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doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.   

anton.horvath@uniba.sk 

 Názov témy 1: Zdroje elektrónov pre dýchací reťazec trypanozomatíd (VS, KL)  

 Anotácia: Dýchací reťazec trypanozomatíd má okrem základného setu enzýmových 

komplexov I, II, III a IV aj niekoľko tzv. alternatívnych dráh, ktoré zabezpečujú tie isté 

reakcie, no bez príspevku k elektrochemickému potenciálu. Doterajšie výsledky ukazujú, že 

najväčšie rozdiely v aktivitách enzýmov dýchacieho reťazca sú medzi rôznymi 

trypanozomatídami v NADH-dehydrogenázovej aktivite, ktorá prenáša elektróny z NADH 

na ubichinón pomocou dvoch rôznych enzýmov. Prvým cieľom magisterskej práce je 

charakterizovať tieto enzýmy a ich význam v jednotlivých študovaných druhoch 

trypanozomatíd. Druhým cieľom je upriamiť pozornosť aj na NADH nezávislú 

laktátdehydrogenázu, ktorá tiež prenáša elektróny na ubichinón, no v tryapanozomatídach 

doteraz študovaná nebola.  

 

Mgr. Stanislav Huszár, PhD. 

stanislav.huszar@uniba.sk 
 Názov témy 1: Štúdium respiračného reťazca mykobaktérií v kontexte vývoja 

nových antituberkulotík (VS, KL) 

 Anotácia: Respiračný reťazec Mycobacterium tuberculosis, získal v posledných rokoch 

veľkú pozornosť a to hlavne v kontexte vývoja nových antituberkulotík. K tomuto záujmu 

prispelo predovšetkým objavenie látky bedaquiline, ktorá inhibuje ATP-syntázu M. tuberculosis 

a v súčasnosti je najnovším schváleným liekom na liečbu tuberkulózy. Mykobaktérie ako 

obligátne aeróbne organizmy dokážu respirovať dvoma respiračnými dráhami v závislosti od 

množstva dostupného kyslíka. Štúdium dýchacieho reťazca v mykobaktériách bude zahŕňať 

meranie spotreby kyslíka na kyslíkovej elektróde, stanovenie aktivít jednotlivých komplexov 

dýchacieho reťazca, ako aj celkovej hladiny ATP v bunkách. Tieto metódy budú slúžiť na 

testovanie vplyvu vybraných látok s potenciálnym antimykobakteriálnym účinkom. 

Pozornosť bude venovaná aj príprave vybraných rekombinantných nadprodukčných kmeňov 

a pokusom o izoláciu jednotlivých podjednotiek cytochróm bd quinol oxidázy, príp. celého 

komplexu alternatívnej respiračnej dráhy.  

 Literatúra:  
Hards, K., Robson, J.R., Berney, M., Shaw, L., Bald, D., Koul, A., Andries, K. a Cook, G.M. (2015) Bactericidal mode of 

action of bedaquiline. J. Antimicrob. Chemother. 70, 2028–2037. Lamprecht, D.A., Finin, P.M., Rahman, M.A., 

Cumming, B.M., Russell, S.L., Jonnala, S.R., Adamson, J.H. a Steyn, A.J.C. (2016) Turning the respiratory flexibility of 

Mycobacterium tuberculosis against itself. Nat. Commun. Nature Publishing Group, 7, 12393. 

 

 

 

 

 



Doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. 

jana.kordulakova@uniba.sk 
 Názov témy 1: Úloha proteínu Rv0132c v syntéze ketomykolátov v mykobaktériách. 

(VS, KL) 

 Anotácia: Mykolové kyseliny, α-alkyl β-hydroxy mastné kyseliny s veľmi dlhým 

reťazcom sú dôležitou štruktúrnou zložkou bunkového obalu Mycobacterium tuberculosis - 

baktérie, ktorá spôsobuje infekčné ochorenie tuberkulózu. Mykolové kyseliny s funkčnými 

skupinami obsahujúcimi kyslík, ako napr. metoxy- a ketomykoláty navyše zohrávajú dôležitú 

úlohu aj vo virulencii týchto baktérií. Metoxy- a ketomykolové kyseliny sú syntetizované z 

hydroxymykolových kyselín a zatiaľ čo metyltransferáza, ktorá katalyzuje tvorbu 

metoxymykolátov je známa, dehydrogenáza zúčastňujúca sa tvorby ketomykolátov ešte 

nebola charakterizovaná. Cieľom projektu bude objasniť úlohu proteínu Rv0132c v tomto 

procese.  

 

RNDr. Marek Mentel, PhD. 

marekmentel@yahoo.com 

 Názov témy 1 : Má mitochondriálny fosfátového prenášač vplyv na fenotypový 

prejav génu Bxi1? (VS) 

 Anotácia: Kvasinkový proteín Bxi1p patrí do proteínovej rodiny TMBIM, ktorá by 

mohla zohrávať dôležitú úlohu v regulácii apoptózy. Otázne je, či Bxi1p potrebuje pre svoju 

funkciu regulátora apoptózy, ak ňou skutočne disponuje, funkčný fosfátový translokátor. 

Odpoveď sa pokúsime nájsť pomocou ektopickej expresie rôznych kombinácií pro- 

a protiapoptotických génov v kvasinke Saccharomyces cerevisiae. 

