
Témy bakalárskych prác so začiatkom v akademickom roku 2017/2018 
 

Na témy je potrebné prihlásiť sa osobne u doc. Mečiarovej v miestnosti CH2-421. 

 

 

Katedra organickej chémie PriF UK 

 

VÝSKUMNÁ SKUPINA: ŠEBESTA 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 1: Stereoselektívne nukleofilné substitúcie katalyzované prechodnými kovmi 

 Nucleophilic substitutions catalyzed by transition metals 

Vedúci BP: prof. Radovan Šebesta, DrSc. 

Charakteristika: Prechodné kovy ako Ni, Pd, Co, alebo Fe sú schopné katalyzovať nukleofilné substitúcie 

halogénov za vzniku hodnotných chirálnych produktov. Cieľom navrhovanej bakalárskej témy je spracovať rešerš 

o možnostiach uskutočnenia enantioselektívnej nukleofilnej substitúcie pomocou prechodných kovov. 

V laboratóriu študent pripraví vhodné substráty pre testovanie enantioselektívnej nukleofilnej substitúcie. 

Kľúčové slová: asymetrická katalýza, nukleofilná substitúcia, prechodný kov 

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 2: Zlúčeniny zirkónia v asymetrickej katalýze 

 Zirconium compounds in asymmetric catalysis 

Vedúci BP: prof. Radovan Šebesta, DrSc. 

Charakteristika: Organokovové zlúčeniny zirkónia sú užitočne nukleofilné činidlá pre viaceré chemické reakcie. 

Cieľom bakalárskej práce je spracovať rešerš o využití organozirkoničitých zlúčenín v stereoselektívnych 

reakciách a tým získať prehľad o chemickej reaktivite takýchto a podobných organokovových zlúčenín ako aj 

o typoch a použití vznikajúcich chirálnych produktov. V laboratóriu sa študent zapojí do aktuálneho výskumu 

použitia organozirkoničitých zlúčenín v konjugovaných adíciách. 

Kľúčové slová: zirkónium, asymetrická katalýza, konjugovaná adícia 

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 3: Medicínsky významné chirálne heterocyklické zlúčeniny 

 Medicinaly important chiral heterocyclic compounds 

Vedúci BP: prof. Radovan Šebesta, DrSc. 

Charakteristika: Mnohé chirálne heterocyklické zlúčeniny sú základom liečiv a ďalších biologicky aktívnych 

zlúčenín. Cieľom navrhovanej bakalárskej práce je vyhľadať a preštudovať rôzne typy chirálnych heterocyklických 

zlúčenín, ktoré našli využitie ako liečivá. V laboratóriu sa študent zapojí do aktuálneho výskumu nových 

asymetrických organokatalytických metodológií pre prípravu chirálnych, najmä dusík obsahujúcich 

heterocyklických zlúčenín. 

Kľúčové slová: asymetrická katalýza, organokatalýza, heterocyklické zlúčeniny 

 



Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 4: Ferocénové zlúčeniny s planárnou chiralitou 

 Ferrocene compounds with planar chirality 

Vedúci BP: prof. Radovan Šebesta, DrSc. 

Charakteristika: Ferocénové zlúčeniny s planárnou chiralitou našli uplatnenie ako chirálne ligandy v asymetrickej 

katalýze. Cieľom práce je spracovať prehľad rôznych typov ferocénových zlúčenín s planárnou chiralitou so 

zameraním na zlúčeniny využiteľné v asymetrických katalytických reakciách. V laboratóriu sa študent zapojí do 

aktuálneho výskumu prípravy nových, planárne chirálnych ferocénových derivátov pomocou enantioselektívnych 

cross-couplingových reakcií. 

Kľúčové slová: ferocén, planárna chiralita, asymetrická katalýza 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 5: Organokatalytická dienamínová aktivácia nenasýtených aldehydov 

 Organocatalytic dienamine activation of unsaturated aldehydes 

Vedúci BP: doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD. 

