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Študentská vedecká konferencia PF UPJŠ

PRedhovoR

Každý rok, tradične v období, keď sa opäť zobúdza príroda a stromy sa odievajú do zelenej 
farby, nadšenci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
organizujú Prírodovedecké dni, ako sviatok radosti, oslavu vedy a poznania a spolupatričnosti 
rôznych odborov aj generácií. Pevnou súčasťou tejto tradície je Študentská vedecká konferencia, 
ktorá je pýchou našej fakulty. Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia počas nej ukážu, 
koľko sa v nich skrýva tvorivosti, invencie, pracovitosti a zodpovednosti. Vytvoriť niečo vlastné, 
vedieť to zasadiť do kontextu najnovších svetových poznatkov, vedieť to spracovať do dôstojnej 
grafickej podoby, zaujímavo podať publiku a so znalosťou veci diskutovať s poslucháčmi, to sú 
neoceniteľné skúsenosti, o ktoré sa nespočetne veľakrát budú môcť oprieť vo svojom budúcom 
profesijnom živote. Veľká vďaka patrí aj učiteľom, ktorí ich pre vedeckú prácu zapálili a 
dokázali ich viesť k tomu, aby tento plameň aj pretavili do konkrétnych vedeckých výsledkov.

V roku 2018 sa Študentská vedecká konferencia konala dňa 18. apríla 2018 v 16 sekciách 
v odboroch biológia a ekológia, chémia, fyzika, geografia, matematika, informatika  
a ich odborové didaktiky. Prihlásených príspevkov študentov bakalárskeho a magisterského 
štúdia bolo 110. Okrem nich mimo súťaže vystúpilo 8 stredoškolákov, ktorí už v tomto 
mladom veku navštevujú našu alma mater, pracujú v našich laboratóriách a pod vedením 
našich zanietených učiteľov sa pripravujú na svoje ďalšie štúdium. Súčasťou toho dňa bola 
aj programátorská súťaž a súťaž IHRA v troch kategóriách, kde okrem študentov PF UPJŠ 
súťažili žiaci základných a stredných škôl.

Abstrakty príspevkov Študentskej vedeckej konferencie presvedčivo dokumentujú, 
že študenti PF UPJŠ študujú svoj odbor nielen teoreticky, ale sa aj aktívne zapájajú sa 
do riešenia čiastkových vedeckých problémov, ktoré sú súčasťou výskumných zámerov  
na ústavoch PF UPJŠ. Tento zborník predstavuje aj určitý prehľad o vedeckej aktivite na fakulte, 
ktorý, veríme, bude zaujímavý aj pre širšiu verejnosť.

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
prodekanka pre vzdelávanie

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
dekan fakulty
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ZÁPadoNíLsKY víRUs U KoNí Na sLoveNsKU

bc. Ivana Marcinová humeníková

Školiteľ: RNDr. Igor Majláth, PhD.

Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied,  
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Mánesova 23, 041 54 Košice

Cieľom predkladanej práce bolo zistiť mieru infikovanosti koní západonílskym vírusom.  
Ten sa v dnešnej dobe z lekárskeho hľadiska pokladá za významný vírus stavovcov, predstavujúci 
hrozbu tak pre zvieratá, ako aj ľudí. Za hrozbu ho označujeme hlavne z dôvodu, že je vynikajúcim 
príkladom zoonotického patogénu, ktorý preskočil geografické bariéry. Pochádza z Ugandy, 
avšak v posledných dvoch desaťročiach bolo zaznamenaných mnoho výrazných ohnísk  
aj v Európe. Vysvetlením nám môže byť globálna zmena klímy a v nemenšej miere ľudská 
činnosť. Tieto faktory umožňujú šírenie vektora vírusu na predtým neosídlené územia, akým je aj 
Slovenská republika. Práca sa snažila osloviť laickú aj vedeckú obec kvôli vyššiemu povedomiu 
o víruse na našom území, precíznejšiemu monitorovaniu a štúdiu možností zabránenia šírenia 
a zníženiu nebezpečenstva ochorenia. Z doteraz zozbieraných 106 krvných vzoriek koní 
sme do dnešného dňa vyšetrili na prítomnosť protilátok proti západonílskemu vírusu 80,  
najprv metódou ELISA a následne citlivejšou metódou vírus neutralizačného testu.  
Pri prvom teste sme zistili 12% prevalenciu, avšak pri druhom, presnejšom teste, to kleslo 
na 3,75%. Súvislosť infekcie s vekom sme nezistili, prítomnosť protilátok bola zaznamenaná  
len u samíc. V každom prípade sa nám však úspešne podarilo potvrdiť výskyt tohto tropického 
vírusu u koní na území Slovenskej republiky a spolu s tým otvoriť otázky vhodné na  
zodpovedanie pre ďalšie štúdium.
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ÚČInOK leVAnDule nA hIpOKAMpuS  
pOČAS DepreSII pODOBných StAVOV pOtKAnOV

autor1 bc. Nicol Urbanská

Školiteľ1: RNDr. Terézia Kisková PhD. 

1Katedra fyziológie živočíchov, Ústav biologických a ekologických vied,  
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  

Šrobárova 2, 041 54 Košice

V súčasnosti je depresia veľmi závažné ochorenie, pretože postihne počas života takmer 
každého štvrtého človeka. Jej liečba je finančne náročná a je sprevádzaná vedľajšími účinkami, 
ako napr. pokles krvného tlaku, srdcová arytmia, poruchy pamäte či poškodenie mozgu. Napro-
ti tomu prírodné látky nemajú v určitej dávke vedľajšie účinky a potenciálne by mohli byť 
doplnením štandardnej liečby. Levanduľa a jej účinné látky sa v tradičnej medicíne využívajú 
kvôli predpokladaným antidepresívnym vlastnostiam ako aromaterapeutická látka. Depresia 
je sprevádzaná zníženou neurogenézou v hipokampe. Účinky levandule však na tejto úrovni 
doposiaľ študované neboli. Preto cieľom tejto štúdie bolo zistiť účinky alkoholového extraktu 
levandule na proliferačnú aktivitu hipokampálnych prekurzorov počas stresom indukovanej de-
presie potkanov kmeňa Wistar. Levanduľa spôsobila signifikantný nárast mitoticky aktívnych 
buniek hilusu hipokampu samcov (P<0.05) i samíc (P<0.01) v porovnaní s depresívnymi zvier-
atami, čím počet buniek dosiahol úroveň proliferácie prekurzorov zdravých jedincov. Počet 
BrdU pozitívnych buniek sa nezmenil v subgranulárnej zóne hipokampu samcov, avšak sme 
pozorovali výrazné zvýšenie počtu týchto buniek u samíc (P<0.05) oproti depresívnym sa-
miciam. Levanduľa dokáže zvýšiť proliferačnú aktivitu hipokampálnych prekurzorov počas 
depresie.
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ŠtÚDIuM AntIprOlIFerAČnÉhO ÚČInKu SeKunDÁrnYch 
MeTaboLITov LIŠaJNíKov

 bc. Martin hrablay

Školiteľ: Prof. RNDr. Martin Bačkor DrSc

Katedra Botaniky, Ústav biologických a ekologických vied,  
Prírodovedecká fakulta Mánesová 23, Košice 041 54

Lišajníky produkujú obrovskú rozmanitosť bioaktívnych zlúčenín. Kyselina gyrofórová 
(GA) sa nachádza vo vysokých koncentráciách v lišajníku Umbilicaria hirsuta,  
ktorý patrí k tým bežnejším. Avšak dôkaz o antiproliferačnej aktivite GA nebol doteraz veľmi 
opísaný. Na základe rôznych izolácií, ktoré boli doteraz popísané sme vyvinuli efektívnejší 
protokol pre izoláciu GA, čo vedie k vysokému výnosu čistej GA jednoduchým a časovo úsporným 
spôsobom. Vysoko purifikovaná GA vykazovala pozoruhodnú antoproliferačnú aktivitu proti 
ľudskému karcinómu krčka maternice (HeLa) a ďalším nádorovým bunkám.  Bunky ošetrené 
GA vykazujú významný nárast v kaspáze-3, PARP, ROS, PS, annexínu v bunkovom cykle. 
Všetky tieto znaky naznačujú apoptózu, ktorá je preto najpravdepodobnejším vysvetlením  
pre antiproliferačnú aktivitu GA.

Kľúčové slová: kyselina gyrofórová, NMR, HPLC, prietoková cytometria, cytotoxicita, 
nádorové bunky, ROS

literatúra:
1. Candan, M, Yilmaz, M, Kivanç, M, Tay, T, Türk, H. 2006. Antimicrobial activity  

of extracts of the lichen Xanthoparmelia pokornyi and its gyrophoric and stenosporic 
acid constituents. Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences  
61(5-6): 319-323.

2. Bačkorová, M, Jendželovský, R, Kello, M, Bačkor, M, Mikeš, J, Fedoročko, P. 2012. 
Lichen secondary metabolites are responsible for induction of apoptosis in HT- 29  
and A2780 human cancer cell lines. Toxicology in Vitro 26(3): 462-468.
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aTRaNoRíN a Jeho úLoha PRI ovLYvNeNí dePResIe

autor1 Štefánia Skičková

Školiteľ1: RNDr. Terézia Kisková PhD. 

1Katedra fyziológie živočíchov, Ústav biologických a ekologických vied,  
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  

Šrobárova 2, 041 54 Košice

Depresia je duševné ochorenie, ktoré ovplyvňuje chod celého organizmu. Jej závažnosť 
sa prejavuje aj v dokázanej komorbidite s rôznymi inými ochorenia, ako je napr. cukrovka 
druhého typu či hypertenzia. Sprievodnými znakmi depresie sú napríklad únava, malátnosť, 
digestívne problémy i nespavosť, ale aj problémy so srdcom, či poruchy pamäte. V súčasnosti 
sa na liečbu depresie využívajú antidepresíva zo skupín SSRI a SNRI, čo so sebou prináša 
aj množstvo vedľajších účinkov. Prírodné látky sa zdajú byť zaujímavou alternatívou,  
pretože vo vhodnej koncentrácii nemajú vedľajšie účinky, prípadne dokážu eliminovať vedľajšie 
účinky syntetických liečiv. Atranorín je sekundárny metabolit lišajníkov, známy vďaka svojim 
antinociceptívnym a protizápalovým účinkom. Jeho účinky v ovplyvnení depresie však doposiaľ 
študované neboli. Cieľom tejto práce bolo zistiť vplyv perorálneho podávania atranorínu  
(10mg/kg hmotnosti potkana, denne po dobu 14 dní) počas depresii podobných stavov potkanov 
kmeňa Wistar. V našom preliminárnom experimente sme zistili, že atranorín signifikantne 
zvýšil počet zrelých neurónov v CA1 vstve (P<0,001) a v hiluse (P<0,01) hipokampu.  
Zaujímavé je, že sme zaznamenali pokles hmotnosti mozgov v porovnaní s depresívnymi 
zvieratami (P<0,01). V teste vyvýšeného krížového labyrintu sme pozorovali výrazné 
prejavy “odvážneho správania sa” u zvierat ovplyvnených atranorínom oproti depresívnym, 
ako predĺžený čas v otvorených ramenách (P<0,01), vztyčovanie sa (P<0,01), či mierne 
frekventovanejšie prechody cez stred aparatúry (P=0,130). Z výsledkov vyplýva, že atranorín 
pravdepodobne disponuje antidepresívnymi vlastnosťami, avšak na ďalšie potvrdenie našich 
domnienok je potrebné urobiť výskum na väčšej skupine zvierat.
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MoRFoLoGICKÁ ChaRaKTeRIsTIKa PLodov v Rode CRaTaeGUs Na 
sLoveNsKU.

Bc. Ľubomíra hajníková

Školiteľ: Mgr. Vladislav Kolarčik PhD.

Katedra botaniky, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ,  
Moyzesova 11, 04151 Košice

Rod Crataegus patrí medzi variabilné skupiny rastlín. V prírode sa častejšie vyskytujú krížence 
medzi základnými druhmi ako čisté, nekrížené jedince, čo vedie k chybnej identifikácii rastlín. 
S diploidnými jedincami sa súčasne vyskytujú aj polyploidné jedince, ktoré sa vyznačujú 
asexuálnou reprodukciou a aj to sťažuje správnu identifikáciu rastlín. Polyploidia má pre 
ľudstvo veľký, predovšetkým praktický význam. Veľké množstvo polyploidných druhov 
rastlín je využiteľným zdrojom potravy, pretože často tvoria väčšiu biomasu ako ich príbuzné 
diploidné druhy, dorastajú do väčších rozmerov,  poskytujú väčšie množstvo plodov a 
kvetov a ich plody, kvety a semená dosahujú väčšie rozmery. Cieľom našej práce bolo 
morfologicky charakterizovať plody zástupcov rodu Crataegus vo vybraných lokalitách na 
východnom Slovensku s ohľadom na ploidnú úroveň materských rastlín. Hodnotili sme 48 
rastlín, ktorých plody boli zbierané na jeseň 2016 a 2017. Ploidnú úroveň materských rastlín 
sme určili pomocou prietokovej cytometrie. Zastúpené boli diploidy, triploidy aj tetraploidy.  
Merali sme dĺžku a šírku plodov a stanovili sme hmotnosť mezokarpu s exokarpom, 
endokarpu a semien, ktoré plody obsahovali. Priemerná veľkosť plodov diploidov bola 
10,61 mm × 9,98 mm (dĺžka × šírka), triploidov 12,03 mm × 10,26 mm a tetraploidov  
13,80 mm × 11,33 mm. Hmotnosť sušiny mezokarpu s exokarpom stanovená pre 10 plodov na 
rastlinu bola pri diploidných jedincoch 0,78 - 2,22 g, pri triploidných jedincoch 0,79 - 2,10 g  
a pri tetraploidných jedincoch 1,25 g - 2,26 g. Hmotnosť sušiny endokarpu diploidov dosahovala 
hodnoty 0,71 g - 1,49 g, triploidov 0,89 - 1,39 g a tetraploidov 1,08 g - 2,27 g. Diploidné jedince 
mali hmotnosti sušených semien v rozmedzí 0,07 - 0,13g, triploidné 0,04 - 0,16 g a tetraploidné 
0,08 - 0,18g. Vo všeobecnosti platí, že rastliny s vyššou ploidnou úrovňou tvoria väčšie a 
ťažšie plody. Hmotnosť semien získaných z rovnakého počtu plodov je najnižšia v skupine 
triploidných rastlín. Je to dôsledok nižšieho počtu a menej kvalitných semien, ktoré triploidné 
rastliny vyprodukujú.
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BIOcheMIcKý pOtencIÁl chlADOM elIcItOVAných in vitro 
sYsTÉMov v Rode Hypericum

bc. Zuzana onderková

Školiteľ: RNDr. Katarína Bruňáková, PhD.

