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VÝSKUMNÁ SKUPINA: ŠEBESTA 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 1: Organokatalytické asymetrické konjugované adície bez rozpúšťadla 

 Solvent-free organocatalytic asymmetric conjugate additions 

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

Charakteristika: Adície na aktivované alkény sú nástrojom vytvárania nových väzieb uhlík-uhlík, resp. uhlík-

heteroatóm. Reakciou zároveň vzniká jedno alebo dve stereogénne centrá. Ak sa v reakcii použije chirálny 

katalyzátor, získavajú sa enatio- a/alebo diastereomérne obohatené produkty, ktoré sú zaujímavé prekurzory 

biologicky účinných látok, vrátane liekov, prípadne špeciálnych chemikálií. Na priebeh reakcie má veľký vplyv aj 

rozpúšťadlo. V správne zvolenom rozpúšťadle prebiehajú reakcie s vyššími výťažkami, rýchlejšie a selektívnejšie. 

Priebeh mnohých reakcií je z hľadiska výťažkov, rýchlosti aj selektivity najlepší vtedy, keď reakcia prebieha bez 

rozpúšťadla. Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce je vyhľadať v literatúre relevantné údaje o 

organokatalytických konjugovaných adíciách na aktivované alkény a spracovať ich do logických celkov. Cieľom 

experimentálnej časti práce je študovať vplyv rozpúšťadla na vybrané Michaelove adície, ako aj možnosti 

uskutočniť reakcie bez rozpúšťadla v podmienkach mechanickej aktivácie v guľovom mlyne. 

Kľúčové slová: organokatalýza, konjugované adície, rozpúšťadlá 

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 2: Stereoselektívna syntéza fluórovaných karbonylových zlúčenín 

 Stereoselective synthesis of fluorinated carbonyl compounds 

Vedúci BP: RNDr. Viera Poláčková, PhD. 

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

výborných fyzikálno-chemických vlastností ale aj z hľadiska ich využitia v medicínskej chémii. Podobný polomer 

atómu fluóru s atómom vodíka umožňuje ich zámenu, napríklad aj pri vývoji liečiv, pričom zostáva zachovaná 

biologická aktivita, zvyšuje sa metabolická stabilita a lipofilita. Karbonylové zlúčeniny patria k veľmi často 

využívaným zlúčeninám, ktoré slúžia ako východiskové látky pri syntéze mnohých prekurzorov liečiv. Cieľom 

bakalárskej práce je vypracovať literárny prehľad na stereoselektívnu syntézu fluórovaných karbonylových 

zlúčenín. 

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

 

 

 

 

 



Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 3: Chirálne biologicky aktívne látky obsahujúce pyránový skelet 

 Chiral biologically active pyran-based compounds 

Vedúci BP: Mgr. Tibor Peňaška, PhD. 

Charakteristika: Pyránový skelet sa často vyskytuje v štruktúre chirálnych biologicky aktívnych látok. Tento 

štruktúrny motív je nielen súčasťou pyranóz (šesťčlánkových sacharidov) a vitamínu E, ale aj mnohých iných látok 

vykazujúcich liečivé účinky. Do takejto skupiny patria napr. antivirotiká zanamivir, laninamivir, tipranavir, 

antikoagulačný liek warfarin a mnohé iné. Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie literárneho prehľadu o 

organokatalytických syntézach chirálnych pyránov. Experimentálna časť práce bude zameraná na 

stereoselektívnu prípravu molekúl s pyránovou štruktúrou, príp. ich prekurzorov. 

Kľúčové slová: heterocyklické zlúčeniny, pyrán, organokatalýza 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 4: Enantioselektívna organokatalytická Dielsova-Alderova reakcia 

 Enantioselective organocatalytic Diels-Alderreaction 

Vedúci BP: Ing. Kristína Plevová, PhD. 

