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 Názov témy 1: Vplyv rastových médií na metabolizmus Trypanosoma brucei (experimentálna)

 Anotácia: Drvivá väčšina publikovaných výsledkov o metabolizme procyklickej formy 

Trypanosoma brucei bola získaná s bunkovými kultúrami pestovanými v médiu bohatom na glukózu. 

No v tráviacom trakte muchy tse-tse, ktoré je pre túto formu prirodzené, je nedostatok glukózy. 

Cieľom bakalárskej práce je charakterizovať prípadné rozdiely rastu a aktivity enzýmov oxidačnej 

fosforylácie v bunkových líniách pestovaných na médiách bohatých a chudobných na glukózu.  

 

Názov témy 2: Ty musíš ísť z kola von! (teoretická) 

Anotácia: Pri štúdiu funkcie neznámeho proteínu v bunke je potrebné jeho 

vyradenie. Toto vyradenie je možné dosiahnuť viacerými technikami. Napríklad sa pomocou 

homologickej rekombinácie preruší gén, ktorý kóduje daný proteín (knock out). Alebo sa na 

prerušenie gén kódujúcej oblasti DNA využije CRISPR/Cas systém, prípadne na degradáciu 

mRNA RNA interferencia. 

 

 Názov témy 3: Lipidy trypanozomatíd 

 Anotácia: Trypanozomatidy sú parazitické jednobunkové eukaryoty. Ich viacerí 

predstavitelia sú pôvodcami vážnych ochorení. Trypanozomatidy sú však známe aj 

mnohými neobyčajnými metabolickými dráhami. Cieľom bakalárskej práce je zosumarizovať 

známe fakty o lipidovom zložení a metabolických dráhach, ktoré vedú k ich biosyntéze 

a degradácii v trypanozomatidach.  

 

Mgr. Stanislav Huszár, PhD. 

stanislav.huszar@uniba.sk 

 Názov témy 1: Vývoj antituberkulotík (Od histórie po súčasnosť) 

 Anotácia: Tuberkulóza je aj v súčasnosti jedným z najzávažnejších infekčných 

ochorení vo svete, ktoré si ročne vyžiada 1,6 milióna ľudských životov a 6,3 milióna nových 

prípadov nakazenia. Situáciu komplikuje šírenie rezistentných kmeňov pôvodcu ochorenia, 

baktérie Mycobacterium tuberculosis, na boj s ktorou sú potrebné nové účinnejšie lieky. Úlohou 

bakalárskej práce bude popísať historický prehľad vývoja antituberkulotík vo svete a zamerať 

sa na najnovšie prístupy a poznatky pri ich hľadaní a charakterizácii.  

 Literatúra: WHO (2017) Global Tuberculosis Report 2017, 1-262. 

Zumla, A., Nahid, P. a Cole, S.T. (2013) Advances in the development of new tuberculosis 

drugs and treatment regimens. Nat. Rev. Drug Discov. Nature Publishing Group, 12, 388–404. 

 

Názov témy 2: Štruktúra a biosyntéza mykobakteriálneho arabinogalaktánu 

 Anotácia: Mykobaktérie sa vyznačujú jedinečným zložením ich bunkovej steny. Jej 

súčasťou je aj komplexný heteropolysacharid s názvom arabinogalaktán, ktorý je pre viabilitu 

mykobaktérií esenciálny. Úlohou bakalárskej práce bude popísať zloženie a syntézu 

arabinogalaktánu v mykobaktériách so zameraním na jednotlivé enzýmy a vedecké 

experimenty, ktoré prispeli k ich odhaleniu. 

 Literatúra:  
Alderwick, L.J., Harrison, J., Lloyd, G.S. a Birch, H.L. (2015) The Mycobacterial Cell Wall - Peptidoglycan and 

Arabinogalactan. Cold Spring Harb Perspect Med 5, a021113.  

Mikušová, K., Beláňová, M., Korduláková, J., Honda, K., McNeil, M.R., Mahapatra, S., Crick, D.C. a Brennan, P.J. 



(2006) Identification of a novel galactosyl transferase involved in biosynthesis of the mycobacterial cell wall. J. 

Bacteriol. 188, 6592–6598. 

