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Na témy je potrebné prihlásiť sa e-mailom u vedúceho práce a následne u doc. Márie Mečiarovej. Témy 

sú vhodné pre študentov študijných programov Chémia, Biochémia, a Biological Chemistry. V prípade 

záujmu je možné vypísať ďalšie témy. 

 

VÝSKUMNÁ SKUPINA: prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. - Laboratórium asymetrickej katalýzy a zelenej 

chémie 

 

Téma 1 

Mechanická aktivácia v syntéze biologicky účinných látok  

Mechanical activation in the synthesis of biologically active substances 

Vedúci BP: doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.; Mgr. Tibor Peňaška, PhD.; maria.meciarova@uniba.sk; 

tibor.penaska@uniba.sk 

Charakteristika: Syntéza biologicky účinných látok, vrátane liekov, ich stavebných blokov a 

prekurzorov patrí k hlavným úlohám organickej syntézy. V súčasnosti je stále väčšia pozornosť 

venovaná tomu, z akých východiskových látok sa takéto zlúčeniny pripravujú, v akých reakčných 

podmienkach prebiehajú syntézy, aké rozpúšťadlá boli v procese použité a pod. Voľba reakčných 

podmienok, rozpúšťadiel, východiskových látok a aj samotný dizajn produktov sleduje minimalizovanie 

negatívnych dopadov chemických procesov na ľudské zdravie a životné prostredie. Mechanická 

aktivácia východiskových látok v guľových mlynoch bez rozpúšťadla je jednou z moderných metód 

organickej syntézy, použitím ktorej produkty vznikajú vo vysokých výťažkoch, za kratší čas ako v roztoku 

a s vysokou selektivitou. Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce je vyhľadať v odbornej literatúre 

údaje o využití mechanickej aktivácie v syntéze biologicky účinných látok alebo ich stavebných blokov 

a spracovať ich do logických celkov. V rámci experimentálnej časti bakalárskej práce bude študovaný 

vplyv reakčných podmienok, vrátane mechanickej aktivácie v guľovom mlyne, na priebeh syntézy 

prekurzorov potenciálne biologicky aktívnych zlúčenín. 

Kľúčové slová: mechanochémia, asymetrická organokatalýza 
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Téma 2 

Stereoselektívna syntéza fluórovaných karbonylových zlúčenín 

Stereoselective synthesis of fluorinated carbonyl compounds 

Vedúca BP: RNDr. Viera Poláčková, PhD.; viera.polackova@uniba.sk 

Charakteristika: Organické zlúčeniny, ktoré obsahujú vo svojej štruktúre fluór sú veľmi zaujímavé z 

dôvodu ich výborných fyzikálno-chemických vlastností, čo umožňuje ich využitie v mnohých vedných 

oblastiach i v praktickom využití v bežnom živote.  Podobný polomer atómu fluóru s atómom vodíka 

umožňuje ich zámenu a tak pripravovať nové zlúčeniny, napríklad aj molekuly s biologickým účinkom, 

ktorý zostáva zachovaný  ale atóm fluóru má vplyv na lipofilitu a metabolickú stabilitu. Týmto našli 

fluorované zlúčeniny  významné uplatnenie aj vo farmaceutickom a agrochemickom priemysle, kde 

biologicky účinné látky napomáhajú  v boji proti rezistencii.  Napríklad liečivo ciprofloxacín sa používalo 

ako širokospektrálne antibiotikum,  alebo napríklad liek proti malárii Lariam s účinnou látkou, ktorá je 

analógom účinnej látky chlorochín. Aj keď uvedené štruktúry vyzerajú zložito, v laboratóriu v praktickej 

syntéze sa budeme zaoberať prípravou  jednoduchých fluorovaných karbonylových zlúčenín. Tieto 

svojou reaktivitou ďalej dokážu poskytnúť rôzne zaujímavé štruktúry, ktoré sú východiskovými látkami 

pri syntéze mnohých zaujímavých štruktúr. Fluorované jednoduché zlúčeniny budeme pripravovať  

pomocou rôznych činidiel, ktoré sú známe z literatúry, pričom budeme hľadať najvhodnejšie reakčné 

podmienky, vrátane nových  spôsobov,  ako napríklad využitie mechanochémie. V teoretickej časti 

študent vypracuje literárny prehľad na prípravu fluorovaných karbonylových zlúčenín. 