Charakteristika: Dienamíny, ktoré vznikajú z α,β-nenasýtených aldehydov a sekundárnych amínov ako 

katalyzátorov, sú intermediáty, ktoré sa dajú ďalej transformovať rôznymi reakčnými cestami. Vhodné 

elektrofilné činidlo môže atakovať uhlík vedľa karbonylovej skupiny, pričom vznikajú α-substituované β, γ-

nenasýtené aldehydy. Ak elektrofilné činidlo atakuje γ-uhlík, produktami sú γ -substituované α,β-nenasýtené 

aldehydy. Dienamíny môžu reagovať aj ako diény v Dielsových-Alderových reakciách za vzniku substituovaných 

cyklohexénov. Všetky takéto produkty majú potenciál byť vhodnými intermediátmi v syntéze špeciálnych 

chemikálií a biologicky účinných látok. Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce je vyhľadať v odbornej literatúre 

údaje o organokatalytických reakciách α,β-nenasýtených aldehydov a spracovať ich do logických celkov. 

Kľúčové slová: dienamín, organokatalýza, aldehydy 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 6: Asymetrická Mannichova reakcia – účinný nástroj v syntéze biologicky aktívnych zlúčenín a liečiv  

 Ferrocene compounds with planar chirality 

Vedúci BP: Ing. Eva Veverková, CSc. 

Charakteristika: Asymetrická Mannichova reakcia predstavuje efektívny spôsob formovania  C-C väzieb 

a v kombinácii s N- alebo O-funkcionalizáciou vedie k produktom, ktoré sú stavebnými jednotkami v syntéze 

biologicky aktívnych zlúčenín. V rámci teoretickej časti bakalárskej práce bude vypracovaný literárny prehľad 

o doteraz známych použitiach chirálnych organokatalyzátoroch v asymetrických Mannichových reakciách. 

V experimentálnej časti bude diplomant študovať účinky vybraných organokatalyzátorov na priebeh 

Mannichovej reakcie využiteľnej v syntéze potenciálneho liečiva (+)-epi-cytoxazonu. 

Kľúčové slová: Mannichova reakcia, asymetrická kytalýza, (+)-epi-cytoxazon 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 7: Organokatalyzátory na báze síry a ich využitie v asymetrickej syntéze 

 Sulfur-based organocatalysts used in asymmetric synthesis 

Vedúci BP: RNDr. Viera Poláčková, PhD. 

Charakteristika: Organokatalýza je moderná metóda na syntézu chirálnych organických zlúčenín, ktorá dáva 

predpoklad na vylúčenie používania kovov ako katalyzátorov v syntézach. Aplikácia organokatalyzátorov na báze 

malých organických molekúl je tiež výhodná z hľadiska ich možného využitia namiesto toxických kovových 



katalyzátorov v priemyselných syntézach. Táto bakalárska práca je zameraná na vypracovanie prehľadu 

niektorých chirálnych zlúčenín síry a ich využitie v organokatalýze. 

Kľúčové slová: asymetrická katalýza, organokatalýza, sulfinyl močoviny, sulfoimíny, chirálne sulfoxidy 

 

 

VÝSKUMNÁ SKUPINA: BOHÁČ 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 8: Medicínska chémia vývoja antidiabetík a syntéza vybraného Click ligandu 

 Medicinal chemistry in development of antidiabetics and synthesis of selected Click ligand 

Vedúci BP: doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD. 

Charakteristika: Diplomová práce si kladie za cieľ vyhľadať a analyzovať informácie ohľadom ALR2 – prvého 

enzýmu polyolovej dráhy spojeného s neskoršími diabetickými komplikáciami z dostupných databáz (PDB, 

UNIPROT a iných) tak, aby tieto údaje boli využiteľné pre vývoj štruktúr organických zlúčenín s predpovedanou 

antidiabetickou aktivitou. Z hľadiska organickej syntézy je práca zameraná na návrh prípravy a syntézu 

ligandu(ov) určeného na In situ Click Chemistry. 