 

Názov témy 3: Baktérie s neúplnou bunkovou stenou  

(Konzultant Mgr. Zuzana Konyariková) 

 Anotácia: Bunková stena je dôležitou súčasťou baktérií, ktorá pomáha udržiavať 

stabilný vnútorný osmotický tlak, chráni bakteriálnu bunku pred nepriaznivými vonkajšími 

faktormi a udáva baktériám špecifický tvar bunky. Za niektorých okolností (napríklad 

pôsobením inhibítorov syntézy bunkovej steny) však môžu vznikať aj atypické formy baktérií 

s nedostatočnou, resp. neúplnou bunkovou stenou (z angl. „cell wall-deficient“ alebo L-formy 

baktérií). Tieto bakteriálne formy je možné umelo pripraviť v laboratóriu, a môžu byť využité 

ako experimentálny nástroj pre štúdium bunkovej steny. Cieľom bakalárskej práce bude 

spracovať literárny prehľad na túto tému so zameraním na praktickú časť, ktorou bude 

laboratórna príprava takýchto foriem z nepatogénneho druhu mykobaktérií.  

 Literatúra: 
Brecik, M., Centárová, I., Mukherjee, R., Kolly, G.S., Huszár, S., Bobovská, A., Kilacsková, E., Mokošová, 

V.,Svetlíková, Z., Šarkan, M., Neres, J., Korduláková, J., Cole, S.T. a Mikušová, K. (2015) DprE1 Is a Vulnerable 

Tuberculosis Drug Target Due to Its Cell Wall Localization. ACS Chem. Biol. 10, 1631–6. Errington, J. (2017) Cell 

wall-deficient, L-form bacteria in the 21st century: a personal perspective. Biochem. Soc. Trans. 45, 287–295. 

 

Doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. 

jana.kordulakova@uniba.sk 

 Názov témy 1: Ako mykobaktérie sekretujú proteíny? 

 Anotácia: Baktérie využívajú na export proteínov z cytoplazmy na povrch bunky 

alebo do extracelulárneho priestoru rôzne exportné dráhy. Mnohé exportované proteíny 

zohrávajú úlohu v kľúčových fyziologických procesoch, alebo sú esenciálne pre virulenciu 

danej baktérie. V dôsledku toho sú pre virulenciu a patogenézu esenciálne aj príslušné 

sekrečné systémy. Akými spôsobmi exportuje proteíny baktéria Mycobacterium tuberculosis, 

ktorá zapríčiňuje najzávažnejšie infekčné ochorenie dneška – tuberkulózu? 

 

 Názov témy 2: Transport lipidov v baktériách 

 Anotácia: Lipidové komponenty bakteriálnych membrán – lipopolysacharidy 

vonkajšej membrány gramnegatívnych baktérií, ako aj fosfolipidy tvoriace kľúčovú 

štruktúrnu zložku plazmatickej membrány, sú esenciálne pre prežívanie všetkých baktérií. 

Akými spôsobmi sú tieto molekuly, respektíve intermediáty ich biosyntézy, transportované 

na bakteriálny povrch? Čo sa vie o štruktúre príslušných transportérov? A je možné využiť 

tieto transportéry v klinickej praxi? 

 

 Názov témy 3: Bakteriálne GT-C glykozyltransferázy 

 Anotácia: Glykozyltransferázy zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v biosyntéze rôznych 

oligo- a polysacharidov, v glykozylácii proteínov, ako aj v syntéze viacerých prírodných 

produktov využívaných v klinickej praxi. Doteraz vyriešené štruktúry rôznych 

glykozyltransferáz sa vyznačujú prítomnosťou jedného z troch charakteristických zvinutí 

nazývaných GT-A, GT-B a GT-C. GT-C glykozyltransferázy sú vysoko hydrofóbne integrálne 

membránové proteíny, ktoré využívajú glykozylové zvyšky viazané na lipidový nosič. Aký je 

súčasný stav poznatkov o týchto enzýmoch?  
 

RNDr. Marek Mentel, PhD. 

marekmentel@yahoo.com 

 Názov témy 1: Môže byť respiračný reťazec rozvetvený? 

