 32S, 84Kr, 197Au a 208Pb nuclei  with 108Ag(80Br) at momenta between 
1 AGeV/c and 160 AGeV/c will be analyzed. The methods of transverse momenta, principal vectors, 
azimuthal correlation functions and the Fourier expansion of the azimuthal angle distributions and 
other methods will be applied. Comparison of experimental results with model calculations. 
 
Predpoveď spektier kozmického žiarenia v okolí Zeme metódami strojového učenia   
Prediction of cosmic ray spectra around the Earth by machine learning methods 
 
školiteľ/ supervisor:  RNDr. Pavol Bobík, PhD. 
forma štúdia / study from: denná / full time  SAV / full time Slovak Academy of Sciences 
 
Anotácia: Štúdium bude zamerané na moduláciu kozmického žiarenia v heliosfére, na predikciu jeho 
energetických spektier v najbližších rokoch v okolí Zeme. Spektrá kozmického žiarenia budú počítané 
numerickými (metóda SDE a metóda konečných rozdielov) a analytickými metódami (metóda AI) pre 
vytvorenie databáz možných výsledkov. Nasledujúcou časťou bude štúdium modulácie kozmického 
žiarenia v heliosfére technikami strojového učenia. Vyvíjané budú modely strojového učenia opisujúce 
prepojenie medzi meranými a simulovanými spektrami kozmického žiarenia a meranými parametrami 
v medzihviezdnom priestore ako je tlak slnečného vetra pdyn, zložky medziplanetárneho magnetického 
poľa By, Bz, Kp index, Dst index, index F10.6 atď.. Použité búdú spektrá z experimentov AMS-02 a 
PAMELA spolu s „Force field“ aproximáciou založenou prevažne na údajoch z neutrónových monitorov.  
 
Annotation: The study will focus on the modulation of cosmic rays in the heliosphere on the prediction 
of its energy spectra in the coming years around the Earth. Cosmic rays spectra will be calculated by 
numerical (SDE method and finite difference method) and analytical methods (AI method) to create 
databases of possible results. The next part will be the study of cosmic ray modulation in the 
heliosphere by machine learning techniques. Machine learning models will be developed to describe 
the connection between measured and simulated cosmic rays spectra and measured parameters in 
interstellar space such as solar wind pressure pdyn, components of the interplanetary magnetic field 
By, Bz, Kp index, Dst index, index F10.6, etc.. Spectra from experiments AMS-02 and PAMELA will be 
used together with the "Force field" approximation based mainly on neutron monitor data. 
  



TEORETICKÁ FYZIKA / THEORETICAL PHYSICS 
 
Mikroskopické odôvodnenie stochastických hydrodynamických rovníc pre fermi-systémy 
Microscopic substantiation of stochastic hydrodynamic equations for Fermi – systems 
 
školiteľ/ supervisor:  prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. (michal.hnatic@upjs.sk) 
Konzultant/ consultant: RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD. 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: V modernej štatistickej mechanike sa intenzívne používa metóda Greenovch funkcií, avšak 
v rámci  mikroskopického prístupu sa touto metódou väčšinou skúmajú len statické termodynamické 
charakteristiky (kritické indexy, stavové rovnice a pod.). V prípade dynamických úloh štandardný 
prístup spočíva v odvodení fenomenologických stochastických  rovníc Langevinovho typu s náhodnou 
Gaussovou silou. Mikroskopické zdôvodnenie takéhoto typu rovníc je aktuálnou úlohou štatistickej 
fyziky. Existuje robustný Keldyshov-Schwingerov algoritmus, ktorý v rámci mikroskopického popisu   
umožňuje jednotný prístup  pri štúdiu statických  a dynamických vlastnosti systému. Dizertačná práca 
sa bude zaoberať štúdiom mnohočasticových kvantových systémov metódami kvantovej teórie poľa. 
Hlavná pozornosť bude venovaná skúmaniu mikroskopických analógií hydrodynamických   
stochastických rovníc pre mnohočasticové  fermi-systémy  pomocou metódy časových Greenových 
funkcií  pri konečnej teplote (Keldyshov-Schwingerov algoritmus). 
 
Annotation: In modern statistical mechanics, the Green's function method is actively used. However, 
within the framework of the microscopic approach, this method is used to study mainly thermodynamic 
characteristics (critical exponents, equations of state, etc.). For purely dynamic problems, the standard 
approach is to construct phenomenological stochastic equations of the Langevin type with a random 
Gaussian force. The microscopic substantiation of this type of equations is an actual problem of 
statistical physics. There is a powerful Keldysh-Schwinger technique, which makes it possible to 
uniformly take into account the statistical and dynamic characteristics of the system within the 
framework of a microscopic description. The dissertation will be devoted to the study of many-particle 
quantum systems using the methods of quantum field theory. Special attention will be given to analysis 
of microscopic analogs of hydrodynamic equations in many-particle Fermi systems using the technique 
of real-time Green's functions at finite temperature (the Keldysh-Schwinger technique). 
 
 
Teoretické štúdium skyrmionových stavov v geometricky frustrovaných antiferomagnetikách 
Theoretical study of skyrmion states in geometrically frustrated antiferromagnetics 
 
školiteľ/ supervisor:  prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD. (milan.zukovic@upjs.sk) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Antisymetrická spinová výmenná interakcia typu Dzyaloshinskii-Moriya (DMI) môže viesť k 
vzniku skrútených magnetických štruktúr. Tieto vzbudili veľký záujem najmä po experimentálnom 
pozorovaní netriviálnych magnetických konfigurácií, nazývaných magnetické skyrmionové mriežky, 
ktoré majú potenciálne technologické aplikácie. Vo feromagnetických (FM) systémoch vzniká 
skyrmionová fáza z konkurencie medzi FM interakciami a DMI a je stabilizovaná magnetickým poľom a 
tepelnými fluktuáciami. Podobná antiferomagnetická (AFM) skyrmionová fáza bola objavená vo 
frustrovanom klasickom Heisenbergovom AFM na trojuholníkovej mriežke v poli a to nielen s DMI, ale 
aj bez DMI v dôsledku interakcií medzi ďalšími susedmi. Ukázalo sa, že magnetická frustrácia môže 



zlepšiť stabilitu skyrmiónovej fázy a že použitie AFM v zariadeniach založených na skyrmionoch má 
určité výhody oproti implementácii FM. Cieľom navrhovaného výskumu je teoretické hľadanie 
a štúdium vhodných kandidátov medzi geometricky frustrovanými AFM, ktoré by vykazovali 
skyrmionové fázy s fyzikálne a technologicky zaujímavými vlastnosťami. 
 
Annotation: An antisymmetric Dzyaloshinskii-Moriya spin exchange interaction (DMI) can lead to the 
formation of twisted magnetic structures. These have attracted much interest mainly after the 
experimental observation of nontrivial magnetic configurations, called magnetic skyrmion lattices, 
which have potential technological applications. In ferromagnetic (FM) systems, the skyrmion phase 
arises from the competition between FM interactions and DMI and it is stabilized by a magnetic field 
and thermal fluctuations. A similar antiferromagnetic (AFM) skyrmion phase has been discovered in the 
frustrated classical AFM triangular-lattice Heisenberg model in the field not only with DMI but also 
without DMI due to further neighbor exchange interactions. It has been shown that magnetic 
frustration can improve stability of the skyrmion phase and that the usage of AFMs in skyrmion-based 
devices has certain advantages over the implementation of FM magnets. The goal of the proposed 
research is theoretical search for suitable candidates among geometrically frustrated AFMs that would 
display skyrmion phases with physically and technologically interesting properties.  
 