Ciele: 

a/ spraviť prehľad a analyzovať informácie ohľadom ALR2 z UNIPROT, PDB  a iných databáz 

b/ pripraviť získané informácie k navrhom nových zlúčenín s potenciálom inhibovať ALR2 

c/ navrhnuť syntézu ligandov pre In situ Click chémiu z literatúry 

d/ uskutočniť viacstupňovú syntézu vedúcu k In situ Click Chemistry ligandu(om) 

Kľúčové slová: medicínska chémia, aldózareduktáza, diabetes mellitus, Click chémia 

 

 

VÝSKUMNÁ SKUPINA: MAGDOLEN 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 9: Anelované porfyrazíny a ich využitie v materiálovej chémii 

 Annelated porphyrazines and their use in material chemistry 

Vedúci BP: doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD. 

Charakteristika: Cieľom práce bude spracovať doterajšie poznatky o porfyrazínoch a ich derivátoch 

s prikondeznovanými aromatickými cyklami, pričom pozornosť sa sústredí na hetereoaromatické analógy. Širokú 

paletu symetrických benzoanelovaných porfyrazínov tvoria ftalokyaníny, často komplexované atómami 

prechodných kovov, najmä dvojmocnými kovmi ako Mg, Zn, Cu, Cd, Co. Dôležitá časť práce bude venovaná 

syntéze dinitrilových prekurzorov a tiež samotnej príprave porfyrazínov cyklotetramerizačnými reakciami. 

Cieľové molekuly vykazujú charakteristické optické vlastnosti a s tým súvisí ich využitie ako farbivá, resp. 

zlúčeniny s vysokou absorpciou vo viditeľnej a blízkej infračervenej oblasti vhodné ako materiály pre solárne 

články a aj vo fotodynamickej terapii. Zvláštna pozornosť sa venuje možnému využitiu v organickej elektronike. 

Praktická časť práce bude zahŕňať syntézu heterocyklických dinitrilov s vhodnými substituentmi, ktoré sa ďalej 

uplatnia pri makrocyklizačných reakciách. 

Kľúčové slová: porfyrazíny, ftalokyaníny, nitrily, farbivá, organická elektronika 

 

 

 



Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 10: Deriváty furazánu a tiadiazolu – ich syntéza a využitie v organickej elektronike 

 Derivatives of furazane and thiadiazole – their synthesis and application in organic electronics 

Vedúci BP: PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD. 

Charakteristika: Päťčlánkové heterocykly s troma heteroatómami sú perspektívnymi štruktúrnymi prvkami pre 

materiály s uplatnením v oblasti elektroniky. Cieľom práce je zosumarizovať syntetické postupy, ktoré vedú 

k týmto heterocyklom, špeciálne k derivátom 2,1,3-oxadiazolu a 2,1,3-tiadiazolu. Niektoré deriváty sa ďalej dajú 

využiť na prípravu makrocyklických produktov, ako sú ftalokyanínové analógy schopné komplexovať širokú 

paletu iónov prechodných kovov. Práca sa bude venovať uplatneniu spomínaných zlúčenín ako organické 

polovodiče, svetlo emitujúce diódy a tiež aktívne vrstvy v solárnych článkoch. Experimentálna časť práce bude 

zahŕňať prípravu derivátov furazánu a tiadiazolu vhodných na ďalšie syntézy cieľových materiálov. 

Kľúčové slová: furazán, tiadiazol, organická elektronika, solárne články 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia; učiteľstvo - Chémia 

Téma 11: Teoretické výpočtové metódy používané pri štúdiu a predpovedaní základných charakteristík 

organických zlúčenín s prenosom náboja 

 Theoretical computational methods used for the study and prediction of basic characteristics of charge-

transfer organic compounds 

Vedúci BP: Mgr. Andrea Martinická, PhD. 