 Anotácia: Klasicky, na základe experimentov so živočíšnymi mitochondriami, sa na 

dýchací reťazec nazerá ako na priamočiare predávanie elektrónov medzi jeho jednotlivými 



komplexmi. Avšak v skutočnosti je situácia omnoho zaujímavejšia. Dráhy, ktorými elektróny 

do elektrón transportného reťazca vstupujú, rovnako akými nachádzajú cestu k terminálnym 

akceptorom elektrónov sú viaceré. Jednotlivých variácií je viacero a zohrávajú dôležitú úlohu 

v udržiavaní redoxnej rovnováhy v bunkách. 

 

Názov témy 2: Rodina mitochondriálnych prenášačov – kľúčoví hráči 

v mitochondriálnom transporte. 

 Anotácia: Mitochondrie sú organely endosymbiotického pôvodu, ktoré sa 

nachádzajú výlučne v eukaryotických bunkách. Prebieha v nich množstvo metabolických 

dejov, čo prirodzene vedie k aktívnemu transportu rôznych metabolitov cez mitochondriálne 

membrány. Transport látok cez vnútornú mitochondriálnu membránu vo veľkej miere 

zabezpečujú jednotlivý predstavitelia proteínovej rodiny známej pod spoločným označením 

rodina mitochondriálnych prenášačov (RMP). Je pozoruhodné, ako rôznorodosť a počet 

členov RMP verne odzrkadľuje metabolickú aktivitu rôznych foriem mitochondrií 

v jednotlivých druhoch eukaryotov. 

 

 Názov témy 3:  Endocytóza – aktívny spôsob pohlcovania mimobunkového 

materiálu. 

 Anotácia: Ako všetky bunky na Zemi aj eukaryotické organizmy musia prijímať 

mimobunkový materiál na to, aby prežili. Jedným z ich mechanizmov internalizácie 

extracelulárneho materiálu je endocytóza. Tá má viacero variácií, ktoré sa vzájomne líšia 

napríklad proteínmi zahrnutými v samotnom procese či importovaným nákladom. Jednou 

z najkomplexnejších foriem endocytózy je fagocytóza, ktorej pochopenie je dôležité tiež 

z pohľadu samotného vzniku eukaryotov a ich skorej evolúcie. 

 

Doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. 

katarina.mikusova@uniba.sk 
Názov témy 1: Ako vstupujú liečivá do Mycobacterium tuberculosis?  

 Anotácia: Bunkový obal bacila spôsobujúceho tuberkulózu sa od ostatných baktérií 

odlišuje prítomnosťou mimoriadne nepriepustnej hydrofóbnej vrstvy – mykomembrány, 

ktorá predstavuje účinnú bariéru voči prenikaniu štandardných antibiotík. Akými 

mechanizmami sa však dostávajú k svojmu cieľu antituberkulotiká, ktoré sú schopné 

mykobaktérie zabíjať? Cieľom práce je zosumarizovať informácie z experimentálnych 

článkov, ktoré sa snažia hľadať odpovede na túto otázku. 

 

Názov témy 2: Úloha flipáz pri výstavbe bunkovej steny baktérií 

 Anotácia: Pri výstavbe polysacharidových komponentov bakteriálnych bunkových 

stien hrajú kľúčovú úlohu prekurzory, v ktorých sú oligosacharidové jednotky viazané na 

lipidový nosič. K syntéze týchto oligosacharidov dochádza na vnútornej strane plazmatickej 

membrány, zatiaľčo k samotnej polymerizácii dochádza na vonkašej strane. To vyžaduje 

zmenu orientácie takéhoto prekurzora, ktorá je katalyzovaná enzýmami flipázami. Cieľom 

práce je zosumarizovať kľúčové experimenty, ktoré viedli k funkčnej charakterizácii týchto 

enzýmov a vyvodiť z nich námety pre štúdium flipáz ľudského patogéna Mycobacterium 

tuberculosis. 

 

Názov témy 3: Syntéza polysacharidov v bunkách  

Anotácia: Polysacharidy predstavujú dôležitú súčasť všetkých živých organizmov, v 

ktorých plnia celé spektrum funkcií – od zásobnej, cez štruktúrnu až po informačnú. Cieľom 

práce je zamerať sa na vybrané enzýmy syntézy týchto molekúl s dôrazom na proteíny so 

známou trojrozmernou štruktúrou a mechanizmom pôsobenia. Prehľad bude slúžiť ako 



inšpirácia pre štúdium glykozyltransferáz zapojených do výstavby bunkovej steny patogéna 

Mycobacterium tuberculosis. 