Kľúčové slová: asymetrická katalýza, fluorácia karbonylových zlúčenín, fluórované aldehydy, 

fluórované ketóny 

 

 

Téma 3 

Vývoj nových metód pre výpočet redoxných vlastností organických molekúl  

Development of methods for calculation of redox potentials of organic molecules 

Vedúci BP: Ing. Michal Májek, PhD.; michal.majek@uniba.sk 

Charakteristika: Organická fotochémia a elektrochémia prežívajú v súčasnosti renesanciu, vďaka 

novým syntetickým metódam založených na foto- a elektro- katalýze. Racionálny dizajn katalytických 

systémov si však vyžaduje znalosť vlastností substrátov, intermediátov a katalyzátorov. Pri redoxných 

procesoch je najvýznamnejšou charakteristikou látky jej redoxný potenciál. Ten sa však často u krátko 

žijúcich medziproduktoch nedá experimentálne získať. Alternatívne je možné získať redoxný potenciál 



pomocou výpočtových metód, avšak výsledky dostupných metód sú zaťažené veľkými chybami. Cieľom 

tejto práce bude benchmarking (overenie presnosti) nových výpočtových metód vo výpočtoch 

redoxného potenciálu organických molekúl. Teoretická časť práce bude spočívať v spracovaní prehľadu 

výpočtových metód pre predikciu redoxných potenciálov. V experimentálno-výpočtovej časti bude 

pomocou cyklickej voltammetrie zmeraný redoxný potenciál sady organických molekúl. Potrebné 

komerčne nedostupné látky budú pripravené synteticky. Výsledky budú následne porovnané s 

hodnotami získanými pomocou DFT a post-DFT metód. Na výpočty budú využité kvantovo-chemické 

výpočtové balíky ako Gaussian, Orca a NWChem. 

Kľúčové slová: redoxný potenciál, benchmarking, cyklická voltammetria, kvantovo-chemické výpočty 

 

 

Téma 4 (vhodné aj pre Biological Chemistry) 

New synthetic routes to tetrazines for bioorthogonal chemistry (dostupné aj po slovensky). 

Nové syntetické cesty k tetrazínom pre bioortogonálnu chémiu 

Vedúci BP: Ing. Michal Májek, PhD.; michal.majek@uniba.sk 

Charakteristika: To study biological processes in real time, we need to have in hand a reliable method 

of fast and selective labeling of biomacromolecules. To run regular organic reactions inside a cell is 

nearly impossible as the reaction medium is water, containing electrolytes and dissolved oxygen. In 

addition to this, biomacromolecules have free reactive sites, such as amino- and thio- groups. 

Bioorthogonal chemistry aims to develop a class of reactions which can be done inside living organisms 

without interfering with the processes and compounds that are inherent to the living matter – and in 

real time. Currently, the most promising from this group of reactions is a Diels-Alder reaction of 

strained alkenes with tetrazines. The main bottleneck for future developments in this area is the poor 

synthetic availability of substituted tetrazines. The already known synthetic routes give often poor or 

erratic yields, and involve dangerous (explosive) intermediates. The target of this thesis will be the 

development of new synthetic methods to access substituted tetrazines with potential applications in 

bioorthogonal chemistry. In the theoretical part, a review of synthetic methods of tetrazine core will 

be conducted. In the synthetic part, the student will explore new ways of construction of the tetrazine 

heterocyclic core from commercially available precursors such as nitriles. 

