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Záujem o konkrétne témy konzultujte so školiteľmi 

 

1. Nové stratégie pre heterologickú syntézu prírodných látok (Doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.) Prístupy a metódy pre 

využitie heterológnej expresie génových klastrov (biosyntetických dráh), kódujúcich prírodné látky v vysokou hodnotou. 

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

3. Metóda celogenómovej MLST pri štúdiu patogénnych baktérií (Doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.) 

4. Štruktúra a funkcia replizómu v bakteriálnej a eukaryotickej bunke (Doc. RNDr. Jozef Grones, CSc.) 

5. Mechanizmy replikácie v prokaryotickej a eukaryotickej bunke (Doc. RNDr. Jozef Grones, CSc.) 

6. Štruktúra a funkcia prokaryotickych replikačných proteínov (Doc. RNDr. Jozef Grones, CSc.) 

7. Genetické determinanty tvorby bakteriálneho biofilmu (Doc. RNDr. Mária Mikulášová, CSc.) 

8. Antipatogénne stratégie pre liečbu bakteriálnych infekcií (Doc. RNDr. Mária Mikulášová, CSc.) 

9. Produkcia ľudských cytokínov využiteľných vo farmaceutickom priemysle prostredníctvom rekombinantných 

mikroorganizmov (RNDr. Ján Krahulec, PhD.) - BT Prehľad produkovaných cytokínov v laboratórnom aj priemyselnom meradle 

s potencionálnym využitím vo farmapriemysle, ktoré majú priamy terapeutický význam. Sumarizácia cytokínov produkovaných 

rekombinantnými technológiami, ktoré sa nachádzajú na trhu, so zameraním sa na využitý expresný systém. Sumarizácia problémov 

spojených s produkciou, ktoré bránia transferu do farmaceutického priemyslu. Prehľad rekombinantných cytokínov nachádzajúcich sa v 

klinických štúdiách. Prehľad rekombinantných cytokínov, ktoré je možné nájsť na trhu, ich formulácia a spôsob aplikácie. Terapeutický 

význam. 

10. Charakteristika sekrečných dráh u vybraných druhov kvasiniek (RNDr. Ján Krahulec, PhD.) Prehľad sekrečných mechanizmov 

u kvasiniek. Podrobný popis spôsobu sekrécie u jednotlivých mechanizmov. Procesovanie sekretovaných proteínov. Aplikácia 

sekretovaných mechanizmov v biotechnológiách. Výhody a nevýhody jednotlivých sekrečných mechanizmov pre potreby produkcie 

rekombinantných proteínov. Manipulácie so sekrečnými dráhami na úrovni DNA. Prehľad proteínov produkovaných kvasinkami, kde 

bol využitý určitý sekrečný mechanizmus. 

11. Produkcia humanizovaných rekombinantných proteínov v kvasinkových expresných systémoch (RNDr. Ján Krahulec, PhD.) 

- BT Popis humanizácie expresných systémov v zmysle posttranslačných úprav. Význam humanizácie posttranslačných úprav. Aplikácie 

humanizácie v kvasinkách. Popis humanizácie v konkrétnych aplikáciách. Popis procesu tvorby humanizovaných kvasiniek. Príklady 

aplikácie humanizovaných kvasiniek na konkrétnych rekombinantných proteínoch. Potenciál humanizácie kvasiniek pri produkcii 

proteínov, ktoré by mohli byť zaujímavé pre farmaceutický priemysle.    

12. Využiteľnosť funkčných vlastností baktérií mliečneho kysnutia (BMK) v biotechnológiách (RNDr. Anna Belicová, PhD.) – 

BT Biokonverzia agro-industriálnych hmôt, produkcia kyseliny mliečnej a polymérov, produkcia antimikróbnych zlúčenín, produkty 

využiteľné v potravinárskom priemysle a pre  zlepšenie ľudského zdravia 

13. Využitie indukovaných kmeňových buniek iPSC pri štúdiu nádorových ochorení (Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.) 

14. Single-cell sekvenovanie - nový prístup k štúdiu biologickej heterogenity (RNDr. Katarína Šoltýs, PhD.) 

15. Molekulárna genetika závažnej kongenitálnej neutropénie (Mgr. Andrej Ficek, PhD.) 

16. Hereditárny kolorektálny nádor spôsobený poruchami miss-match opravného systému a jeho terapeutické možnosti 

(RNDr. Tomáš Szemes, PhD.) 

17. Neurodegeneratívne ochorenia psov (NCCN, NCL, NAD) (Ing. Marcela Bieliková, PhD.) 

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

PhD.) 