Charakteristika: Na základe teoretických (kvantovochemických) výpočtov možno predpovedať rôzne 

charakteristiky organických molekúl ako je napr. optimálna štruktúra, dipólový moment, rozloženie náboja, 

energie hraničných orbitálov. Teoretické štúdium jednotlivých charakteristík napomáha pri návrhu efektívnych 

organických zlúčenín s požadovanou vlastnosťou. Bakalárska práca je zameraná na literárnu rešerš rôznych 

teoretických výpočtových metód, ktoré boli použité pri návrhu organických zlúčenín s prenosom náboja. Taktiež 

zahŕňa oboznámenie sa s programovým balíkom HyperChem a realizáciu teoretických (kvantovochemických) 

výpočtov na vybraných zlúčeninách. 

Kľúčové slová: kvantovochemické výpočty; zlúčeniny s prenosom náboja; HyperChem 

Literatúra: aktuálne prehľadové a pôvodné vedecké články (JOC, JACS, EJOC, Tetrahedron, Chem. Rev., Chem. 

Soc. Rev., RSC Advances, PCCP, JPC, J. Mat. Chem., Theoretical Chemistry Accounts a iné) a elektronické 

informačné zdroje (Databázy Scopus®, Reaxys ®a iné). 

 

 

VÝSKUMNÁ SKUPINA: PUTALA 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 12: Tvorba väzieb C–C pomocou C–H aktivácie vychádzajúc z fenolov 

 Formation of C–C bonds using C–H activation starting from phenols 

Vedúci BP: Mgr. Iveta Kmentová, PhD. 

Charakteristika: Spracovanie prehľadu o  reakciách, ktoré pre vytvorenie väzby aryl-aryl využívajú princíp C-H 

aktivácie, ak východiskovou látkou pre jeden substrát sú fenoly. Oproti klasickým cross-couplingovým reakciám 

takáto syntetická metóda zvyšuje efektívnosť syntézy cielených zlúčenín (liečiv alebo materiálov) a výrazne 

znižuje ekologickú záťaž spojenú s takouto syntézou. Otvorená je možnosť praktického zapojenia sa do 

optimalizácie podmienok pre aplikáciu týchto reakcií, prípadne ich inovatívneho využitia v  syntéze biarylov. 

Kľúčové slová: C–H aktivácia, biaryly, fenoly 



Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 13: Funkcionalizácia povrchov pre tvorbu samousporiadaných vrstiev 

 Surface functionalization for formation of self-assembled layers 

Vedúci BP: Mgr. Iveta Kmentová, PhD. 

Charakteristika: Spracovanie prehľadu o spôsoboch modifikácie povrchov naviazaním organických zlúčenín pre 

zvýšenie ich „zmáčateľnosti“ – uľahčenie vytvorenia samousporiadaných vrstiev na ich povrchu. To má viesť k 

zlepšeniu funkčných vlastností organických polovodičov. Otvorená je možnosť praktického zapojenia sa do 

designu, syntézy a štúdia zlúčenín pre modifikáciu povrchov. V tejto problematike priamo spolupracujeme s 

elektrotechnikmi. 

Kľúčové slová: trichlórsilány, estery fosfónových kyselín, ukotvenie na povrchu, oxid kremičitý 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 14: Organické fotoprepínateľné polovodiče 

 Organic photoswitchable semiconductors 

Vedúci BP: doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

Charakteristika: Zostavenie prehľadu o štruktúre, syntéze a vlastnostiach fotoprepínateľných zlúčenín, ktoré 

umožňujú pri prepínaní svetlom umožňujú modulovať funkčné vlastnosti organických polovodičových súčiastok. 

Takéto zariadenia predstavujú moderný typ zariadení v optoelektronike. Otvorená je možnosť praktického 

zapojenia sa do designu, syntézy a štúdia nových zlúčenín takéhoto typu. V tejto problematike priamo 

spolupracujeme s elektrotechnikmi. 