Kľúčové slová: bioorthogonal chemistry, Diels-Alder reaction, tetrazine, nitrile 



 

 

Téma 5 (pre Biological Chemistry) 

Synthesis and metal-catalyzed functionalization of PLpro inhibitor-type molecules 

Syntéza a kovmi-katalyzované funkcionalizácie inhibítora PLpro 

Supervisor: Ing. Péter Kisszékelyi, PhD.; peter.kisszekelyi@uniba.sk 

Annotation: Caused by the novel severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the 

COVID-19 pandemic is one of the major challenges that humanity needs to face recently. The currently 

approved antiviral agents have not yet effectively addressed the COVID-19 pandemic; thus, research 

on new antiviral agents is still essential. Targeting cysteine protease enzymes (like the papain-like 

protease, PLpro), responsible for viral replication and believed to cause disrupted host immune 

response, is an attractive way of developing new COVID-19 treatments. The aim of the bachelor thesis 

is to synthesize a known PLpro inhibitor (GRL0617) or its analogs and explore their potential 

functionalization via metal-catalyzed C-H activation. In the theoretical part, a review of the published 

synthetic routes toward GRL0617 should be conducted. In the laboratory, the student will synthesize 

the starting compound and participate in the research on the proposed metal-catalyzed 

functionalization of this structure.  

Keywords: amide-coupling, metal-catalysis, C-H activation 

 

 

Téma 6 

Inhibítory proteáz vírusu SARS-CoV-2 ako potenciálne liečivá proti COVID-19 

Inhibitors of coronavirus proteases as potential drugs againts COVID-19 

Vedúci BP: prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.; radovan.sebesta@uniba.sk 



Charakteristika: Pandémia COVID-19 je zapríčinená vírusom SARS-CoV-2, spôsobuje akútne respiračné 

problémy a je jednou z najväčších výziev súčasnosti. Jedným z hlavných spôsobov boja proti 

koronavírusu je inhibícia enzýmov, ktoré sú zodpovedné za replikáciu a transkripciu vírusovej RNA. 

Najdôležitejšími cieľmi pre vývoj liečiv proti koronavíru sú „papain-like“ proteáza (PLpro) a 

chymotrypsin-like hlvaná proteáza (Mpro). Oba enzými sú tzv. cysteínové proteázy a existuje viacero 

typov organických zlúčenín schopných inhibovať činnosť týchto enzýmov. Takéto zlúčeniny sú 

nádejnými pre vývin liečiv proti COVID-19. Cieľom bakalárskej práce je vyhľadať známe inhibítory 

proteáz SARS-CoV-2. V laboratóriu sa študent zapojí do aktuálneho výskumu syntézy nových 

inhibítorov proteázy Mpro. 

Kľúčové slová: koronavírus, organická  syntéza, antivirotiká, inhibítory proteáz 

 

 

Téma 7 (vhodné aj pre Biological Chemistry) 

Peptide modifications via metal-catalyzed reactions 

Modifikácie peptidov pomocou kovmi-katalyzovaných reakcií 

Supervisor: prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.; radovan.sebesta@uniba.sk 

Annotation: Peptides and their derivatives are important in medicine, biology, or catalysis. 

Modification of their structure after their synthesis is an important for achieving peptides with desired 

properties and functions. Metal-catalyzed reactions, e.g. C-H activations or cross-couplings are the 

most effective ones. The aim of the theoretical part of bachelor thesis is to find and study work 

describing post-functionalizations of peptides via metal-catalyzed transformations. In the laboratory, 

student will participate in the research of new metal-catalyzed C-H activations. 

Keywords: peptides, metal-catalysis, C-H activation, cross-coupling 

 



VÝSKUMNÁ SKUPINA: doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

 

Téma 8 (vhodné aj pre Biological Chemistry) 

C–H aktivácia na prípravu helicénov 

C–H activation in helicene synthesis 

Vedúci BP: Mgr. Filip Bulko; bulko8@uniba.sk 

Charakteristika: Helicény sú zaujímavé kondenzované aromatické zlúčeniny s závitnicovou štruktúrou. 

Cieľom práce je spracovanie prehľadu o ich príprave cross-couplingovými reakciami a C–H aktiváciami. 

Otvorená je možnosť praktického zapojenia sa prípravy takýchto zlúčenín inovatívnou kombináciou 

Suzukiko reakcie a C–H aktivácie. 