Katedra genetiky, Ústav biologických a ekologických vied,  
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Mánesova 23, 041 54 Košice

V súčasnosti je známych takmer 500 druhov patriacich do 36 sekcií rodu Hypericum,  
ktoré sa líšia vo svojich morfologických a fytochemických vlastnostiach. Predmetom 
výskumu v súčasnosti je najmä objasnenie biosyntézy sekundárnych metabolitov,  
predovšetkým fotodynamických pigmentov naftodiantrónov – hypericínu a pseudohypericínu 
– a derivátov acylfloroglucinolu – hyperforínu, adhyperforínu – a ich využitie v diagnostike  
a liečbe rôznych druhov ochorení. Jednu z možností stimulácie sekundárneho metabolizmu 
predstavuje elicitácia s využitím rôznych biotických a abiotických elicitorov. Kým v mnohých 
rastlinných druhoch sa preukázal pozitívny účinok chladu na sekundárny metabolizmus, 
v Hypericum spp. boli v odpovedi na chladový stres zaznamenané značné medzidruhové 
rozdiely. Cieľom tejto práce bolo: i) pomocou HPLC vyhodnotiť zastúpenie 3 hlavných 
skupín sekundárnych metabolitov – antrachinónov, acylfloroglucinolov a flavonoidov 
v 10 zástupcoch z rôznych sekcií rodu Hypericum a ii) zhodnotiť zmeny v metabolickom 
profile týchto druhov vplyvom chladového stresu realizovaného vystavením rastlín  
in vitro teplote 4 °C alebo postupnou chladovou aklimatizáciou. V rámci jednotlivých 
druhov sme pomocou t-testu pozorovali najvýraznejšie zvýšenie obsahu študovaných 
metabolitov v chladovo-aklimatizovaných rastlinách H. patulum, kde sa obsah rutínu 
zvýšil 3-násobne (p = 0,004).  Chladový stres sa prejavil zvýšením množstva hypericínov 
maximálne 1,4-násobne a floroglucinolových derivátov najviac 1,6-násobne. Navyše sme 
vplyvom chladového stresu zaznamenali rozšírenie spektra detegovaných flavonoidov.  
Komplexná analýza metabolómu Hypericum spp. využitím neparametrického Mann-Whitneyho 
U-testu odhalila signifikantné zvýšenie obsahu rutínu v chladovo-aklimatizovaných rastlinách, 
čo naznačuje potenciálnu úlohu tohto metabolitu v chladovej odpovedi rastlín rodu Hypericum.
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FunKČnÁ DIVerZIFIKÁcIA enZýMOV Z rODInY GerAnYlGerAnYl 
dIFosFÁT sYNTÁZ U ArAbidopsis tHAliAnA

bc. Mária hedvigová

Školiteľ: RNDr. Diana Kopcsayová

Katedra genetiky, Ústav biologických a ekologických vied, 
 Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, 041 54 Košice

Izoprenoidy sú rozmanitou skupinou látok, ktoré v rastlinách plnia rôzne funkcie v metabolizme, 
v regulácii rastu a vývinu alebo pri reakciách na zmeny environmentálnych podmienok. 
Štúdium ich biosyntézy je zaujímavé aj z komerčného hľadiska, pretože mnohé izoprenoidy 
sa využívajú ako liečivá, pesticídy, farbivá a podobne. Kľúčovým prekurzorom mnohých 
rastlinných izoprenoidov je geranylgeranyl difosfát (GGPP). GGPP syntetizujú GGPP syntázy 
(GGPPSs), ktoré zaraďujeme k prenyltransferázam (PTs). Modelový organizmus A. thaliana 
disponuje 5 GGPPS génmi, sú to GGPPS1, 2, 3, 4 a 11. Enzým GGPPS11 je však kľúčovým 
v rodine GGPPSs, pretože nulová ggpps11 mutácia je letálna. Prítomnosť ďalších GGPPS 
génov v genóme A. thaliana nebola plne objasnená. Možnými príčinami zachovania viacerých 
paralógnych GGPPS génov sú rozdielna pletivovo špecifická expresia, subcelulárna lokalizácia 
kódovaných proteínov alebo aj rozdielna schopnosť interagovať s enzýmami, ktoré využívajú 
GGPP ako substrát. V experimentálnej časti práce sme sa zamerali práve na interakcie, 
 a to GGPPS2 a 11 – plastidových izozýmov z rodiny GGPPSs – s fytoén syntázou (PSY),  
ktorá sa podieľa na syntéze karotenoidov, geranylgeranyl reduktázou (GGR) účastnou 
na syntéze chlorofylov, tokoferolov a fylochinónov, a solanezyl difosfát syntázou 1 a 2  
(SPS1 a 2), ktoré sú zapojené v  syntéze plastochinónu. Na detekciu interakcií sme zvolili 
kvasinkový dihybridný systém založený na párovaní kvasiniek a znovuzostavení molekuly 
ubikvitínu (mbSUS). V tomto systéme už boli preukázané interakcie GGPPS11 s GGR a PSY 
(Ruiz-Sola et al. 2016). Podľa našich výsledkov však GGPPS11 neinteraguje s GGR, PSY 
ani SPS1. Štúdie, ktoré by sa zaoberali interakciami GGPPS2 s GGR, PSY a SPS1 zatiaľ 
nie sú dostupné a naše výsledky poukazujú na to, že uvedené enzýmy spolu neinteragujú.  
Interakcie GGPPS2 a 11 s SPS2 nebolo možné potvrdiť ani vyvrátiť z dôvodu značnej 
samoaktivácie reportérových génov využívaných pri mbSUS.

literatúra:
1. Ruiz-Sola, M.Á. et al.: New Phytol. 209 (2016) 252-264.
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cIelený trAnSpOrt lIeČIV

Judita Ambrozová

Školiteľ: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Centrum interdisciplinárnych biovied, Prírodovedecká fakulta, 
Jesenná 5, 041 54 Košice 

Dizajnované ankyrínové repetitívne proteíny (DARPiny) sú novou triedou malých viažucich 
sa proteínov neimunoglobulínového charakteru s potenciálom prekonať obmedzenia 
monoklonálnych protilátok v cielenom transporte liečiv. Môžu byť pripravené tak,  
aby boli schopné viazať akýkoľvek cieľový proteín s vysokou afinitou a špecifickosťou.  
Cieľom našej práce bolo posúdiť vhodnosť použitia bivalentných DARPinov špecificky sa 
viažucich na HER2 receptory rakovinových buniek ako potenciálneho transportného systému 
v nádorovej terapii. S bivalentným DARPinom boli inkubované dve línie nádorových 
buniek mamárneho karcinómu (BT-474 a SK-BR-3). MTT test nepotvrdil cytotoxický 
účinok bivalentného DARPinu na ľudské bunkové línie. Interakcia fluorescenčne značeného 
bivalentného DARPinu s nádorovými bunkami bola v jednotlivých časových intervaloch 
detegovaná prietokovou cytometriou a fluorescenčnou mikroskopiou. Preukázali sme schopnosť 
fluorescenčne značeného bivalentného DARPinu interagovať s membránovými receptormi 
HER2 rakovinových buniek u oboch nádorových bunkových línií. Bivalentný DARPin 
vykazoval vyššiu afinitu k nádorovej bunkovej línii BT-474, ktorá na povrchovej membráne 
vystavuje väčšie množstvo HER2 receptorov v porovnaní s bunkovou líniou SK-BR-3.
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The primary sequences of DNA and RNA have a simplicity that allows for precise 
synthesis control over their size, geometry, and composition. Designed and synthesized  
DNA/RNA nanoparticles adopt in vitro expected structures based on canonical Watson-Crick  
and non-canonical base pairings leading to a diverse set of structural motifs. However, the ability 
of artificially designed DNA/RNA nanoparticles to assemble in vivo remains questionable.  
Here we study the fluorescent RNA aptamer Broccoli as a simple model that could serve as  
a reporter for DNA/RNA nanoparticles assembly in vivo. The Broccoli aptamer is a 109-nucleotide 
long RNA aptamer that, if correctly folded, binds DFHBI-1T fluorophore and emits signal like 
GFP. We hypothesized that if we split Broccoli strand into two parts- Broc and Coli, they 
could reassemble in vivo and bind DFHBI-1T. We created plasmids that express Broc and Coli 
strands separately. Although, reassembly of Broc and Coli into functional form in bacterial cells  
is under investigation, we already confirmed that in vitro transcribed Broc and Coli reassembled 
correctly albeit with lower efficiency than control Broccoli aptamer.

Figure 1 F30-Broccoli binds and activates fluorescence of DFHBI-1T  
upon reassembly of its two parts – Broc and Coli

