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Zoznam bude doplnený o ďalšie témy začiatkom letného semestra 2019 

Záujem o konkrétne témy konzultujte so školiteľmi 

  

1. Charakteristika sekrečných dráh u vybraných druhov kvasiniek. (RNDr. Ján Krahulec, PhD.) 

2. Úloha fimbrií v patogenéze Escherichia coli (Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.) 

3. Racionálny design pri príprave anti-bakteriálnych vakcín (Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.) 

4. Porovnanie štruktúry replikačných proteínov medzi baktériami E. coli a Acetobacter (Doc. RNDr. Jozef Grones, CSc.) 

5. Využitie octových baktérií v biotechnológiách (Doc. RNDr. Jozef Grones, CSc.) 

6. Inhibícia tvorby stafylokokového biofilmu prostredníctvom inhibície tvorby amyloidných štruktúr (Doc. RNDr. Mária 

Mikulášová, CSc.) 

7. Fenol solubilné modulíny u stafylokokov (Doc. RNDr. Mária Mikulášová, CSc.) 

8. Molekulárna signalizácia poškodenia DNA (RNDr. Andrej Dudáš, PhD.) 

9. Geneticky podmienené dermatózy - ochorenia epitelových a spojivových tkanív u vybraných plemien psov (Ichtyosis, Lethal 

Acrodermatitis, Dermatomyositis, X-linked hypohidrotic ectodermal dysplasia) (Ing. Marcela Bieliková, PhD.) 

10. STR polymorfizmy u exotického vtáctva – využitie pri parentálnych a forenzných analýzach (Ing. Marcela Bieliková, PhD.) 

11. Molekulárna genetika infertility u mužov (Mgr. Andrej Ficek, PhD.) 

12. Mechanizmy chemorezistencie v terapii nádorových ochorení (Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.) 

13. Predikcia individuálneho veku jedinca na základe DNA metylácie (Mgr. Marian Baldovič, PhD.) 

14. Archaický mikrobióm pri štúdiu transformácie ľudských populácií (Mgr. Marian Baldovič, PhD.) 

15. Potravinové mikrobiálne patogény a  bezpečnosť potravín v 21. storočí (RNDr. Anna Belicová, PhD.) 

16. DNA receptory (doc. MUDr. RNDr. Ing. Peter Celec, MPH, DrSc.) 

17. Aktivácia neutrofilov mitochondriálnymi a mikrobiálnymi peptidami (Mgr. Michal Pastorek, PhD, LF UMBM) 

18. Úloha nukleových kyselín a proteínov v autoimunite (RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD. LF UMBM) 

19. Bakteriálna DNA ako modulátor zápalových procesov (MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD. LF UMBM) 

20. Extracelulárne nukleové kyseliny ako marker poškodenia obličiek (RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD. LF UMBM) 

21. Cell-free" systémy pre produkciu rekombinantných proteínov založené na Vibrio natriegens (Mgr. Silvia Rybecká) 

22. Imobilizacia enzymov a ich vyuzitie v biotechnologiach (Mgr. Eva Struhárňanská) 

23. Využitie chaperónov pri produkcii „difficult-to-express“ proteínov v expresnom systéme Escherichia coli (Mgr. Monika 

Chovanová) 

24. Možnosti solubilnej heterologickej expresie rekombinantných proteínov (Mgr. Simona Rezáková) 

25. Význam oxido-redukčných reakcií pri výrobe priemyselne zaujímavých/využiteľných látok (Mgr. Viktor Varga) 

26. Produkcia a purifikácia membránových proteínov (Mgr. Lenka. Levarská, PhD.) 

27. Úloha profágov vo virulencii patogénnych baktérií (Streptococcus agalactiae) (Mgr. Aneta Lichvariková) 

28. Využitie celogenómového sekvenovania patogénnych baktérií v klinickej mikrobiológii (Mgr. Barbora Markusková) 

29. Stratégie extracelulárnej produkcie rekombinantných proteínov v biotechnológii (Mgr. Ľubica Kormanová) 

30. Agr systém ako potenciálny terapeutický cieľ pre liečbu stafylokokových infekcií (Mgr. Andrej Minich) 

31. Vplyv epigenetiky na patogenézu nešpecifických črevných zápalov (Mgr. Zuzana Kubiritová) 

32. Úloha microRNA v patogenéze nešpecifických črevných zápalov (Mgr. Zuzana Kubiritová) 



33. Molekulárne aspekty starnutia kože (Mgr. Daniela Klučková) 

34. Cirkulujúca mitochondriálna DNA ako neinvazívny biomarker nádorových ochorení (Mgr. Ondrej Pös) 

35. Molekulárne metódy pre hodnotenie nádorovej mutačnej záťaže (Mgr. Ondrej Pös) 

36. Stratégie produkcie toxických rekombinantných proteínov v baktériách. Anotácia: Príčiny toxicity vybraných proteínov. 

Charakterizácia ich produkcie v baktériách a kvantifikácia produkcie po aplikácii určitej stratégie. Príklady stratégií a ich 

aplikácia na konkrétny proteín. Úprava hostiteľského kmeňa. Kultivačné podmienky a ich vplyv na toxicitu produktu (RNDr. 

Ján Krahulec, PhD.) 

37. Možnosti sekrécie rekombinantných proteínov do média v baktériách. Anotácia: Prehľad mikroorganizmov, ktoré sa 

využívajú na produkciu farmaceutických proteínov. Možnosti využitia sekrečných dráh v týchto mikroorganizmoch. 

Charakterizácia jednotlivých mechanizmov sekrécie a ich využiteľnosť v moderných biotechnológiách. Možnosti sekrécie 

rekombinantných proteínov v E. coli. (RNDr. Ján Krahulec, PhD.) 

38. Uplatnenie microaaray v diagnostike ochorení a GWAS canis familiaris. (Ing. Marcela Bieliková, PhD.) 