 

Doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. 

katarina.mikusova@uniba.sk 

 Názov témy 1: Príprava nástrojov pre štúdium biosyntézy bunkovej steny 

mykobaktérií. (VS, KL) 

 Anotácia: Bunková stena bacila spôsobujúceho tuberkulózu vytvára účinnú ochrannú 

bariéru na povrchu patogéna. Zároveň však táto štruktúra predstavuje jeho Achilovu pätu, 

pretože viacero účinných antituberkulotík pôsobí práve na úrovni výstavby jej zložiek – 

mykolových kyselín, arabinogalaktánu a peptidoglykánu (mAGP). Napriek tomu, že väčšina 

enzýmov, ktoré sa zúčastňujú na biosyntéze mAGP je známa, informácie o finálnej fáze 

konštrukcie tohto zložitého kovalentného komplexu sú nedostatočné. Naším cieľom je 

pripraviť nástroje (vybrané enzýmy a substráty), ktoré umožnia preskúmať vybrané aspekty 

biosyntézy mykobakteriálnej bunkovej steny.  

 Literatúra: Abrahams, K. A.; Besra, G. S., Mycobacterial cell wall biosynthesis: a 

multifaceted antibiotic target. Parasitology 2016, 1-18. 

 

Ing. Martina Neboháčová, PhD. 

martina.nebohacova@uniba.sk 

 Názov témy 1: Úloha tioláz v metabolizme kvasiniek (VS) 

 Anotácia: Tiolázy sú enzýmy katalyzujúce reverzibilné tiolytické štiepenie 3-ketoacyl-

CoA na acyl-CoA a acetyl-CoA. Zúčastňujú sa katabolických aj anabolických procesov a 

vyskytujú sa v mitochondriách, cytosole a peroxizómoch. V kvasinkách Candida parapsilosis boli 

nájdené 4 gény kódujúce tiolázy. Cieľom diplomovej práce bude charakterizácia jednotlivých 

tioláz v kontexte bunkového metabolizmu. 

 Literatúra:  
Haapalainen, A.M.; Meriläinen, G.; Wierenga R.K., The thiolase superfamily: condensing enzymes with diverse 

reaction specificities. Trends in biochemical sciences 2006, 31 (1), 64-71.  
 

 



Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.  

jozef.nosek@uniba.sk  

 Názov témy 1: Analýza lipidómov nekonvenčných druhov kvasiniek (VS)  

(školiteľ špecialista: Mgr. Martin Valachovič, PhD, Centrum biovied SAV, 

martin.valachovic@savba.sk)   

 Anotácia: Kvasinky sú excelentným modelovým organizmom pre štúdium rôznych 

biologických fenoménov, včítane skúmania úlohy lipidov v eukaryotických bunkách. 

Genetická a fyziologická heterogenita kvasiniek podkmeňa Saccharomycotina poukazuje na 

možné rozdiely aj na úrovni ich lipidómu (celkových lipidových profilov buniek). Hoci je 

lipidóm niektorých druhov (napr. Saccharomyces cerevisiae) pomerne dobre preskúmaný, lipidy 

iných druhov kvasiniek zatiaľ neboli podrobnejšie analyzované. Cieľom projektu diplomovej 

práce bude charakterizácia lipidových profilov v bunkách vybraných druhov kvasiniek 

prístupmi lipidomiky, komparatívnej a funkčnej genomiky. Experimentálna časť diplomovej 

práce bude realizovaná v spolupráci Katedry biochémie PriF UK a Ústavu biochémie 

a genetiky živočíchov Centra biovied SAV. 

 Literatúra:  
Ejsing, C.S.; Sampaio, J.L.; Surendranath, V., et al., Global analysis of the yeast lipidome by quantitative shotgun mass 

spectrometry. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2009, 106(7), 2136–41.  
Klose, C.; Surma, M.A., Gerl, M.J., Meyenhofer, F., Shevchenko, A., Simons, K., Flexibility of a eukaryotic lipidome-

insights from yeast lipidomics. PLoS One 2012, 7(4): e35063. 

 

 Názov témy 2: Komparatívna analýza telomér nekonvenčných druhov kvasiniek. 

(VS) 

 Anotácia: Teloméry sú nukleo-proteínové štruktúry prítomné na koncoch lineárnych 

chromozómov, ktoré majú kľúčovú úlohu v procesoch udržiavania stability a integrity 

eukaryotického genómu. Hoci sú teloméry väčšiny eukaryotov konzervované, rôzne druhy 

kvasiniek sa dramaticky líšia nielen dĺžkou a sekvenčným motívom telomerickej DNA, ale aj 

proteínmi, ktoré s ňou interagujú. Molekulárna diverzita kvasinkových telomér predstavuje 

unikátny systém pre skúmanie ich štruktúry, funkcie a evolúcie. Cieľom diplomovej práce 

bude analýza štruktúry a dynamiky telomér u vybraných druhov kvasiniek prístupmi 

komparatívnej a funkčnej genomiky. 

 Literatúra:  
Wellinger, R.J..; Zakian, V.A., Everything you ever wanted to know about Saccharomyces cerevisiae telomeres: Beginning 

to end. Genetics 2012, 191, 1073–1105.  

