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VÝSKUMNÁ SKUPINA: ŠEBESTA 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 1: Organokatalytické hetero-Dielsove-Alderove reakcie 

 Organocatalytic hetero-Diels-Alder reactions 

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

Charakteristika: Hetero-Dielsove-Alderove reakcie sú účinným syntetickým nástrojom na prípravu 

heterocyklických zlúčenín, ktoré sa vyskytujú v štruktúrach mnohých prírodných látok, ako aj syntetických 

zlúčenín so zaujímavými biologickými účinkami. Použitím chirálnych organokatalyzátorov sa dajú v miernych 

reakčných podmienkach pripraviť diastereo a/alebo enantiomérne obohatené produkty. Takéto reakcie boli v 

minulosti pomerne často katalyzované zlúčeninami kovov s chirálnymi ligandami. Použitie organokatalyzátorov 

zabezpečuje potrebnú stereoselektivitu, katalyzátory nie sú citlivé na vodu a kyslík, reakcie prebiehajú v miernych 

podmienkach a produkty nie sú kontaminované reziduami kovov. 

Kľúčové slová: hetero-Dielsova-Alderova reakcia, organokatalýza, stereoselektívna syntéza 

 

 
 

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, 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 

 

 
 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 3: Asymetrická aza-Dielsova-Alderova reakcia 

 Asymmetric aza-Diels-Alder reaction 

Vedúci BP: Mgr. Tibor Peňaška, PhD. 

Charakteristika: Aza-Dielsova-Alderova reakcia predstavuje syntetickú modifikáciu klasickej Dielsovej-Alderovej 

reakcie, kde súčasťou diénu resp. diénofilu je atóm dusíka. Najčastejšie používaným reagentom sú imíny, tie však 

môžu byť generované aj in situ z amínov. Produktom tohto prístupu sú šesťčlánkové heterocyklické molekuly – 

dihydropyridíny, ktoré predstavujú významný stavebný blok pre potenciálne biologicky aktívne zlúčeniny (napr. 

liečivá). Reakcia poskytuje významnú variabilitu substituentov zavedených vo východiskovom materiáli a 

produkty reakcie sú takisto zaujímavé aj z pohľadu ďalšej derivatizácie (napr. zavedením funčkných skupín, príp. 

príprava piperidínov a pod.). Hlavnou úlohou študenta bude spracovať prehľadnú literárnu rešerš s dôraznom na 

asymetrickú verziu tejto reakcie a následne získané vedomosti aplikovať vo výskumnej činnosti v laborátoriu pri 

štúdiu aza-Dielsovej-Alderovej reakcie katalyzovanej bifunkčnými organokatalyzátormi. 

Kľúčové slová: aza-Dielsova-Alderova reakcia, organokatalýza, dihydropyridíny 

 

 
 

 



Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 4: Pd-katalyzovaná diastereoselektívna oxidatívna C-H/C-H aktivácia 

 Pd-catalyzed diastereoselective oxidative C-H/C-H activation 

Vedúci BP: Ing. Kristína Plevová, PhD. 

Charakteristika: Ferocén a jeho deriváty majú v organickej chémii širokospektrálne využitie, či už ako biologicky 

aktívne zlúčeniny alebo ligandy vhodné na asymetrickú syntézu. Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce je 

vypracovať literárnu rešerš zameranú na asymetrickú C-H aktiváciu ferocénov. V praktickej časti bude najskôr 

uskutočnená syntéza rôznych prekurzorov – ferocénových derivátov s rôznymi funkčnými skupinami. Tie budú 

následne použité v Pd-katalyzovanej diasteroselektívnej oxidatívnej C-H/C-H aktivácii ferocénu s rôznymi 

heterocyklickými zlúčeninami. 

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

 

 
 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 5: Asymetrická Darzensova reakcia – účinný nástroj v syntéze chirálnych epoxidov 

 Asymmetric Darzens reaction as useful transformation for synthesis 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 6: Fotoredoxná radikálová cyklizácia 

 Photoredox radical cyclization 

Vedúci BP: Ing. Michal Májek, PhD. 

Charakteristika: Fotokatalýza, ktorá využíva energiu svetla na to, aby umožnila prenos elektrónu – fotoredoxná 

katalýza, dovoľuje generovať organické radikály redukciou/oxidáciou organických substrátov za veľmi miernych 

podmienok. Zvolením správnej vlnovej dĺžky svetla je možné cielene excitovať iba katalyzátor bez toho aby došlo 

k priamej excitácii substrátu, čím sa zamedzí vedľajším reakciám, ktoré by znižovali selektivitu reakcie. Navyše, 

viditeľné svetlo ako primárny zdroj energie pre aktiváciu molekúl je obnoviteľný a ekologický zdroj. Cieľom tejto 

bakalárskej práce bude vývoj nových fotokatalytických metód na radikálovú cyklizáciu. V teoretickej časti študent 

spracuje prehľad radikálových cyklizácií so zameraním na metakrylový skelet. Experimentálna časť práce bude 



zameraná na prípravu prekurzorov pre cyklizáciu s alénovými a alkínovými funkčnými skupinami a následný vývoj 

nových metód fotokatalytickej radikálovej cyklizácie týchto prekurzorov. 