Zovšeobecnené XY modely a ich využitie v predikcií priestorových dát 
Generalized XY models and their application in spatial data prediction 
 
školiteľ/ supervisor:  prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD. (milan.zukovic@upjs.sk) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Ukazuje sa, že XY model, zovšeobecnený pridaním členov vyšších rádov do Hamiltoniánu, 
môže vykazovať bohaté kritické správanie s množstvom zaujímavých fáz. Komplexnosť 
a nepredvídateľnosť pozorovaných fáz narastá prítomnosťou ďalších efektov, akými sú geometrická 
frustrácia a súťaženie rôznych typov interakcií. Cieľom prvej časti výskumu je študovať vplyv frustrácie 
v dôsledku súťaženia členov vyšších radov na kritické správanie zovšeobecneného XY modelu. Druhá 
časť výskumu bude venovaná využitiu vhodne definovaných zovšeobecnených XY modelov na predikciu 
chýbajúcich hodnôt v masívnych priestorových dátach, napr. z diaľkového snímania Zeme. Tradičné 
predikčné metódy nie sú vhodné pre takéto dáta najmä kvôli vysokej výpočtovej zložitosti ako aj iným 
obmedzeniam. Navrhovaný výskum si kladie za cieľ vyvinúť stratégie pre vývoj efektívnych predikčných 
metód, ktoré by boli flexibilné a vhodné pre automatické spracovanie s využitím masívne paralelných 
algoritmov implementovaných na grafických procesoroch (GPU). 
 
Annotation: It turns out that the XY model, generalized by adding higher-order terms to Hamiltonian, 
can exhibit rich critical behavior with a number of interesting phases. The complexity and 
unpredictability of the observed phases is increased by the presence of other effects, such as geometric 
frustration and competition of different types of interactions. The aim of the first part of the research 
is to study the influence of frustration due to the competition of the higher-order terms on the critical 
behavior of the generalized XY model. The second part of the research will be devoted to the use of 
appropriately defined generalized XY models for the prediction of missing values in massive spatial data, 
e.g. from remote sensing of the Earth. Traditional prediction methods are not suitable for such data, 
mainly due to high computational complexity as well as other limitations. The proposed research aims 
to develop strategies for the development of efficient prediction methods that would be flexible and 
suitable for automatic processing using massively parallel algorithms implemented on graphics 
processors (GPUs). 



Štatistické vlastnosti premenných hviezd a zákrytových dvojhviezd z veľkoškálových prehliadok 
oblohy 
Statistical properties variable stars and eclipsing binaries from large surveys observations 
 
školiteľ/ supervisor: doc. Mgr.Štefan Parimucha, PhD. (stefan.parimucha@upjs.sk) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Analýzou svetelných kriviek rôznych typov premenných hviezd, ako aj zákrytových dvojhviezd 
sme schopný získať základne parametre hviezd, ako je ich efektívna teplota, polomery, svietivosti a v 
kombinácii s ďalšími druhmi pozorovaní, ako sú spektroskopické prípadne astrometrické aj hmotnosti 
a vzdialenosti hviezd. Archívne dáta z družicových (KEPLER, TESS, GAIA) ako aj pozemských prehliadok 
(SuperWASP, ASAS, ASAS-SN, NGTS) obsahujú niekoľko miliónov rôznych premenných hviezd. 
Predpokladá sa, že plánované veľkoškálové prehliadky ako napr. PLATO a Vera C. Rubin Observatory 
(LSST) objavia ďalších niekoľko desiatok miliónov nových premenných hviezd a zákrytových dvojhviezd. 
To nám poskytuje obrovský priestor na detailnejšiu štatistickú analýzu týchto objektov. Tá je ale 
prakticky nemožná súčasnými metódami. Jednou z možných ciest ich výskumu je aplikácia metód 
strojového učenia (machine-learning) na veľké súbory dát a následne hľadanie rôznych spoločných 
znakov a zákonitostí, ktoré nie su na prvý pohľad viditeľné. 
Anotation: By analyzing the light curves of different types of variable stars as well as eclipsing binaries, 
we are able to obtain their basic parameters such as their effective temperatures, radii, luminosities, 
and, in combination with other types of observations such as spectroscopic or astrometric ones, also 
their masses and distances. Archived data from satellite (KEPLER, TESS, GAIA) and ground-based surveys 
(SuperWASP, ASAS, ASAS-SN, NGTS) contain several million different variable stars. It is expected that 
planned large-scale surveys such as PLATO and Vera C. Rubin Observatory (LSST) will discover several 
tens of millions more new variable stars and eclipsing binaries. This gives us huge scope for a more 
detailed statistical analysis of these objects. But this is virtually impossible with current methods. One 
possible way to study them is to apply machine-learning methods to large data sets and then look for 
various common features and patterns that are not visible at first glance. 
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BIOFYZIKA / BIOPHYSICS 
 
Študium vzťahu štruktúra-stabilita-bunkový záchyt polymérnych transportných systémov pre 
protinádorové liečivá 
Understanding the structure-stability-cellular internalization relationship of polymeric nanoparticles 
for targeted drug transport 
 
školiteľ/ supervisor:  prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. (pavol.miskovsky@upjs.sk) 
Konzultant /consultant:  Shubhashis Datta, PhD 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Nanočastice tvorené spontánnou štruktúrnou organizáciou amfifilných kopolymérov si 
v poslednom období získali zvýšenú pozornosť ako inteligentný nosič pre lepšiu solubilizáciu a efektívny 
transport protirakovinových látok do buniek. Mnohé z týchto nanočastíc prešli klinickými skúškami a 
niektoré sa už i klinicky používajú. Na dosiahnutie vysokej terapeutickej účinnosti po intravenóznej 
aplikácii polymérnej formulácie nano-liečiva je jeho stabilita počas cirkulácie v krvných 
kompartmentoch nevyhnutným predpokladom na dodanie liečiva. Cieľom tejto práce je študovať a 
porozumieť chovaniu polymérnych nanočastíc za podmienok, ktorým budú čeliť in vivo, ako sú 
extrémne zriedenia a interakcie s krvnými proteínmi (napr. sérovým albumínom, globulínom) a 
bunkami. Doktorand bude skúmať, ako malé štrukturálne zmeny kopolyméru ovplyvnia vzťah medzi 
stabilitou a aktivitou nanočastíc, čo môže hrať rozhodujúcu úlohu pri navrhovaní účinných polymérnych 
nanočastíc pre biomedicínske aplikácie. 
 
Annotation: Nanoparticles formed by the self-assembly of amphiphilic copolymers have gained 
increased attention as a smart carrier for the improved solubilization and efficient delivery of anticancer 
agents. Many of those nanoparticles have entered clinical trials and some are in clinic use. To perform 
high therapeutic efficacy after an intravenous injection of polymeric nano-drug formulation, its stability 
during circulation in blood compartments is prerequisite for drug delivery. The aim of this thesis is to 
study and understand the behavior of polymeric nanoparticles under conditions in vivo such as extreme 
dilutions and interactions with blood proteins (e.g. serum albumin, globulin) and cells. The PhD student 
will investigate how minor structural changes of copolymer will affect the stability-activity relationship 
of nanoparticles which may play crucial role in designing effective polymeric nanoparticles for 
biomedical applications. 
 