 

doc. Mgr. Peter Polčic, PhD 

peter.polcic@uniba.sk 

 Názov témy 1: Úloha proteínu Bxi1 v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae. (VS, KL) 

 Anotácia: Kvasinkový proteín Bxi1 bol identifikovaný na základe podobnosti s 

cicavčími proteínmi regulujúcimi bunkovú smrť. Na základe fenotypov mutanta, ktorému 

tento preteín chýba, sa predpokladá, že by mohol hrať úlohu v regulácii odpovede buniek na 

stres v endoplazmatickom retikule (napr. hromadenie nesprávne zbalených proteínov) a tiež 

sa podieľať na regulácii metabolizmu prostredníctvom vápenatých iónov. V našom laboratóriu 

sme zistili, že fenotypy tohto mutanta sú veľmi kmeňovo špecifické. Cieľom práce bude, s 

využitím mutantov v rôznych kmeňoch kvasieniek S. cerevisiae, charakterizovať úlohu tohto 

proteínu.  

 

 Názov témy 2: Úloha ADP/ATP translokátora v udržiavaní zásoby adenínových 

nukleotidov v mitochondriách. (VS, KL) 

 Anotácia: Mitochondriálny ADP/ATP translokátor je proteín vnútornej membrány 

mitochondrií zabezpečujúci transport ADP a ATP do mitochondrií a z mitochondrií výmenou 

v stechiometrickom pomere 1:1. Mechanizmus takéhoto transportu popisuje model, v ktorom 



sa jedno väzbové miesto prenšača striedavo orientuje na jednu a druhú stranu membrány, 

pričom jeho preklopenie je možné iba s naviazaným nukleotidom. Viaceré práce naznačujú, že 

tento prenášač je schopný zabezpečovať aj jednosmerný transport. Cieľom práce je overiť 

hypotézu, popisujúcu pravdepodobný mechanizmus jednosmerného transportu. 

 

Ing. Pavol Sulo, CSc.  

pavol.sulo@uniba.sk  

Názov témy 1: Diagnostika patogénov zodpovedných za chronické ochorenia.  

(VS, KL) 

 Anotácia: Chronické choroby ako sú kardiovaskulárne ochorenia a rakovina, sú 

hlavnými príčinami úmrtí na celom svete. Ochorenia kĺbov ako artritída alebo Parkinsonova 

či Alzheimerova choroba znižujú kvalitu života seniorov a na ich liečbu sú vynakladané 

ohromné prostriedky. V poslednom čase sa uvažuje, že chronické ochorenia by mohli byť vo 

všeobecnosti spôsobené akumuláciou a prežívaním patogénov (baktérií alebo  vírusov) v 

erytrocytoch či leukocytoch. Slabinou týchto prác sú limity a hodnovernosť detekcie 

patogénov. Zámerom práce je preveriť výskyt dormantných foriem patogénov (baktérií i 

vírusov) u starších ľudí z rôznych zdrojov (krv, cievy, spútum, kosti po operácii) pomocou 

nested PCR a komplexnej metagenómovej analýzy. Preukázať súvislosť ich výskytu s 

niektorými chronickými ochoreniami (artritída, ateroskleróza, gastritída atď.)   

 Literatúra:   
Potgieter M., Bester J., Kell D. B., Pretorius E. 2015. The dormant blood microbiome in chronic, inflammatory diseases. 

FEMS Microbiol Rev. 39: 567 – 591. Gargano L. M., Hughes J. M. 2014. Microbial origins of chronic diseases. Annu Rev 

Public Health. 35: 65 – 82. 

 

Názov témy 2: „Zmena poradia génov v mitochondriálnych genómoch kvasiniek“. 

(konzultant Mgr. Dana Szabóová) (VS, KL) 

Anotácia: Porovnanie sekvencií poukazuje na zmeny poradia génov v 

mitochondriálnych DNA (mtDNA) počas evolúcie. To nastáva pravdepodobne v dôsledku 

duplikácií a náhodných delécií redundantných génov. Jedinečnú možnosť štúdia evolučných 

mechanizmov so všeobecnou platnosťou poskytujú kvasinky, kde evolúcia a divergencia 

druhov sa dá študovať aj experimentálne, vďaka procesu známemu ako speciácia 

medzidruhových hybridov. Zámerom práce je prostredníctvom medzidruhových hybridov 

Saccharomyces preštudovať molekulárne mechanizmy vedúce k  mtDNA s duplikovanými 

úsekmi a k zmenám druhovo-špecifického poradia génov v mitochondriálnej DNA. Vysvetliť 

prečo sa v intermolekulovej rekombinácii uplatňujú mobilné elementy, zatiaľ čo 

v intramolekulovej rekombinácii GC klastre.  

Literatúra: 
 Solieri L. 2010. Mitochondrial inheritance in budding yeasts: towards an integrated understanding. Trends Mirob. 18: 

521-530. Greig D. 2009. Reproductive isolation in Saccharomyces. Heredity. 102: 39–44. San Mauro D., Gower D. J., 

Zardoya R., Wilkinson M. 2006. A hotspot of gene order rearrangement by tandem duplication and random loss in the 

vertebrate mitochondrial genome. Mol Biol Evol. 23: 227-234. Jatzová K. 2017. Mobilné mitochondriálne intróny a 

podstata speciácie kvasiniek. Dizertačná práca 

 

Názov témy 3: „Konštrukcia pivovarských produkčných kmeňov pre výrobu 

nízkoalkoholického piva“. (konzultant Mgr. Dana Szabóová) (VS) 

Anotácia: Laboratórne kmene kvasiniek s  mutáciami v génoch cyklu 

trikarboxylových kyselín i niektorých iných neprodukujú etanol, ale kyseliny. Zámerom práce 

je preštudovať biochemickú podstatu akumulácie kyselín, vložiť tieto mutácie do pivovarských 

produkčných kmeňov a charakterizovať ich možnosti pri výrobe nealkoholického piva.  