Charakteristika: Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce je vypracovať literárnu rešerš zameranú 

organkatalytickú Dielsovu-Alderovu cykloadíciu s dôrazom na enantioselektivitu. V praktickej časti bude 

uskutočnená syntéza rôznych východiskových derivátov, chirálnych organokatalyzátorov a finálne bude 

uskutočnená enantioselektívna Dielsova-Alderova cykloadícia. 

Kľúčové slová: asymetrická organokatalýza, cykloadičné reakcie, Dielsova-Alderova reakcia 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 5: Enantioselektívna syntéza kumarin-ferocénov a ich biologická aktivita 

 Enantioselective synthesis of coumarine-ferrocenes and their biological activity 

Vedúci BP: Ing. Kristína Plevová, PhD. 

Charakteristika: Ferocén a jeho deriváty majú v organickej chémii širokospektrálne využitie. Existujú štúdie, ktoré 

potvrdzujú, že prítomnosť ferocénovej štruktúry v organickej molekule spôsobuje alebo zvyšuje jej biologický 

potenciál. Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce je vypracovať literárnu rešerš zameranú na biologický 

potenciál ferocénov ako aj syntéza nových ferocénových derivátov s využitím v medicíne. V praktickej časti bude 

uskutočnená syntéza prekurzorov – ferocénov s esterickým mostíkom, ktoré budú následne cyklizované 

prostredníctvom enantioselektívnej C-H aktivácie za vzniku rôznych kumarín-ferocénových derivátov. 

Kľúčové slová: ferocén, kumarín, enantioselektívna syntéza 

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 6: Asymetrická Darzensova reakcia – účinný nástroj v syntéze chirálnych epoxidov 

 Asymmetric Darzens reaction as useful transformation for synthesis of chiral epoxides 

Vedúci BP: Ing. Eva Veverková, CSc. 

Charakteristika: Chirálne epoxidy predstavujú významné stavebné bloky v syntéze bioaktívnych molekúl 

a multifunkčných chirálnych intermediátov. Jednou z možností prípravy chirálnych epoxidov je asymetrická 

organokatalytická Darzensova reakcia, založená na reakcii α-halokarbonylových zlúčenín s aldehydmi alebo 

ketónmi. V rámci teoretickej časti bakalárskej práce bude vypracovaný literárny prehľad o doteraz známych 

použitiach chirálnych organokatalyzátorov v asymetrických Darzensových reakciách. V experimentálnej časti 



bude diplomant študovať účinky chirálnych amino-skvaramidových organokatalyzátorov na priebeh vybranej 

Darzensovej reakcie. 

Kľúčové slová: asymetrická katalýza, Darzensova reakcia, epoxid 

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 7: Enantioselektívna syntéza chirálnych biarylových zlúčenín s využitím dekarboxylatívneho cross-

couplingu 

 Enantioselective synthesis of chiral biaryl compounds using decarboxylative cross-coupling 

Vedúci BP: Mgr. Denisa Vargová 

Charakteristika: Cross-couplingy sú obľúbeným nástrojom na prípravu mnohých zaujímavých chirálnych 

zlúčenín. Pri klasických verziách ako je Kumadov, Neghishiho či Suzukiho coupling je potrebné jednotlivé 

produkty pripraviť – či už príslušný halogenid, boritú kyselinu, alebo organokov. Z princípu mnohé produkty nie 

je možné pripraviť touto metodológiou, keďže mnohé funkčné skupiny, ako napríklad karbonylové skupiny nie 

sú kompatibilné s organokovovými činidlami. Z tohto hľadiska je využitie karboxylových kyselín veľmi výhodné, 

keďže sú to široko dostupné a lacné východiskové látky, mnohé z nich dostupné aj z prírody – kyselina octová, 

kyselina šťaveľová, kyselina mandľová. Cieľom bakalárskej práce je spracovať rešerš o dekarboxylatívnych 

cross-couplingových reakciách. V laboratóriu sa študent zapojí do aktuálneho výskumu v tejto oblasti a bude sa 

zaoberať nájdením vhodných reakčných podmienok na využitie reaktívneho intermediátu in-situ v asymetrickej 

cross-couplingovej reakcii. 

