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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: Zlúčeniny zirkónia v syntéze chirálnych stavebných blokov 

 Zirconium compounds in synthesis of chiral building blocks 

Vedúci BP: prof. Radovan Šebesta, DrSc. 

Charakteristika: Organokovové zlúčeniny zirkónia, ktoré sa ľahko získavajú z alkénov alebo alkínov sú užitočné 

nukleofilné činidlá pre viaceré chemické reakcie. Cieľom bakalárskej práce je spracovať rešerš o využití 

organozirkoničitých zlúčenín v stereoselektívnych reakciách, ktoré vedú k užitočným chirálnych stavebným 

blokom. V laboratóriu sa študent zapojí do aktuálneho výskumu použitia organozirkoničitých zlúčenín 

v konjugovaných adíciách. 

Kľúčové slová: zirkónium, asymetrická katalýza, chiralita 

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 2: Katalytické syntézy antivirálnych liečiv 

 Catalytic syntheses of antiviral drugs 

Vedúci BP: prof. Radovan Šebesta, DrSc. 

Charakteristika: Mnohé antivirálne liečivá ako napríklad oseltamivir sú chirálne molekuly, ktoré možno efektívne 

pripraviť pomocou asymetrickej katalýzy. Cieľom bakalárskej práce je spracovať rešerš o syntézach antivirálnych 

liečiv pomocou metód asymetrickej katalýzy. V laboratóriu sa študent zapojí do aktuálneho výskumu 

organokatalytickej syntézy oseltamiviru a jeho analógov. 

Kľúčové slová: asymetrická katalýza, organokatalýza, antivirálne liečivá 

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 3: Kooperatívna katalýza ako efektívny nástroj prípravy chirálnych molekúl 

 Cooperative catalysis as effective tool for synthesis of chiral molecules 

Vedúci BP: prof. Radovan Šebesta, DrSc. 

Charakteristika: Kooperatívna katalýza zahŕňa spolupracujúci účinok viacerých zložiek jedného katalyzátora 

alebo viacerých katalyzátorov. Tým sa dosahuje efektívnejšia syntéza zložitých chirálnych molekúl ako sú liečivá. 

Cieľom práce je spracovať prehľad stereoselektívnych kooperatívnych katalytických metód so zameraním na Cu-

katalyzované transformácie. V laboratóriu sa študent zapojí do aktuálneho výskumu asymetrických 

konjugovaných adícií spojených s reakciami s kovmi-stabilizovanými elektrofilmi. 

Kľúčové slová: kooperatívna katalýza, Cu-katalyzované reakcie, asymetrická katalýza 

 



Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 4: Organokatalytické asymetrické Moritove-Baylisove-Hillmanove reakcie 

 Organocatalytic asymmetric Morita-Baylis-Hillman reactions 

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

Charakteristika: Moritova-Baylisova-Hillmanova reakcia patrím k tým reakciám, pri ktorých vzniká väzba uhlík-

uhlík a zároveň aj nové stereogénne centrum. Reakcie prebiehajú v miernych podmienkach, je pre ne typická 

vysoká využiteľnosť atómov, používajú sa v nich komerčne dostupné východiskové látky, vznikajú 

multifunkcionalizované adukty, ktoré sa dajú využiť v syntéze zlúčenín zo zaujímavými vlastnosťami a to nielen 

na akademickej pôde, ale aj v priemysle. Použitím chirálnych organokatalyzátorov sa dajú pripraviť enantiomérne 

obohatené produkty bez použitia katalyzátorov na báze ťažkých kovov. Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce 

je vyhľadať a spracovať údaje o organokatalytických asymetrických Moritových-Baylisových-Hillmanových 

reakciách a spracovať ich do logických celkov. Cieľom experimentálne práce je otestovať nové bifunkčné 

organokatalyzátory na modelovej Moritovej-Baylisovej-Hillmanovej reakcii. 

Kľúčové slová: organokatalýza, Moritova-Baylisova-Hillmanova reakcia, chirálny amín 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 5: Asymetrická Mannichova reakcia – účinný nástroj v syntéze biologicky aktívnych zlúčenín a liečiv  

 Asymmetric Mannich reaction as useful transformation for synthesis of bioactive molecules and drugs 

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 organokatalyzátorov 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 organokatalýza, (+)-epi-cytoxazon 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 6: Biologický potenciál ferocénu a jeho derivátov so zameraním na ich využitie v medicíne 

 Biological potential of ferrocene and its derivatives focused on their use in medicine 

Vedúci BP: Ing. Kristína Plevová, PhD. 