Literatúra:  
Selecký R., Šmogrovičová D., Sulo P. 2008. Beer with reduced ethanol content produced using Saccharomyces cerevisiae 

yeasts deficient in various tricarboxylic acid cycle enzymes. Journal of the Institute of Brewing. 114: 97-101. 

 



 

RNDr., Ingrid Sveráková, PhD 

ingrid.sverakova@uniba.sk 

 Názov témy 1: Lipidový profil mitochondriálnych membrán Diplonema papillatum 

kultivovanej v rôznych podmienkach. (VS, KL) 

 Anotácia: Diplonema papillatum je jednobunkový morský organizmus, ktorý dokáže 

prežívať v širokom spektre teplôt. Zmena teploty vplýva na zmenu fluidity membrán, čo úzko 

súvisí s ich lipidovou kompozíciou. Cieľom magisterskej práce je charakterizovať lipidový 

profil mitochondriálnych membrán D. papillatum pestovanej pri rôznych teplotách a sledovať 

zmeny v tomto profile indukované teplotou.  

 

Doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. 

igor.zeman@uniba.sk 
 Názov témy 1: Membránové transportéry v kvasinkách rodu Candida. (VS) 

 Anotácia: Jedným z najdôležitejších predstaviteľov patogénnych kvasiniek rodu 

Candida je kvasinka Candida parapsilosis. Membránový transport patrí medzi esenciálne 

bunkové procesy. Transportéry konkrétnych metabolitov v C.  parapsilosis sú do značnej miery 

neznáme alebo len čiastočne preskúmané. Cieľom práce je charakterizovať gény a proteíny, 

ktoré sú potrebné pre transport unikátnych rastových substrátov – hydroxyderivátov benzénu 

a kyseliny benzoovej. Ďalším predmetom výskumu sú transportéry nachádzajúce sa vo 

vnútornej membráne mitochondrií, ktoré prepájajú metabolické procesy prebiehajúce 

v mitochondriách a v cytoplazme. 

 

Mgr. Júlia Zemanová, PhD. 

julia.zemanova@uniba.sk 

 Názov témy 1: Optimalizácia podmienok na sledovanie účinku inhibítorov rôznych 

metabolických dráh mykobaktérií. (VS, KL) 

 Anotácia: Na tuberkulózu umiera ročne takmer 2 milióny ľudí. Hľadanie 

antituberkulotík je v súčastnosti stále aktuálnym a nie jednoduchým problémom. Cieľom práce 

je vyvinúť a optimalizovať podmienky experimentov na sledovanie účinku mykobakteriálnych 

inhibítorov na rôzne metabolické dráhy a tým prispieť k riešeniu tohto komplexného 

problému. 

 

Pracovisko: Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV 
 

RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc. 

virukude@savba.sk 

 Názov témy 1: Príprava rekombinantného proteínu VP60 vírusu nekrotizujúcej 

pečene (EBHSV) zajaca poľného (Lepus europaeus) v heterologickom expresnom systéme.  
 Anotácia: Ochorenie známe ako European brown hare syndrome (EBHS), ktoré 

spôsobuje vírus EHBSV, je pre zajaca poľného závažné, vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa 

v súčasnosti vyskytuje v lovných revíroch Európy, vrátane Slovenska. Pre človeka EBHSV 

nepredstavuje žiadne riziko ochorenia, avšak poľné zajace podliehajú infekcii veľmi rýchlo, 

vírus je prítomný v krvi a orgánoch chorého zvieraťa a úmrtnosť u citlivých jedincov môže 

dosahovať až 100%, čo súvisí so značnou aktuálnou redukciou populácie poľných zajacov aj 

na Slovensku. V súčasnosti nie je u nás dostupný žiaden serologický test na identifikáciu 

protilátok voči EBHSV v populácii poľných zajacov, ktoré najmä v súčasnosti predstavujú 

v rámci EU komerčne veľmi atraktívnu obchodnú komoditu. Cieľom práce je molekulárnymi 

metódami (RT-PCR a real-time RT-PCR) identifikovať aktuálny výskyt EBHSV u zajaca 

poľného na Slovensku a pripraviť rekombinantný vírusový proteín VP60 (expresiou 

v bunkách E. coli alebo hmyzích bunkách), ktorý je potrebný pre zavedenie diagnostiky 



EBHVS pomocou ELISA/Western blot testov založených na využití polyklonovej alebo 

monoklonovej protilátky proti VP60 (anti-VP60). 

 

Pracovisko: Centrum biovied SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov 
 

Mgr. Mária Balážová, PhD. 