Kľúčové slová: biaryly, Suzukiho reakcia, C–H aktivácia 

 

 

 

 

Téma 9 (vhodné aj pre Biological Chemistry) 

BINAP a jeho modifikácie v asymetrickej katalýze 

BINAP and its modification in asymmetric catalysis 

Vedúci BP: Mgr. Filip Bulko; bulko8@uniba.sk 

Charakteristika: BINAP je jeden z najúspešnejších ligandov v asymetrickej katalýze, za jeho aplikáciu 

pri asymetrickej hydrogenácii ketónov bola udelená Nobelova cena za chémiu. Cieľom práce je 

spracovanie prehľadu o využití BINAPu a jeho analógov (na diarylfosfanylových skupinách ako aj 

binaftylovom skelete) v asymetrickej katalýze s dôrazom na reakcie vytvárania C–C väzieb. Otvorená je 

možnosť praktického zapojenia sa do návrhu a syntézy takéhoto typu ligandov a ich aplikácie 

v asymetrickej syntéze biarylov. 

Kľúčové slová: BINAP, biaryly, Suzukiho reakcia, C–H aktivácia 
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Téma 10 (vhodné aj pre Biological Chemistry) 

Deriváty fenolov v cross couplingových reakciách 

Phenol derivatives in cross-coupling reactions 

Vedúci BP: Mgr. Iveta Kmentová, PhD.; iveta.kmentova@uniba.sk  

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

cross-couplingové reakcie, ak východiskovou látkou pre jeden substrát sú fenoly. Otvorená je možnosť 

praktického zapojenia sa do optimalizácie podmienok pre aplikáciu týchto reakcií, prípadne ich 

inovatívneho využitia v stereoselektívnej syntéze biarylov. 

Kľúčové slová: C–H aktivácia, biaryly, fenoly 

 

 

 

 

Téma 11 (vhodné aj pre Biological Chemistry) 

Biologicky aktívne naftalénové deriváty 

Biologically active naphthalene derivatives 

Vedúci BP: Mgr. Iveta Kmentová, PhD.; iveta.kmentova@uniba.sk  

Charakteristika: Mnohé deriváty naftalénu sa uplatnili ako liečivá ako napríklad analgetikum naproxen 

alebo rifampicín s antimikrobiálnym účinkom proti mykobaktériam spôsobujúcim tuberkulózu či lepru. 

Bakalárska práca bude zameraná na spracovanie prehľadu o farmaceuticky významných derivátov 

naftalénu s protirakovinovou aktivitou, najmä na zlúčeniny obsahujúce heterocyklus naviazaný na 

naftalén. Syntetická časť bude využívať pre tvorbu väzby naftyl–heteroaryl pomocou C–H aktivácie 

alebo Suzukiho couplingu. 

Kľúčové slová: deriváty naftalénu, C–H aktivácia, medicínska chémia 
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Téma 12 (vhodné aj pre Biological Chemistry) 

Chiroptické binaftylové prepínače 

Chiroptical binaphthalene switches 

Vedúci BP: Mgr. Iveta Kmentová, PhD.; iveta.kmentova@uniba.sk  

Charakteristika: Molekulové optické prepínače (podliehajúce vratným fotochemickým reakciám) 

predstavujú jednu z možných ciest zvýšenia kapacity pamäťových médií. Vyžadované je vyriešiť spôsob 

nezávislého čítania uloženej informácie (bez jej vymazania pri čítaní). CD signál binaftalénových 

derivátov odpovedá uhlu zvieranému ich dvoma naftalénovými jednotkami a prináša tak možnosť 

nezávislej detekcie prepínača obsahujúceho binaftalénovú jednotku. 

Predmetom rešerže bude spracovanie literárnych poznatkov o prepínačoch obsahujúcich 

binaftalénovú jednotku. Otvorená je možnosť praktického zapojenia sa do designu, syntézy a štúdia 

prepínania takýchto nových derivátov. Testovanie je umožnené prístrojovým vybavením na našom 

pracovisku. 