Kľúčové slová: enantioselektívna syntéza, asymetrická katalýza, cross-coupling 

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 8: Selektívne redukcie pomocou Schwartzovho činidla 

 Selective reductions using Schwartz reagent 

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

Charakteristika: Zirkonocén-hydrochlorid, nazývaný tiež Schwartzovo činidlo, je stabilná, netoxická a ľahko 

dostupná organokovová zlúčenina, ktorá má zaujímavé použitie v organickej syntéze. Schwartzovo činidlo je 

užitočné pre prípravy organozirkoničitých zlúčenín ale aj selektívne redukcie funkčných skupín ako sú amidy, 

izokyanidy, alebo izotiokyanidy. Cieľom bakalárskej práce je spracovať rešerš o využití Schwartzovho činidla v 

redukčných reakciách. V laboratóriu sa študent zapojí do aktuálneho výskumu použitia zirkonocén-hydrochloridu 

pri selektívnych redukciách imínov. 

Kľúčové slová: zirkónium, asymetrická katalýza, imín, redukcia 

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 9 Multikatalýza ako efektívny nástroj prípravy chirálnych molekúl 

 Multicatalysis as effectivetoolforsynthesis of chiralmolecules 

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

Charakteristika: Multikatalýza predstavuje účinok viacerých zložiek jedného katalyzátora alebo viacerých 

katalyzátorov na reakciu. 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: multikatalýza, Cu-katalyzované reakcie, asymetrická katalýza 

 

 

Študijný program: Biological Chemistry 

Téma 10: Organocatalytic syntheses of biologically active compounds 

 Organokatalytické syntézy biologicky aktívnych zlúčenín 

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

Annotation: Catalysis with chiral small molecules like proline or cinchona alkaloids is an effective tool for 

synthesis of many biologically relevant compounds like medicines. The aim of the thesis is to make a literature 

survey of organocatalytic syntheses of biologically active compounds. In the laboratory, the student will 

participate in our research of organocatalytic syntheses of chiral pyrrolidines with antibacterial properties. 

Keywords: asymmetric organocatalysis, biologically active compounds, pyrrolidine, antibacterial 

 

 

VÝSKUMNÁ SKUPINA: BOHÁČ 

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 11: Vývoj nového ALR2 inhibítora, alebo jeho prekurzoru, určeného pre predchádzanie chronických 

diabetických komplikácii 

 Development of a novel ALR2 inhibitor, or its precursor, dedicated for the prevention of chronic diabetic 

complications 

Vedúci BP: Mgr. Matúš Hlaváč 

Konzultant: doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD. 

Charakteristika: Aldóza reduktáza (ALR2) je enzým, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri ochorení diabetes mellitus. 

Tento enzým katalyzuje premenu glukózy na sorbitol, ktorého hromadenie sa v bunkách spôsobuje oxidačný 

stres a má za následok vznik neskorých diabetických komplikácií. Úlohou študenta bude opísať štruktúru a hlavnú 

funkciu enzýmu aldóza reduktázy (ALR2), opísať ochorenie diabetes mellitus, jeho chronické komplikácie a 

spracovať literárny prehľad najnovšie objavených ALR2 inhibítorov (2009-2019). Cieľom praktickej časti 

bakalárskej prace bude príprava, v spolupráci s Biomagi predpovedaného, ALR2 inhibítora, alebo jeho 

prekurzoru. Takéto inhibítory by mohli zohrať dôležitú úlohu pri predchádzaní a liečbe 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 môže zúčastniť aj na biologickom testovaní, ktoré sa realizuje v spolupráci s SAV. 