Kľúčové slová: fotoredoxná katalýza, cyklizácia, radikál 
 

 
 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 7: Vývoj metód pre výpočet redoxných potenciálov organických molekúl 

 Development of methods for calculation of redox potentials of organic molecules 

Vedúci BP: Ing. Michal Májek, PhD. 

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 voltametrie 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 
 

 



Študijný program: Chémia; Biochémia; Biological Chemistry 

Téma 8: New tetrazines for bioorthogonal chemistry 

 Nové tetrazíny pre bioortogonálnu chémiu 

Vedúci BP: Ing. Michal Májek, PhD. 

Annotation: Bioorthogonal chemistry consists of reactions, which can be done inside living organisms without 

interfering with the processes and compounds that are inherent to the living matter. This is difficult, as the 

reaction media is water, containing electrolytes and dissolved oxygen. Moreover, biomacromolecules have free 

reactive sites, such as amino- and thio- groups. On the other hand, such bioorthogonal reactions are invaluable 

for biologists, as they allow real-time targeting and labeling of biologically interesting molecules. As a promising 

bioorthogonal reaction, Diels-Alder reaction of strained alkenes with tetrazines was investigated. While this was 

successful to a degree, existence of side reactions of the tetrazine core hampers further progress in this respect. 

The target of this thesis will be development of new tetrazines for bioorthogonal chemistry with enhanced 

stability. In the theoretical part, a review of synthetic methods of tetrazine core will be conducted. The 

experimental part will be centered on synthesis of new tetrazine derivatives, their test reactions with thiols – to 

ascertain their stability in biological systems; as well as test reactions with strained alkenes - to make sure that 

the synthesized tetrazines retain the high reactivity in the Diels-Alder reaction. 

Keywords: bioorthogonal chemistry, Diels-Alder reaction, tetrazine 

 

 
 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 9: Katalyticky aktívne peptidy 

 Catalytically active peptides 

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

Charakteristika: Chirálne zlúčeniny potrebujeme ako liečivá, prostriedky na ochranu úrody alebo funkčné 

materiály. Asymetrická katalýza ja najúčinnejší spôsob získavania takýchto chirálnych zlúčenín. Príroda používa 

na katalýzu mnohých reakcií proteíny, teda enzýmy. Avšak aj kratšie peptidy a ich deriváty sú efektívnymi 

katalyzátormi významných reakcií ako sú Michaelove adície, cykloadície, Mannichove alebo aldolové reakcie. 

Cieľom teoretickej časti práce je vyhľadať a preštudovať použitie krátkych peptidov v asymetrických syntézach 

chirálnych zlúčenín. V laboratóriu sa študent zapojí do aktuálneho výskumu nových hybridných peptidových 

katalyzátorov a ich použitia v stereoselektívnych cykloadičných reakciách. 

Kľúčové slová: asymetrická katalýza, organokatalýza, peptidy, cykloadácia 

 



 
 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 10: Syntézy antivirotík účinných proti koronavírusu 

 Syntheses of antiviral drugs active againts coronavirus 

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

Charakteristika: Pandémia koronavírusu, ktorý spôsobuje akútne respiračné problémy je jednou z najväčších 

výziev súčasnosti. Viaceré známe antivirálne liečivá sú v súčasnosti testované ako aj nové zlúčeniny vyvíjané. 

Cieľom teoretickej časti práce je vyhľadať a preštudovať syntézy antivirotík, ktoré sú účinné proti koronavírusu. 

V laboratóriu sa študent zapojí do výskumu nových zlúčenín s potentiálnymi antivirálnymi účinkami. 

Kľúčové slová: koronavírus, organická syntéza, antivirotiká 

 

 
 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia; Biological Chemistry 

Téma 11: Peptide modifications via metal-catalyzed reactions 

 Modifikácie peptidov pomocou kovmi-katalyzovaných reakcií 

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

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: BOHÁČ 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 12: Syntéza predpovedaného antidiabetika – derivátu účinného oxotriazínoindolového (OTI) inhibítora 

ALR2 

 Synthesis of predicted antidiabetic – a derivative of the powerful oxotriazinoindole (OTI) ALR2 inhibitor 

Vedúci BP: Mgr. Peter Šramel, PhD. 

Charakteristika: Výsledkom spolupráce výskumnej skupiny doc. A. Boháča z PriF UK a výskumnej skupiny Ing. M. 