Bibliography:
1. G. S., Filonov, et al.: J. Am. Chem. Soc. 136 (2014) 16299-16308.
2. K. A., Afonin, et al.: Nano Lett. 14 (2014) 5662-5671.
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Centrálny kanál (CK) miechy dospelého potkana je vystlaný populáciou gliových buniek 
nazývaných ependýmocyty, ktorých funkcia nie je úplne známa. Táto oblasť je tiež považovaná 
za miesto osídlené populáciou buniek s potenciálom kmeňových buniek, ktoré môžu byť 
zapojené do reparačných mechanizmov po poranení miechy. Nakoľko v postnatálnom období 
je táto oblasť pomerne málo preskúmaná, rozhodli sme sa preštudovať organizáciu výstelky 
CK vo vybraných časových intervaloch, ako aj asociáciu jej buniek s cievnym systémom 
miechy. Kým na 8. postnatálny deň (P8) je výstelka CK tvorená Vimentín+ bunkami, ktoré 
apikálnym výbežkom kontaktujú lúmen CK a dlhým bazálnym výbežkom kontaktujú pia mater  
vo ventrálnej a dorzálnej stredovej línii, bunky tvoriace bočné steny výstelky CK miechy 
majú dlhé bazálne výbežky, ktoré kontaktujú cievny systém v parenchýme miechy.  
V neskoršom období (P29, P90) sa denzita Vimentín+ buniek výstelky CK dorzálneho 
a ventrálneho pólu značne redukuje, pričom bazálne výbežky buniek dorzálneho 
pólu a laterálnych stien výstelky CK kontaktujúce cievy sa na P90 skracujú a stáčajú.  
Predpokladáme, že za celkovou reorganizáciou usporiadania buniek výstelky CK a skrátením 
ich výbežkov stojí nie len rast miechy spojený s rastom axónov a redistribúciou buniek 
v parenchýme, ale aj rastúci a vetviaci sa cievny systém. Na koronárnych rezoch miechy v období 
medzi P8-P90 sme zaznamenali signifikantný nárast (P<0,001) počtu priečne orientovaných 
Laminín+ ciev lokalizovaných v bezprostrednej blízkosti výstelky CK, s ktorými sú bunky 
výstelky CK svojim bazálnym výbežkom asociované. Na P90 sme medzi bunkami výstelky CK 
identifikovali Laminín+ extracelulárnu matrix (ECM) formujúcu fraktóny, ktorých funkcia nie 
je v tejto oblasti známa, no v oblasti niché kmeňových buniek mozgu pravdepodobne obsahujú 
rastové faktory vplývajúce na aktivitu buniek v ich okolí. Okrem toho sme v lúmene CK miechy 
identifikovali tzv. Reissnerové vlákno, ktoré tvorí glykoproteín CD31 typický pre bunky krvi.
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Rod Hypericum obsahuje široké spektrum sekundárnych metabolitov, predovšetkým 
naftodiantrónov, floroglucinolov a flavonoidov s významnými biologickými a farmakologickými 
aktivitami. Celkové spektrum ako aj obsah sekundárnych metabolitov Hypericum spp. 
sú geneticky podmienené, zároveň sú výsledkom interakcií genotypu a prostredia.  
Jedným z abiotických faktorov, ktoré významne ovplyvňujú akumuláciu bioaktívnych látok 
v Hypericum spp., je chladový stres. Chlad zároveň indukuje v rastlinách oxidačný stres,  
ktorý je spôsobený zvýšenou tvorbou reaktívnych foriem kyslíka. Cieľom práce bolo 
vo vybraných zástupcoch rodu Hypericum vyhodnotiť zmeny v aktivite antioxidačných 
enzýmov a v obsahu fenolických látok, ktoré sú indukované chladovým stresom. Analýzou 
metabolických profilov získaných metódou HPLC sme z fenolických látok identifikovali  
vo všetkých študovaných zástupcoch metabolity zo skupiny flavonoidov (kvercetínové glykozidy); 
z antrachinónov sme emodín a hypericíny zaznamenali v druhoch H. perforatum, H. maculatum, 
H. humifusum, H. annulatum, H. erectum; a hyperforín, prípadne iné deriváty acylfloroglucinolov  
v H. perforatum, H. androsaemum, H. humifusum, H. bupleuroides, H. kouytchense  
a H. canariense. Jednotlivé druhy sa okrem spektra a obsahu  fenolických látok zároveň 
odlišovali aj v aktivite antioxidačných enzýmov, v obsahu prolínu a celkových karotenoidov. 
V rámci  jednotlivých druhov Hypericum spp. sme zaznamenali významne zvýšený obsah 
niektorých metabolitov – najmä hypericínu (p = 0,042), emodínu (p = 0,038) a amentoflavónu 
(p = 0,006) v H. humifusum, kvercetínu (p = 0,047) v H. kalmianum a kvercetínových 
glykozidov (p = 0,008) v H. canariense - v rastlinách vystavených chladovému stresu  
(4 °C, 7 dní) v porovnaní s kontrolnými rastlinami kultivovanými pri laboratórnej teplote.  
Napriek vnútrodruhovým rozdielom v aktivite superoxiddismutázy, katalázy a askorbátperoxidázy 
sme nezaznamenali signifikantné zvýšenie aktivity antioxidačných enzýmov v množine 
študovaných druhov Hypericum spp. ako celku. Z porovnania zmien v metabolóme rastlín 
vystavených chladovému stresu s metabolickým profilom kontrolných rastlín vyplýva, že chlad 
(4 °C) nemožno považovať za abiotický faktor, ktorý by v rámci rodu Hypericum stimuloval 
univerzálnu stresovú odpoveď.
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Endofyty tvoria rôznorodú skupinu mikroorganizmov všadeprítomných vo vnútorných pletivách 
rastlín, v ktorých nespôsobujú viditeľné symptómy ochorenia. Ich obrovská biodiverzita 
spojená s ich schopnosťou syntetizovať sekundárne metabolity so širokým spektrom účinkov 
je predmetom mnohých štúdií. Vzájomná interakcia medzi endofytickou hubou a hostiteľskou 
rastlinou predstavuje rovnovážny stav, ktorý je pod ekologickou, fyziologickou a genetickou 
kontrolou a je prínosom pre oboch symbiotických partnerov. Endofytické sekundárne metabolity 
pozitívne vplývajú na hostiteľskú rastlinu a svojou štruktúrou a funkciou zodpovedajú 
rastlinným sekundárnym metabolitom. Sekundárne metabolity endofytov s protinádorovými, 
antimikrobiálnymi, antivirálnymi, antioxidačnými,  imunomodulačnými a mnohými 
ďalšími účinkami nachádzajú uplatnenie v medicíne, farmakológii, poľnohospodárstve, 
ekológii a priemysle. Cieľom tejto práce bola identifikácia endofytických húb izolovaných 
z rôznych rastlinných orgánov vybraných zástupcov rodu Hypericum (H. maculatum,  
H. humifusum, H. annulatum, H. canariense). Na základe porovnania sekvencií ITS regiónu,  
ktorý je všeobecne používaný na identifikáciu húb, so sekvenciami prístupnými v NCBI 
databáze boli identifikované endofyty Fusarium oxysporum, Scedosporium apiospermum, 
Plectosphaerella cucumerina, Diaporthe eres, Dactylonectria macrodidyma a Phanerochaete 
sp.. Použitím vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie boli analyzované významné 
sekundárne metabolity (naftodiantróny a floroglucinoly) endofytov Fusarium oxysporum a 
Thielavia subthermophila, izolovaných z H. perforatum, avšak ich prítomnosť nebola potvrdená.  
Ďalšie izolácie a identifikácie endofytických húb a následná analýza ich sekundárnych 
metabolitov by mohli viesť k objaveniu nových významných bioaktívnych látok  
produkovaných endofytmi.
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V minulosti bolo viackrát dokázané, že vo výstelke centrálneho kanála (CK) miechy hlodavcov 
sa nachádzajú aj v dospelosti kmeňové bunky s neurogénnym potenciálom (1). Ich príspevok 
ku  regeneračným procesom v poškodenej mieche je však sporný. K aktivizácii týchto 
buniek však zrejme môže dochádzať aj v odpovedi na zvýšenú fyzickú aktivitu zvieraťa (2).  
Tento jav by mohol vysvetľovať beneficiárne účinky rehabilitačných cvičení u pacientov 
s poškodením miechy v humánnej medicíne. V našom experimente sme sa rozhodli preskúmať 
vplyv zvýšenej fyzickej aktivity na výstelku CK u potkanov v období počas neskorého 
postnatálneho vývinu (29. postnatálny deň), keďže predpokladáme, že kmeňové bunky sídliace 
v tejto oblasti budú disponovať väčším, resp. menej obmedzeným potenciálom v súvislosti 
s vývinovými procesmi, ktoré ešte stále v tomto období v mieche prebiehajú. Na simulovanie 
zvýšenej fyzickej aktivity sme používali klietky s kolieskami, v ktorých boli experimentálne 
zvieratá ustajnené. Ako kontrolné zvieratá boli použité intaktné potkany rovnakého veku 
chované v štandardných podmienkach. Na kvantifikáciu proliferačnej aktivity sme použili 
imunofluorescenčnú vizualizáciu proliferačného markeru Ki67 a fenotypových markerov 
astrocytov (GFAP), oligodenrogliových progenitorov (NG2) a mikroglie (Iba1). Podľa našich 
výsledkov nedošlo ku zvýšeniu proliferačnej aktivity vo výstelke CK u zvierat so zvýšenou 
fyzickou aktivitou v porovnaní s kontrolnými zvieratami (Ki67 index: 2,3±1,2% vs. 3,1±1,3% 
proliferujúcich buniek). Pri porovnaní proliferačnej aktivity v sivej (60,5±13,3 vs. 64,8±16 
Ki67+ buniek na rez) a bielej hmote (114,7±27,8 vs. 120,3±27,4 Ki67+ buniek na rez) sme 
taktiež nezaznamenali signifikantný rozdiel v množstve deliacich sa buniek. Výraznejšie 
zmeny v proliferačnej aktivite sme nezaznamenali ani na úrovni jednotlivých typov glie,  
vo všetkých prípadoch sa najviacej delili oligodendrocytové progenitory (88,5-95,2%), menej 
mikrogliové bunky (3,0-9,4%) a astrocyty (2,3-4,9%). Z našich výsledkov teda vyplýva,  
že na rozdiel od dospelých zvierat, u ktorých má behanie v koliesku výrazne aktivačný účinok 
na bunkové delenie vo výstelke CK (2), u zvierat počas neskorších fáz postnatálneho vývinu 
ku aktivizácii proliferácie nedochádza. Tento fakt je možné vysvetliť tým, že v tomto štádiu 
vývinu je spontánna fyzická aktivita zahŕňajúca behanie, sociálne interakcie a hry pomerne 
vysoká a maskuje aktivizačný efekt behania v koliesku.
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Netopiere predstavujú druhý najväčší rad spomedzi triedy cicavce. Najväčším zdrojom 
netopierieho guána sú jaskyne, ale v menšom množstve sa guáno formuje aj na povalách 
budov a v okolí stromov v lesoch. Guáno predstavuje vhodné prostredie pre život rôznych 
mikroorganizmov, cez aktinomycéty, huby až po baktérie. Vychádzajúc z procesov 
ovplyvňujúcich zloženie mikrobiómu na ceste od črevného obsahu po guáno ako také, môžeme 
venovať pozornosť zvlášť mikrobiómu tráviaceho traktu netopierov a mikrobiómu guána  
(tu netreba opomenúť rozdiely v zložení čerstvého a staršieho guána). Najhojnejšou 
skupinou mikroorganizmov v tráviacom trakte netopierov je čeľaď Enterobacteriaceae 
a druhou najpočetnejšou skupinou je čeľaď Staphylococcaceae. Mnohé druhy z týchto čeľadí 
patria medzi patogénne. Najznámejšími patógénmi z čeľade Enterobacteriaceae sú druhy  
z rodu Salmonella, Citrobacter, Yersinia a Shigella. Z čeľade Staphylococcaceae sú 
patogénmi druhy Staphylococcus aureus a Staphylococcus epidermidis. Čo sa týka mikroflóry 
guána, napočetnejšími sú zástupcovia čeľade Enterobacteriaceae, Enterococcaceae 
a Staphylococcaceae. Ako proces formovania guána a jeho mineralizácie postupuje, mení sa 
jeho chemické zloženie aj jeho mikrobióm. Prítomnosť týchto patogénnych druhov v tráviacom 
trakte alebo priamo v guáne synantrópnych druhov netopierov predstavuje pre ľudí značné riziko. 
Cieľom našej práce bola analýza zloženia mikrobiómu guána dvoch hmyzožravých druhov 
netopierov kultivačnými a nekultivačnými prístupmi. Kultivačná analýza 6 študovaných lokalít 
naznačuje dominanciu grampozitívnych baktérií ale zároveň nenaznačuje výraznú koreláciu 
medzi vzorkami guána produkovanými tým istým druhom netopiera, spoločným taxónom pre 
všetky študované lokality je len rod Enterococcus, zastúpený rôznymi druhmi. Odhliadnuc 
od spoločného taxónu by sme pri štúdiu faktorov, ktoré ovplyvňujú zloženie mikrobiómu 
podľa výsledkov kultivačnej analýzy mohli povedať, že mikrobióm guána nie je závislý od 
pôvodu guána a ani od druhu netopiera, ale že mikroorganizmy guána si žijú vlastným životom. 
Z nekultivačných analýz sme s použitím metódy DGGE získali DNA dominantných taxónov 
z každej študovanej lokality. S použitím techník rekombinantnej DNA sme identifikovali  
po 3 dominantné taxóny zo 6 študovaných odberných miest guána, z ktorých 23,5 % 
predstavoval druh gramnegatívnych baktérií Rahnella woolbedingensis a 17 % zástupcovia 
druhu Micrococccus yunnanensis.
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abstrakt:
Zdravotná gramotnosť je relatívne nový pojem, ktorý zahŕňa rad výsledkov v oblasti vzdelávania 
zdravia. Na základe tejto perspektívy je výchova k zdraviu na školách zameraná na zlepšenie 
zdravotnej gramotnosti. Bližšie preskúmanie koncepcie zdravotnej gramotnosti nám pomáhajú 
identifikovať rozdiel medzi funkčnou zdravotnou gramotnosťou, interaktívnou gramotnosťou 
a kritickou zdravotnou gramotnosťou. Mapovanie zdravotnej gramotnosti žiakov sa uskutoční 
pomocou HBSC štúdie (Health Behaviour in School Aged Children study). Jej výsledkom 
je národná i medzinárodná správa, ktorej cieľom je pozorovanie sledovaných parametrov 
v zúčastnených krajinách, na základe čoho sa dajú odvodiť spoločné alebo špecifické 
charakteristiky. V tejto diplomovej práci budeme skúmať zdravotnú gramotnosť žiakov  
7. a 9 ročníka v kontexte funkčnej gramotnosti žiakov. Naším cieľom bude monitorovať zdravie, 
duševnú pohodu a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte.
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FunKcIA DIGItÁlnehO ZÁZnAMu VO VýuČBe BIOlÓGIe

autor: bc. Klaudia orlovská

Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Kimáková

 Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Ústav biologických a ekologických vied,  
Oddelene didaktiky biológie, Mánesova 23, Košice 

Možnosť využitia digitálneho záznamu vo vyučovacom procese biológie prináša so sebou nové 
postupy výučby. Pedagógom môžu vybrané videozáznamy slúžiť ako námet na zhotovenie 
ich vlastného videa, pre žiakov ako inšpirácia, ako inak vidieť svet živých organizmov.  
V práci sa zaoberáme využitím programov na spracovanie videozáznamov, do akej biologickej 
témy sa môže videozáznam zaradiť, využitiu mobilných telefónov pri snímaní obrazu.  
Príklady pre žiakov na zhotovenie svojho vlastného videozáznamu pomôžu aktívne zapojiť 
žiakov do vyučovacieho procesu. Na záver uvádzame príklad nami zhotoveného záznamu 
a jeho zaradenia do metodického postupu hodiny.
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SprAcOVAnIe VIDeOZÁZnAMOV pre VYuČOVAnIe BIOlÓGIe

Gabriela Klocháňová

Školiteľ: RNDr. Anna Mišianiková, PhD.