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

komplikácie 

 

 

 

 

 

 



Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 12: Syntéza počítačom predpovedaného prekurzoru VEGFR2 inhibítora rastu a progresie tumorov pre 

overenie in situ Click chemistry metodiky (identifikácie nových liečiv v aktívnom mieste enzýmu) 

 A synthesis of Computer Predicted VEGFR2 Precursor of a Tumor Growth and Progression Inhibitor 

Dedicated for In situ Click Chemistry Methodology (Identification of Novel Drugs Directly in an Enzyme Active Side) 

Vedúci BP: Mgr. Peter Šramel, PhD. 

Konzultant: doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD. 

Charakteristika: Od roku 2001 sa rozvíja moderná metodika chemickej biológie (medicínskej chémie) určená na 

identifikáciu inhibítorov pripravených za prítomnosti a zároveň katalýzy samotným biologickým cieľom 

(biomakromolekulou). Takto si enzým, na svoju mieru, ušije vlastný inhibítor. Pri uskutočnení ortogonálnych 

chemických reakcii v aktívnej kavite enzýmu hrá dôležitú úlohu zníženie aktivačnej energie (hlavne jej 

entropického faktora) vplyvom biomakromolekuly, ktorá vhodne naviaže ligand(y) vo svojom väzobnom mieste. 

Na vývoj nového inhibítora zamýšľame použiť enzým VEGFR2 TK, ktorý sa nachádza v endoteliálnych bunkách 

tvoriacich vnútornú výstelku ciev. Úlohou študenta bude opísať In situ Click chemistry metodiku za posledné roky 

(2009-2019) a stručne opísať funkciu VEGFR2 receptoru. Cieľom praktickej časti bakalárskej prace bude príprava, 

v spolupráci s Biomagi navrhnutého a predpovedaného, prekurzoru VEGFR2 kinázového inhibítora určeného na 

overenie metodiky in situ Click chemistry na exprimovanej VEGFR2 kináze, alebo na EC bunkách. 

Kľúčové slová: VEGFR2 kináza, in situ Click Chemistry 

 

VÝSKUMNÁ SKUPINA: MAGDOLEN 

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia; 

Téma 13: Fotoprepínače s heterocyklickými štruktúrnymi prvkami 

 Photoswitches with heterocyclic structures 

Vedúci BP: PharmDr.Ivica Sigmundová, PhD. 

Charakteristika: Cieľom práce bude spracovať doterajšie poznatky o zlúčeninách, ktoré vplyvom svetla menia 

svoju štruktúru,  čo je spojené aj so zmenou fyzikálnych vlastností. Zmena je reverzibilná, iným energetickým 

pochodom sa dospeje k pôvodnej štruktúre. Hlavná pozornosť sa sústredí na analógy diaryleténov, kde sú na 

vhodne stabilizovanú dvojitú väzbu naviazané dve heterocyklické jadrá, ktoré po ožiarení vytvoria novú cyklickú 

štruktúru. Bude sa sledovať zmena fyzikálnych vlastností (farebnosť, fluorescencia, termická stabilita a 

fotostabilita) v závislosti od typu heterocyklov a od ďalších substituentov. Nemalá pozornosť sa venuje aj 

metódam prípravy jednotlivých typov fotoprepínačov, kde sa zohľadní efektivita syntéz a laboratórna náročnosť. 

Praktická časť práce bude zahŕňať syntézu základného ditienylperfluórcyklopentánu ako modelového 

fotoprepínača. 

Kľúčové slová: fotoprepínače, heterocykly, diaryletény, senzory, molekulové stroje 

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia; 