Kľúčové slová: ditienylalkény, oligotiofény, fotoprepínače 

 

 

Chemický ústav PriFUK 

 

 

Študijný program: Chémia 

Téma 15: Senzory s pyrénovými fluorofórmi 

 Sensors with pyrene fluorophores 

Vedúci BP: Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. 

Charakteristika: Spracovanie prehľadu o cielenom dizajne, štruktúre, syntéze a vlastnostiach zlúčením 

obsahujúcich vo svojej molekule pyrénový alebo modifikovaný (oxidovaný) pyrénový skelet, ktoré sa využívajú 

ako fluorescenčné senzory na štúdium interakcií v biologických systémoch alebo na detekciu biologicky 

dôležitých molekúl. Študent sa môže zapojiť do aktuálneho výskumu zameraného na syntézu, štúdium 

spektrálnych vlastností a odozvy nových senzorov. 

Kľúčové slová: pyrén, fluorofór, senzor 

 

Študijný program: Chémia 

Téma 16: Nové fenantrolínové deriváty obsahujúce 2-arylimidazol 

 New phenanthroline derivatives containing a 2-arylimidazole 

Vedúci BP: RNDr. Pavol Tisovský, PhD. 

Charakteristika: Cieľom bakalárskej práce je spracovanie literárnych poznatkov týkajúcich sa syntézy a využitia 

fenantrolínových derivátov obsahujúcich prikondenzovaný 2-arylimidazol. Tieto zlúčeniny predstavujú dôležitý 

stavebný blok pre syntézu komplexov prechodných kovov so zaujímavými fotochemickými vlastnosťami. Takéto 



zlúčeniny nachádzajú využitie pri biologických aplikáciách a ako materiály pre organickú elektroniku. 

Experimentálna časť bude zameraná na syntézu nových fenantrolínových derivátov obsahujúcich 2-arylimidazol 

so zameraním na cielenú syntézu regioizomérov. 

Kľúčové slová:  

 

 

Ústav polymérov SAV 

 

 

Študijný program: Chémia, Biochémia 

Téma 17: Syntéza vinylových monomérov obsahujúcich pyrolovú skupinu pre prípravu vodivých polymérov 

s kontrolovanými molekulovými charakteristikami 

 Synthesis of vinyl monomers containing pyrrole group for preparation of conductive polymers with 

controlled molecular characteristics 

Vedúci BP: prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. 

Konzultant BP: Mgr. Jaroslav Mosnáček, PhD. (upolmosj@savba.sk) 

Charakteristika: Syntéza vinylových monomérov na báze akrylátov, metakrylátov a derivátov styrénu 

obsahujúcich N-alkylovanú pyrolovú skupinu. Výsledné monoméry by mali ochotne polymerizovať rôznymi 

kontrolovanými radikálovými polymerizačnými technikami, čím by sa pripravili vodivé polymérne materiály pre 

širokú škálu aplikácií. 

Kľúčové slová: pyrol, monoméry, vodivé materiály 

 

 

Študijný program: Chémia, Biochémia 

Téma 18: Chemická redukcia oxidovaného grafénu v prítomnosti amínov 

 Chemical reduction of graphene oxide in the presence of amines 

Vedúci BP: doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

Konzultant BP: Mgr. Jaroslav Mosnáček, PhD. (upolmosj@savba.sk) 

Charakteristika: Spracovanie literárneho prehľadu o chemickej redukcii oxidovaného grafénu rôznymi činidlami. 

Štúdium vplyvu štruktúry amínov na redukciu oxidovaného grafénu s cieľom štúdia mechanizmu redukcie. 

Kľúčové slová: grafén, chemická redukcia, amíny, mechanizmus, vodivé materiály 

 

 

Študijný program: Chémia, Biochémia 

Téma 19: Syntéza značiek s oxadiazolovým linkerom a fluorescenčným chromofórom 

 Synthesis of probes containing oxadiazol linker and fluorescent chromophore 

Vedúci BP: doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD. 