Charakteristika: Ferocén a jeho deriváty sú v organickej syntéze využívané najmä ako ligandy nesúce chirálnu 

informáciu. Okrem toho existujú štúdie, ktoré potvrdzujú, že prítomnosť ferocénovej štruktúry v organickej 

molekule spôsobuje alebo zvyšuje jej biologický potenciál. Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovať literárnu 

rešerš zameranú na biologický potenciál ferocénov ako aj syntéza nových ferocénových derivátov s využitím 

v medicíne. 

Kľúčové slová: ferocén, biologická aktivita, C-H aktivácia 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

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

 The 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. V praktickej časti sa v laboratóriu syntetizujú 

nové typy močovinových katalyzátorov so štruktúrnym motívom obsahujúcim atóm síry a následne sa testujú v 

Michaelových adíciach, ktoré poskytujú prekurzory dôležité z hľadiska syntéz zaujímavých zlúčenín, ktoré sa ďalej 

využívajú v syntéze biologicky účinných látok. 

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

 

 

VÝSKUMNÁ SKUPINA: BOHÁČ 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 8: Syntéza derivátov N,5-diaryloxazol-2-amínu 

 Synthesis of N,5-diaryloxazol-2-amine derivatives 

Vedúci BP: Mgr. Ambroz Almássy, PhD. 

Charakteristika: Výskum látok blokujúcich angiogenézu má význam pre vývoj nových liečiv účinných proti 

onkologickým ochoreniam. Viacero zlúčenín na báze diarylaxazol-2-amínov má takéto účinky vďaka inhibícii 

VEGFR2 tyrozín kinázy. Cieľom práce je vývoj metódy na prípravu látok tohto typu a optimalizácia reakčných 

podmienok. Úlohou študenta bude spracovanie literárneho prehľadu metód, používaných na syntézu oxazol-2-

amínov. Študent by mal tiež pripraviť, izolovať a spektrálne charakterizovať viacero nových derivátov, pričom by 

sa mal oboznámiť so základnými syntetickými a separačnými postupmi, ako aj so spektrálnymi metódami (NMR, 

IČ a hmotnostná spektroskopia) používanými na určovanie štruktúry organických zlúčenín. Získané výsledky budú 

využité k objasneniu vplyvu substituentov na priebeh skúmanej reakcie. 

Kľúčové slová: deriváty oxazol-2-amínu, organická syntéza, chémia heterocyklických zlúčenín, VEGFR2 tyrozín 

kinázové inhibítory 

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 9: Dizajn a syntéza makrocyklických derivátov N,5-diaryloxazol-2-amínu 

 Design and Synthesis of Macrocyclic Derivatives of N,5-Diaryloxazol-2-amine 

Vedúci BP: Mgr. Peter Šramel, PhD. 

Charakteristika: Deriváty N,5-diaryloxazol-2-amínu patria do skupiny nízkomolekulových látok schopných 

inhibovať funkciu tyrozínkinázových receptorov (napr. VEGFR2). Rozvoj chémie tyrozínkinázových inhibítorov 

v súčasnosti predstavuje jeden z významných nástrojov v boji proti rakovinovým ochoreniam z hľadiska inhibície 

angiogenézy (novotvorby ciev). Cieľom bakalárskej práce je dizajn a syntéza makrocyklických derivátov N,5-

diaryloxazol-2-amínu. Úlohou študenta bude spracovanie literárnej rešerše týkajúcej sa najnovších poznatkov 

ohľadom prípravy makrocyklických zlúčenín a ich následného využitia v medicínskej chémii. Nadobudnuté 

poznatky by mal byť študent schopný aplikovať pri návrhu syntézy počítačom predpovedaných makrocyklických 

derivátov N,5-diaryloxazol-2-amínu. V rámci danej syntézy by mal študent pripraviť, izolovať a spektrálne 

charakterizovať viacero nových zlúčenín, pričom by si mal osvojiť základné syntetické a izolačné postupy, ako aj 

využitie a interpretáciu spektrálnych metód (NMR, IČ a MS) používaných na určovanie štruktúry organických 

zlúčenín. 