Ústav biologických a ekologických vied,  
Prirodovedecká fakulta UPJŠ, Mánesova 23, 040 01 Košice

Rýchly rozvoj v oblasti digitálnych technológií ponúka možnosti, ktoré majú pre vzdelávanie 
nesporné výhody. Zmysluplná a vhodná implementácia digitálnych technológií do vzdelávania 
môže zvýšiť motiváciu žiakov a prispieť k dosiahnutiu cieľov vyučovacieho procesu, vrátane 
rozvoja zručností a spôsobilostí žiakov. Predložená práca sa zaoberá použitím videozáznamov 
ako digitálnej učebnej pomôcky, ktorá je v súčasnej dobe medzi žiakmi veľmi populárna. 
Cieľom tejto práce je poukázať na možnosti a prínosy využitia videozáznamu vo vyučovaní, 
vytvoriť a spracovať videozáznam pre vyučovanie biológie a popísať jeho význam a možnosti 
zaradenia do edukačného procesu. Prínosom práce sú aj teoretické východiská a praktické 
návody pre tvorbu a spracovanie videozáznamov vhodné nielen pre pedagógov, ale aj žiakov. 
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Oddelenie didaktiky biológie, Mánesova 23, Košice

Videozáznam predstavuje didaktickú pomôcku, ktorej vhodné zaradenie do výučby napomáha 
dosiahnuť výchovné a vzdelávacie ciele. Pre trvácnosť zapamätaných informácií žiakmi má 
z hľadiska poznatkov o fungovaní mozgu veľký význam používanie záznamov, ktoré umožňujú 
vizuálny aj akustický vnem. Cieľom predloženej práce bolo popísať význam využitia videí 
vo vyučovaní a vytvoriť komentované náučné video ako digitálnu pomôcku pre vyučovanie 
biológie. Za týmto účelom bol zhotovený animovaný záznam na tému mitóza pre stredné školy. 
Animácia bola vytvorená záznamom kreslenia procesu bunkového delenia na bielu tabuľu 
pomocou kamery, následným zostrihaním záznamu a vložením nahraného komentovaného 
opisu do obrazového záznamu. Práca tiež opisuje prínos a možnosti zaradenia vytvoreného 
náučného videa z hľadiska výučby biológie na strednej škole, v rámci vyučovanej hodiny,  
ale aj možnosti a význam sprístupnenia formou sociálnej platformy YouTube.

literatúra:
1. Skalková, Jarmila. Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: PAIDO, 2004.  

ISBN: 80-315-060-3
2. Flešková, M. a kol. Základy učiteľskej psychológie. 1. vyd. Bratislava: MEDIA TRADE, 

spol. s. r. o. – Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1999. ISBN: 80-08-02830-0
3. Mareš, Jiří. Pedagodická psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2013.  

ISBN: 978-80-262-0174-8
4. [online]; [cit. 2018 – 03 -25]; dostupné na: https://infolandsr.wordpress.com/category/

cast-1-mladez-a-on-line-spravanie/
5. [online]; [cit. 2018 – 03 -19]; dostupné na: http://www.historyworld.net/wrldhis/

PlainTextHistories.asp?historyid=ac22

https://maps.google.com/?q=Manesova+23,+Kosice&entry=gmail&source=g
https://infolandsr.wordpress.com/category/cast-1-mladez-a-on-line-spravanie/
https://infolandsr.wordpress.com/category/cast-1-mladez-a-on-line-spravanie/
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ac22
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ac22


37

Študentská vedecká konferencia PF UPJŠ

InteGrÁcIA hOlIStIcKÉhO príStupu VO VYuČOVAcOM prOceSe 
bIoLóGIe v seKUNdÁRNoM vZdeLÁvaNí

bc. Jana compeľová

 PaedDr. Andrea Lešková, PhD.

Ústav biologických a ekologických vied,  
Oddelenie didaktiky biológie, Mánesova 23, Košice

Holizmus ako filozofický smer tvrdí, že ľudský organizmus sa správa ako celok.  
Jeho cieľom je vychovať šťastného jedinca. Tento prístup vo vzdelávaní sa odlišuje od iných 
foriem vzdelávania cieľmi, zameraním na experimentálne učenie a dôrazom, ktorý  kladie na 
vzťahy vo vzdelávacom prostredí. Takéto elementy vo vyučovaní zabezpečuje aj bádateľsky 
orientované vzdelávanie. Práca sa zaoberá integráciou holistického prístupu vo vyučovacom 
procese biológie v sekundárnom vzdelávaní a to prostredníctvom bádateľsky orientovaného 
vzdelávania. Teoretická časť práce sa venuje základnej charakteristike holistického prístupu 
a bádateľsky orientovaného vzdelávania v biológii. Praktická časť obsahuje 6 metodických 
materiálov pre učiteľov biológie s aplikáciou  jednotlivých úrovní bádania, materiálov  
pre žiakov, realizáciu a štatistické zhodnotenie výsledkov výskumu.
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BOtAnIcKÉ terrÉnne cVIČenIA V SeKunDÁrnOM VZelÁVAní

   bc. Zuzana compeľová

PaedDr. Andrea Lešková, PhD.

Ústav biologických a ekologických vied,  
Oddelenie didaktiky biológie, Mánesova 23, Košice

Učenie, ktoré sa uskutočňuje v prírode (mimo školy) ponúka žiakom a učiteľom priestor pre 
široké spektrum pozorovaných objektov, ako sú rastliny, živočíchy. Pri takomto spôsobe učenia 
dochádza k spojeniu k rôznym pozorovaniam reálneho sveta, kde žiak hľadá odpovede, skúma, 
vysvetľuje javy a v neposlednom rade zodpovedne pristupuje k riešeniu problémov. Táto práca 
sa zaoberá bádateľský orientovanou výučbou, ktorá je na Slovensku dosť často skloňovaná za 
posledných 10 rokov. Umožňuje žiakom pozorovať a skúmať okolitú prírodu, identifikovať 
problém, realizovať zber dát a analyzovať ich, či formulovať závery a obhajovať výsledky. 
Bádanie pomáha žiakom pripraviť sa na budúcnosť rozvíjaním a zdokonaľovaním zručností, 
ktoré ďalej využívajú aj v neprírodovedných oboroch a zamestnaniach.
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eLeCTRo-MaGNeTIC PRoPeRTIes oF The FesI based MaGNeTIC 
CoMPosITes IN The TeMPeRaTURe INTeRvaL FRoM 25ºC To 130ºC

bc. Yevhenii osadchuk

Školiteľ: doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice, Park Angelinum 9

Today the composites are in the focus of industry interest due to their isotropic magnetic  
and thermal properties that are applicable in machines with 3D complex geometry.  
Assuming inevitable heating during each AC magnetization cycle in electrically conducting 
material and operation of magnetic parts at ambient temperatures higher than room temperature 
it is an important issue to investigate the temperature evolution of their magnetic properties. 
This work presents theoretical and experimental study of the basic properties of FeSi based soft 
magnetic composites, with emphasis on the impact of temperature influence on magnetic losses 
and complex permeability.

Five samples based on soft magnetic FeSi powder coated by mix of boron phenol-formaldehyde 
resin (Resin) and Ni_0.3 Zn_0.7 Fe_2 O_4 ferrite fiber (Ferrite) with different percentage 
composition were investigated. The measurements of the hysteresis loops and complex 
permeability of selected soft-magnetic composites were made in the temperature range from 
25ºC to 130ºC. To create required high temperature in the toroidal-shaped samples innovative 
chamber approach was used.

It is shown that the application of higher temperature for the resin containing samples  
has no significant influence on their magnetic losses while the samples containing only ferrite 
fibers exhibit the small gradual decreasing of magnetic losses. According to the measurements 
of complex permeability spectra it was found that there is a slightly decrease of real part  
of complex permeability for samples coated both by resin and ferrite fiber with increasing  
of the temperature. The sample containing the resin and the highest amount of ferrite fiber 
shows significant decreasing of the real part of permeability in the applied temperature range.
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ModeRNÉ FesI MaGNeTICKÉ PLeChY a ICh eLeKTRo-MaGNeTICKÉ 
vLasTNosTI

slávka Martinková

Školiteľ: doc. RNDr. Ján Füzer PhD.

Katedra fyziky kondenzovaných látok, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 041 54 Košice

Pri používaní magnetických materiálov v technologických zariadeniach je jednou 
z najdôležitejších úloh riešenie problému energetických strát daného materiálu.  
Dôsledkom existencie energetických strát je, že zariadenie nepracuje s požadovaným výkonom 
a spotrebováva viac elektrickej energie. Možným spôsobom znižovania energetických strát 
je aplikácia rôznych povýrobných úprav na materiál, ako je napríklad valcovanie alebo 
tepelné úpravy. Cieľom predkladanej práce je skúmať vplyv rôznych povýrobných úprav,  
ako valcovanie a žíhanie, na energetické straty a na elektro-magnetické vlastnosti konkrétnych 
vzoriek neorientovaných FeSi elektroocelí pripravených na Ústave materiálových vied,  
SAV v Košiciach. Teoretická časť práce je venovaná charakterizácií elektroocelí a vlastnostiam 
feromagnetických materiálov. V experimentálnej časti sme sa zaoberali meraním magnetických 
a elektrických vlastností daných vzoriek elektroocelí. V tejto časti je taktiež opísaná meracia 
aparatúra použitá pri meraniach, rôzne metódy merania, charakterizácia meraných vzoriek, 
popisy a postupy meraní a nakoniec, interpretácia nameraných výsledkov. Pochopenie správania 
materiálu pri a po aplikovaní povýrobných úprav má veľký význam pri zlepšení magnetických 
vlastností a znižovaní energetických strát neorientovaných FeSi elektroocelí.
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VplYV KOlMÉhO pOĽA nA pOhYB DOMÉnOVeJ StenY V MIKrODrôte

Lucia Fečová

Školiteľ: RNDr. Kornel Richter, PhD.

Katedra fyziky kondenzovaných látok, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 041 54 Košice

Vývoj  v oblasti spintroniky a senzorovej techniky sa v posledných rokoch orientuje na 
hľadanie spôsobov zvýšenia rýchlosti a zefektívnenia manipulácie s informáciami v logických 
a pamäťových zariadeniach. Dynamický prenos informácie v nich závisí od rýchlosti, akou sa 
šíria doménové steny tenkých magnetických drôtov. Hľadanie metód, ktoré by umožnili zvýšiť 
rýchlosť doménovej steny daných mikrodrôtov definovaným spôsobom má preto v súčasnej 
dobe veľký význam. 

Predkladaná práca sa zameriava na štúdium dynamiky doménovej steny za prítomnosti 
vonkajšieho magnetického poľa orientovaného kolmo na smer šírenia doménovej steny 
v amorfných sklom potiahnutých mikrodrôtoch. Ukazuje sa, že správna vzájomná orientácia 
kolmého magnetického poľa a mikrodrôtu môže značne zvýšiť rýchlosť doménovej steny. 
V prvej časti práce je zhrnutý stručný základný prehľad doterajších poznatkov o dynamike 
doménovej steny amorfných mikrodrôtov s kladnou hodnotou magnetostrikcie. Druhá časť práce 
obsahuje popis a vyhodnotenie experimentov, pomocou ktorých sa na vzorke skúmala závislosť 
dynamiky doménovej steny za prítomnosti kolmého magnetického poľa. Experimentálne 
výsledky popísané v tejto práci sa dajú vysvetliť na základe prítomnosti gradientu kolmej 
anizotropie, ktorá je dôsledkom rýchleho ochladzovania zliatiny prúdom vody z jednej strany 
pri výrobe amorfných mikrodrôtov Taylor-Ulitovského metódou. Experimentálne zistenia 
zhrnuté v tejto práci sú podporené aj mikromagnetickými simuláciami tenkých pások.
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MAGnetOKAlOrIcKý JAV V tenKých MAGnetIcKých DrôtOch

Miroslav hennel

Školiteľ: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.

Katedra fyziky kondenzovaných látok, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 041 54 Košice

Heuslerove zliatiny sú materiály so sľubnou možnosťou použitia na technické aplikácie pre 
magnetokalorické chladenie [1]. Na druhej strane, Taylor–Ulitovského metóda nám dáva 
možnosť výroby veľmi tenkých kovových mikrodrôtov vhodných na mikro-aplikácie [2]. 
V tejto práci sa budeme zaoberať morfológiou a magnetickými vlastnosťami sklom potiahnutých 
mikrodrôtov na báze Heuslerových zliatin so zložením Ni50Fe19Ga27Co4. Rastrovací elektrónový 
mikroskop (SEM) s funkciou energetickej disperznej röngenovej spektrometrie (EDX) potvrdil, 
že chemické zloženie mikrodrôtu je Ni47,7Fe18,5Ga29Co4,8, čo je v dobrej zhode s požadovaným 
zložením. Hladký povrch kovového jadra drôtu môže predpovedať monokryštalickú štruktúru 
podobnú ako v predchádzajúcej štúdii [2]. Naviac, je tento drôt charakteristický vysokou  
Curieho teplotou TC ≈ 315 K. Merania poukazujú na magnetický prechod z fero- do 
paramagnetického stavu v okolí izbovej teploty. Daný jav je sprevádzaný teplotnou hysteréziou 
pri nízkom magnetickom poli, čo môže naznačovať štruktúrny prechod. Prechod však 
nebol pozorovaný pri vysokých magnetických poliach. Štruktúrny prechod môže zvýšiť 
zmenu entropie a zvýrazniť magnetokalorický efekt. Z tohto dôvodu sú mikrodrôty na báze 
Heuslerových zliatin sľubní kandidáti na aplikácie v mikro-magnetickom chladení.

literatúra:
1. [1] T. Graf, C. Felser, S.S.P. Parkin, Prog. Solid State Chem. 39 (2011), 1. 
2. [2] L. Galdun, T. Ryba, V.M. Prida, V. Zhukova, A. Zhukov, P. Diko, V. Kavečanský, Z. 
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V posledných rokoch ide čoraz viac do popredia výskum v oblasti kvantových počítačov. 
Ukazuje sa, že jednomolekulové magnety by mohli mať využitie ako qubity pre kvantové 
počítanie, preto má ich experimentálne štúdium v súčasnosti svoje opodstatnenie.