Konzultant BP: Mgr. Martin Danko, PhD. (upoldan@savba.sk) 

Charakteristika: Syntéza multifunkčných fluorescenčných značiek, farbív a senzorov s konjugovaným mostíkom 

a reakčným centrom s požadovanými spektrálnymi vlastnosťami pre aplikácie vo fotonike a monitoravaní 

rôznych procesov v polymérnej matrici. 

Kľúčové slová: fluorescenčný chromofór, konjugovaný systém, oxadiazol, senzor, fotonika, polymérna matrica 
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Študijný program: Chémia, Biochémia 

Téma 20: Syntéza a charakterizácia boradiazaindacénových (BODIPY) funkčných molekúl 

 Synthesis and Characterization of Boradiazaindacene (BODIPY)- Based Functional Molecules 

Vedúci BP: doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD. 

Konzultant BP: Ing. Anita Andicsová-Eckstein, PhD. (anita.andicsova@savba.sk) 

Charakteristika: 4,4-Difluor-4-bór-3a,4a-diaza-s-indacén (BODIPY) je široko využívaný fluorofór, pretože má 

vysoký fluorescenčný kvantový výťažok, užšie emisné pásmo, tepelnú a fotostabilitu, dobrú rozpustnosť a 

jednoduchú funkcionalizáciu v rôznych pozíciách konjugovaného skeletu. BODIPY farbivá sú použité ako 

chemosenzory, laserové farbivá, označenia biologických látok, činidlo pre prenos energie, reagent pre 

fotodynamickú terapiu a našli aplikáciu aj v solárnych článkoch. Cieľom navrhovanej témy bude najmä príprava 

a charakterizácia nových BODIPY funkčných derivátov slúžiacich na označenie biologických látok a štúdium 

spektrálnych vlastností týchto konjugátov. 

Kľúčové slová: Farbivo, fluorofór, značenie biologicky aktívnych látok, absorpčné a emisné spektrá 

 

 

Študijný program: Chémia 

Téma 21: Syntéza derivátov polytiofénov s hydrofilným charakterom 

 Synthesis of polythiophene derivatives with hydrophilic character 

Vedúci BP: Mgr. Ambróz Almássy, PhD. 

Konzultant BP: RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD. (dmitrij.bondarev@savba.sk) 

Charakteristika: Témou práce je syntéza a charakterizácia polytiofénov, konjugovaných polymérov na bázi 

tiofénu. Tieto heterocyklické materiály majú potenciálne využitie v optoelektronických prvkoch (OLED diódy, 

fotovoltaické články) alebo senzoroch, teda takých aplikáciách, kde sa využije špecifický charakter hlavného 

reťazca – ten má aktívnu odozvu na elektrické alebo svetelné impulzy, t.j. materiál vedie elektrický prúd alebo 

svieti.  

Aktuálne sa ako perspektívne javia polytiofény s hydrofilnými skupinami. Výsledný materiál môže byť rozpustný 

v polárnych rozpúšťadlách, prípadne aj vo vode. To teoreticky umožňuje tvorbu tenkých multi-vrstiev spolu 

s ďalšími organickými látkami (napr. chromofóry) tak, aby nedochádzalo k rozmývaniu už vytvorených filmov, 

keď bude každý rozpustný v inom prostredí. Jednou z výhod organickej elektroniky je predovšetkým možnosť 

tlače komponentov na špeciálnej tlačiarni. Ďalšou možnou výhodou tiofénových hydrofilných monomérov je 

tvorba kopolymérov s rôznou afinitou jednotlivých blokov a tým príprava materiálov schopných supra-

molekulárného samo-usporiadania. 

Cieľom práce je syntéza polytiofénu s oligoetylénglykolovými skupinami. Detailná štruktúra bude vybraná na 

základe rešerže. Významnou časťou bude dôkladná charakterizácia monoméru a polyméru 

pomocou spektroskopických a chromatografických metód. 
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