Maria.Balazova@savba.sk 

 Názov témy 1: Úloha železa v metabolizme aniónových lipidov (VS) 

 Anotácia: Fosfatidylglycerol (PG) je v kvasinkách minoritným lipidom, ktorého 

hladina je precízne regulovaná. Za bežných podmienok sa PG vyskytuje iba v membránach 

mitochondrií, kde je syntetizovaný a využitý na biosyntézu kardiolipínu. Poškodená 

degradácia PG však zapríčiní jeho nezvyčajnú vysokú akumuláciu vo všetkých bunkových 

membránach. Z predbežných výsledkov sme zistili, že aktivita proteínu Pgc1, zúčastňujúceho 

sa degradácie PG, je ovplyvnená prítomnosťou transkripčného faktora Yap5, ktorý reaguje na 

zmeny koncentrácie železa v cytozole. Našou úlohou bude zistiť, akú úlohu zohráva železo pri 

udržiavaní nízkej hladiny PG v membránach rôznych organel. 

 Literatúra:  
Pokorná, P. Čermáková, A. Horváth, M.G. Baile, S.M. Claypool, P. Griač, J. Malínský, M. Balážová, Specific degradation 

of phosphatidylglycerol is necessary for proper mitochondrial morphology and function, Biochim. Biophys. Acta. 

(2015). doi:10.1016/j.bbabio.2015.10.004.  

 

Pracovisko: Centrum biovied SAV 
 

Mgr. Silvia Bágeľová Poláková PhD. 

bagelova.silvia@gmail.com 

Názov témy 1: Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotické a mitotické 

delenie chromozómov. (VS, KL) 

Anotácia:  Naše laboratórium sa zaoberá rôznymi aspektami bunkového delenia u 

modelového organizmu kvasinky Schizosaccharomyces pombe. Zameriavame sa na identifikáciu 

a charakterizáciu nových proteínov zúčastňujúcich sa meiotickej a mitotickej segregácie 

chromozómov. Na objasnenie funkcie proteínov plánujeme použiť klasické metódy genetiky, 

biochémie v kombinácii s modernou mikroskopiou a RNA a ChIP sekvenovaním novej 

generácie. Cieľom projektu je pochopiť mechanizmy, ktoré vedú k vzniku závažných ľudských 

ochorení akými sú napr. Downov syndróm alebo nádorové ochorenia. 

 Literatúra:  
1. Polakova S, Molnarova L, Hyppa RW, Benko Z, Misova I, Schleiffer A, Smith GR, Gregan J. 2016. Dbl2 Regulates 

Rad51 and DNA Joint Molecule Metabolism to Ensure Proper Meiotic Chromosome Segregation. PLoS Genet. 

12:e1006102. Phadnis N, Cipak L, 2. Polakova S, Hyppa RW, Cipakova I, Anrather D, Karvaiova L, Mechtler K, Smith 

GR, Gregan J. 2015. Casein Kinase 1 and Phosphorylation of Cohesin Subunit Rec11 (SA3) Promote Meiotic 

Recombination through Linear Element Formation. PLoS Genet. 11:e1005225. 3. Polakova S, Benko Z, Zhang L, Gregan 

J. Mal3, the Schizosaccharomyces pombe homolog of EB1, is required for karyogamy and to promote oscillatory nuclear 

movement during meiosis. 2014. Cell Cycle. 13:72-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovisko: Chemický ústav SAV 
 

Ing. Tomáš Bertók, PhD.  

chemtobe@savba.sk  

Názov témy 1: Nové prístupy v bioanalýze pre medicínsku diagnostiku. (KL) 

Anotácia: Cieľom diplomovej práce bude oboznámiť sa s novými modernými 

spôsobmi využívanými v bioanalytickej chémii. Tieto budú založené na využívaní širokého 

spektra nanomateriálov, ktoré značným spôsobom zvyšujú citlivosť stanovenia. 

Literatúra: DOSEKOVA, Erika - FILIP, Jaroslav – BERTÓK, Tomáš – BOTH, Peter – KASÁK, 

Peter -  TKAC, Jan. Nanotechnology in glycomics: Applications in Diagnostics, Therapy, 

Imaging and Separation Processes. Medicinal Research Reviews, 2017, vol 37, p. 514-626.  

 

Názov témy 2: Nové prístupy v diagnostike onkologických ochorení (KL) 

Anotácia: Cieľom diplomovej práce bude oboznámiť sa s novými modernými 

spôsobmi diagnostiky rôznych typov onkologických ochorení (karcinóm prostaty, karcinóm 

prsníka, atď). Diagnostika týchto ochorení bude založená na stanovení nových biomarkerov 

ochorení – glykoproteínov akými sú napr. prostatický špecifický antigén a iné. 

 Literatúra:  
DAMBORSKA, Dominika – BERTOK,  Tomas – DOSEKOVA,  Erika  –  HOLAZOVA,  Alena – LORENCOVA,  Lenka  

– KASAK,  Peter – TKAC,  Jan. Nanomaterial-based biosensors for detection of prostate specific antigen. Microchimica 

Acta, 2017, vol 184, p. 3049–3067. 