Vývoj nanosenzorov na báze plazmónmi zosilnenej optickej spektroskopie pre citlivú a selektívnu 
detekciu rôznych mutácii coronavirusu SARS-Cov-2 
Development of nanosensors based on plasmonic-enhanced optical spectroscopy for sensitive and 
selective detection of SARS-Cov-2 mutants 
 
školiteľ/ supervisor:  prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. (pavol.miskovsky@upjs.sk) 
konzultant/ consultant:  prof. Santiago Sanchez-Cortes, PhD 
forma štúdia / study from: denná / full time  co-tutorring (UPJŠ, Universita Autonoma de Madrid)  
 
Anotácia: Interakcia svetla s nanoštruktúrami povrchu kovov, ako je striebro alebo zlato, spôsobuje 
značné zosilnenie elektrického poľa na povrchu kovu. Toto je základom takzvanej plazmónovej 
zosilnenej optickej spektroskopie - PEOS (Ramanovej, fluorescenčnej a IR), ktorá vedie k obrovskému 
zosilneniu spektroskopického signálu z molekúl umiestnených na kovovom povrchu. Techniky PEOS sú 
založené na nanotechnológii a za posledných 20 rokov bol zaznamenaný značný pokrok v aplikáciách 
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PEOS vďaka vývoju nových nanoštruktúrnych kovových substrátov schopných vyvolať vysoké zosilnenie 
elektrického poľa. Cieľom tejto doktorandskej práce je vývoj a  výroba nových nanoštruktúr na báze 
plazmonických kovov. Tieto nové nanosenzory budú pripravené podľa špecifických architektúr a 
morfológií, aby sa našli povrchy s inovatívnymi vlastnosťami, ktoré sa použijú pri detekcii množstva 
znečisťujúcich látok (životné prostredie), biomolekúl (medicína), farbív (kultúrne dedičstvo) a molekúl 
využívaných v priemysle (chemický, farmaceutický).  
Poznámka: Predmet dizertačnej práce je založený na vývoji prelomovej technológie PickMolTM 
spoločnosťou SAFTRA photonics. V období doktorandského štúdia bude mať študent jedinečnú 
príležitosť spolupracovať s poprednými svetovými spoločnosťami v oblasti životného prostredia, chémie 
a potravinárstva.  
 
Annotation: The interaction of light with nanostructures of surface of metals, such as silver or gold, 
produces a large intensification of electric field on the metal surface. This is the basis of the so-called 
Plasmonic-Enhanced Optical Spectroscopy - PEOS (Raman, Fluorescence and IR) that leads to a huge 
enhancement of spectroscopic signal from molecules placed on the metal surface. PEOS techniques are 
based on nanotechnology and in the last 20 years a boom in the applications of PEOS have been noted 
due to the development of new and magic nanostructured metal substrates able to induce a high 
intensification of the electric field. In this PhD work, the fabrication of new and feasible nanostructures 
based on plasmonic metals is intended. These new nanosensors will be prepared under specific 
architectures and morphologies in order to find surfaces with innovative properties to be applied in the 
detection of a large list of pollutants (environment), biomolecules (medicine). colorants of interest 
(cultural heritage) and molecules of interest in industry (chemical, pharmaceutical). 
Remark: The subject of the thesis is based on the development of breakthrough PickMolTM technology 
by SAFTRA photonics. In the period of the doctoral study the student will have an unique occasion to 
work with leading global companies in environment, chemistry and food industry. 
 
 
Vývoj nanočasticového transportného systému pre doručenie liečiv a biozobrazovanie 
Development of a nano-transport system for drug delivery and bioimaging 
 
školiteľ/ supervisor:  RNDr. Veronika Huntošová, PhD. (veronika.huntosova@upjs.sk) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Cielená terapia predstavuje jeden z najperspektívnejších prístupov ako vysledovať nádorové 
bunky a neinvazívne ich zneškodniť. V tejto oblasti bolo vyvinutých niekoľko prístupov ako zvýšiť 
efektivitu cielenia. Úlohou doktoranda bude navrhnúť prístup ako efektívne zacieliť poškodené tkanivo 
prostredníctvom biokompatibilného nanočasticového systému. Transportný systém bude navrhnutý 
s cieľom nielen doručiť liečivo, ale zároveň plniť aktívnu funkciu v biozobrazovaní. Pri plnení úloh 
v rámci dizertačného projektu bude študent využívať metódy fluorescenčnej spektroskopie, 
mikroskopie, biozobrazovania. Pre štúdium efektivity daného systému bude používať metódy 
prietokovej cytometrie, immunoznačenia, western blotu a PCR. Ako model bude využívať 2D a 3D 
kultúry buniek a predklinický model vtáčej chorioalantoickej membrány. V rámci projektu bude študent 
aktívne spolupracovať s inými laboratóriami na Slovensku a v zahraničí. 
 
Annotation: Targeted therapy is one of the most promising approaches for tracing cancer cells and 
neutralizing them non-invasively. Several approaches have been developed in this area to increase 
targeting effectiveness. The doctoral student's task will be to propose an approach on how to effectively 
target diseased tissue through a biocompatible nanoparticle system. The delivery system will be 



designed not only to deliver drugs, but also to play an active role in bioimaging. When performing tasks 
within the dissertation project, the student will use the methods of fluorescence spectroscopy, 
microscopy, bioimaging. The methods of flow cytometry, immunolabeling, western blot and PCR will 
be used to study the effectiveness of the system. The study will be performed in 2D and 3D cell cultures 
and a preclinical model of the avian chorioallantoic membrane. Within the project, the student will 
actively cooperate with other laboratories in Slovakia and abroad. 
 
Sledovanie signálnych dráh v procese fotobiomodulácie a fotodynamickej terapie 
Investigation of the signalling pathways active in a photobiomodulation and photodynamic therapy 
 
školiteľ/ supervisor:  RNDr. Veronika Huntošová, PhD. (veronika.huntosova@upjs.sk) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Aplikácia svetla v procese regenerácie, fotodiagnostiky a liečby nádorových ochorení plní 
dôležitú úlohu. Často sa jedná o neinvazívnu formu terapie, ktorá je veľmi dobre znášaná pacientmi. 
V závislosti od použitej vlnovej dĺžky zdroja žiarenia, svetelnej dávky a koncentrácie liečiva je možné 
dosiahnuť regeneráciu bunky, ale aj jej smrť. Úlohou doktoranda bude identifikovať mechanizmus 
pôsobenia fotobiomodulácie a fotodynamickej terapie so zreteľom na endomembránový systém, 
metabolizmus bunky a signálne molekuly vedúce k regenerácii bunky alebo jej smrti. Pri plnení úloh 
v rámci dizertačného projektu bude študent využívať metódy fluorescenčnej spektroskopie, 
mikroskopie, biozobrazovania, prietokovej cytometrie, immunoznačenia, western blotu a PCR. Ako 
model bude využívať 2D a 3D kultúry buniek a predklinický model vtáčej chorioalantoickej membrány. 
V rámci projektu bude študent aktívne spolupracovať s inými laboratóriami na Slovensku a v zahraničí. 
 
Annotation: The application of light plays an important role in the process of regeneration, 
photodiagnostics and treatment of cancer. It is often a non-invasive form of therapy that is well 
tolerated by patients. Depending on the wavelength of the radiation source used, the light dose and 
the concentration of the drug, it is possible to achieve cell regeneration as well as cell death. The role 
of the doctoral student will be to identify the mechanism of action of photobiomodulation and 
photodynamic therapy with respect to the endomembrane system, cell metabolism and signalling 
molecules leading to cell regeneration or death. The student will use the methods of fluorescence 
spectroscopy, microscopy, bioimaging, flow cytometry, immunolabeling, western blot and PCR to 
perform the tasks within the dissertation project. The cell cultures in 2D and 3D, and a preclinical model 
of the avian chorioallantoic membrane will be used in the study. Within the project, the student will 
actively cooperate with other laboratories in Slovakia and abroad. 
 
Vývoj účinných geneticky kódovaných fotosenzibilizátorov na báze flavoproteínov 
Development of efficient genetically encoded photosensitizers based on flavoproteins 
 
školiteľ/ supervisor:  doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. (erik.sedlak@upjs.sk) 
konzultant/ consultant:  doc. Mgr. Gregor Bánó PhD. 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Tradičné liečivá na báze malých molekúl a fotosenzibilizátory (PS) používané vo 
fotodynamickej terapii nemajú vyhranenú selektivitu voči poškodenému tkanivu a je známe, že sa 
distribuujú aj do zdravého tkaniva. Alternatívou k relatívne nešpecifickej distribúcii nanočastíc je 
použitie proteínov obsahujúcich fluorescenčné PS, ktoré predstavujú geneticky kódované generátory 
singletového kyslíka, ktoré môžu byť v zásade nasmerované na poškodené biologické tkanivá. V tomto 



projekte navrhujeme zásadne odlišný prístup k tvorbe účinných geneticky kódovaných generátorov 
singletového kyslíka založených na flavoproteínoch. Tento prístup sa opiera o identifikáciu vhodných 
pozícií aminokyselín v blízkosti izoalloxazínového kruhu flavínového kofaktora, ktoré je možné nahradiť 
mutáciou bez destabilizácie proteínovej štruktúry, a ktorá pri oxidácii vyvolanej ožiarením spúšťa 
disociáciu flavínového kofaktora. Našu hypotézu budeme testovať na vybraných flavoproteínoch, ako 
sú flavodoxín a NADH oxidáza. 
 