V tejto práci sme sa venovali štúdiu magnetických vlastností tzv. jedniónových molekulových 
magnetov, v ktorých magnetický moment molekuly nesie jeden centrálny ión kobaltu so spinom 
S=3/2. Študovali sme známe vzorky, u ktorých už boli z teplotnej závislosti susceptibility 
určené charakteristické parametre popisujúce magnetické vlastnosti centrálneho iónu,  
ako sú parametre kryštálového poľa E a D, resp. ich pomer a g faktory. Lenže ako je 
známe, takáto analýza môže viesť k relatívne nejednoznačnému určeniu parametrov E a D 
z meraní na práškovej vzorke pri aplikovaní formalizmu spinového hamiltoniánu pre S=3/2.  
Preto sme na daných vzorkách vykonali EPR (elektrónová paramagnetická rezonancia) 
experimenty pri teplote 2.1 K a frekvencii 9.39 GHz a následne sme z EPR spektier alternatívnou 
analýzou, ktorú je možné použiť u takéhoto typu molekulových magnetov, určili pomer 
parametrov E, D a g faktory, a porovnali sme ich s hodnotami určenými zo susceptibility.
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Cieľom práce je skúmanie a analyzovanie magnetických vlastností polyetylénu  
s vysokou hustotou - HDPE, ošetreného plazmou. Povrchové modifikácie polyetylénov,  
ako napríklad vystavenie povrchu pôsobeniu plazmy, sú bežne využívané metódy na dosiahnutie 
požadovaných vlastností. Takouto úpravou je možné výrazne zvýšiť reaktívnosť materiálu, 
čo umožňuje naviazanie ďalších molekúl. Uvedený princíp je kľúčovým krokom k príprave 
systémov pozostávajúcich z magnetických nanočastíc, respektíve molekúl naviazaných  
na polyetylénových substrátoch pomocou rôznych organických reťazcov. Ich ďalšie štúdium  
by mohlo priniesť podstatné výsledky v oblasti nanosystémov využívajúcich cielené modifikácie 
magnetických vlastností, ako napríklad potenciálne pamäťové prvky, manipulujúce so spinom 
jedinej molekuly. Uvedená práca je prvým krokom štúdia, skúmajúca magnetické vlastnosti 
samotného substrátu, ktoré sú spôsobené voľnými radikálmi, vznikajúcimi pri modifikácii 
plazmou a mohli by ovplyvňovať magnetické správanie konečných nanočasticových systémov. 
V závislosti na koncentrácii voľných radikálov spolu môžu ale nemusia v látke interagovať. 
Ich koncentrácia sa s časom môže znižovať dôsledkom rekombinácie. Existujú tri typy 
radikálov bežne sa vyskytujúcich v polyetylénoch, ktoré boli v uvedenej práci študované 
prostredníctvom elektrónovej paramagnetickej rezonancie - EPR. Analýza spektier poukazuje 
na prítomnosť dvoch rôznych typov radikálov, s vysloveným predpokladom že u ostatných 
došlo k rekombinácii. Experimentálne získané spektrum pri izbovej teplote sa taktiež podarilo 
namodelovať počítačovou simuláciou, uvážením dvoch typov radikálov. Analyzovaný bol 
teplotný vývoj EPR spektier ako aj intenzita, polšírka a tvar rezonančnej krivky, vypovedajúce 
o prítomnosti interagujúcich aj izolovaných radikálov ako aj o vplyve konformačného pohybu 
polyetylénových reťazcov pri vysokých teplotách na šírku signálu.
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Nízkoenergetické jety vzniknuté v zrážkach ťažkých iónov sú ťažko identifikovateľné 
vzhľadom na vysoké pozadie a možnú deformáciu ich tvaru, preto sa na ich štúdium,  
najmä v zrážkach ťažkých iónov, využíva metóda dvojčasticových korelácií. V tejto práci sú 
prezentované výsledky metódy dvojčasticových korelácií aplikovanej na dáta z protónovo-
protónových zrážok pri energii 13 TeV zozbieraných na experimente ALICE na urýchľovači 
LHC. Počítané boli výťažky pre priľahlý aj protiľahlý pík pre neidentifikované trigrovacie 
častice v závislosti od priečnej hybnosti trigrovacích častíc a multiplicity zrážok. Skúmané boli 
aj štruktúry dvojrozmerných korelačných funkcií v závislosti od multiplicity a pomer výťažkov 
pre vysokomultiplicitné a nízkomultiplicitné zrážky. Z analýzy vyplynulo relatívne zvýšenie 
výťažkov vysokomultiplicitných zrážok ku nízkomultiplicitným pre priľahlý pík a náznak 
mierného potlačenia pre protiľahlý pík. 

Obr. 1. Podiel výťažkov vysokomultiplicitých a nízkomultiplicitných zrážok v závislosti od pT
trig. Štatistická 

chyba je znázornená čiarami a systematická obdlížnikmi.
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Isingov antiferomagnet na dvojrozmernej (2D) kagome mriežke (IAKL) je spinový model, 
ktorý sa vyznačuje vysokou mierou geometrickej frustrácie. V jej dôsledku systém nevykazuje 
dlhodosahové usporiadanie (LRO) pri žiadnej teplote, vrátane základného stavu. Na rozdiel 
od štandardných (nefrustrovaných) spinových systémov, IAKL vykazuje aj pri nulovej teplote 
zostatkovú entropiu, ktorá je najvyššia z pomedzi všetkých frustrovaných dvojrozmerných 
Isingových systémov. Vďaka týmto neštandardným vlastnostiam ako aj nedávnym nájdeniam 
reálnych zlúčenín, ktoré môžeme modelovať týmto systémom, si tento systém vyslúžil záujem 
teoretických aj experimentálnych výskumníkov. V tejto práci sme upriamili našu pozornosť na 
efekt dimenzionálneho prechodu pri procese vertikálneho vrstvenia IAKL rovín, pri ktorom sa 
formujú viacvrstvové a napokon aj 3D vrstvené kagome mriežky (SIAKL). Našou motiváciou 
bola súhra medzi frustráciou v rovinách a excitáciách fluktuujúcich v smere mimo rovinu, 
indukujúce jav ,,tuhosti z neusporiadania’’ a nakoniec LRO, ktoré boli pozorované v podobnom 
systéme pozostávajúcom z trojuholníkových rovín. Naše výsledky naznačujú, že narozdiel 
od vrstvenej trojuholníkovej mriežky, vrstvenie IAKL rovín nevedie ku kvalitatívnej zmene 
kritických vlastností modelu, ktoré by zahŕňali vznik kvázi alebo skutočného LRO správania. 
Preto sa zdá, že SIAKL je ďalším zriedkavým príkladom 3D Isingovho modelu bez LRO.

literatúra:
1. S.N. Coppersmith, Phys. Rev. B 32 (1985) 1584.
2. R.R. Netz, A.N. Berker, Phys. Rev. Lett. 66 (1991) 377.
3. Y. Yamada, S. Miyashita, T. Horiguchi, M. Kang, O. Nagai, J. Mag. Mag. Mat.,  

140-144 1749 (1995).
4. S.-Z. Lin, Y. Kamiya, G.-W. Chern, C.D. Batista, Phys. Rev. Lett. 112, 155702 (2014).
5. O. Gotze, J. Richter, EPL 114 67004 (2016).
6. J. Richter, O. Gotze, Journal of Physics Conference Series 828 012010 (2017).



51

Študentská vedecká konferencia PF UPJŠ

OpIS KOOperAtíVnYch JAVOV nIeKtOrých BIOlOGIcKých SYStÉMOV 
ISInGOVýM FOrMAlIZMOM
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Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikálnych vied,  
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Táto práca je venovaná exaktnému riešeniu rôznych zovšeobecnených verzií Isingovho 
modelu, ktoré sú následne aplikované na teoretické štúdium rozmanitých aspektov rôznych 
biologických systémov. Konkrétne sa jedná o teoretické štúdium väzby molekúl kyslíka 
na hemoglobín a myoglobín v závislosti od parciálneho tlaku kyslíka a vplyvu teploty na 
denaturáciu DNA. Hlavná pozornosť je pritom venovaná podrobnej analýze kooperatívneho 
charakteru jednotlivých fyzikálnych javov, ktorý sa napríklad prejavuje v sigmanoídnom 
tvare saturačnej krivky hemoglobínu a krivky topenia opisujúcej teplotnú denaturáciu DNA.  
Okrem štatistických stredných hodnôt charakterizujúcich jednotlivé fyzikálne javy v závislosti 
od vonkajších stavových parametrov ako napríklad tlaku, koncentrácie a teploty sme podrobne 
preskúmali vzájomné korelácie medzi správaním jednotlivých podjednotiek biologických 
systémov ako aj korelácie medzi ich fluktuáciami.

literatúra:
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V predloženej práci prezentujeme program RadiFit – nami vytvorené užívateľsky príjemné 
programové prostredie, ktoré je zamerané na rýchle a automatické určenie radiálnych rýchlostí 
astronomických objektov na základe merania polôh veľkého množstva (desiatok až stoviek) 
absorpčných čiar prítomných v ich spektrách. Podrobne je opísané užívateľské prostredie  
a všetky jeho funkcie a možnosti. Konkrétne použitie programu RadiFit je demonštrované na 
určení radiálnych rýchlostí chladnej zložky v symbiotickej dvojhviezde AG Draconis.

Obr. 1. Užívateľské prostredie programu RadiFit.
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Určenie teploty bielych trpaslíkov v symbiotických systémoch je dôležité pre pochopenie 
javov prebiehajúcich v týchto objektoch. V súčasnosti existuje viacero metód, ktoré na odhady 
teploty horúcej zložky symbiotických dvojhviezd využívajú fotometrické a spektroskopické 
pozorovania v optickej oblasti spektra. Jednou z možností je využiť parametre emisných čiar 
neutrálneho vodíka a neutrálneho i ionizovaného hélia (napr. Iijima, 1981). Meranie teploty 
ionizujúceho zdroja využitím vlastností hmloviny má isté obmedzenia (Merc a kol., 2018) 
a na odhady majú vplyv aj ďalšie efekty (napr. orbitálny pohyb symbiotickej dvojhviezdy). 
Predložená práca sa zaoberá rozlíšením týchto efektov a kvantifikovaním ich vplyvu na určenie 
teploty bieleho trpaslíka v symbiotickej dvojhviezde AG Draconis. Podrobne diskutujeme 
vývoj teploty horúcej zložky v tomto systéme v období posledných takmer 40 rokov. 
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V tejto práci sme vypracovali komplexný model  kryštálu spojením Einsteinovho a elastického 
modelu tuhých látok. Do tohto modelu sme zakomponovali taktiež magnetizmus, využitím 
transverzálneho Isingovho modelu so spinom ½. Na vyjadrenie závislosti frekvencie kvantových 
oscilátorov od objemu sme použili Grüneisenov prístup, ktorý umožňuje priamočiare 
vyjadrenie všetkých relevantných termodynamických veličín. Elastickú voľnú energiu berieme 
v tvare rozvoja do štvrtého rádu podľa parametra, ktorý vyjadruje relatívnu zmenu objemu 
skúmaného kryštálu a magnetoelastickú  interakciu sme v študovanom modeli započítali formou 
exponenciálnej závislosti  výmennej interakcie medzi najbližšími atómami na ich vzájomnej 
vzdialenosti.  Použitý prístup umožňuje stanovenie základného stavu, teplotných fázových 
diagramov, ako aj výpočet všetkých termodynamických veličín skúmaného modelu. 
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X-ray mikroskopia umožňuje zobrazovať aj opticky nepriehľadné mikroštruktúry vďaka vysokej 
prenikavosti röntgenových lúčov. V moderných unikátnych experimentálnych facilitách,  
ako sú synchrotróny a lasery na princípe voľných elektrónov (free-electron lasery (FEL))  
sa na zobrazovanie štruktúr využíva pulzný zväzok vysokointenzívnych röntgenovských lúčov,  
kde dynamické procesy možno zobraziť jediným takýmto pulzom. 

V kombinácii s vysokorýchlostnými kamerami môžu zobrazovacie experimenty na 
synchrotrónoch a FELoch efektívne plne využiť vysokú opakovaciu frekvenciu aj brillianciu 
fotónových pulzov. Röntgenová mikroskopia sa tak môže použiť na zobrazenie prechodných 
procesov s expozíciou danou trvaním impulzu (200 ps až 10 fs) a vzorkovacou frekvenciou 
detekcie v MHz oblasti. 

Takúto zobrazovaciu modalitu sme sa rozhodli využiť na štúdium dynamiky kvapalín - 
vysokorýchlostnej injekcie vzorky pre XFEL experimenty indukovanej laserom v kapilárach 
obsahujúcich vodu. Experiment sa uskutočnil na ESRF ID19. Podarilo sa nám na ID19 
úspešne postaviť celý experimentálny setup a pozorovať celý dynamický proces pomocou 
techniky fázového kontrastu. V priebehu experimentu sme pozorovali proces fotoabsorpcie 
optického lasera v kapiláre, následné formovanie kavitácií, šírenie šokovej vlny ako aj tvorbu 
vysokorýchlostného vodného prúdu ( cca 200 m/s). Pomer signálu k šumu zaznamenaných 
rádiogramov v podmienkach ESRF synchrotrónu je pomerne nízky, 

preto sme sa v rámci tejto práce úspešne preskúmali možnosti zvýšenia kontrastu 
technikou single-distance fázového kontrastu. Práca môže poslúžiť na vývoj lepších metód 
vysokovýkonného systému doručovania vzoriek pre XFEL ako aj monitorovanie procesu 
formovania hydrodynamických fenoménov.
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RoZvíJaNIe aLGoRITMICKÉho MYsLeNIa  
SOcIÁlne ZneVýhODnených žIAKOV

daniela sochorová

Školiteľ: RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD.

Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 041 54 Košice

Práca sa zaoberá rozvojom algoritmického myslenia žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodňujúceho 
prostredia. Ako jej súčasť sme vytvorili súbor aktivít, rozčlenených do desiatich stretnutí 
matematického krúžku, ktorý je možné použiť ako prostriedok rozvoja žiakov v tejto oblasti.  
Na základe vykonaného výskumu odpovedáme na otázku či je materiál použitý v práci vhodným 
a efektívnym nástrojom na posun žiakov v algoritmickom myslení. Kvalitatívny výskum 
k problematike sme uskutočnili v rámci matematického krúžku, ktorý prebiehal raz týždenne 
so žiakmi ZŠ zo znevýhodňujúceho prostredia, a na ktorom sme testovali vytvorený materiál.  
Ako teoretický základ sme použili sedem úrovní algoritmického myslenia ako ich kategorizovali 
L. Zsakó a P. Szlávi (2012) a úroveň algoritmického myslenia sme merali upraveným testom 
z verejnej platformy NCLab. Na základe vykonaných pozorovaní a výsledkov testovania 
žiakov sme dospeli k záveru, že úroveň algoritmického myslenia žiakov, ktorí sa zúčastňovali 
matematického krúžku sa skutočne zvýšila.

Kľúčové slová: algoritmus, algoritmické myslenie, sociálne znevýhodňujúce prostredie
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MAteMAtIcKÁ KreAtIVItA u žIAKOV  
A BuDÚcIch uČIteĽOV MAteMAtIKY

bc. daniela Víťazková

Školiteľ: RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.
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V práci sa zaoberáme matematickou kreativitou, spôsobom jej hodnotenia a možnosťami jej 
rozvíjania na vyučovaní matematiky. Analyzovaním žiackych riešení sa snažíme zistiť, aká je 
úroveň kreativity v rôznych skupinách riešiteľov, s rôznymi poznatkami a s rôznym stupňom 
nadania. Na hodnotenie kreativity sme vybrali matematické úlohy z rôznych oblastí, štandardné 
aj neštandardné. Použili sme už vyvinutý a vyskúšaný spôsob hodnotenia podľa Leikin a Lev 
[1]. Výsledky hodnotenia, ktoré sme získali, nám slúžia na porovnanie kreativity v rôznych 
skupinách riešiteľov. Riešiteľmi boli žiaci matematickej aj nematematickej triedy dvoch 
gymnázií a budúci učitelia matematiky, ako dennej, tak aj externej formy štúdia. Ukazuje sa, 
že mnohí budúci učitelia zaostávajú v hodnotách kreativity za niektorými skupinami žiakov, 
čo môže mať negatívny vplyv na ich neskorší prístup ku kreatívnym žiakom na hodinách 
matematiky.

Kľúčové slová: kreativita žiaka, hodnotenie kreativity, rozvíjanie kreativity, stratégie riešenia 
úloh, budúci učitelia.
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Diplomová práca sa zaoberá predstavami žiakov o základných aritmetických operáciách, 
problémami pri predstavách, ako aj spôsobmi vytvárania, rozvíjania a opravy nesprávnych 
predstáv žiakov. Keďže aritmetické operácie sú rozvíjané v každom ročníku základnej školy, 
v práci vyberáme konkrétne tematické celky a zaoberáme sa konkrétnymi predstavami, 
miskoncepciami a neformálnymi stratégiami. Prvá kapitola je teoretickým prehľadom vytvárania 
pojmu čísla, rozvíjania predstáv o  sčítaní a odčítaní, ako aj neformálnych stratégií používaných 
žiakmi. Druhá kapitola sa zaoberá osvojovaním malej násobilky. Popísané neformálne stratégie 
v tejto kapitole následne analyzujeme u našich žiakov a popisujeme v podkapitole 4.1.  
Tretia kapitola popisuje koncepciu osvojovania klasického algoritmu delenia, modely delenia, 
ako aj vytváranie predstáv žiakov o delení. Na teoretický prehľad tejto časti nadväzuje skúmanie 
modelov násobenia a delenia žiakov na našich školách (pozri 4.2) a overenie koncepcie 
osvojovania klasického algoritmu delenia pomocou postupného odčítania formou diskusie  
so žiakom (pozri 4.3). Práca poskytuje prehľad niektorých problematických tematických celkov 
aritmetiky na základnej škole, tieto problémy analyzuje a ponúka spôsoby ich predchádzania.
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Školiteľ: Doc. RNDr. Adriana Zeleňákova, PhD
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Výučba fyziky na stredných školách, napr. gymnáziach, prebieha v tradičnom štýle, a v tradičnej 
obsahovej náplni danej štátnym vzdelávacím programom. Študent sa stretáva s pojmami  
z oblasti kinematiky, dynamiky, hydrostatiky, a pod. Jedná sa často o poznatky 100 rokov staré,  
ktoré sú veľmi podstatné, avšak pre študenta často neaktuálne, a neatraktívne. V dnešnej 
informačnej spoločnosti sa študent čoraz častejšie dostáva do kontaktu s modernou fyzikou,  
ako napríklad prostredníctvom sci-fi filmov, časopisov, či internetu. Vzniká množstvo 
zaujímavých otázok, na ktoré si študent sám nedokáže odpovedať a často krát školské prostredie 
mu odpovede na tieto otázky neponúka. V ŠVK práci sa v prvej časti venujeme problematike 
fyziky na stredných školách a obsahovej stránke vyučovania, to čo sa učí, a čo by sa mohlo 
učiť. Na základe dostupnej literatúry rozoberáme jednotlivé faktory, ktoré k neatraktivite fyziky 
u študentov stredných škôl prispievajú, a ponúkame možnosti, ktoré povedú k ich zvýšenému 
záujmu o ňu.

Za účelom popularizácie nanofyziky sme navrhli a vypracovali sériu demonštračných 
pokusov z oblasti nanofyziky („ako horí nanoželezo“, „magnetický ježko“, „výbuch pomocou 
nanočastíc“), ktoré sme vo forme interaktívnej prednášky odprezentovali na stredných školách 
pred cca 90 žiakmi SŠ. Informácie získané od študentov sme následne vyhodnotili ako spätnú 
väzbu od študentov vo forme dotazníka. Rozoberáme jednotlivé odpovede na konkrétne otázky, 
a vyvodzujeme závery z nich. Zhodnocujeme pozitíva a negatíva našej práce a snažíme sa 
navrhnúť ďalšie postupy či metódy, ktoré budeme aplikovať za účelom lepšieho výsledku. 
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MISKOncepcIe žIAKOV ZÁKlADneJ ŠKOlY prI ÚprAVÁch VýrAZOV 

Matej Slabý 1 

Školiteľ: RNDr. Ingrid Semanišinová PhD. 1

Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach,  
Jesenná 5, 040 01, Košice 1 

V bakalárskej práci sme  na základe zahraničnej literatúry spracovali poznatky týkajúce  
sa miskoncepcií žiakov základnej školy pri práci s  číselnými výrazmi a pri práci s premennou. 
Navrhli sme úlohy zamerané na identifikáciu žiackych miskoncepcií, ktoré sme testovali  
u slovenských žiakov základných a stredných škôl. Pri návrhu úloh sme vychádzali  
z miskoncepcií, uvedených v literatúre a tiež z práce Küchemanna (1978), ktorý rozdelil 
porozumenie pojmu premenná do šiestich úrovní. Žiacke riešenia vybraných úloh sme následne 
analyzovali a kategorizovali vzhľadom na prítomnosť jednotlivých miskoncepcií.

literatúra:
1.  Fisher, R., Malle, G.: Človek a matematika. SPN, Bratislava 1992.
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RoZvíJaNIe GeoMeTRICKÉho MYsLeNIa  
u SOcIÁlne ZneVýhODnených Detí

bc. Miroslava Mariničová

Školiteľ: RNDr. Veronika Hubeňáková, PhD.

Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 041 54 Košice

V tejto práci sa zameriavame na rozvoj geometrického myslenia u detí zo sociálne 
znevýhodňujúceho prostredia. V teoretickej časti práce uvádzame pohľad rôznych autorov  
na myslenie a predstavivosť vo všeobecnosti, ale aj špecificky v geometrii. Osobitne sa 
venujeme van Hieleho modelu rozvíjania geometrického myslenia. Taktiež tu kriticky 
hodnotíme geometriu v Štátnom vzdelávacom programe. V závere tejto časti vymedzujeme 
pojem sociálne znevýhodňujúce prostredie, keďže je to práve prostredie, z ktorého deti nami 
skúmané a popisované v práci pochádzajú. V praktickej časti našej práce je spracovaný 
matematický krúžok IT to v matematike dáš vytvorený pre deti 5. ročníka základnej školy.  
Desať v práci spomínaných stretnutí obsahuje nami vytvorené aktivity, ktoré sa nám zdali vhodné 
na rozvíjanie geometrického myslenia. Aktivity a ich vplyv na rozvoj geometrického myslenia 
u piatakov boli overované kvalitatívnou (predovšetkým podrobná analýza audionahrávok  
zo stretnutí) i kvantitatívnou analýzou (časť Van Hieleho testu administrovaná ako pretest  
a post-test). Záverom našich analýz je, že deťom, ktoré sa pravidelne zúčastňovali matematického 
krúžku, sa podarilo dosiahnuť 1. úroveň geometrického myslenia, ktorú pôvodne nemali. 
Možno teda vidieť, že sa deti pomocou nami vytvorených aktivít skutočne posunuli v zmysle 
van Hieleho teórie.  

Kľúčové slová: geometrické myslenie, van Hiele model, sociálne znevýhodnené deti, 
matematický krúžok
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bc. Katarína ondriová

Školiteľ: doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.  
Konzultant: RNDr. Erika Demkovičová

Katedra biochémie, Ústav chemických vied,  
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, 041 54 Košice 

Nukleové kyseliny, ktoré sú bohaté na guaníny, môžu vytvárať štruktúru G-kvadruplexov. 
Tieto štruktúry vznikajú spájaním štyroch guanínov pomocou Hoogsteenovej vodíkovej 
väzby v rovinnom kvartete. Takéto kvartety sa nad sebou navrstvujú a vytvárajú G4.  
Tvorba G4 inhibuje aktivitu telomerázy, ktorej prítomnosť bola dokázaná v prípade väčšiny 
nádorových buniek. Stabilita telomérnych G4 pomocou ligandov je preto vhodnou stratégiou 
pre vývoj protinádorových liečiv [1]. Uvedomenie si biologického významu G4 viedlo 
k intenzívnemu skúmaniu látok, ktoré stabilizujú tieto štruktúry a štúdiu mechanizmu  
ich pôsobenia. Výskyt G4 sa potvrdil takisto aj v promótorových oblastiach niektorých  
ľudských onkogénov ako sú c-myc, VEGF, KRAS, alebo BCL-2 [2]. Cieľom tejto práce 
je porovnať účinky vybraných ligandov na rôzne štruktúrne motívy DNA molekúl 
a výsledky konfrontovať s publikovanými výstupmi. V tejto práci bola využívaná 
technika kruhového dichroizmu. Výsledok tejto práce by mohol potenciálne prispieť  
k vývoju protinádorových liečiv.

literatúra:
1. C. Honglian, Z. Cuisong, 2017. Single-molecule investigation of human telomeric 

G-quadruplex interactions with Thioflavin T. In Chinese Chemical Letters, č. 17,  
s. 1001-8417.

2. P. Hubálková,  2015. G-kvadruplexy v oblasti lidských telomer a jejich terapeutický 
potenciál. In Chem. Listy, č. 109, s. 918-922.
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Kyselina fenamová je prekurzorovou zlúčeninou skupiny fenamátov, nesteroidných 
protizápalových liekov (NSAID), ktoré vykazujú silné antipyretické, analgetické 
a protizápalové účinky. Kombinácia liečiv s iónmi kovov môže výrazne zvýšiť ich 
farmaceutickú alebo biologickú aktivitu. Interakcie komplexných zlúčenín zinku,  
ktoré vo svojej štruktúre obsahujú ako ligand kyselinu fenamovú, s ctDNA boli skúmané 
rôznymi spektroskopickými metódami, pomocou UV-Vis absorpčnej spektroskopie, 
fluorescenčnej spektroskopie a metódou kruhového dichroizmu. Z údajov získaných 
fluorescenčnými zhášacími experimentami boli pomocou Stern-Volmerovej rovnice vypočítané  
väzbové konštanty KEtBr  (8.1 × 102 – 6.4 × 103 dm3/mol) a KHoechst (4.8 × 103 – 3.4 × 104 dm3/mol). 
Použitím agarózovej gélovej elektroforézy bola študovaná schopnosť komplexných zlúčenín 
zinku štiepiť plazmid pBR322 a bol zisťovaný inhibičný účinok komplexných zlúčenín zinku 
na topoizomerázu I, ktorý bol porovnávaný s aktivitou štandardného inhibítora kamptotecínu.
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Ľudský sérový albumín (HSA) je hlavným proteínom v obehovom systéme. HSA má vysokú 
afinitu k širokému spektru zlúčenín (napr. mastné kyseliny, aminokyseliny, metabolity 
a liečivá). Jeho hlavnou úlohou je preniesť takéto rozpustené látky v krvnom obehu  
do cieľových orgánov, udržiavať pH a osmotický tlak [1]. Tiazolidinóny sú heterocyklické 
zlúčeniny, ktoré obsahujú síru a dusík v 5- člennom kruhu. Sú prítomné v liečivách 
s protizápalovou, antivírusovou, antifungálnou, antidiabetickou a protinádorovou aktivitou 
[2]. V tejto práci boli pomocou spektroskopických metód ako je UV- Vis absorpčná 
spektroskopia a fluorescenčná spektroskopia študované interakcie akridínových derivátov 
s ľudským sérovým albumínom (HSA). Na základe fluorescenčných spektroskopických meraní 
pri rôznych teplotách boli vypočítané Stern- Volmerové konštanty, ktorých hodnoty boli  
v rozsahu 3,22 × 104- 7,95 × 104 dm3.mol-1. Na molekule HSA sa nachádzalo približne jedno 
väzobné miesto. Väzbové konštanty mali hodnoty od 1,92 × 104- 5,42 × 105 dm3. mol-1.