 

PRACOVISKO: Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied 
 

Ing. Ondrej Cehlár, PhD. 

ondrej.cehlar@savba.sk 

 Názov témy 1: Štruktúrne tendencie C-koncovej domény tau proteínu vo vzťahu k 

patogenéze Alzheimerovej choroby. (VS, KL) 

 Anotácia: Proteín tau je prirodzene neusporiadaný proteín a zohráva zásadnú úlohu 

v patogenéze Alzheimerovej choroby a iných tauopátií. Hoci proteín tau nenadobúda pevnú 

trojrozmernú štruktúru, majú niektoré jeho časti tendencie k vytváraniu lokálnych 

prechodných konformácií. C-koncová doména tau proteínu obsahuje niekoľko fosforylačných 

miest spájaných s patogenézou Alzheimerovej choroby a bola pre ňu pozorovaná tendencia na 

vytváranie prechodnej α-helikálnej sekundárnej štruktúry. Ako sondu lokálnej štruktúry 

proteínu tau použijeme špecifickú monoklónovú protilátku, pričom budeme zisťovať 

charakteristiky jej interakcií s rôznymi formami tau proteínu, štruktúru jej epitopu 

stabilizovanú v komplexe protilátka-tau peptid a štrukturálne tendencie jej epitopu vo voľnom 

stave. Študent získa skúsenosti s metódami röntgenovej kryštalografie proteínov, 

molekulového modelovania proteínov a  biofyzikálnymi metódami merania interakcií 

proteínov. Téma bude riešená v rámci medzinárodného projektu. 

 

RNDr. Rostislav Škrabana, PhD. 

rostislav.skrabana@savba.sk 

 Názov témy 1: Štruktúrne a biofyzikálne základy prirodzenej ochrany organizmu 

sprostredkovanej laktoferínom - mliečnym glykoproteínom. (VS, KL) 

 Anotácia: Imunomodulačný glykoproteín laktoferín, nachádzjúci sa napr. 

v materskom mlieku alebo krvnej plazme predstavuje dôležitý komponent prirodzenej 

ochrany organizmu proti infekciám, nádorovým ochoreniam či alergiám. Najnovšie poznatky 

ukazujú, že jedným z mechanizmov účinku laktoferínu môže byť regulácia serínovej proteázy 

plazmínu. Predmetom práce bude charakterizácia vzájomnej interakcie laktoferínu 

a plazminogénu, prekurzora plazmínu, a inhibície jeho premeny na plazmín metódami 



štruktúrnej biológie a biofyziky. 

Študent získa zručnosti v technikách práce s proteínmi. Pri riešení bude zapojený do 

medzinárodného projektu. Využívané metódy budú okrem iného zahŕňať röntgenovú 

kryštalografiu proteínov, stanovenie väzobných a aktivitných konštánt proteínov, biofyzikálnu 

charakterizáciu proteínov. 

 

 Názov témy 2: Kľúčová úloha centrálnej domény proteínu tau v patogenéze 

Alzheimerovej choroby. (VS, KL) 

 Anotácia: Prirodzene neusporiadaný proteín tau je intímne zapojený do patogenézy 

Alzheimerovej choroby a príbuzných tauopátií. Centrálna, mikrotubuly-viažuca doména 

(MVD) proteínu tau sa priamo podieľa na patologickej agregácii pri neurodegenerácii a na 

šírení patológie v mozgu pacientov. Pochopenie štruktúrnych zákonitostí riadiacich 

fyziologické a patologické interakcie MVD proteínu tau je dôležité pre vývoj nových foriem 

diagnózy a liečby tauopátií. V diplomovej práci využijeme monoklónové protilátky reagujúce 

s MVD ako štruktúrne a väzobné senzory monitorujúce špecifické konformácie proteínu tau. 

Študent sa prehĺbi v experimentálnych a in silico  metódach štruktúrnej biológie. V praktickej 

časti budeme využívať napr. metódy röntgenovej kryštalografie proteínov, NMR proteínov, 

molekulového modelovania proteínov, bioinformatiky. Do projektu sú zapojené zahraničné 

spolupracujúce laboratóriá. 
 

Pracovisko: Ústav molekulárnej biológie SAV 
 

Mgr. Nina Kunová, PhD. 

nina.kunova@savba.sk 

 Názov témy 1: Posttranslačné modifikácie DNA-väzobných proteínov. 

mitochondriálneho nukleoidu. (VS) (Školiteľ špecialista: Ing. Gabriela Ondrovičová, PhD.) 

 Anotácia: Mitochondrie patria k významným eukaryotickým organelám, ktoré sa 

okrem prepojenia s esenciálnymi bunkovými procesmi ako dýchanie, starnutie a apoptóza 

vyznačujú aj prítomnosťou vlastného mitochondriálneho genómu. Mitochondriálna DNA 

(mtDNA) spolu s rôznymi skupinami proteínov vytvára vyššie štruktúry, nukleoidy. Tieto 

neustále podliehajú dynamickým zmenám, čím je zabezpečená dostupnosť mtDNA pre 

replikáciu, opravu či transkripciu a zároveň udržiavaná mitochondriálna homeostáza. 

V našej práci sa venujeme prepojeniu vybraných nukleoid viažucich proteínov 

s mitochondriálnou ATP-závislou proteázou Lon, ich vzájomnej regulácii a vplyvu 

posttranslačných modifikácií na tieto interakcie. Lon proteáza in vivo zabezpečuje kontrolu 

kvality proteínov, a to degradáciou poškodených, zle zložených alebo nezložených proteínov, 

ako aj degradáciu prirodzene nestabilných regulačných proteínov. Diplomová práca bude 

zameraná na expresiu, purifikáciu a prípravu posttranslačne modifikovaných proteínov 

mitochondriálneho nukleoidu. Pomocou modifikácií tak budeme sledovať ich vplyv na 

reguláciu sprostredkovanú degradačnou aktivitou Lon proteázy, ktorá môže napomôcť 

pochopeniu a bližšiemu objasneniu dynamických zmien mitochondriálneho nukleoidu in 

vivo. 