Annotation: Traditional small molecule drugs and photosensitizers (PS) used in photodynamic therapy 
lack selectivity towards diseased tissues and are known to distribute also throughout healthy tissues. 
The alternative to relatively nonspecific targeting of nanoparticles is utilization of the proteins 
containing fluorescent PS that represent genetically encoded singlet oxygen generators, which can be, 
in principle, targeted to diseased biological tissues. In this project, we propose fundamentally different 
approach to design efficient genetically encoded singlet oxygen generators based on flavoproteins This 
approach relies on identification of suitable positions of amino acids nearby to isoalloxazine ring of 
flavin cofactor that can be replaced by mutation without destabilization of the protein structure and 
which upon oxidation induced by irradiation triggers the dissociation of the flavin cofactor. We will test 
our hypothesis on selected flavoproteins such as flavodoxin, and NADH oxidase. 
 
Aplikovaný výskum využitia dermatologických laserov na odstránenie bakteriálnych biofilmov 
pomocou kombinácie opto-chemických prístupov 
Aplication researh on utilization of lasers for remove of bacterial biofilms using combination of 
opto-chemical approaches 
 
školiteľ/ supervisor:  doc. RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. (gabriel.zoldak@upjs.sk) 
konzultant/ consultant:  MUDr. Zuzana Hrabovská, PhD., JUHAPHARM, s.r.o. člen Cassovia Medi 

Valley z.p.o. 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Súčasný nárast gastrointestinálnych infekcií je v značnej miere spôsobený bakteriálnymi 
patogénmi tvoriacimi biofilm. Odolnosť bakteriálnych biofilmov voči tradičným postupom ako aj rastúca 
rezistencia voči bežným antibiotikám predstavuje závažný spoločenský problém. Cieľom dizertačnej 
práce bude vyvinúť účinné opto-chemické prístupy, ktoré by lokálne dokázali odstrániť bateriálne 
biofilmy, ako aj pochopiť detailný molekulárny mechanizmus navrhovaných opto-chemických 
prístupov. Okrem využitia štandardne známych nízkomolekulových fotosenzibilizátorov sa ďalej 
zameriame na prípravu a etablovanie rôznych druhov fotoaktívných proteínov ako napríklad skupina 
tzv. syntetických infračervených fluorescenčných proteínov odvodených od bakteriálnych fytochrómov.       
 
Annotation: The very recent increase in gastrointestinal infections is primarily due to biofilm-forming 
bacterial pathogens. The resistance of bacterial biofilms to traditional methods as well as the growing 
resistance to common antibiotics is a serious societal problem. The dissertation will aim to develop 
effective opto-chemical approaches that could locally remove battery biofilms, as well as to understand 
the detailed molecular mechanism of the proposed opto-chemical strategies. In addition to the use of 
standard known low molecular weight photosensitizers, we will also focus on the preparation and 
establishment of various types of photoactive proteins, such as the group of so-called synthetic infrared 
fluorescent proteins derived from bacterial phytochromes. 
 
 
 



Molekulový mechanizmus vplyvu laserového žiarenia na štruktúru a zloženie proteínov 
Molecular mechanism of the influence of laser radiation on the structure and composition of 
proteins 
 
školiteľ/ supervisor:  doc. RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. (gabriel.zoldak@upjs.sk) 
konzultant:  MUDr. Zuzana Hrabovská, PhD., JUHAPHARM, s.r.o. člen Cassovia Medi 

Valley z.p.o. 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Sledovaním individuálnych molekúl proteínov bolo pozorované, že infračervené laserové 
žiarenie má výrazný vplyv na stabilitu a dynamiku proteínov a častokrát vedie k inaktivácii proteínov a 
enzýmov. Molekulový mechanizmus vplyvu laserového žiarenia zahŕňa nepriame tzv. sprostredkované 
pôsobenie na konformáciu a štruktúru proteínov. Dizertačná práca sa zameria na pochopenie vplyvu 
laserového žiarenia na funkciu a stabilitu ľudských proteínov albumínu, typ I kolagénu a enzýmovú 
aktivitu proteáz, napr. matricovej metaloproteázy Mmp1. Pochopenie molekulového mechanizmu 
umožní navrhnúť nové vedecky podložené postupy na dosiahnutie vyššieho „anti-aging“ účinku.           
 
Annotation: By studying individual protein molecules, it has been observed that infrared laser radiation 
has a significant effect on the stability and dynamics of proteins and often leads to the inactivation of 
proteins and enzymes. The molecular mechanism of action of laser radiation includes indirect so-called 
mediated action on the conformation and structure of proteins. The dissertation will focus on 
understanding of the effect of laser radiation on the function and stability of human albumin and type 
I collagen proteins and the enzymatic activity of the matrix metalloprotease Mmp1. Understanding the 
molecular mechanism will make possible to design new research-based procedures to achieve a higher 
anti-aging effect. 
 
 
Detekcia singletového kyslíka v biologických systémoch 
Singlet oxygen measurements in biological systems  
 
školiteľ/ supervisor:  doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD. (gregor.bano@upjs.sk) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Fotodynamická terapia nádorových ochorení je založená na cytotoxickom účinku 
singletového kyslíka. Singletový kyslík sa vytvára prenosom energie z fotoaktivovaných molekúl liečiva 
(tzv. fotosenzibilizátora) na molekulový kyslík. Rádius cytotoxickej aktivity singletového kyslíka je určený 
rýchlosťou difúzie a dobou jeho života. Doterajší výskum v tejto oblasti nepriniesol jednoznačnú 
odpoveď ohľadom doby života singletového kyslíka v bunkách. Hlavným cieľom PhD práce je vyvinúť 
experimentálne zariadenie na určenie doby života singletového kyslíka v bunkách a získať odpoveď na 
uvedenú kľúčovú záležitosť mechanizmu fotodynamickej terapie. 
 
Annotation: Photodynamic therapy of cancer is based on the cytotoxic effect of singlet oxygen. Singlet 
oxygen is generated by energy transfer between photo-activated drug molecules (photosensitizers) and 
molecular oxygen. The range of singlet oxygen cytotoxic activity is determined by its diffusion rate and 
lifetime. Previous research in this area has not clarified the value of singlet oxygen lifetime in cells. The 
main objective of the PhD work is to develop an experimental apparatus for measuring the lifetime of 
singlet oxygen in cells and to obtain an answer to this key issue of photodynamic therapy. 
 