Kľúčové slová: binaftyl, diazény, fotoprepínače 

 

 

 

Téma 13 (vhodné aj pre Biological Chemistry) 

Organické fotoprepínateľné polovodiče 

Organic photoswitchable semiconductors 

Vedúci BP: doc. RNDr. Martin Putala, PhD.; martin.putala@uniba.sk  

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 
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Téma 14 (vhodné aj pre Biological Chemistry) 

C–H aktivácia na biarylových substrátoch 

C–H activation on biaryl substrates 

Vedúci BP: Mgr. Tomáš Čičvák; cicvak2@uniba.sk 

Charakteristika: Cross-couplingové reakcie a im príbuzné reakcie výrazne prispeli k dostupnosti 

biarylových zlúčenín a funkcionalizovaných arylov. Vyžadujú však halogenidy, prípadne sulfonáty ako 

arylové substráty. Priama premena väzby C(Ar)–H cez jej katalytickú aktiváciu otvára ekologicky 

atraktívny spôsob pre prípravu derivátov aromatických zlúčenín. Otvorená je možnosť praktického 

zapojenia sa do optimalizácie podmienok pre aplikáciu týchto reakcií a štúdium vplyvu substituentov 

R na priebeh C–H aktivácií. 

Kľúčové slová: biaryly, cross-couplingové reakcie, C–H aktivácia 

 

 

 

 

VÝSKUMNÁ SKUPINA: doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD. 

 

Téma 15 

Nesymetrické diaryleténové fotoprepínače – ich vlastnosti a využitie.   

Non-symmetric diarylethene photoswitches – their properties and applications.  

Vedúci BP: doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.; PharmDr.Ivica Sigmundová, PhD.; 

peter.magdolen@uniba.sk; ivica.sigmundova@uniba.sk 

Charakteristika: Práca má za cieľ spracovať novšie poznatky o diaryleténových zlúčeninách, ktoré 

môžu existovať v cyklickej, resp. v acyklickej forme v závislosti od prijatého kvanta svetelnej energie. 

Zameria sa najmä na ditienylcyklopentény nerovnako substituované na tiofénových cykloch. Sledovať 

sa budú metódy syntézy a ďalšie reakcie takýchto zlúčenín. Zhodnotia sa ich spektrálne 

charakteristiky, kinetika prechodu medzi dvoma štruktúrami a prípadné ďalšie fluorescenčné a 

nelineárno-optické vlatnosti. Spracuje sa ich využitia ako  materiálov na zaznamenanie informácii, 

senzorov pre rôzne analyty a použitie v zobrazovacích technikách. Praktická časť práce bude zahŕňať 

syntézu základného ditienylperfluórcyklopenténu s reaktívnymi skupinami a na tomto substráte sa 

vyskúša couplingová reakcia vedúca k novej zlúčenine využiteľnej pre prípravu novej série funkčných 

materiálov. 

Kľúčové slová: fotoprepínače, tiofény, organická syntéza, bioimaging. 
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Téma 16 

Heterocyklické senzory pre zobrazovanie biologických štruktúr.  

Heterocyclic sensors for imaging of biological structures. 

Vedúci BP: doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.; peter.magdolen@uniba.sk 

Charakteristika: Cieľom práce bude spracovať doterajšie poznatky o heterocyklických zlúčeninách, 

ktoré sa využívajú v optickej i fluorescenčnej mikroskopii na zobrazovanie štruktúr v rôznych tkanivách. 

Dôraz sa bude klásť na molekuly obsahujúce polárne skupiny, resp. skupiny s nábojom, ktoré interagujú 

s bunečnými proteínmi. Zhodnotí sa ich využitie v moderných fluorescenčných technikách. Vyhodnotí 

sa vzťah medzi fluorescenciou a štruktúrou vybraných komplexných zlúčenín. Posúdi sa možnosť 

využitia fluorescenčných senzorov aj ako nelineárno-optické próby pre SHG a dvojfotónové 

zobrazovanie. Špeciálna pozornosť sa venuje štruktúram zahŕňajúcim pyridínový, či tiazolový skelet. 