 

Ing. Martina Neboháčová, PhD. 

martina.nebohacova@uniba.sk 
 Názov témy 1: Citrátsyntáza 

 Anotácia: Citrátsyntáza katalyzuje kondenzáciu oxálacetátu a acetylovej jednotky 

acetyl-CoA, prvý krok Krebsovho cyklu, v mitochondriách eukaryotických buniek. V 

rastlinách a niektorých mikroorganizmoch je možné tento enzým nájsť aj v peroxizómoch, 

kde katalyzuje rovnakú reakciu ako súčasť glyxoxylátového cyklu. Bakalárska práca sa bude 

zaoberať charakterizáciou, reguláciou a katalytickým mechanizmom citrátsyntáz. 

 

 Názov témy 2: Biologické funkcie m6A-metyltransferázy 

 Anotácia: V súčasnosti je známych viac ako 100 rôznych modifikácií RNA, ktoré 

môžu regulovať expresiu génov. Jednou z najčastejšie pozorovaných modifikácií nukleových 

kyselín je N6-metyladenozín, ktorý je produktom pôsobenia m6A-metyltransferázy. Tento 

enzým môže okrem transkripcie ovplyvňovať aj iné procesy v bunke - metabolizmus 

triacylglycerolov, metabolizmus a morfológiu mitochondrií, vakuol, či meiózu a sporuláciu 

diploidných buniek. 

 Literatúra:  
Yadav, P.K.; Nicoloff, H.; Rajasekharan, R., The m6A methyltransferase Ime4 and mitochondrial functions in yeast. 

Current Genetics 2017, doi: 10.1007/s00294-017-0758-8 

 

 Názov témy 3: Metabolizmus peroxizómov ( konzultant Mgr. Romana Vrzoňová) 

 Anotácia: Peroxizómy sú bunkové organely eukaryotov s veľmi heterogénnym 

obsahom metabolitov. Môžu v nich prebiehať niektoré reakcie metabolických dráh, ako sú 

oxidácia mastných kyselín, biosyntéza éterových lipidov, degradácia purínov, či detoxifikácia 

peroxidu vodíka. Metabolizmus, ktorý v peroxizómoch prebieha, závisí od typu buniek, 

podmienok prostredia, alebo vývinového štádia daného organizmu.      

 Literatúra: Islinger, M.; Cardoso, M. J. R.; Scgrader, M., Be different—The diversity of peroxisomes in 

the animal kingdom. Biochimica et Biophysica Acta 2010, 1803, 881-897. 

 

Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. 

jozef.nosek@uniba.sk  

 Názov témy 1: Mitochondriálne endonukleázy 

 Anotácia: Genómy mitochondrií obsahujú okrem génov pre podjednotky komplexov 

respiračného reťazca, ATP syntázy a translačnej mašinérie aj otvorené čítacie rámce kódujúce 

rôzne typy endonukleáz. Gény pre tieto enzýmy sú považované za sebecké elementy, ktorých 

mobilita je podmienená endonukleázovou aktivitou. Cieľom bakalárskej práce bude 

charakterizovať biochemické vlastnosti týchto enzýmov a možnosti ich využitia v 

biomedicínskych aplikáciách. 

 

 Názov témy 2: Ribozóm je ribozým 

 Anotácia: Ribozóm je bunkovou mašinériou pre syntézu proteínov, ktorá pozostáva 

z komplexu viacerých molekúl RNA a proteínov. Za kľúčovú funkciu ribozómu - peptidyl 

transferázovú reakciu - zodpovedá molekula ribozomálnej RNA, ktorá má ribozýmovú 

aktivitu. Niektoré ďalšie funkcie ribozómu sú však stále zahalené tajomstvom. Cieľom 

bakalárskej práce bude charakterizovať (i) štruktúru a funkcie ribozómu, (ii) úlohu interakcií 

medzi proteínmi a RNA, ako aj (iii) moderné experimentálne prístupy využívané pri štúdiu 

týchto bunkových štruktúr. 