Príprava a realizácia experimentu na zobrazovanie individuálnych biologických častíc - racionálny 
dizajn vzoriek (vrátane start-to-end simulácie experiment) 
Preparation and characterization of experiment for biological single particle imaging – rational 
design of samples (including start-to-end simulation of experiment 
 
školiteľ/ supervisor:  doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc., (jozef.ulicny@upjs.sk) 
konzultant/consultant:  prof. Alexander Korsunsky (Oxford University) 
konzultant/consultant:  Dr. Patrik Vagovič (Center for Free-electron Laser Science, Hamburg) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Zobrazovanie individuálnych neopakovateľných (neperiodických)  biologických častíc s 
vysokým rozlíšením v 3D má viacero úskalí a nie každá zobrazovacia modalita vie zobraziť každý objekt. 
Pre zobrazovanie v tvrdej rentgenovskej oblasti je limitom fotónový rozpočet, resp. kvalita zobrazovacej 
sústavy. Použitím extrémne intenzívneho pulzného zdroja ako je EuXFEL je dnes možné predbehnúť 
radiačné poškodenie vzorky a zároveň dramaticky zvýšiť fotónový rozpočet, aj keď tradične len za cenu 
získania 2D projekcie, namiesto úplnej priestorovej informácie. V našich pilotných experimentoch na 
EuXFEL, ale aj na synchrotrónových zdrojoch 3. generácie sa nám podarilo dokázať realizovateľnosť 
multiprojekčného zobrazovania schopného predbehnúť radiačné poškodenie a odstrániť čiastočne 
limity projekčnej aproximácie. Úlohou PhD práce je v úzkej spolupráci s experimentálnym tímom využiť 
dosiahnutý metodologický pokrok na špecifický dizajn aparatúry na zobrazovanie biologických častíc a 
uskutočniť pilotné merania dokumentujúce uskutočniteľnosť. Okrem biologických častíc sa ráta aj s 
využitím mikroskopických kalibračných častíc navrhnutých teoreticky a vytlačených 3D tlačiarňami v 
partnerských inštitúciách. Téma predpokladá využitie techník strojového učenia na rozoznávanie 
užitočných obrazcov správania a akceleráciu interpretácie projekcií vo vysokopriepustných 
experimentoch. Téma  sa zaoberá počítačovým návrhom a simuláciou experimentu pre biologické 
častice - napríklad konštrukty DNA s vysokou mierou známych apriórnych informácií, uľahčujúcich 3D 
rekonštrukciu výsledkov experimentu. Úlohou je navrhnúť vhodnú triedu artificiálnych konštruktov a 
značkovacích nanočastíc so známou afinitou k jednotlivým motívom štruktúr na základe start-to-end 
simulácie XFEL multiprojekčného experimentu ako prípravu na laboratórnu syntézu vzoriek. Táto téma 
je vhodná pre záujemcov o aplikáciu bioinformatických a štatistických metód. 
 
Annotation: Imaging of single unique (i.e. non-repeatable and aperiodic) biological particles with high 
resolution in 3D faces several challenges and not every imaging modality is suitable for all objects. In 
hard X-ray imaging, the limited photon budget and the quality of imaging system form major 
bottleneck. By using extremely intense pulsed coherent sources – such as EuXFEL, it is possible to 
outrun the radiational damage of the sample as well as to dramatically increase the available photon 
budget. The tradeoff – so far – is the limitation to 2D single shot information, instead of getting full 
spatial information in single time slice. In our pilot experiments on EuXFEL (but also on 3rd generation 
synchrotron sources) we already demonstrated the feasibility of multiprojection imaging capable to lift 
up some limitations of projection imaging as well as to outrun radiational damage. The main topic of 
this PhD. work is – in close collaboration with experimental team - to make advantage of our 
methodological lead and to design specific experiments for imaging of biological particles of interest. 
This involves also design and execution of pilot experiments demonstrating feasibility of the approach. 
Besides the biological particles, we will make good use of microscopic size 3D-printed calibration 
objects co-designed by us and printed at partner institutions. The theme also aims to explore the 
potential of machine learning to recognize the useful patterns of behavior and acceleration of data 
interpretation in high-throughput imaging experiments (up to MHz rates). Theme deals with 
computational design and simulation of experiment specifically for biological particles – e.g. DNA 
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mesoscopic constructs (think origami) with high level of known a priori information – facilitating 3D 
reconstruction of imaging experiment. The task is to tailor the suitable class of artificial construct 
embedding fiducial particles with known affinity toward structural motifs on base of start-to-end 
simulation simulation of XFEL multiprojection experiment. The ultimate stage consists of synthesis and 
characterization of such particles. The theme is suitable for candidates interested in application of 
bioinformatics and statistical methods. 
 
 
Príprava a realizácia experimentu na zobrazovanie individuálnych biologických častíc -  dizajn 
multiprojekčného experimentu a rekonštrukcia 3D informácie 
Preparation and realisation of experiment for single biological particle imaging - design of 
customised multiprojection experiment and  its 3D reconstruction 
 
školiteľ/ supervisor:  doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc., kontakt: jozef.ulicny@upjs.sk 
konzultant/consultant:  prof. Alexander Korsunsky (Oxford University) 
konzultant/consultant:  Dr. Patrik Vagovič (Center for Free-electron Laser Science, Hamburg) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Zobrazovanie individuálnych neopakovateľných (neperiodických)  biologických častíc s vysokým 
rozlíšením v 3D má viacero úskalí a nie každá zobrazovacia modalita vie zobraziť každý objekt. Pre zobrazovanie 
v tvrdej rentgenovskej oblasti je limitom fotónový rozpočet, resp. kvalita zobrazovacej sústavy. Použitím 
extrémne intenzívneho pulzného zdroja ako je EuXFEL je dnes možné predbehnúť radiačné poškodenie vzorky a 
zároveň dramaticky zvýšiť fotónový rozpočet, aj keď tradične len za cenu získania 2D projekcie, namiesto úplnej 
priestorovej informácie. V našich pilotných experimentoch na EuXFEL ale aj na synchrotrónových zdrojoch 3. 
generácie sa nám podarilo dokázať realizovateľnosť multiprojekčného zobrazovania schopného predbehnúť 
radiačné poškodenie a odstrániť čiastočne limity projekčnej aproximácie. Úlohou PhD práce je v úzkej spolupráci 
s experimentálnym tímom, využiť dosiahnutý metodologický náskok na špecifický dizajn aparatúry na 
zobrazovanie biologických častíc a uskutočniť pilotné merania dokumentujúce uskutočniteľnosť. Okrem 
biologických častíc sa ráta aj s využitím mikroskopických kalibračných častíc navrhnutých teoreticky a vytlačených 
3D tlačiarňami v partnerských inštitúciách. Téma predpokladá využitie techník strojového učenia na rozoznávanie 
užitočných obrazcov správania a akceleráciu interpretácie projekcií vo vysokopriepustných experimentoch. Téma 
je zameraná na aktuálnu konštrukciu a prípadnú modifikáciu experimentu, kde očakávame kontinuálne 
zlepšovanie parametrov aparatúry (prebiehajúci rozvojový projekt EuXFEL, kde sme partnerskou organizáciou), 
ale aj prechod od priamych zobrazovacích techník k bezšošovkovým zobrazovaniam, kde 3D rekonštrukcia 
vyžaduje návrh/modifikáciu existujúcich rekonštrukčných algoritmov na riešenie inverzného problému. Téma je 
vhodná pre fyzikálnejšie orientovaných záujemcov aj kvôli intenzívnej komunikácii a participácii na stavbe a 
realizáciii experimentov. 
 
Annotation: Imaging of single unique (i.e. non-repeatable and aperiodic) biological particles with high resolution 
in 3D faces several challenges and not every imaging modality is suitable for all objects. In hard X-ray imaging, 
the limited photon budget and the quality of imaging system form major bottleneck. By using extremely intense 
pulsed coherent sources – such as EuXFEL, it is possible to outrun the radiational damage of the sample as well 
as to dramatically increase the available photon budget. The tradeoff – so far – is the limitation to 2D single shot 
information, instead of getting full spatial information in single time slice. In our pilot experiments on EuXFEL 
(but also on 3rd generation synchrotron sources) we already demonstrated the feasibility of multiprojection 
imaging capable to lift up some limitations of projection imaging as well as to outrun radiational damage. The 
main topic of PhD. thesis is – in close collaboration with experimental team - to make advantage of our 
methodological lead and to design specific experiments for imaging of biological particles of interest. This 
involves also design and execution of pilot experiments demonstrating feasibility of the approach. Besides the 
biological particles, we will make good use of microscopic size 3D-printed calibration objects co-designed by us 
and printed at partner institutions. The theme also aims to explore the potential of machine learning to recognize 
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the useful patterns of behavior and acceleration of data interpretation in high-throughput imaging experiments 
(up to MHz rates). Theme is more oriented toward actual construction and eventual adaptation of actual 
experiment, where we expect the development of the apparatus [based on running in-house Eu-XFEL grant 
where we participate] from direct imaging techniques toward lensless coherent imaging where 3D 
reconstruction requires redesign/adaptation of existing algorithms, such as  for inverse problem solutions. Topic 
is suitable for candidates with good background in physics – more intense communication with experienced 
beam scientists and on-site participation on apparatus building and experimentation under their mentoring is 
envisaged. 