Praktická časť práce bude zahŕňať syntézu karboxylových kyselín odvodených od kondenzovaných 

pyridónov vyznačujúcich sa  vysokou fluorescenciou.  

Kľúčové slová: senzory, bioimaging, fluorescencia, fluorescenčná mikroskopia 

 

 

VÝSKUMNÁ SKUPINA: doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD. 

 

Téma 17 

Syntéza a testovanie duálnych triazínoindolových ALR2 inhibítorov spôsobujúcich potlačenie 

komplikácií ochorenia diabetes mellitus a elimináciu rastu tumorov 

Synthesis and screening of dual triazinoindole ALR2 inhibitors causing supression of complications of 

diabetes mellitus and elimination of tumor growth 

mailto:peter.magdolen@uniba.sk


Vedúci práce: RNDr. Lucia Kováčiková, PhD.; lucia.kovacikova@uniba.sk 

Konzultant: doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.; andrej.bohac@uniba.sk 

Charakteristika: Vyvinuli sme a skúmame triazínoindolové ALR2 inhibítory (CMTI, OTI) s vlastnosťami 

liečiv. Tieto látky zabraňujú rozvoju komplikácii spôsobených ochorením diabetes mellitus (napr. 

diabetická neuropatia, nefropatia, angiopatia, retinopatia, katarakta). (J. Med. Chem. 2020 63 369-

381; Molecules 2021 26 2867; Bioorganic & Med. Chem. 2021 29 115885) Aldoketoreduktázy (napr. 

ALR2) sú enzýmy zodpovedné za redukciu glukózy. Podieľajú sa na rozvoji diabetických komplikácií a 

tiež na vzniku zápalovej odozvy cez metabolizmus produktov lipidovej peroxidácie. Je známe, že 

chronický zápal podporuje vznik a progresiu onkologických ochorení. Epidemiologické štúdie 

naznačujú, že viac ako 25 % všetkých prípadov rakoviny má úzky vzťah k chronickej infekcii a 

chronickému zápalu. Zvýšená produkcia aldoketoreduktáz bola opísaná v tumoroch pľúc, prsníka, 

prostaty, krčka maternice, semeníkoch, hrubého čreva a kolorektálneho karcinómu. (patentová 

prihláška PP 50074-2020 a jej medzinárodné rozšírenie PCT_SK2021_050015) Cieľom práce bude 

spracovanie nových poznatkov ohľadom diabetických ochorení a ich prepojenia s rakovinou, ako aj 

najnovších možností inhibície enzýmu ALR2. V rámci praktickej časti práce bude úlohou študenta 

uskutočniť syntézu počítačom predpovedaného duálneho ALR2 inhibítora s pridanou antioxidačnou 

aktivitou, vhodnou na znižovanie nadmerného oxidačného stresu, ktorý patrí taktiež k sprievodným 

javom diabetickej hyperglykémie. Študent bude mať tiež možnosť priamo sa podieľať na biologickom 

testovaní ním pripravených zlúčenín, ktoré bude realizované na ÚEFT CEM SAV v Bratislave. 

Kľúčové slová: Diabetes, aldóza reduktáza (ALR2), polyolová dráha, oxidačný stres, antioxidant, 

tumor, rakovina 

 

 

Téma 18 

Syntéza inhibítorov ALR2 vhodných na štúdium farmakokinetických a metabolických parametrov 

pri vývoji liečiv zameraných na potlačenie komplikácií spojených s ochorením diabetes mellitus 

Synthesis of ALR2 inhibitors suitable for the study of pharmacokinetic and metabolic parameters in 

the development of drugs focused at suppressing complications associated with diabetes mellitus 

Vedúci práce: RNDr. Ambroz Almássy, PhD.; ambroz.almassy@uniba.sk 

Konzultant: RNDr. Lucia Kováčiková, PhD.; lucia.kovacikova@uniba.sk 
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Charaktersitika: Nedávno sme vyvinuli triazínoindolové účinné a selektívne inhibítory aldo-keto 

reduktáz. Triazínoindoly zabraňujú rozvoju komplikácii spojených s ochorením diabetes mellitus ako 

sú: diabetická neuropatia, nefropatia, angiopatia, retinopatia, katarakta a iné (J. Med. Chem. 2020 