Kľúčové slová: Ľudský sérový proteín (HSA), tiazolidinóny, fluorescenčná spektroskopia, 
Stern- Volmerová konštanta,
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V tejto práci boli študované interakcie trisubstituovaných akridínových derivátov 
označených AN, BA, FBA a CH3BA s jednovláknovou aj s dvojvláknovou poly(A) pomocou 
kruhového dichroizmu, UV - Vis absorpčnej spektroskopie a fluorescenčnej spektroskopie.  
Pomocou UV - Vis absorpčnej spektroskopie boli zistené hodnoty väzbových konštánt 
akridínových derivátov pri interakcii so ss poly(A), ktoré sa pohybovali v rozmedzí  
0.340 × 10-4 – 3.479 × 10-4 M-1 a pri interakcii s ds poly(A) sa pohybovali v rozmedzí  
0.162 × 10-3 – 0.901 × 10-3 M-1. Pomocou fluorescenčnej spektroskopie boli zistené hodnoty 
viacerých konštánt. Použité akridínové deriváty sa môžu viazať medzi bázy RNA a môžu 
sa interkalovať do štruktúry poly(A). To znamená, že malé molekuly schopné viazať sa do 
štruktúry poly(A) môžu ovplyvniť funkciu mRNA, čo predstavuje významný objav v biochémii 
a farmaceutickej chémii.

literatúra:
1. Lang, X., et al., Novel synthetic acridine derivatives as potent DNA-binding and 

apoptosis-inducing antitumor agents. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2013. 21: p. 
4170 – 4177.

2. Das, S., Parveen, S., Pradhan, A. B., An insight into the interaction of phenanthridine 
dyes with polyriboadenylic acid: Spectroscopic and thermodynamic approach. 
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2014. 118: p. 
356 – 366.
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Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, 041 54 Košice 

Niektoré kovy ako horčík, kobalt, zinok alebo nikel sa v stopových množstvách vyskytujú 
v ľudskom organizme a sú esenciálne pre jeho správne fungovanie. Vo vysokých dávkach však 
môžu mať negatívny vplyv a uvoľňovaním voľných radikálov, ktoré veľmi ľahko reagujú s DNA 
a proteínmi, poškodzujú ich štruktúru, indukujú redoxnú nerovnováhu a tým vedú k vzniku 
oxidatívneho stresu. Podobný efekt je pozorovaný účinkom ťažkých kovov, napríklad ortuti 
alebo kadmia. Antioxidanty predstavujú ochranu voči oxidatívnemu stresu práve schopnosťou 
vychytávať tieto voľné radikály a tým zohrávajú významnú úlohu pri prevencii vzniku rakoviny, 
kardiovaskulárnych chorôb a Alzheimerovej choroby. Pre štúdium týchto vplyvov sme ako 
modelový systém použili G-kvadruplex vzhľadom na jeho jednoduchosť, stabilitu a citlivosť 
na prítomnosť rôznych kovov. 

Hlavným cieľom tejto práce bolo objasniť vplyv vybraných iónov kovov na štruktúru 
G-kvadruplexov a eliminovať ich negatívny účinok prostredníctvom antioxidantov z dôvodu 
ich vysokej afinity viazať ťažké kovy. Na pozorovanie zmien bola použitá spektrálna metóda 
kruhového dichroizmu.

literatúra:
1. M. Valko, H. Morris, M.T.D. Cronin: „Metals, Toxicity and Oxidative Stress“,  

Current Medicinal Chemistry, 12 (2005) 1161-1208
2. M. Valko, C.J. Rhodes, J. Moncol, M. Izakovic, M. Mazur: „Free radicals, metals and 

antioxidants in oxidative stress-induced cancer“, Chemico-Biological Interactions, 160 
(2016) 1-40
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príprAVA reKOMBInAntných plAZMIDOV S VlOženOu 
G-KvadRUPLexovoU seKveNCIoU

Bc. Kamil hricišin

Školiteľ: Doc. RNDr. Viktor Víglaský, Phd.
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Prírodovedecká fakulta, Moyzesova 11, 040 01 Košice

Cieľom tejto práce bolo spracovať základné informácie o rekombinantných molekulách DNA 
a prezentovať doposiaľ dosiahnuté experimentálne výsledky v tejto oblasti. Rekombinantné 
plazmidy predstavujú molekuly DNA, ktoré obsahujú sekvenciu kódujúcu určitý znak, ktorým 
organizmus predtým nedisponoval. Jedným z cieľov tejto experimetálnej  práce je vloženie 
sekvencií s potenciálom vytvárať stabilný G-kvadruplex do plazmidového vektora pGFP.  
Zaujímavým faktom je, že mnohé prokaryotické organizmy neakceptujú takéto rekombinantné 
plazmidy. Dosiaľ nebolo v literatúre zdôvodnené prečo sa tieto plazmidy stavajú pre bunky 
toxickými.  G-kvadruplexy sú sekundárne štruktúry DNA, ktoré sa podieľajú na regulácii 
dôležitých procesov v bunkách, akými sú napríklad transkripcia, replikácia alebo rekombinácia. 
Vložením sekvencií tvoriace G-kvadruplex by plazmidová DNA mohla získať nové zaujímavé 
vlastnosti. V praktickej časti je popis prípravy takýchto rekombinantov.
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VplYV G-KVADruplexOVých lIGAnDOV  
Na ToPoLoGICKÉ vLasTNosTI sUPeRheLIKÁLNeJ dNa

bc. Tatiana trinkovičová

Školiteľ: doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD. 
Konzultant: RNDr. Erika Demkovičová

Katedra biochémie, Ústav chemických vied 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, 041 54 Košice 

Od objavu dvojzávitnice DNA Watsonom a Crickom (WC) sa informácie o štruktúrnom  
polymorfizme nukleových kyselín neustále rozširujú. Okrem štandardnej WC dvojzávitnice 
môže molekula DNA prijímať rôzne sekundárne motívy, ktoré zásadným spôsobom  
ovplyvňujú mnohé bunkové procesy ako sú napríklad replikácia, transkripcia, rekombinácia 
a opravy DNA. Štruktúry ako vlásenka, krížová štruktúra, triplex, G-kvadruplex, i-motív boli 
dlhodobo skúmané a taktiež bol preukázaný aj ich výskyt in vivo. [1] Ukázalo sa, že v ľudskom 
genóme je viac ako milión oblastí s vysokým obsahom guanozínov, ktoré majú potenciál 
vytvárať stabilné G-kvadraplexy. S takýmito motívmi môžu interagovať malé molekuly,  
tzv. ligandy, čím dochádza k ich stabilizácii. Výsledkom takejto interakcie je pozorovateľný 
terapeutický účinok. [2] 

Cieľom tejto práce bolo analyzovať vplyv interkalačných ligandov a ligandov viažucich  
sa do žliabku dsDNA, ktoré súčasne majú vysokú afinitu voči G-kvadruplexom. Štruktúrna 
stabilita a topológia plazmidovej DNA bola pozorovaná pomocou teplotnej gélovej gradientovej 
elektroforézy (TGGE) pri rôznych koncentráciách študovaných ligandov. Naše výsledky 
poukazujú na to, že tieto typy ligandov menia topológiu plazmidovej DNA odlišne ako ju menia 
štandardné interkalačné činidlá.  

literatúra:
1. K. Mahima, K. Shikha, R. Kapil, S. Anju, M. Swati, K. Mohan, C. Swati, A. Saami  

a K. Shrikant, „A bouquet of DNA structures: Emerging diversity,“ Biochemistry  
and Biophysics Reports, zv. 5, pp. 388-395, march 2016.

2. P. Murat a S. Balasubramanian, „Existence and consequences of G-quadruplex structures 
in DNA,“ Current Opinion in Genetics & Development, zv. 25, pp. 22-29, april 2014.
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extrAKcIA A AnAlýZA pOlYcYKlIcKých ArOMAtIcKých 
uhĽOVODíKOV Z prírODných MAtríc 

bc. Katarína harčárová1 

Školiteľ1: RNDr. Rastislav Serbin, PhD. 
Konzultant2: Ing. Miroslava Vaclavíková, PhD.

Katedra analytickej chémie, Ústav chemických vied,  
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, 041 54 Košice1

Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied, Watsonova 45, 040 01, Košice2

Predložená práca je zameraná na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu polycyklických 
aromatických uhľovodíkov (PAU) v environmentálnych matriciach. Teoretická časť práce sa 
zaoberá popisom základných vlastností PAU, ich výskytom v jednotlivých zložkách životného 
prostredia a dopadom na zdravie človeka. Zároveň poskytuje stručný prehľad o izolačných 
technikách a analytických možnostiach ich stanovenia v kontaminovaných environmentálnych 
matriciach. V rámci experimentálnej časti boli navrhnuté extrakčné techniky predúpravy 
environmentálnych vzoriek. Predúprava pôdnych vzoriek zahŕňala Soxhletovu extrakciu. 
Prečistenie pôdnych extraktov bolo realizované prostredníctvom extrakcie na tuhej fáze 
(SPE). Na izoláciu analytov z vôd bola zvolená extrakcia na tuhej fáze, fázovo odlišná  
od SPE aplikovanej na prečistenie pôdnych extraktov. Súčasne bola optimalizovaná a validovaná 
vlastná kombinovaná HPLC-DAD-MS metóda, ktorá bola použitá na analýzu polycyklických 
aromatických uhľovodíkov v reálnych prírodných matriciach.
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MIKrOextrAKČnÉ StAnOVenIe DuSIČnAnOV

Bc. Simona holubčíková

RNDr. Jana Šandrejová, PhD.

Katedra analytickej chémie,Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ,  
Moyzesova 11, 040 01 Košice

Disperzná kvapalina- kvapalina mikroextrakcia je jednoduchá, rýchla prekoncentračná metóda, 
ktorá je vhodná na extrakciu zložiek rôznorodých matríc. Separačná metóda je priaznivá 
pre životné prostredie, pretože sa spotrebuje len malé množstvo rozpúšťadiel a aj preto  
sa v uplynulých rokoch výrazne zvýšil o DLLME záujem. Cieľom diplomovej práce bolo 
vyvinúť metódu na stanovenie dusičnanov s využitím disperznej mikroextrakcie v kombinácii  
s UV-VIS spektrofotometriou. Navrhnutý postup detekcie nitrátov bol aplikovaný aj pri reálnych 
vzorkách vôd a zeleniny.
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SpeKtrOFOtOMetrIcKÉ StAnOVenIe VYBrAných OrGAnIcKých 
FaRbív Na ZÁKLade ICh MIKRoexTRaKCIe

autor1 bc. Renáta bodnárová

Školiteľ1: prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.

Katedra analytickej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ,  
Moyzesova 11, 041 54 Košice

Témou predkladanej diplomovej práce je spektrofotometrické stanovenie organických 
farbív na základe ich mikroextrakcie. Práca pozostáva z dvoch častí, a to teoretickej 
a experimentálnej časti. V úvodnej kapitole je zhrnuté rozdelenie a špecifické vlastností 
vybraných organických farbív, ich zdravotné riziká a negatívne vplyvy na človeka.  
V rámci teoretickej časti práce bol  popísaný princíp molekulovej absorpčnej spektroskopii  
v UV-VIS oblasti, podstata elektrónových prechodov a ďalších možnosti stanovenia farbív. 
Cieľom experimentálnej časti bol vývoj, optimalizácia a aplikácia stanovenia stopových 
koncentrácii metylénovej modrej mikroextrakčnou metódou. Takisto zahŕňa vyhodnotenie 
výsledkov stanovenia vybraného farbiva pomocou optickej sondy. Najväčším prínosom metódy 
je výrazne zníženie medze detekcie a medze stanoviteľnosti, zredukovanie času analýzy 
a extrakčného činidlá. Použité metódy boli charakterizované citlivosťou a selektívnosťou.
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chrOMAtOGrAFIcKÁ AnAlýZA VYBrAných eStrOGÉnOV

Ľudmila tokarčíková

Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Reiffová, PhD.