 
 
Štúdium účinkov fotobiomodulácie v NiR oblasti na 2D a 3D bunkové modely Parkinsonovej choroby 
The study of NiR photobiomodulation effects in 2D and 3D cellular models of Parkinsons disease 
 
školiteľ/ supervisor:  doc. RNDr. Katarína Štroffeková, PhD. (katarína.stroffekova@upjs.sk) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Etiológia väčšiny neurodegeneračných ochorení nie je jednoznačná, no ukázalo sa, že 
interakcie medzi genetickými a environmentálnymi faktormi, životným štýlom a stravovacími faktormi 
zohrávajú úlohu pri Parkinsonovej (PD) alebo Alzheimerovej (AD) chorobe a ALS (amyotrofická laterálna 
skleróza. Dlhodobé vystavenie nízkym dávkam kovov, pesticídom, rozpúšťadlám a petrochemickým 
látkam bolo indikované ako rizikové faktory životného prostredia pri PD, AD a ALS. PD bola pozitívne 
spojená s dvoma skupinami pesticídov, vrátane rotenónu (ROT) a paraquatu (PAR, ktoré zhoršujú 
mitochondriálnu funkciu a zvyšujú oxidačný stres, čo ďalej podporuje úlohu týchto mechanizmov v 
patofyziológii PD. ROT a PQ sa vo veľkej miere používajú v in vitro a in vivo PD modeloch. Nízkoúrovňová 
infračervená terapia (NiR fotobiomodulácia, PBM) má potenciál plniť neuroprotektívne a 
neuroregeneratívne úlohy. Za posledných 30 rokov sa študovali účinky PBM pri hojení rán, oprave 
svalov a angiogenéze. PBM má schopnosť stimulovať procesy opravy buniek a proliferáciu. V poslednom 
desaťročí pribúdajú dôkazy o priaznivých účinkoch PBM pri liečbe Parkinsonovej a Alzheimerovej 
choroby a pri liečbe traumatických poranení mozgu vrátane mŕtvice. Táto téma je zameraná na 
skúmanie účinkov PBM v 2D a 3D bunkovom modeli PD (bunky SH SY5Y stimulované rotenónom). Štúdia 
sa zameria na účinky NiR na oxidačný stres, signalizáciu Ca2+ a zmeny a-synukleínu v 2D a 3D bunkových 
štruktúrach. Výskum bude využívať interdisciplinárny prístup využívajúci fluorescenčnú mikroskopiu, 
biochémiu, spektroskopiu a molekulárnu biológiu. 
 
Annotation: The etiology of the most neurodegenerations is not clear, however, interactions between 
genetic and environmental factors, lifestyles and dietary factors were shown to play a role in 
Parkinson (PD) or Alzheimer (AD) disease and ALS (amyotrophic lateral sclerosis). Long-term/low dose 
exposure to metals, pesticides, solvents, and petrochemicals were indicated as environment risk 
factors in PD, AD and ALS.  PD was positively associated with two groups of pesticides, including 
rotenone (ROT) and paraquat (PAR), defined by mechanisms that impair mitochondrial function and 
those that increase oxida¬tive stress further supporting a role for these mechanisms in PD 
pathophysiology. The ROT and PQ are used extensively in in vitro and in vivo PD models. Low-level 
near infrared therapy (NiR photobiomodulation, PBM) has a potential to fulfill neuroprotective and 
neuroregenerative tasks. For last 30 years, PBM effects were studied in wound healing, muscle repair, 
and angiogenesis. PBM has the ability to stimulate cell repair processes and proliferation. In last 
decade, mounting evidence appears to the beneficial effects of PBM in treatment of Parkinson and 
Alzheimer diseases, and in treatment of traumatic brain injuries including stroke. The present project 
aims to investigate PBM effects in 2D and 3D cellular PD model (rotenone challenged SH SY5Y cells). 
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This study will focus on NiR effects on oxidative stress, Ca2+ signaling and a-synuclein changes in 2D 
and 3D cellular structures. The research will use an interdisciplinary approach using fluorescent 
microscopy, biochemistry, spectroscopy and molecular biology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Externá vzdelávacia inštitúcia  EVI  / External educational institution  
Oddelenie biofyziky, Ústav experimentálnej fyziky Košice, SAV 

 
Biomedicínske „lab-on-chip“ aplikácie s využitím polymerizovaných mikroštruktúr a ich 
automatizácia pomocou analýzy obrazu a strojového učenia 
Biomedical lab-on-chip applications based on polymerized microstructures and their automation 
based on image analysis and machine learning principles 
 
školiteľ/ supervisor:  doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc. (tomori@saske.sk) 
konzultant / consultant: doc. RNDr. Gregor Bánó, PhD., PF UPJŠ 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Trend miniaturizácie smeruje k transformácii biomedicínskych experimentálnych techník do 
podoby „lab-on-chip“ (LOC) aplikácií. Tieto často využívajú princíp optickej pinzety, kde laserové lúče 
ovládajú mechanické mikroštruktúry pripravené dvojfotónovou polymerizáciou a integrované do 
mikrofluidného LOC prostredia. Hlavným cieľom PhD práce je automatizácia LOC aplikácii, pri ktorých 
inteligentný algoritmus s autonómnym správaním ovláda trajektórie manipulujúcich laserových lúčov a 
to na základe analýzy obrazu okolitého prostredia. Z hľadiska experimentálnych cieľov bude pozornosť 
zameraná na dve oblasti LOC aplikácií a to mikroreológiu (meranie viskozity okolitého kvapalného 
prostredia na základe deformácie  elastických mikro-pružiniek) a na mikromanipuláciu s časticami 
(zachytenie, transport a uvoľnenie jednotlivých častíc pomocou svetlom riadených elastických 
mikrorobotov).  
 
Annotation: The trend of miniaturization aims to transform biomedical experimental techniques into 
“lab-on-chip” (LOC) applications. They often exploit the optical tweezers principle, where the laser 
beams drive the mechanical microstructures fabricated by two-photon polymerization and integrated 
into a microfluidic LOC environment. The main goal of PhD work is to automate LOC applications, where 
an intelligent autonomous algorithm controls the trajectories of manipulating laser beams according to 
the image analysis of the surrounding environment. In terms of experimental objectives, attention will 
be focused on two areas of LOC applications, namely microreology (measurement of the viscosity of 
the surrounding fluid environment based on deformation of elastic micro-springs) and the 
micromanipulation with particles (grabbing, transporting and releasing of the individual particles using 
the light-driven elastic micro-robots). 
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Modulácia amyloidnej agregácie proteínov – objasnenie molekulárnych mechanizmov tvorby 
amyloidov a ich inhibície  
Modulation of protein amyloid aggregation – insight into molecular mechanisms of amyloid 
formation and inhibition  
 
školiteľ/ supervisor:  doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc. (gazova@saske.sk) 
konzultant / consultant: RNDr. Andrea Antošová, PhD. 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Amyloidné štruktúry poly/peptidov sú spájané s ochoreniami ako Parkinsonova choroba, 
systémové amyloidózy, diabetes mellitus a ďalšie. V poslednom období sa zistilo, že sú nevyhnutnou 
súčasťou aj mnohých životne dôležitých pochodov v organizmoch - od baktérií až po ľudí. Cieľom práce 
je prispieť k lepšiemu poznaniu mechanizmov tvorby a inhibície amyloidnej agregácie proteínov 
prostredníctvom jej modulácie pomocou rôznych látok (anorganické a organické molekuly, 
biomolekuly, nanočastice). Na základe toho je možné lepšie pochopiť patologický a fyziologický účinok 
amyloidných štruktúr na molekulárnej úrovni. Využívať sa budú rôzne fyzikálno-chemické metódy, 
hlavne spektroskopické, kalorimetrické, chromatografické techniky a atómová silová mikroskopia. 
 