Téma 14: Fluorecsenčné senzory obsahujúce pyridínové fragmenty 

 Fluorescence sensors containing pyridine fragments 

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

Charakteristika: Bakalárska práca bude sumarizovať doterajšie poznatky o  heterocyklických zlúčeninách, najmä 

o pyridínových derivátoch vykazujúcich fluorescenciu v závislosti od prítomnosti iných jednoduchých zlúčenín – 



analytov. Tieto látky slúžia ako senzory a umožňujú kvalitatívne i kvantitatívne stanovenie analytov. Najčastejšie 

sa stanovujú katióny rôznych kovov, pH, prípadne anióny či bioaktívne malé molekuly. Vyhodnotí sa vzťah medzi 

fluorescenciou a štruktúrou vybraných komplexných zlúčenín. Posúdi sa možnosť využitia fluorecsenčných 

senzorov v analýze biologických štruktúr – vhodnosť aplikácie vo fluorescenčnej mikroskopii. Špeciálna pozornosť 

sa venuje komplexom dipyridylových a dipikolínamínových derivátov s katiónmi prechodných kovov. Praktická 

časť práce bude zahŕňať syntézu kondenzovaných pyridónov s vysokou fluorescenciou. 

Kľúčové slová: senzory, pyridíny, organické ligandy, fluorescencia, fluorescenčná mikroskopia 

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia; 

Téma 15: 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 využitia ako  materiálov pre organickú elektroniku a nelineárnu optiku. 

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

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia; učiteľstvo Chémie v kombinácii 

Téma 16: 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. optimalizovaná 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chemický ústav PriFUK 

 

 

Študijný program: Chémia 

Téma 17: Senzory nízkeho pH s heterocyklickým skeletom 

 Low pH Sensors with Heterocyclic Scaffold 

Vedúci BP: Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. 

Konzultant: Mgr. Jakub Joniak 

Charakteristika: pH je parametrom, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v mnohých chemických a fyziologických 

procesoch a jeho správne stanovenie je v mnohých prípadoch veľmi dôležité. Metódy detekcie pH založené na 

fluorescenčných próbach ponúkajú množstvo výhod z hľadiska vysokej citlivosti, selektivity a jednoduchosti 

meraní. Napriek tomu existuje len obmedzené množstvo fluorescenčných indikátorov použiteľných v oblasti 

veľmi nízkeho pH (pH < 3). Je známe, že chroménový skelet vykazuje ako vhodné fluorescečné charakteristiky, 

tak aj možnosť relatívne jednoduchej modifikácie skeletu rôznymi dusík-obsahujúcimi substituentami. Pri veľmi 

nízkom pH bude dochádzať k protonizácii týchto dusíkatých substituentov, v dôsledku čoho sa podstatne zmenia 

fotofyzikálne vlastnosti zlúčenín tak, že budú emitovať svetlo v oblasti biologického okna, čo je využiteľné na 

monitorovanie buniek a bunkových kompartmentov. Cieľom bakalárskej práce je spracovanie literárnych 

poznatkov týkajúcich monitorovania kyslého pH v biologických systémoch, dizajnu a syntézy senzorov kyslého 

pH. Študent sa môže zapojiť do aktuálneho výskumu zameraného na syntézu a štúdium spektrálnych vlastností 

nových derivátov chroménov. 

Kľúčové slová: pH, fluorescencia, chromén 

 

 

Študijný program: Chémia 

Téma 18: Chemoterapeutiká na báze komplexov medi 

 Chemotherapeutics based on copper complexes 

Vedúci BP: Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. 

Charakteristika: V posledných rokoch narastá potreba nových a lepších farmakologických terapií pri liečbe 

rakoviny. Napriek tomu, že sú známe mnohé úspešne terapeutické režimy proti niektorým typom rakoviny, stále 

existujú niektoré jej formy, ktoré si vyžadujú liečbu vysoko toxickými látkami. Jedným z hlavných cieľov medicíny 

sa stáva znižovanie vedľajších toxických účinkov chemoterapeutík. Casiopeínas sú skupinou zlúčenín na báze 

medi, ktoré sú určené na použitie ako menej toxické, účinnejšie chemoterapeutiká. Kasiopeíny boli vyvinuté ako 

alternatívy komplexov platiny, keďže zlúčeniny medi sú ľahšie metabolizované ako iné organokovové zlúčeniny. 