Štefeka z ÚEFT SAV bol nedávny objav oxotriazínoindolu 1 (OTI). Derivát 1 vykazuje vysokú inhibičnú aktivitu voči 

enzýmu ALR2 (IC50 = 42 nM) a tiež vysokú selektivitu oproti príbuznému metabolickému enzýmu ALR1 (SF = IC50 

(ALR1) / IC50 (ALR2) = 2380). Úspešnou a selektívnou inhibíciou enzýmu ALR2 možno docieliť prevenciu neskorých 

diabetických komplikácii takých, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, ischémia, ateroskleróza, katarakta, 

neuropatia a nefropatia. Cieľom diplomovej práce v rámci jej teoretickej časti bude spracovanie problematiky 

diabetických ochorení, opísanie funkcie enzýmu ALR2 a najnovších možností jeho inhibície. V rámci praktickej 

časti práce bude úlohou študenta navrhnúť a uskutočniť syntézu počítačom predpovedaného inhibítora ALR2 

s pridanou antioxidačnou aktivitou. V prípade úspešnej syntézy cieľového inhibítora, bude mať študent možnosť 

podieľať sa aj na ich biologickom testovaní, ktoré bude realizované na ÚEFT SAV. 

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

 

 
 

 



VÝSKUMNÁ SKUPINA: PUTALA 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 13: Deriváty fenolov v cross couplingových reakciách 

 Phenol derivatives in cross-coupling reactions 

Vedúci BP: Mgr. Iveta Kmentová, PhD. 

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 

 

 
 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 14: Biologicky aktívne naftalénové deriváty 

 Biologically active naphthalene derivatives 

Vedúci BP: Mgr. Iveta Kmentová, PhD. 

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. V 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 

 

 
 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 15: 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 



 
 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 16: C–H aktivácia na prípravu helicénov 

 C–H activation in helicene synthesis 

Vedúci BP: Mgr. Filip Bulko 

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 

 

 
 

 

Chemický ústav PriFUK 

 

 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 17: Chemosenzory nízkeho pH s heterocyklickým skeletom 

 Low pH chemosensors with heterocyclic scaffold 

Vedúci BP: Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. 

Charakteristika: pH má významnú úlohu vo fyziologických procesoch odohrávajúcich sa v bunke, preto je 

mimoriadne dôležité monitorovanie a vizualizácia presných hodnôt pH v živých bunkách. Použitie 

fluorescenčných indikátorov pH v porovnaní s inými metódami monitorovania presného pH poskytuje významné 

výhody, ku ktorým patria napríklad vysoká citlivosť,  selektivita, rýchla odozva a neinvazívny charakter meraní. 

Napriek rozsiahlemu výskumu v tejto oblasti existuje len obmedzené množstvo fluorescenčných indikátorov 

použiteľných v oblasti veľmi nízkeho pH (pH < 3). Je známe, že chroménový skelet vykazuje ako vhodné 

fluorescenčné charakteristiky, tak aj možnosť relatívne jednoduchej modifikácie skeletu rôznymi dusík-

obsahujúcimi substituentami. Pri veľmi nízkom pH bude dochádzať k protonizácii vhodných dusíkatých 

substituentov, v dôsledku čoho sa podstatne zmenia fotofyzikálne vlastnosti zlúčenín tak, že sa emisia svetla 



môže posunúť až do oblasti biologického okna, čo je využiteľné na monitorovanie buniek a bunkových 

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

chroménových (chromónových a kumarínových) derivátov pri fluorescenčnom biozobrazovaní kyslého pH 

v biologických systémoch, o dizajne a syntéze chroménových chemosenzorov kyslého pH. Študent sa môže 

zapojiť do aktuálneho výskumu zameraného na syntézu nových derivátov chroménov, prípadne ich prekurzorov. 

Kľúčové slová: pH, fluorescencia, chromón, kumarín 

 

 
 

Študijný program: Chémia; Biochémia 

Téma 18: Funkčné molekuly na báze O-heterocyklických zlúčenín 

 Functional molecules based na O-heterocyclic compounds 

Vedúci BP: Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. 

Charakteristika: Heterocykly ako kumaríny nachádzajú v posledných rokoch významné uplatnenie ako 

subštruktúry fluoroiónofórov biologicky a environmentálne dôležitých iónov. Fluoroiónofór je molekula 

skladajúca sa z dvoch častí – fluórofóru a iónofóru - spojených vhodným linkerom, ktoré sú schopné selektívne 

indikovať komplexáciu iónov prostredníctvom zmeny fotofyzikálnych vlastností. Zavedením vhodného 

substituenta na fluorofór (emitujúcu jednotku) a vhodného iónofóru (receptorovej jednotky) do cieľovej 

molekuly je možno významne ovplyvniť mechanizmus modulácie fluorescencie systému. Cieľom teoretickej časti 

bakalárskej práce je vyhľadať v literatúre relevantné údaje o využití derivátov kumarínov ako fluoroiónofórov a 

ich dizajne a syntéze. Študent sa môže zapojiť do aktuálneho výskumu zameraného na syntézu nových derivátov 

kumarínov, prípadne ich prekurzorov. 
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