 Literatúra:  
1.    Kunová N., Ondrovičová G., Bauer J., Bellová J., Ambro L., Martináková L., Kotrasová V., Kutejová E., Pevala V. (2017). 

The role of Lon-mediated proteolysis in the dynamics of mitochondrial nucleic acid-protein complexes. Sci. Rep. 7, 631 

2.    Kereiche S., Kováčik L., Bednár J., Pevala V., Ambro L., Bellová J., Kunová N., Ondrovičová G., Kutejová E., Raška I. 

(2016). The N-terminal domain plays a crucial role in the structure of a full-length human mitochondrial Lon protease. Sci. Rep. 

6, 33631 

 

 

 

 



Mgr. Vladimír Leksa, PhD. 

vladimir.leksa@savba.sk  

Názov témy 1: Molecular mechanisms of the T cell activation (Molekulárne 

mechanizmy T bunkovej aktivácie)(VS) 

Anotácia:  T lymphocytes (T cells) play a key role in the adaptive immune system, the 

specific defense system of higher organisms. Efficient activation of T cells to execute the 

immune response requires concerted interactions of receptors on their plasma membrane with 

extracellular ligands and submembrane signaling molecules, which results in production of 

cytokines, clonal expansion and cell differentiation. The goals of the proposed diploma project 

addresses the role of the protein transport mechanisms in T cell activation, specifically the role 

of the mannose 6-phosphate/insulin-like growth factor 2 receptor (M6P/IGF2R, CD222). 

 Literatúra:  
Unravelling novel functions of the endosomal transporter mannose 6-phosphate/insulin-like growth factor receptor (CD222) in 

health and disease: An emerging regulator of the immune system. 

Leksa V, Ilková A (diploma student), Vičíková K (PhD student), Stockinger H. 

Immunol Lett. 2017 Oct;190:194-200. doi: 10.1016/j.imlet.2017.08.011. Epub 2017 Aug 16. Review 

 

RNDr. Vladimír Pevala, PhD. 

vladimir.pevala@savba.sk 

 Názov témy 1: Funkcie ClpXP proteázy a stresových proteínov v mitochondriálnom 

nukleoide (Školiteľ špecialista: Ing. Eva Kutejová, CSc.) (VS) 

 Anotácia: Významným aktívnym hráčom v regulácii mitochondriálnej homeostázy 

sú ATP závislé proteázy Lon a ClpXP a tiež mitochondriálne stresové proteíny, u ktorých sa 

predpokladá ich vzájomná regulácia. Cieľom tejto práce bude prispieť k objasneniu funkcie 

ClpXP proteázy a mitochondriálnych stresových proteínov v regulácii dynamiky 

mitochondriálneho nukleoidu a schopnosti regulovať tak mitochondriálnu homeostázu. 

Práca bude zameraná na expresiu, purifikáciu, prípravu ľudskej ClpXP proteázy 

a potenciálnych interagujúcich stresových proteínov, za účelom určenia ich štruktúry a 

funkcie, ktoré napomôžu pochopeniu ich úlohy v regulácii apoptózy s potenciálnym 

využitím pri liečbe rakoviny. 

 Literatúra:  
1.    Kunová N., Ondrovičová G., Bauer J., Bellová J., Ambro L., Martináková L., Kotrasová V., Kutejová E., Pevala V. 

(2017). The role of Lon-mediated proteolysis in the dynamics of mitochondrial nucleic acid-protein complexes. Sci. 

Rep. 7, 631  

2.    Pevala V., Truban D., Bauer J.A., Koštan J., Kunová N., Bellová J., Brandstetter M., Marini V., Krejčí L., Tomáška 

L., Nosek J., Kutejová E. (2016). Structure and DNA-binding properties of Mgm101 protein from yeast with linear 

mitochondrial genome. Nucleic Acids Research 44(5): 2227-2239 

3.    Kereiche S., Kováčik L., Bednár J., Pevala V., Ambro L., Bellová J., Kunová N., Ondrovičová G., Kutejová E., 

Raška I. (2016). The N-terminal domain plays a crucial role in the structure of a full-length human mitochondrial Lon 

protease. Sci. Rep. 6, 33631 

4. Baker T.A. and Sauer R.T. (2012). ClpXP, an ATP-powered unfolding and protein-degradation machine. BBA - 

Molecular Cell Research 1823: 15-28 
  

Pracovisko: Ústav zoológie SAV 
 

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc. 

dusan.zitnan@savba.sk 

Názov témy 1: Expresia a funkcia neuropeptidov u kliešťa Ixodes ricinus. (VS, KL)

  

Anotácia: Kliešte sú v strednej Európe najvýznamnejšími prenášačmi mnohých 

patogénov (napr. vírus kliešťovej encefalitídy, Borrelia, Anaplasma, Babesia a iné), ktoré 

spôsobujú závažné ochorenia zvierat a človeka. Úspešný prenos patogénov zo slinných žliaz 

alebo čreva kliešťa do krvi hostiteľa vyžaduje expresiu génov a zložité biochemické pochody, 

na ktorých sa podieľajú aj neuropeptidy. Tieto signálne dráhy a procesy však nie sú 



preskúmané. Cieľom diplomovej práce bude pomocou molekulárnych a biochemických metód 

sledovať expresiu a funkciu niektorých neuropeptidov u kliešťa I. ricinus počas príjmu potravy 

a rozmnožovania. Výsledky tohto výskumu by mohli objasniť regulačné a biochemické 

pochody, ktoré sú dôležité pri cicaní krvi, rozmnožovaní a prenose patogénov.    