 

  



Názov témy 3: Kvasinky ako modelové organizmy pre 21. storočie  

 Anotácia: Kvasinky Saccharomyces cerevisiae sú jednobunkové eukaryoty, ktoré 

predstavujú nielen vynikajúce modelové organizmy v biomedicínskom výskume, ale doslova 

sa stali „živými skúmavkami“ pre skúmanie funkcií rôznych génov a proteínov. Cieľom 

bakalárskej práce bude charakterizovať možnosti využitia kvasiniek ako modelových 

organizmov pre štúdium rôznych ľudských ochorení. 

 

doc. Mgr. Peter Polčic, PhD 

peter.polcic@uniba.sk 
 Názov témy 1: Úloha proteáz v programovanej bunkovej smrti. 

 Anotácia: Programovaná bunková smrť je proces, ktorým sa mnohobunkové 

organizmy regulovane zbavujú nepotrebných buniek. Jej výkon a precízna regulácia sú 

dôležité pre prežívanie, a poruchy v nej sú príčinami mnohých závažných ochorení 

(neurodegeneratívne ochorenia, autoimunitné ochorenia, rakovina). Cieľom práce je popísať 

známe úlohy proteáz v regulácii a výkone programovanej bunkovej smrti. 

  

 Názov témy 2: Komunikácia medzi mitochondriami a endoplazmatickým 

retikulom. 

 Anotácia: Organely v eukaryotických bunkách vykonávajú špecifcké, navzájom 

komplementárne funkcie, ktorých výsledkom je správna funkcia buniek ako celku. Medzi 

jednotlivými organelami prebieha komunikácia na úrovni výmeny molekúl, výmeny 

chemických signálov ako aj ich vzájomných fyzických kontaktov. Cieľom práce bude popísať 

architektúru a funkciu komplexov, ktoré zabezpečujú kontakty medzi mitochondriami a 

endoplazmatickým retikulom. 

 

 Názov témy 3: L-aminokyseliny v bunkách. 

 Anotácia: Aminokyseliny slúžia v bunkách predovšetkým ako stavebné jednotky 

proteínov. Okrem toho majú aj iné metabolické funkcie. Nakoľko aminokyseliny sú chirálne 

molekuly, priestorové usporiadanie molekuly na asymetrickom uhlíku hrá dôležitú úlohu. 

Takmer všetky biologicky aktívne aminokyseliny sú v konfigurácii D. Cieľom práce je popísať 

metabolizmus a úlohu L-aminokyselín. 

 

Ing. Pavol Sulo, CSc.  

sulo@fns.uniba.sk  

Názov témy 1 : Mýty a fakty príbalových letákov: I  Môže účinkovať Wobenzym? 

(konzultant Mgr. Barbora Šeligová) 

 Anotácia: Keď máte chronické problémy, často vám odporučí lekár rôzne doplnkové 

lieky ako napríklad Wobenzym (zmes proteáz vo forme rezistentnej voči žalúdočnej 

kyseline), ktorý pomáha snáď na všetko. Je možné, že sa proteázy vstrebávajú do krvi a tak, 

že sa zachová ich aktivita? Zámerom práce je spracovať poznatky o Wobenzyme, nájsť 

pôvodné práce a kriticky zhodnotiť potenciál tohto preparátu.  

 Literatúra:  Príbalový leták...Miner-Williams, W. M., Stevens, B. R., & Moughan, P. J. (2014). Are intact 

peptides absorbed from the healthy gut in the adult human? Nutrition Research Reviews, 27, 308e329 Collins 

JJ.(2017) Systemic-enzyme-therapy-experience-with-wobenzym-formulations(1).pdf 

 

Názov témy 2 : Mýty a fakty príbalových letákov  

Anotácia: Keď začnete užívať lieky, lekár vás poučí , že nemáte piť alkohol ak užívate 

antibiotiká, nemáte konzumovať kyslé ak užívate biseptol, a nemáte či máte konzumovať 

rôzne veci ak..., že Pestrec mariánsky regeneruje pečeň, že .... 

Zámerom práce je spracovať poznatky a nájsť pôvodné práce, z ktorých tieto fakty či mýty 

pochádzajú.  

 Literatúra: vybrané príbalové letáky... 