63 369-381; Molecules 2021 26 2867; Bioorganic & Med. Chem. 2021 29 115885). Cielené skúmanie 

derivátov nosného skeletu 2 umožňuje získať cenné poznatky o biodostupnosti a metabolizme tohto 

typu zlúčenín v organizme. Liečivo má v organizme pobudnúť určitý čas potrebný na vyvolanie 

terapeutického účinku. Príliš dlhá (toxicita), ako aj príliš krátka doba (nízka účinnosť) pôsobenia liečiva 

nie je vhodná. Metabolizmus je evolučný nástroj a slúži na produkciu metabolitov (zmenených 

štruktúr) s cieľom uľahčiť vylúčenie cudzorodých látok (xenobiotík), kam patria aj mnohé liečivá, 

z organizmu. Metabolit je v tomto poňatí zmenená forma pôvodného liečiva (napr. 2) vedúca 

k zavedeniu polárnej skupiny na jeho skelet, nakoľko polárne molekuly sa ľahšie z organizmu vylúčia. 

Náhrada F (metabolický blokátor) za vodík sa často využíva pri vývoji liečiv napr. pri štúdiu metabolizmu 

pôvodného skeletu. Fluór je veľkosťou podobný vodíku, ale z hľadiska oxidácie je v danej polohe 

rezistentný. Počas bakalárskej práce budeme vyvíjať fluórované a iné deriváty nedávno objaveného 

triazínoindolového skeletu 2 s cieľom pripraviť nové ALR2 inhibítory, slúžiace na štúdium súboru 

fyzikálno-chemických vlastností látok tak, aby finálne mohli navrhnúť štruktúru vhodného kandidáta 

na liečivo zamedzujúceho rozvoj závažných diabetických komplikácii (neuropatia, nefropatia, 

angiopatia, katarakta...). Prípravou zlúčenín typu 2 sa zaoberáme už dlhšie a máme s ňou pozitívne 

skúsenosti. Syntéza začína z vhodne substituovaného izatínu 1 (resp. jeho prekurzoru indolu) a po 3-4 

syntetických stupňoch sa končí získaním požadovaného derivátu triazínoindolu 2. Tiež sa dá využiť 

skrátený postup z nami vyvinutého 8-NO2 derivátu 2 jeho premenou cez redukciu a diazotáciu na 

prípravu analógu 2 s požadovanú funkčnou skupinou. Inhibičnú aktivitu a selektivitu nových zlúčenín 

stanovujeme v spolupráci s SAV v Bratislave. Farmakokinetické a metabolické merania budú 

uskutočnené v spolupráci s Farmaceutickou fakultou Belehradskej univerzity v Srbsku na základe 

schváleného bilaterálneho APVV projektu (SK-SRB-21-0047).   

Kľúčové slová: diabetes mellitus, farmakokinetika, farmakodynamika, vývoj liečiv, organická syntéza, 

inhibícia enzýmovej aktivity, aldóza reduktáza (ALR2) 

 

 

Téma 19 

Syntéza a biologické testovanie inovatívneho, počítačom predpovedaného inhibítora 

aldózareduktázy – možného liečiva na prevenciu diabetických komplikácii 

Synthesis and biological screening of an inovative, computer predicted aldose reductase inhibitor – 

a drug candidate focused to prevent diabetic complications 

Vedúci práce: RNDr. Ambroz Almássy, PhD.; ambroz.almassy@uniba.sk 

Konzultant: doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.; andrej.bohac@uniba.sk 
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Charakteristika: Podľa informácii WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie): počet ľudí s cukrovkou 

stúpol zo 108 miliónov v roku 1980 na 422 miliónov v roku 2014. V roku 2016 bolo odhadom 1,6 milióna 

úmrtí priamo spôsobených cukrovkou. Ďalších 2,2 milióna úmrtí možno pripísať vysokej hladine 

glukózy v krvi. Cukrovka je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, infarktu, mŕtvice a amputácie 

dolných končatín.  WHO odhaduje, že cukrovka bola v roku 2016 siedmou hlavnou príčinou smrti. 