Annotation: Amyloid structures of poly/peptides have been associated with diseases such as 
Parkinson's disease, systematic amyloidoses, diabetes mellitus and others. Recently, it has been found 
that amyloids are important for many essential processes in organisms - from bacteria to humans. The 
aim of this work is to contribute to a better understanding of the mechanisms of the formation and 
inhibition of protein amyloid aggregation through their modulation by various substances (inorganic 
and organic molecules, biomolecules, nanoparticles). Based on this, it is possible to better understand 
the pathological and physiological effects of amyloid structures at the molecular level. Various physico-
chemical methods will be used, mainly spectroscopic, calorimetric, chromatographic techniques and 
atomic force microscopy.  
 
 
Nesprávne zbaľovanie proteínov v amyloidných ochoreniach a ich prevencia/terapia  
Misfolding proteins in amyloid diseases and ther prevention/therapy  
 
školiteľ/ supervisor:  doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc. (gazova@saske.sk) 
konzultant / consultant: RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD. 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: S predlžujúcou sa dĺžkou nášho života sa zvyšuje aj pravdepodobnosť výskytu ochorení ako 
Alzheimerova a choroba alebo cukrovka. Jednou z príčin vzniku týchto amyloidných ochorení je 
narušenie mašinérie syntézy funkčných molekúl proteínov a nedostatočná degradácia nefunkčných, 
nesprávne zbalených proteínových molekúl. V dôsledku toho dochádza ku akumulácii nesprávne 
zbalených proteínov vo forme amyloidných agregátov s vysokým obsahom β-skladaných listov v 
rôznych tkanivách ľudského organizmu. V súčasnosti chýba detailné poznanie príčin tvorby amyloidov 
a neexistuje liečba pre žiadne zo známych amyloidných ochorení. S využitím moderných biofyzikálnych 
metód sa zameriame na štúdium mechanizmov tvorby amyloidných agregátov globulárnych 
a prirodzene rozbalených proteínov, ktoré súvisia s amyloidnými ochoreniami, konkrétne s 
Alzheimerovou chorobou, diabetom a systémovou lyzozýmovou amyloidózou. Zároveň sa budeme 
venovať systematickému hľadaniu interakčných partnerov, ktoré by mali  potenciál zabrániť vzniku 
týchto ochorení, resp. ich liečiť.    



 
Annotation: As our life expectancy increases, so does the likelihood of diseases such as Alzheimer's 
disease or diabetes. One of the causes of these amyloid diseases is an impaired synthesis of functional 
protein molecules and insufficient degradation of non-functional, misfolded protein molecules. As a 
result, misfolded proteins accumulate in the form of amyloid aggregates with a high content of β-sheets 
in various human body tissues. There is currently a lack of detailed knowledge of the causes of amyloid 
formation and no treatment for any known amyloid diseases. We will use modern biophysical methods 
to study the mechanisms of amyloid aggregates formation of globular and intrinsically disordered 
proteins associated with diseases such as AD, diabetes or systemic lysozyme amyloidosis. At the same 
time, we will focus on the systematic search for interaction partners to prevent these diseases, 
respectively treat them.  
 
 
Štrukturálne, funkčné a dynamické vlastnosti proteínových amyloidných štruktúr 
Structural, functional, and dynamic features of protein amyloid structures 
 
školiteľ/ supervisor:  RNDr. Ing. Katarína Šipošová, PhD. (siposova@saske.sk) 
konzultant / consultant: RNDr. Veronika Huntošová, PhD. 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Proteíny sú dôležité biologické makromolekuly, ktoré sú základom správneho fungovania 
buniek a organizmov. Porušenie homeostázy proteínov je bežnou črtou starnutia a ochorení, ktoré sú 
sprevádzané prítomnosťou abnormálnych agregátov proteínov v rôznych tkanivách. Existuje niekoľko 
hypotéz o tom, ako dochádza k tvorbe amyloidných štruktúr a porozumenie týmto procesom 
a pochopenie toho ako je možné ich ovplyvniť je nepochybne veľmi dôležité. Doktorandská práca bude 
zameraná na potvrdenie, resp. vyvrátenie jednej zo všeobecne uznávaných hypotéz – že amyloidná 
agregácia proteínov je vyvolaná pôsobením oxidačného stresu. V rámci doktorandskej dizertačnej práce 
bude realizované štúdium štrukturálnych a funkčných dôsledkov interakcie proteínových/proteínových 
amyloidných štruktúr s rôznymi typmi látok, vrátane multifunkčných kompozitov. Druhým cieľom bude 
príprava multifunkčných kompozitov, ktoré sa budú dať využiť: i) ako perspektívne (biokompatibilné) 
nosiče na cielenú aplikáciu liečiva s riadeným uvoľňovaním a ii) v budúcich experimentoch na priame 
sledovanie anti-amyloidnej aktivity.  
 
Annotation: Proteins are important biological macromolecules that are fundamental to the proper 
functioning of cells and organisms. Loss of protein homeostasis is a common feature of aging and 
disease that is characterized by the appearance of nonnative protein aggregates in various tissues. 
There are several hypotheses on how amyloid fibrils form and understanding how amyloid fibrillization 
can be modulated is undoubtedly very important. The doctoral research will focus on proving or 
disproving one of the generally accepted hypotheses - oxidative stress-induced aggregation of protein 
amyloid. During the doctoral dissertation, a study of the structural and functional consequences of the 
interaction of protein/protein amyloid structures with various types of substances, including 
multifunctional composites, will be conducted. The second goal will be the preparation of 
multifunctional composites, which can be used: i) as the promising (biocompatible) carriers for targeted 
drug delivery with controllable release, and ii) in future experiments for direct monitoring of anti-
amyloid activity. 
 
 
  



Stabilita a agregácia proteínov v prostredí biokompatibilných organických solventov  
Protein stability and aggregation in biocompatible organic solvents  
 
školiteľ/ supervisor:  RNDr. Diana Fedunová, PhD. (fedunova@saske.sk) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Identifikácia účinných solventov schopných modulovať stabilitu a agregáciu proteínov má 
veľký význam pre rozmanité aplikácie v biotechnológiách alebo v medicíne. Výroba a dlhodobé 
skladovanie proteínov vyžaduje nastaviť vhodné podmienky prostredia uchovávajúce natívnu štruktúru 
proteínov a zabraňujúce ich agregácii. Podobne, tvorba špeciálneho typu usporiadaných agregátov – 
amyloidných fibríl, je podmienená vonkajšími podmienkami. Amyloidné agregáty predstavujú nové 
potenciálne biomateriály vďaka ich unikátnym vlastnostiam (pevnosť, stabilita, elasticita, odolnosť voči 
degradácii). Nájdenie podmienok schopných indukovať tvorbu definovaných amyloidných agregátov je 
preto v centre záujmu. Cieľom práce je študovať vplyv špeciálnych solventov - iónových kvapalín 
a hlboko eutektických zmesí - na stabilitu, kinetiku amyloidnej agregácie a morfológiu amyloidných fibríl 
rôznych proteínov (lyzozým, inzulín). Zámerom je zistiť vzťah medzi zložením a fyzikálno-chemickými 
vlastnosťami solventov a ich schopnosťou stabilizovať/destabilizovať štruktúru proteínov 
a inhibovať/urýchľovať tvorbu amyloidnch agregátov s cieľom nájsť solventy schopné stabilizovať 
študované proteíny ako aj indukovať tvorbu amyloidných agregátov s definovanou morfológiou. 
Využívať sa budú spektroskopické (UV-VIS, CD, FTIR) a kalorimetrické (DSC, ITC) metódy ako aj atómová 
silová mikroskopia (AFM) a metódy počítačovej analýzy obrázkov. 
 