Názov témy 3: Ako ovplyvňujú nukleo-mitochondriálne interakcie priebeh a 

závažnosť mitochondriálnych dedičných chorôb.  (konzultant Mgr. Barbora Šeligová) 

 Anotácia: Biogenéza mitochondrií si vyžaduje súhru okolo tisíc proteínov 

kódovaných jadrom s niekoľkými desiatkami génových produktov kódovaných 

mitochondriálnou DNA (mtDNA). Avšak súlad či nesúlad medzi oboma genómami má 

zásadný dosah na priebeh na závažnosť niektorých dedičných chorôb. Napríklad „Leberova 

atrofia zrakového nervu“ je dedičná choroba spôsobená mutáciami v mtDNA, ale prejaví sa 

iba u približne 10% postihnutých. U ostatných je vada v mtDNA kompenzovaná zrejme 

zmenami v proteínoch kódovaných jadrom. Zámerom práce je spracovať poznatky o tom, 

ako môže byť prejav mutácií v mtDNA kompenzovaný zmenami v jadrovej DNA a ako by sa 

to dalo využiť v terapii.  

 Literatúra:   
Chinnery PF, Elliott HR, Hudson G, Samuels DC, et al. 2012. Epigenetics, epidemiology and mitochondrial DNA 

diseases. Int J Epidemiol 41: 177–87. Zhu Z., Wang X. 2017 Significance of Mitochondria DNA Mutations in Diseases 

in Mitochondrial DNA and Diseases, Advances in Experimental Medicine and Biology 1038, © Springer Nature 

Singapore Pte Ltd. 2017 219 

 

Názov témy 4 : Ako ľahko sa dá stať nesmrteľným - prípad Henrietty Lacksovej.  

 Anotácia: Modelom ľudských buniek kultivovaných v tkanivových kultúrach sú 

HELA bunky. Tie pochádzajú z extrémne agresívneho karcinómu krčka maternice Henrietty 

Lacksovej a dajú sa kultivovať od roku 1955. Zámerom práce je spracovať úspechy, 

dosiahnuté pomocou HELA buniek ako aj filozofické a etické aspekty ich využitia.  

 Literatúra:  
Skloot Rebecca. 2010. The Immortal Life of Henrietta Lacks. Crown Publishing Group. 

 

RNDr. Ingrid Sveráková, PhD 

ingrid.sverakova@uniba.sk 
 Názov témy 1: Rôzne stratégie syntézy ATP vo vybraných zástupcoch kmeňa 

Euglenozoa (teoretická) 

 Anotácia: Kmeň Euglenozoa je veľká monofyletická skupina tvorená triedami 

Kinetoplastea, Euglenoidea a Diplonemea. Zástupcovia jednotlivých kmeňov prežívajú v 

dramaticky odlišných podmienkach, od oceánov po cicavčiu krv. Rozdiely v dostupnosti 

substrátov viedli k vývoju rôznych stratégií pre tvorbu ATP. Cieľom bakalárskej práce bude 

porovnať spôsob získavania energie a jej premeny na ATP vo vybraných zástupcoch kmeňa 

Euglenozoa.  
  

 Názov témy 2: Rekonštrukcia dýchacieho reťazca v morskom organizme 

Diplonema papillatum (experimentálna) 

 Anotácia: Diplonema papillatum patrí do triedy Diplonemea a spolu s triedami 

Kinetoplastea a Euglenoidea tvoria kmeň Euglenozoa. Prirodzeným prostredím D. papillatum 

sú morské vody, kde dokáže prežívať pri rôznych koncentráciách kyslíka. Cieľom bakalárskej 

práce bude testovať aktivitu respiračných enzýmov a pomocou rôznych substrátov sledovať 

in organello príspevok jednotlivých metabolických dráh na spotrebu kyslíka. Na základe 

získaných výsledkov navrhnúť funkčný model dýchacieho reťazca a prípadných 

alternatívnych dráh.  
 

 Názov témy 3 : Diplonema papillatum - trochu trypanozóma, trochu eugléna. 

 Anotácia: Diplonema papillatum patrí do triedy Diplonemae, ktorá spolu s triedami 

Kinetoplastea a Euglenoidea tvoria kmeň Euglenozoa. V dôsledku skorej separácie kmeňa z 

fylogenetického stromu si zástupcovia všetkých troch tried zachovali niektoré ancestrálne 

znaky prvých eukaryotov, ale zároveň sa u nich vyvinuli aj vlastnosti, ktoré u iných 

eukaryotov neboli pozorované. Cieľom bakalárskej práce je vypracovať rešerž, ktorá porovná 

hlavné rozdiely medzi D. papillatum a zástupcami tried Kinetoplastea a Euglenoidea.  



Doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. 

igor.zeman@uniba.sk 
 Názov témy 1: Ako patogénne kvasinky transportujú živiny do buniek a vylučujú 

metabolity do prostredia? 

 Anotácia: Patogénne kvasinky zapríčiňujú širokú škálu ochorení, počnúc infekciami 

kože a telových slizníc až po systémové ochorenia, ktoré postihujú rôzne orgány. Cieľom 

práce je prehľadne charakterizovať súčasný stav poznania o importe živín do buniek cez 

plazmatickú membránu a exporte metabolitov a liečiv pomocou špecifických membránových 

proteínov.  

 

 Názov témy 2: Prenášače organických kyselín v organelových membránach 

kvasiniek. 

Anotácia: Zlúčeniny obsahujúce karboxylové skupiny patria medzi esenciálne 

molekuly každej eukaryotickej bunky. Sú to napríklad medziprodukty Krebsovho a 

glyoxalátového cyklu ako citrát, sukcinát, malát a oxalacetát. Cieľom práce je prehľadne 

charakterizovať súčasný stav poznatkov o  membránových proteínoch zodpovedných za 

transport organických kyselín v mitochondriách, peroxizómoch a ďalších organelách 

kvasiniek. Aké sú dôsledky zníženého alebo chýbajúceho transportu konkrétnych 

metabolitov pre bunky? Poznatky získané štúdiom kvasinkových transportérov a skúmaním 

ich ľudských homológov exprimovaných v kvasinkách sú dôležité pre pochopenie 

mechanizmu niektorých mitochondriálnych ochorení. 

 

 Názov témy 3: Komunikácia medzi organelami. 

Anotácia: Čoraz viac nových zistení poukazuje na skutočnosť, že organely 

eukaryotických buniek ako napríklad mitochondrie, endoplazmatické retikulum 

a peroxizómy medzi sebou komunikujú pomocou rôznych mechanizmov. Cieľom práce je 

charakterizovať molekulárne mechanizmy medziorganelovej komunikácie, ktoré môžu 

zahŕňať výmenu metabolitov v dôsledku fyzického kontaktu častí organel, difúzie alebo 

vezikulárneho transportu. Vzájomná spolupráca organel je potrebná pre funkčnosť 

biochemických dráh, obranu proti vírusom a modulovanie metabolizmu ROS. Narušená 

komunikácia organel sa podieľa na vzniku metabolických, nádorových a 

neurodegeneratívnych ochorení. 

 

Mgr. Júlia Zemanová, PhD. 

julia.zemanova@uniba.sk 

Názov témy 1: Mykobaktérie a epigenetické ovplyvňovanie hostiteľa. 

 Anotácia: Expresia génov môže byť epigeneticky ovplyvňovaná napr. metyláciou 

DNA, či modifikáciou histónov. Niektoré mikroorganizmy, ako napríklad Mycobacterium 

tuberculosis, sú schopné využiť epigenetické modifikácie na ovplyvnenie expresie 

hostiteľských buniek vlastnými sekretovanými proteínmi, za účelom oslabenia imunitnej 

odpovede. Cieľom práce je charakteristika súčasného stavu poznatkov o využívaní 

epigenetickej regulácie génovej expresie hostiteľa mykobaktériami. 

 Literatúra: Yadav, V.; Dwivedi, V.P.; Bhattacharya, D.; Mittal, A.; Moodley, P.; Das, G., Understanding 

the Host Epigenetics in Mycobacterium tuberculosis Infection. J Genet Genome Res 2015, 2:1. 
von Both, U.; Berk, M.; Agapow, P.; Wright, J.D.; Git, A.; Hamilton, M.S.; Goldgof, G.; Siddiqui5, N.; Bellos, E.; 

Wright, V.J.; Coin, L.J.; Newton, S.M.; Levin, M., Mycobacterium tuberculosis Exploits a Molecular Off Switch of the 

Immune System for Intracellular Survival. Scientific Reports 2018, 8:661. 

  

Názov témy 2: Ako mykobaktérie zvládajú oxidačný stres? 