Cukrovka sa dá liečiť a jej následkom sa dá vyhnúť, alebo sa môžu oddialiť pomocou diéty, fyzickej 

aktivity, liekov, pravidelného skríningu a liečby komplikácií. Úspešnou spoluprácou so Slovenskou 

akadémiou vied sa podarilo v roku 2020 vyvinúť nový účinný a vysokoselektívny ALR2 inhibítor OTI (IC50 

= 42 nM, selektivita > 2380 x oproti detoxifikačnému enzýmu ALR1), zameraný na zabránenie vzniku 

komplikácií spojených s ochorením diabetes mellitus. Témou tejto práce je vývoj úplne nového, 

počítačom predpovedaného inhibítora (BM-P181119) ALR2 enzýmu. Predpokladáme, že po jeho 3-4 

stupňovej syntéze študent(ka) pomocou spolupráce s SAV uskutoční testovanie aktivity a selektivity 

tohto produktu na enzýmoch izolovaných z potkanov (ALR2 zo šošovky / ALR1 z obličky). K tejto práci 

je vítaný hlbší záujem študenta o organickú syntézu a medicínsku chémiu.   

Kľúčové slová: diabetes mellitus, vývoj liečiv, organická syntéza, inhibícia enzýmovej aktivity, aldóza 

reduktáza (ALR2) 

 

 

VÝSKUMNÁ SKUPINA: RNDr. Marek Cigáň, PhD. 

 

Téma 20 

Nové trendy v azoheteroarénových fotoprepínačoch 

New trends in azoheteroarene photoswitches 

Vedúci BP: RNDr. Marek Cigáň, PhD.; marek.cigan@uniba.sk 

Charakteristika: Molekulové fotoprepínače hrajú významnú úlohu v rôznych oblastiach modernej vedy 

a technológií (fotofarmakológia – cielené uvoľňovanie liečiv, riadenie biochemických procesov 

pomocou svetelných impulzov, objemové 3D displeje, moderná holografia, spracovávanie a ukladanie 

dát, uchovávanie energie, atď.) a ich obrovský aplikačný potenciál v tzv. „smart“, resp. „high-tech“ 



materiáloch siaha od nanotechnológií až po farmakológiu. Teoretickou časťou bakalárskej práce bude 

literárna rešerš venovaná novým trendom v oblasti azoheteroarénových fotoprepínačov. Študent sa 

môže priamo zapojiť do dizajnu, syntézy a charakterizácie nových molekulových fotoprepínačov. 

Kľúčové slová: molekulové fotoprepínače, azoheteroarény 

 

 

Téma 21 

Organické molekuly generujúce singletový kyslík a ich využitie 

Organic molecules producing singlet oxygen and their applications 

Vedúci BP: Mgr. Juraj Filo, PhD.; juraj.filo@uniba.sk 

Charakteristika: Po absorbovaní svetla niektorými druhmi organických molekúl (fotosenzibilizátory) 

dochádza k tvorbe veľmi reaktívneho singetového kyslíka 1O2. Táto veľká reaktivita má široké aplikačné 

využitie napríklad aj vo fotodynamickej terapii, ako aj pri dezinfekcii povrchov. Z literatúry sú známe 

príklady, že singletový kyslík 1O2 dokáže ničiť patogénne baktérie. Štúdie z posledných rokov potvrdili 

schopnosť singetového kyslíka 1O2 likvidovať koronavírusy (vrátane SARS-CoV-2) v krvných produktov 

(plazma) ako aj v tkanivách kultivovaných v laboratóriu. Teoretickou časťou bakalárskej práce bude 

literárna rešerš o aplikácii organických fotosenzibilizátoroch vo fotodynamickej terapii a dezinfekcii 

povrchov. Študent sa bude môcť zapojiť do dizajnu, syntézy a charakterizácie fotosenzibilizátorov. 

Kľúčové slová: Fotosenzibilizátor, Singletový kyslík, PDT, dezinfekcia. 

 