Kľúčové slová: N,5-diaryoxazol-2-amíny, tyrozínkinázové receptory, angiogenéza, makrocyklické zlúčeniny 

 



Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 10: Racionálny vývoj ALR2 inhibítorov využívaných pri liečbe diabetických ochorení 

 Rational development of ALR2 inhibitors used in the treatment of diabetic diseases 

Vedúci BP: Mgr. Matúš Hlaváč 

Charakteristika: Aldóza reduktáza (ALR2) je enzým, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri neskorších komplikáciách 

ochorenia diabetes mellitus. ALR2 katalyzuje premenu glukózy na sorbitol, ktorého hromadenie v bunkách 

spôsobuje oxidačný stres a má za následok vznik rôznych diabetických komplikácií. Úlohou študenta bude opísať 

štruktúru a hlavnú funkciu aldóza reduktázy a spracovať literárny prehľad doteraz objavených ALR2 inhibítorov. 

Cieľom praktickej časti bakalárskej prace bude príprava navrhnutých ALR2 inhibítorov na báze karboxylových 

kyselín, ktoré by mohli zohrať dôležitú úlohu pri prevencii diabetických komplikácii. Počas práce v laboratóriu sa 

študent oboznámi so základnými syntetickými postupmi, ako aj so spektrálnymi metódami (NMR, MS, IČ ...), 

ktoré sú dôležité pri charakterizácii zlúčenín. Po príprave požadovaných inhibítorov sa zúčastní aj biologického 

testovania na pracovisku SAV v Bratislave. 

Kľúčové slová: Aldóza reduktáza (ALR2), diabetes mellitus, glukóza, sorbitol, oxidačný stres, diabetické 

komplikácie 

 

 

VÝSKUMNÁ SKUPINA: MAGDOLEN 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia; učiteľstvo Chémie v kombinácii 

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 

 

 

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 crown-éterovým skeletom pre vybrané analyty 

 Sensors with crown ether scaffold for selected analytes 

Vedúci BP: Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. 

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

obsahujúcich vo svojej molekule crown éterový skelet, ktoré sa využívajú ako súčasti fluorescenčných senzorov 

pre biologicky a environmentálne dôležité ióny. Študent sa môže zapojiť do aktuálneho výskumu v oblasti 

senzorov. 

Kľúčové slová: senzor, katión, fluorescencia 

 

 

 



Katedra organickej chémie PriF UK 

 

VÝSKUMNÁ SKUPINA: MAGDOLEN - POKRAČOVANIE 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 16: Anelované porfyrazíny a ich využitie v materiálovej chémii 

 Annelated porphyrazines and their use in material chemistry 

Vedúci BP: PharmDr. Ivica Sigmundová, 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 17: Heterocyklické zlúčeniny s oktupolárnou symetriou ako materiály pre nelineárnu optiku 

 Heterocyclic compounds with octupolar symmety as materials for non-linear optics 

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

Charakteristika: Práca má za cieľ spracovať poznatky o látkach hviezdicového tvaru s troma ramenami, kde 

centrálnym prvkom je benzénové jadro alebo symetrický heterocyklus a bočné ramená obsahujú iný 

heterocyklus, prednostne tiazolové jednotky. Sledovať sa budú metódy syntézy a ďalšie reakcie takýchto 

zlúčenín. Zhodnotia sa ich spektrálne charakteristiky, fluorescenčné vlastnosti a nelineárno-optické vlastnosti. 

Spracuje sa ich využitie ako materiálov pre organickú elektroniku a nelineárnu optiku. 

Kľúčové slová: heterocykly, nelineárna optika, organická syntéza, organické polovodiče 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 18: Deriváty benzotiazolu ako ligandy v komplexných zlúčeninách prechodných kovov VIII skupiny 

 Derivatives of benzothiazole as ligands in complex compounds with metals of VIII group 

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

Charakteristika: Cieľom práce bude spracovať doterajšie poznatky o heterocyklických zlúčeninách 

s prikondenzovaným tiazolovým kruhom (kruhmi) s vhodne umiestnenými atómami dusíka, ktoré sú schopné 

tvoriť komplexy s iónmi prechodných kovov, ako Co, Ru, Ir, Rh. Budú sa sledovať vlastnosti takýchto zlúčenín a 

posúdi sa možnosť ich aplikácie v organických tranzistoroch p- a n-typu, v solárnych článkoch ako aj v organických 

svetloemitujúcich diódach (OLED). Praktická časť práce bude zahŕňať syntézu benzotiazolov s vhodnými 

substituentami, ktoré sa ďalej uplatnia pri dimerizačných reakciách s možnosťou komplexácie. 

Kľúčové slová: heterocykly, organické ligandy, solárne články, organické polovodiče, fluorescencia 

 