Annotation: The identification of effective solvents capable of modulating protein stability and 
aggregation is of great importance for various applications in biotechnology or medicine. The 
production and long-term storage of proteins require setting appropriate environmental conditions 
that preserve the native structure of the proteins and prevent their aggregation. Similarly, the 
formation of a special type of ordered aggregates - amyloid fibrils, is conditioned by external conditions. 
Amyloid aggregates represent new potential biomaterials due to their unique properties (strength, 
stability, elasticity, resistance to degradation). Therefore, finding conditions capable of inducing the 
formation of defined amyloid aggregates is of interest. This work aims to study the effect of special 
solvents - ionic liquids and deep eutectic mixtures - on the stability, kinetics of amyloid aggregation, 
and morphology of amyloid fibrils of various proteins (lysozyme, insulin). The objective is to determine 
the relationship between the composition and physicochemical properties of solvents and their ability 
to stabilize/destabilize protein structure and inhibit/accelerate amyloid aggregation to find solvents 
capable of stabilizing studied proteins or inducing amyloid aggregate formation with defined 
morphology. Spectroscopic (UV-VIS, CD, FTIR) and calorimetric (DSC, ITC) methods, as well as atomic 
force microscopy (AFM) and computer image analysis methods, will be used. 
 

  



TEÓRIA VYUČOVANIA FYZIKY / Physics Education 
 
Model výučby úvodného kurzu fyziky na univerzite 
Model of teaching University introductory physics course 
 
školiteľ/ supervisor: doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. (zuzana.jeskova@upjs.sk) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Prednášková forma výučby je štandardne dominantne zastúpená vo vysokoškolskej príprave 
študentov. Avšak s postupnou implementáciou reformy vzdelávania sa pripravenosť študentov 
na náročný prechod na vysokoškolský spôsob vzdelávania výrazne znižuje. Táto situácia volá po 
zmenách vo vzdelávaní, predovšetkým v úvodných kurzoch štúdia fyziky na univerzite, ktoré sú pre 
úspešné pokračovanie štúdia kľúčové. Tieto zmeny smerujú k väčšiemu zastúpeniu interaktívnych 
metód výučby, ktoré by mali čiastočne nahradiť transmisívne metódy vzdelávania. Dizertačná práca je 
zameraná na analýzu pripravenosti študentov na štúdium fyziky na univerzite, prípravu aktivít, 
vhodných k zaradeniu do úvodných kurzov fyziky založených na interaktívnych metódach výučby, ich 
implementáciu do vzdelávania a analýzu efektivity ich zaradenia.  
 
Annotation: At University level there are mostly traditional teaching methods based on lectures used. 
However, after the implementation of curriculum reform there is a significant decrease in the level of 
students’ knowledge and skills that enter University. The current situation calls for changes in 
education, concerning the first physics courses that students take part, in particular. These changes 
should lead to higher students´ engagement in their own learning implementing interactive methods 
even during the lectures shifting the traditional way of teaching to more active learning environment. 
The thesis is aimed at analysis of students’ level of understanding and skills before they start their 
University study, development of activities based on interactive approach, their implementation and 
analysis of their efficiency.  
 
 
Adaptácia úloh Turnaja mladých fyzikov do výučby na gymnáziu 
Adaptation of Young Physicists Tournament problems for upper secondary school level 
 
školiteľ/ supervisor:  doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (marian.kires@upjs.sk) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Každoročne sú v Turnaji mladých fyzikov (TMF) riešené zaujímavé a z pohľadu školskej fyziky 
netradičné fyzikálne problémy. Pri ich riešení si žiaci rozširujú vedomosti a rozvíjajú spôsobilosti 
vedeckej práce. Spracovaniu úloh sa venujú iba na niekoľkých školách v rámci voľnočasových aktivít. 
Vyriešené úlohy ako aj systém ich prezentovania, oponovania a recenzovania žiakmi ponúkajú obrovský 
potenciál pre školské fyzikálne vzdelávania. Hlavným cieľom dizertačnej práce je implementovať 
vybrané úlohy TMF do výučby na strednej škole formou laboratórnych meraní. Úlohou doktoranda(ky) 
bude pre jednotlivé tematické celky učiva fyziky na gymnáziu vybrať úlohy riešené v predchádzajúcich 
ročníkoch TMF. Pri výbere úloh cielene sledovať rozvoj spôsobilostí vedeckej práce žiaka. Vybrané úlohy 
adaptovať do podoby riadeného bádania a pripraviť k nim pracovné listy a metodiky pre učiteľov. 
Didaktickým experimentom na vybraných školách overiť vhodnosť ich zaradenia do výučby a po 
pilotnom overení finalizovať didaktické materiály k jednotlivým laboratórnym meraniam.  
 



Annotation: Each year there are interesting and unconventional problems solved within the Young 
Physicists Tournament (YPT). Students solving these problems develop their knowledge and inquiry 
abilities. There is a limited number of schools involved into the competition within afternoon activities. 
The problems as solved by students who present and discuss their research project changing the roles 
of presenter, opponent and reviewer. This system offers great opportunities to implement some 
elements also in regular physics education. The main goal of the thesis is to implement selected YPT 
into upper secondary school level in the form of laboratory exercises. The PhD student is expected to 
select problems for specific topics that are suitable for development of inquiry skills, adapt them into 
the guided inquiry level and design educational materials both for students and teachers. Consequently, 
the pedagogical research will be designed to test the developed activities and materials at schools.   
 

 
Interaktívne metódy a technológie vo vyučovaní fyziky mikrosveta 
Interactive methods and technologies in teaching physics of the microworld 
 
školiteľ/ supervisor:  doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD. (jozef.hanc@upjs.sk) 
forma štúdia / study from: denná / full time 
 
Anotácia: Práca je orientovaná na didaktický výskum v oblasti nového kurikula (obsahu a prístupov) do 
výučby fyziky s využitím najnovších interaktívnych vyučovacích metód a digitálnych technológií. Nové 
kurikulum by malo viac odzrkadľovať súčasné vedecké poznanie a technický pokrok ako tradičné. 
Súčasne by malo podať potrebné základy pre budúcich prírodovedcov a inžinierov, ktorých čaká 
riešenie takých problémov, akými sú dizajn nových vodivých materiálov, rýchle dátové úložiská s 
vysokou hustotou a prístupovou rýchlosťou, nové komunikačné technológie, nanoveda a 
nanotechnológie, alternatívne zdroje energií, kvantové počítače, počítačový dizajn liečiv, či 
modelovanie extrémne komplexných systémov zahrňujúcich klimatické a geofyzikálne javy. Ťažiskom 
práce doktoranda bude štúdium, výber a príprava vzdelávacích aktivít s podporou experimentov 
v oblasti fyziky mikrosveta. Z pohľadu výskumu bude hlavným cieľom výskum možností implementácie 
nového obsahu v oblasti fyziky mikrosveta do učebných osnov s následnou analýzou vplyvu a 
efektívnosti zvolených metód a technológií. 
 
Annotation: The thesis is focused on physic education research in the new curriculum (content and 
approaches) in teaching physics using the latest interactive teaching methods and digital technology. 
The new curriculum should more reflect the current scientific knowledge and technological progress as 
traditional. At the same time, it should provide the necessary foundation for future natural scientists 
and engineers, who will be working on such problems as the design of new conductive materials, data 
storage of high density and access speed, new communications technologies, nanoscience and 
nanotechnology, alternative energy sources, quantum computers, computer drug design, and 
modelling of complex systems involving extreme climatic and geophysical phenomena. 
The work of a Ph.D. student will be concentrated on a study, selection, and preparation of educational 
activities in physics of the microworld, supported by experiments. The main goal will be the research 
dealing with the implementation of the new content in the micro-world physics in the school 
curriculum with subsequent analysis of the impact and effectiveness of selected methods and 
technologies. 
 