Bohatá koordinačná chémia medi a flexibilné redoxné správanie Cu+/Cu2+ je dobrým základom na vývoj 

účinnejších a menej toxických chemoterapeutík. Cieľom bakalárskej práce je spracovanie literárnych poznatkov 

týkajúcich použitia organomeďnatých komplexov v protinádorovej terapii, dizajnu a syntézy ligandov vhodných 

na prípravu Cu2+ komplexov s kasiopeínmi. Študent sa môže zapojiť do aktuálneho výskumu zameraného 

na syntézu a štúdium spektrálnych vlastností derivátov chroménov. 

Kľúčové slová: kasiopeín, ligand, chromén 
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Téma 19: Nové izoindigové deriváty – zlúčeniny pre moderné aplikácie 

 New isoindigo derivatives – compounds for modern applications 

Vedúci BP: RNDr. Pavol Tisovský, PhD. 

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

izoindigových derivátov. Organické zlúčeniny využívané pre oblasť organickej fotovoltaiky, organických „field 

effect“ tranzistorov (OFET), OLED diód a organickej elektrochromie sú zložené z molekúl, ktorých vlastnosti ako 

ionizačný potenciál, absorpčné vlastnosti, elektrónová afinita a pod. sú závislé od ich elektrón donorných 

a elektrón akceptorných vlastností. Štruktúra izoindiga vzhľadom na rozloženie náboja v molekule je vhodnou 

štruktúrou, ktorú je možné využiť ako stavebnú jednotku elektroaktívnych materiálov v organickej elektronike. 

Je známe, že izoindigo je fotostabilné za bežných podmienok, avšak jeho fotofyzikálne vlastnosti nie sú zatiaľ 

celkom spoľahlivo charakterizované. Objasnenie a pochopenie týchto základných vlastností spolu s objasnením 

toho, ako vplyv štruktúry (vrátane typu substituenta a polohy) ovplyvňuje tieto vlastnosti, je kľúčom k zlepšeniu 

konštrukčných vlastností materiálov na báze izoindiga. Experimentálna časť bude zameraná na syntézu nových 

prípadne modifikáciu známych izoindigových derivátov so zameraním na požadované vlastnosti. 

Kľúčové slová: izoindigo, fotoprepínače, organická elektronika 
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Téma 20: Nové azofarbivá ako svetlo-citlivé molekuly  pre biomedicínu a materiálovú chémiu 

 New azo photoswitches for biomedicine and materials chemistry 

Vedúci BP: RNDr. Marek Cigáň, PhD. 

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

dizajnu nových fotochrómnych (po ožiarení meniacich farbu) organických zlúčenín pre praktické aplikácie 

v oblasti biomedicíny a materiálovej chémie. Svetlo sa totiž javí ako ideálny kontrolný prvok pre chemické a 

biologické manipulácie in situ, navyše je budúcnosťou spracovania a prenosu dát v tzv. „high-tech“ 

technológiách. Princíp svetlom vyvolaného prepínania vlastností molekúl (fotoprepínačov) už bol použitý na 

reguláciu množstva zaujímavých biologických procesov, ako napríklad enzýmovej aktivity, transportu cez 

bunkovú membránu, prenosu nervového vzruchu a pod. Študent sa môže zapojiť do aktuálneho výskumu 

zameraného na syntézu, štúdium spektrálnych vlastností a odozvy nových fotochrómnych prepínačov na báze 

hydrazónov a heterocyklických azofarbív. 

Kľúčové slová: fotochromizmus, fotoprepínače, heterocyklické azofarbivá 
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Téma 21: 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 
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Téma 22: Funkcionalizácia povrchov pre tvorbu samousporiadaných vrstiev 

 Surface functionalization for formation of self-assembled layers 

Vedúci BP: Mgr. Lucia Feriancová 

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 
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Téma 23: 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 
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Téma 24: BINAP a jeho modifikácie v asymetrickej katalýze 

 BINAP and its modification in asymmetric catalysis 

Vedúci BP: Mgr. Filip Bulko 

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 