 Anotácia: Mycobacterium tuberculosis je patogénny mikroorganizmus schopný 

prežiť aj vo vysoko oxidatívnom prostredí makrofágov. Má niekoľko antioxidačných 

enzýmov, ktoré jej pomáhajú zvládnuť oxidačný stres. Cieľom práce je charakteristika 



súčasného stavu poznatkov o týchto enzýmoch u mykobaktérií. 

 Literatúra: Cumming, B.M.; Lamprecht, D.A.; Wells, R.M.; Saini, V,; Mazorodze, J.H.; Steyn, A.J., The 

Physiology and Genetics of Oxidative Stress in Mycobacteria. Microbiol Spectr. 2014, 2(3): 1. 

 

Názov témy 3: Diagnostika mykobakteriálnych infekcií. 

 Anotácia: Každoročne umiera na tuberkulózu veľké množstvo ľudí. Mnohým 

úmrtiam a šíreniu tuberkulózy by sa dalo predísť včasnou diagnostikou tohoto ochorenia, 

preto je vývoj a optimalizácia diagnostických metód stále aktuálnou problematikou. Cieľom 

práce je popis súčasného stavu vývoja diagnostických metód pre infekcie spôsobené 

organizmom Mycobacterium tuberculosis, so zameraním na diagnostiku mnohonásobne 

rezistentných kmeňov. 

 Literatúra:  
Ahmad, S.; Mokaddas, E., Current status and future trends in the diagnosis and treatment of drug-susceptible and 

multidrug-resistant tuberculosis, Journal of Infection and Public Health. 2014, 7:75-91, Ahmad, S.; Mokaddas, E., Recent 

advances in the diagnosis and treatment of multidrug-resistant tuberculosis. Respiratory Medicine, 2009, 103: 1777-

1790 
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RNDr. Monika Ďurfinová, PhD. 

monika.durfinova@fmed.uniba.sk 

 Názov témy 1: Autofágia a jej úloha v patogenéze sklerózy multiplex. 

 Anotácia: Cieľom práce bude popísať význam autofágie pri udržiavaní homeostázy v 

bunkách a vysvetliť základné mechanizmy a rozdiely 3 subtypov autofágie – makroautofágia, 

chaperonmi-sprostredkovaná autofágia a mitofágia. Následne bude diskutovaná úloha 

autofágie ako zložky endogénnej neuroprotektívnej ochrany organizmu pri zápale v CNS 

verzus úloha autofágie pri progresii sklerózy multiplex. 

 Literatúra: (dobrovoľná časť) Liang P, Le W.: Role of autophagy in the pathogenesis of multiple 

sclerosis. Neurosci Bull. 2015, 31(4):435-444. 
 

 Názov témy 2: Vplyv diéty na progresiu sklerózy multiplex. 

 Anotácia: Cieľom práce bude vypracovať prehľad vplyvu rôznych stravovacích 

návykov na kvalitu života, frekvenciu relapsov, rýchlosť progresie ochorenia u pacientov so 

sklerózou multiplex. 

 Literatúra: (dobrovoľná časť) Riccio P, Rossano R.: Nutrition facts in multiple sclerosis. ASN  

Neuro. 2015,  18; 7(1): 1-20. 

 

RNDr. Mgr. Marián Koláček, PhD. 

marian.kolacek@fmed.uniba.sk 

 Názov témy 1: Mechanizmus vzniku sarkopénie a možnosti jeho ovplyvnenia

 Anotácia: Sarkopénia teda úbytok a zhoršenie funkcie svalov patrí medzi procesy 

spojené zo starnutím a negatívne ovplyvňuje zdravie seniorov. Téma patrí ku výskumným 

úlohám na pracovisku s možnosťou pokračovať v téme v rámci diplomovej práce. 
  

 Názov témy 2: Má zmysel užívať antioxidanty? 

 Anotácia: V súčasnosti je trh zaplavený veľkým množstvom výživových doplnkov 

obsahujúcich najrôznejšie antioxidanty. Reklama na ne sa valí zo všetkých strán. Má však ich 

užívanie zmysel? Ak áno, tak aké? Je vhodné ich užívanie ako prevencia alebo ako podpora 

liečby? Aké sú výsledky vedeckých štúdií? 

 