19. Molekulárna podstata hemofílie a hemofílii podobných ochorení u psov (RNDr. Andrej Dudáš, PhD.) 

20. Genetické faktory ovplyvňujúce správanie psov (RNDr. Andrej Dudáš, PhD.) 

21. Archaická DNA a história ochorení (Mgr. Marian Baldovič, PhD.) 

22. Variabilita mitochondriálnej DNA pri zriedkavých ochoreniach (Mgr. Marian Baldovič, PhD.) 

23. Využitie bakteriálneho N-glykozylačného systému pri produkcii rekombinantných enzýmov (Mgr. Zdenko Levarski, PhD.) 

Ovplyvňovanie vlastností a možností uplatnenia rekombinantných enzýmov pomocou cielenej N-glykozylácie s využitím bakteriálneho 

pgl operónu 

24. Dizajn a konštrukcia artificiálnych DNA (Mgr. Lenka Levarská, PhD.) Pokroky v oblasti syntetickej biológie, metódy 

využívané na dizajn a konštrukcie metabolických dráh a celých genómov 

25. Metaviróm v ľudskom čreve (Mgr. Michal Kajsík, PhD.) 

26. Interakcia fágov s hostiteľmi a spôsoby fágovej rezistencie (Mgr. Juraj Bugala, PhD.) 

27. Nediagnostické medicínske aplikácie extracelulárnej DNA (doc. MUDr. RNDr. Ing. Peter Celec, MPH, DrSc.) 

28. Vplyv extracelulárnej DNA na črevné bunky (MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD. LF UMBM) 

29. Metabolicke a hormonálne zmeny pri bariatrii (RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD. LF UMBM) 

30. Klonovanie šaperon-like génov z Cronobacter sakazakii a ich využitie (Mgr. Eva Struhárňanská) – BT Klonovanie, 

heterologická expresia a funkčné štúdie génov z ostrova termotolerancie Cronobacter sakazakii. Ich potenciálne využitie ako šaperónov 

pri koexpresii s inými proteínmi. Spojené s praktickou časťou. 

31. Potenciál moderných antivirotík v liečbe hepatitídy C (Mgr. Silvia Rybecká) Popis vývoja terapeutických stratégií hepatitídy C 

od objavenia vírusu HCV v roku 1989 až po dnes. Popis viriónu HCV a stratégie liečiv založených na inhibícii vírusových proteáz. Popis 

molekulárnej podstaty rezistencie určitých genotypov HCV k súčasnej terapii. 

32. Produkcia biologicky aktívnych látok v expresnom systéme Escherichia coli (Mgr. Monika Chovanová) – BT Opis aktuálnych 

prístupov na produkciu prevažne eukaryotických proteínov využívaných v biotechnologickom priemysle. Súčasťou práce je aj popísanie 

aktuálnych prístupov pre možnosti optimalizácie expresného systému na heterologickú expresiu eukaryotických proteínov 

33. Cytochróm P450 a možnosti jeho heterológnej expresie (Mgr. Simona Rezáková) – BT Popis štruktúry a funkcie cytochrómu 

P450. Porovnanie heterológnej expresie proteínov cytochrómu P450 v rôznych organizmoch. 

34. Stratégie produkcie problémových proteínov v biotechnológiách (Mgr. Júlia Šarkanová) – BT Téma je zameraná aktuálne 

prístupy na produkciu integrálnych membránových proteínov, multiproteínových komplexov alebo refolding proteínov z inklúznych 

teliesok, Využitie moderných systémov na produkciu problémových proteínov (Single protein production, Cell-free systémy, 

lipoprotínové nanodisky) 

35. Geneticky modifikované bakteriofágy s medicínskym využitím (Mgr. Aneta Lichvariková) 

36. Multirezistentné baktérie – aké sú nové možnosti liečby? (Mgr. Barbora Szalaiová) 

37. Využitie iPSC pri modelovaní a bunkovej terapii Parkinsonovej choroby (Mgr. Daniela Klučková) 

38. Reprogramovanie buniek na štúdium epilepsií (Mgr. Daniela Klučková) 

39. RNA vírusy a metódy ich detekcie (Mgr. Iveta Gazdaricová) 

40. Personalizácia protinádorovej liečby na Slovensku (Mgr. Ondrej Pös) 

41. MikroRNA ako potenciálny biomarker kolorektálneho karcinómu (Mgr. Mária Haršanyová) 

42. Črevná mukozálna bariéra ako jeden z kľúčových faktorov patogenézy zápalových ochorení tráviaceho traktu (Mgr. Zuzana 

Kubiritová) 

43. Regulačné mechanizmy aktivácie T lymfocytov (Mgr. Kristína Vičíková, ÚMB SAV) 

44. Interpretácia variantov a metódy ich overovania (Mgr. Juraj Gazdarica) 

45. Farmakologické aspekty biologickej liečby nešpecifických črevných zápalov (Mgr. Zuzana Kubiritová) 