 Literatúra:  
Šimo L., Slovák M, Park Y and Žitňan D (2009) Identification of a complex peptidergic neuroendocrine network in the 

hard tick, Rhipicephalus appendiculatus. Cell Tiss Res 335, 639-655. 

Šimo L, Žitňan D, Park Y. (2009) Two novel neuropeptides in innervation of the salivary glands of the blacklegged tick 

Ixodes scapularis: Myoinhibitory peptide and SIFamide. J Comp Neurol 517, 551-563.  

 Šimo L, Kočí J, Žitňan D, Park Y (2011) Evidence for D1 dopamine receptor activation by a paracrine signal of 

dopamine in tick salivary glands. PLoS ONE, PONE-D-10-03022R1.  

Šimo L., Kočí J. a Park Y. (2013). Receptors for the neuropeptides, myoinhibitory peptide and SIFamide, in control of 

the salivary glands of the blacklegged tick Ixodes scapularis. Insect Biochemistry and Molecular Biology (43):376-387. 

Šimo L., Žitňan D., Park Y. (2012). Neural control of salivary glands in ixodid ticks. J Insect Physiol. (4):459-66. 

Šimo L, Sonenshine DE, Park Y, Žitňan D (2014) Nervous and sensory systems: structure, function, genomics and 

proteomics. In: Sonenshine DE, Roe RM (eds) Biology of ticks. Oxford Univ Press, pp. 309–367.  

Roller L, Šimo L, Mizoguchi A, Tanaka Y, Slovák M, Park Y, Žitňan D (2015) Orcokinin immunoreactivity in central 

neurons innervating the salivary glands and rectum of ixodid ticks. Cell Tiss Res 360:209-22. 

 

Názov témy 2: Charakterizácia a priebeh expresie receptorov (GPCR) pre neuropeptidy. 

(VS, KL) 

Anotácia: Zverejnenie genómov viacerých významných modelových druhov hmyzu 

umožnilo identifikáciu mnohých génov kódujúce dôležité regulačné látky. Medzi tieto látky 

patria aj receptory pre neuropeptidy, ktoré zabezpečujú životne dôležité fyziologické funkcie 

počas celého vývinu, príjmu potravy a rozmnožovania. Mnohé z týchto receptorov nemajú 

známe ligandy a nie sú dostatočne funkčne charakterizované. Cieľom tejto práce je využiť 

fluorescenčnú assay s aequorínom na charakterizáciu niektorých „orphan“ receptorov 

a kvantitatívnu RT-PCR na objasnenie priebehu ich expresie v rôznych orgánoch počas vývinu 

alebo v jednotlivých fyziologických štádiách piadky morušovej (Bombyx mori), alebo kliešťa 

(Ixodes ricinus).  

 Literatúra:  
Žitňan D., Kingan T.G., Hermensman J.L. and Adams M.E. (1996). Identification of ecdysis-triggering hormone from 

an epitracheal endocrine system. Science 271, 88-91. Žitňan D, Ross LS, Žitňanová I, Hermesman JL, Gill S, Adams ME 

(1999) Steroid induction of a peptide hormone gene leads to orchestration of a defined behavioral sequence. Neuron 

23, 523-535. Kim Y-J, Spalovska I, Cho K-H., Žitňanová I., Park Y., Adams M.E., Žitňan D. (2004). Corazonin receptor 

signaling in ecdysis initiation. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 101, 6704-6709. 

Yamanaka N., Žitňan D., Kim Y-J., Adams M.E., Hua Y-J., Suzuki Y., Suzuki M., Suzuki A., Satake H., Mizoguchi A., 

Asaoka K., Tanaka Y., Kataoka H. (2006). Regulation of insect steroid hormone biosynthesis by innervating peptidergic 

neurons. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 103, 8622-8627. Kim Y-J.,
 
Žitňan D., Cho K-H.,

 
Mizoguchi A., Schooley D. and 

Adams M.E. (2006). Central peptidergic ensembles associated with organization of an innate behavior. Proc Natl Acad 

Sci USA, 103, 14211-14216. Kim Y-J,
 
Žitňan D, Galizia G, Cho K-H, Adams ME (2006). A command chemical triggers 

an innate behavior by sequential activation of multiple peptidergic ensembles. Curr. Biol. 16, 1395-1407  

 Žitňan D, Kim Y-J, Žitňanová I, Roller L and Adams ME (2007) Complex steroid-peptide-receptor cascade controls 

insect ecdysis. Gen. Comp. Endocrinol. 153, 88–96 

Roller L, Čižmár D, Gáliková Z, Bednár B, Daubnerová I, Žitňan D (2016) Molecular cloning, expression and 

identification of the promoter regulatory region for the neuropeptide trissin in the nervous system of the silkmoth 

Bombyx mori. Cell Tiss Res  364(3):499-512 