Ústav chemických vied, Katedra analytickej chémie, Moyzesova 11, 041 54 Košice

Estrogény (estrón, estradiol, estriol) sú biologicky aktívne hormóny, ktoré sú syntetizované 
z cholesterolu a ovplyvňujú nie len vývoj pohlavných znakov, ale aj kardiovaskulárny 
systém, imunitný systém, nervový systém a kosti. Najpoužívanejší syntetický estrogén 
etinylestradiol, derivát prirodzeného hormónu estradiolu, sa využíva takmer vo všetkých 
moderných antikoncepčných tabletkách. Pre ich široké využitie v humánnej a veterinárnej 
medicíne sa obavy z environmentálneho zaťaženia týmito látkami zvyšujú kvôli  
ich nepriaznivým účinkom na živé organizmy. Keďže pôsobia v nízkych koncentráciách  
je dôležité vyvíjať citlivé a selektívne metódy na ich stanovenie. V práci bol optimalizovaný 
výber a zloženie mobilnej fázy pre analýzu estrogénov pomocou HPLC- UV so zameraním 
na odseparovanie estradiolu a etinylestradiolu. Boli skúmané mobilné fázy metanol- voda  
(60:40; 65:45; 70:30, v/v) a acetonitril- voda (45:55; 50:50; 55:45, v/v) v rôznych pomeroch,  
pri prietoku mobilnej fázy 0,9 ml/ min a teplote kolóny 26°C. Separácia sa uskutočnila na 
prístroji Shimadzu LC 20 Prominence (Kyoto, Japonsko) s kolónou Nucleosil 120-5 C18 
(Macherey- Nagel, Nemecko). K najlepšej separácii došlo pri mobilnej fáze acetonitril- voda 
v pomere 45:55 (v/ v).

literatúra:
1. Z. Nižňanská: Viapract. 2 (2005)
2. M. Adeel a kol.: Environment International 99 (2017)
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AnAlýZA DrOG VO VODÁch

Vladimír Oklamčák

Školiteľ: doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc.

Katedra analytickej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ,  
Moyzesova 11, 04001 Košice

Táto práca sa zaoberá analýzou drog a ich metabolitov v rôznych typoch vôd v rôznych krajinách. 
Drogy nie sú prítomné len vo vodnom systéme, ktorý zahŕňa odpadové, povrchové a podzemné 
vody ale aj v pitnej vode. Veľké obavy nastali, keď bola potvrdená prítomnosť drog v stopových 
množstvách v pitnej vode, keďže doteraz sa štúdie zaoberali analýzou drog len v odpadovej, 
povrchovej alebo podzemnej vode. Najbežnejšou metódou úpravy vzoriek vôd je extrakcia 
tuhou fázou. Samotná analýza drog a ich metabolitov sa realizuje pomocou separačných metód 
založených najmä na kvapalinovej alebo plynovej chromatografii s tandemovou hmotnostnou 
spektrometriou. 

literatúra:
1. Peng Y., Hall S., Drug of abuse in drinking water – a review of current detection 

methods, occurence, elimination and health risks, Trends  Anal. Chem.  
85 (2016) 232-240.
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AnAlýZA tOxIcKých lÁtOK V KOZMetIKe

veronika Gibová

Školiteľ: doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc.

Katedra analytickej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta,  
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Moyzesova 11, 041 54 Košice

Predložená práca rešeršne spracováva prehľad analytických metód používaných na  kontrolu 
bezpečnosti kozmetických výrobkov pre spotrebiteľa, t.j. analýzy vybraných škodlivých 
(toxických) látok. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa v tejto oblasti riadi 
platnou legislatívou Európskej únie, ktorá udáva zoznam zakázaných a regulovaných látok 
v kozmetike. Z dôvodu komplexnosti kozmetickej matrice je potrebné najprv kozmetickú 
vzorku upraviť a následne vhodnou analytickou metódou detekovať a stanoviť obsah látok 
nachádzajúcich sa v analyte. V práci sú uvedené separačné a optické metódy používané  
na   potvrdenie prítomnosti toxických látok v kozmetických výrobkoch.
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sUPeRKRITICKÁ FLUIdNÁ ChRoMaToGRaFIa v ChIRÁLNeJ sePaRÁCII 
lIeČIV

Klaudia strelcová

Školiteľ: doc. RNDr. Taťána Gondová CSc.

Katedra analytickej chémie, Ústav chemických vied,  
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, 04154 Košice

Chirálna separácia a stanovenie enantiomérov priťahuje značnú pozornosť vďaka ich rôznym 
farmakologickým, toxikologickým a farmakokinetickým vlastnostiam. Je známe, že kým jeden 
enantiomér má požadovaný účinok, druhý môže byť inaktívny, alebo môže mať nepriaznivý 
účinok. Preto je enantioseparácia chirálnych liečiv veľmi dôležitá a stáva sa naliehavou otázkou 
v mnohých oblastiach. Predložená práca sa venuje princípu a využitiu superkritickej fluidnej 
chromatografie v chirálnej separácii liečiv a ich metabolitov.

literatúra:
1. E. Lemasson, S. Bertin, C. West, Use and practice of achiral and chiral supercritical 

fluid chromatography in pharmaceutical analysis and purification, J. Sep. Sci. 39 (2016) 
212–233.
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OBJeMnÉ tetrAÉDrIcKÉ KArBOxYlOVÉ KYSelInY V pÓrOVItých 
KOOrDInAČných pOlYMÉrOch

bc. Nikolas Király1 

Školiteľ: Mgr. Miroslav Almáši, PhD. 1

1Katedra anorganickej chémie, Ústav chemických vied,  
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesová 11, 041 54 

MOF sú jedným z typických kryštalických zástupcov mikro-/mezopórovitých materiálov, 
ktoré vznikajú konštrukčnou hrou kovový katiónov, alebo ich klastrov, ako uzlov v kombinácii 
s polydentátnymi organickými ligandmi ako spájače [1]. Finálny koordinačný polymér 
má výnimočné vlastnosti ako sú veľká pórovitosť a vysoký špecifický povrch. Tieto dve 
charakteristiky predurčujú využitie týchto moderných materiálov v oblasti skladovania 
a separácie plynov, achirálnej a chirálnej katalýze, senzorike, alebo ako nosiče liečiv a iné [2,3]. 

Cieľom tejto našej práce bolo naviazať na výsledky získané pri kyseline metántetra benzoovej, 
ktorej koordinačné polyméry imitujú vnútornú štruktúru prírodných minerálov ako diamant, 
cooperit a fluorit. Našou konštrukčnou stratégiou bolo rozšírenie kyseliny benzoovej pomocou 
pridania jednej fenylovej jednotky na každé rameno, za pomoci amino, imino, azo a priamej 
C-C väzby. U takto navrhnutých kyselín sa nám podarilo vytvoriť syntetický postup a priamo 
nasyntetizovať nové tetraédrické tetrakarboxylové kyseliny, overiť ich štruktúru a využiť tieto 
kyseliny ako spájače pri syntéze koordinačných polymérov. Menovite boli pripravené štyri 
kyseliny, ktoré nadväzujú na výskum s kyselinou metántetrabenzoovou a to: 

1. 4,4´,4´´,4´´´-(1E,1´E,1´´E,1´´´E)-(4,4´,4´´,4´´´-metántetrayltetrakis(benzén-4,1-diyl)
tetrakis(azán-1-yl-1-ylidén))tetrakis(metán-1-yl-1-ylidén)tetrabenzoová kyselina 
(h4MIb)

2. 4,4´,4´´,4´´´-(1E,1´E,1´´E,1´´´E)-(4,4´,4´´,4´´´-metántetrayltetrakis(benzén-4,1-diyl)
tetrakis(azán-1-yl-1-ylidene))tetrakis(metán-1-yl-1-yliden)tetrabenzoová kyselina 
(h4Mab)

3. 4’,4’’,4’’’,4’’’’-metántetrayltetrabifenyl-4-karboxylová kyselina (h4MTbC)

4. 4,4´,4´´,4´´´-(1E,1´E,1´´E,1´´´E)-(4,4´,4´´,4´´´-metántetrayltetrakis(benzén-4,1-diyl)
tetrakis(aza))tetrakis(metán-1-yl-1-ylidén)tetrabenzoová kyselina (h4MTFab)

literatúra:

1. Robin A.Y., Fromm, K.M.: Coordination Polymer Networks with O- and N-Donors: 
What they are, why and how they are made, Coord. Chem. Rev., 250, 2127-2157, 2006.

2. Sumida K., Rogow D.L., Mason J.A., McDonald T.M., Bloch E.D., Herm Z.R., Bae T.H., 
Long J.R.: Carbon dioxide capture in metal-organic frameworks, Chem. Rev., 112, 724-
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V tejto práci sme sa zamerali na syntézu mezopórovitých materiálov (MSN) a na adsorbciu 
a následné uvoľňovanie nesteroidného protizápalového hydrofóbneho liečiva naproxénu do 
fyziologického roztoku s pH 7,4. Mezopórovité matertiály (MSNs) majú rôzne tvary a veľkosti 
pórov, v ktorých sa môžu zapuzdriť molekuly liečiv [1-3]. Z pohľadu riadeného uvoľňovania 
je potrebné nájsť pre dané liečivo (Obr.1) optimálnu matricu. Vykonali sme sériu adsorpčných 
meraní, na základe čoho sme zistili, že najviac liečiva je možné zapuzdriť do mezopórovitého 
materiálu SBA-15, ktoré je následne schopné sa aj za určitých podmienok uvoľniť. V tejto práci 
sme využili na charakterizáciu všetkých vzoriek adsorpciu/desorpciu dusíka pri teplote 77 K, 
infačervenú spektroskopiu, termickú analýzu, elementárnu CHN analýzu a celkové množstvo 
uvoľneného liečiva sme stanovili pomocou UV-VIS spektrofotometrie.

Obr. 1 Štruktúrny vzorec naproxénu

literatúra:
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Yamauchi, Nanoarchitectures for Mesoporous Metals, Advanced Materials 28 (2016) 
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2. V. Zeleňák, D. Halamová, M. Almáši, L. Žid, A. Zeleňáková, O. Kapusta, Ordered cubic 
nanoporous silica support MCM-48 for delivery of poorly soluble drug indomethacin, 
Appl. Surf. Science, 443 (2018) 525-534.

3. E. Beňová, V. Zeleňák, D. Halamová, M. Almáši, V. Petrul’ová, M. Psotka, A. 
Zeleňáková, M. Bačkor,  V. Hornebecq, A drug delivery system based on switchable 
photo-controlled p-coumaric acid derivatives anchored on mesoporous silica, Journal  
of Mat. Chem. B, 5 (2017) 817-825.
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Používanie chelatačných činidiel na liečbu pri otrave ťažkými kovmi je v súčasnosti 
najviac študovanou alternatívou pre odstránenie toxických kovov. Využívajú sa v mnohých 
priemyselných, domácich aj poľnohospodárskych aplikáciách. Najbežnejšie používaným 
chelatačným činidlom je kyselina etyléndiamíntetraoctová, ktorá sa využíva v papierenskom 
priemysle (pri bielení papiera), v čistiacich a pracích prostriedkoch a v neposlednom rade 
v medicíne pri chelatačnej terapii. Z dôvodu možnej škodlivosti chelatačných činidiel 
pre ekosystémy a človeka sa začali vyvíjať nové biodegradovateľné chelatačné činidlá  
(napr. kyselina pyridín-2,6-dikarboxylová, kyselina L-glutámová N,N-dioctová...) [1].  
Táto práca je zameraná na použitie 2,6-diaminopyridínu ako možného chelatačného činidla. 
V práci sú popísané postupy na prípravu komplexných častíc s kademnatým a zinočnatým 
iónom. Na charakterizáciu vzniknutých produktov sme použili IČ spektroskopiu, elementárnu 
analýzu a RTG štruktúrnu analýzu. V ďalšej časti práce je metódou potenciometrických 
a NMR titrácií študovaná tvorba kademnatých a zinočnatých komplexných častíc v roztoku  
v závislosti na pH.

literatúra:
1. Isabel S. S. Pinto et al.: Environ Sci Pollut Res (2014) 21: 11893-11906
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V predkladanej práci sme sa zaoberali syntézou mezopórovitého nosiča SBA-15 [1] a  jeho 
povrchovou modifikáciou funkčnými skupinami s rôznou polaritou (obr.1). Pripravené matrice 
boli použité ako nosiče protirakovinového liečiva, pemetrexed, s cieľom štúdie jeho rýchlosti 
uvoľňovania v závislosti na povrchovej úprave. 

Obrázok 1: Ligandy použité na povrchovú modifikáciu

Pemetrexed bol zapuzdrený do nemodifikovanej SBA-15, ako aj modifikovaných materiálov 
a uvoľňovanie liečiva bolo vykonané v dvoch rôznych médiách. V simulovanej žalúdočnej 
tekutine (pH = 2) a simulovanej telesnej tekutine (pH = 7,4). Množstvo adsorbovaného/
uvoľneného liečiva bolo monitorované UV / VIS spektroskopiou v definovaných časových 
intervaloch. Množstvo uvoľneného pemetrexedu z mezoporéznej siliky SBA-15-PEM  
a modifikovaných vzoriek SBA-15-MET-PEM, SBA-15-MAM-PEM a SBA-15-TAM-PEM  
po 72 hodinách boli odlišné v závislosti na polarite povrchu nosiča. Podrobné opisy a vysvetlenie 
získaných výsledkov budú prezentované a diskutované.

poďakovanie:
Predkladaná práca vznikla s podporou projektov: APVV-15-0520, VEGA 1/0745/17  
a VVGS-2017-677.

literatúra:
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A. Zeleňáková, M. Bačkor, V. Hornebecq: A drug delivery system based on switchable 
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V teoretickej časti práce sa opísala koordinačná chémia komplexov niklu ako sa 
aj spracovala problematika pentakoordinácie. Na základe údajov z Cambridgskej 
kryštalografickej databázy sa opísala kryštalochémia komplexov Ni(II) na báze ligandu 
neokuproín a ligandov vznikajúcich deprotonizáciou kyseliny pyridín-2,6-dikarboxylovej. 
V rámci experimentálnej časti práce sa preskúmali možnosti prípravy komplexov Ni(II) 
s horeuvedenými ligandmi za variabilných experimentálnych podmienok, pričom  
ako východiskové soli sa použili chlorid, dusičnan a octan nikelnatý. Tuhé izolované 
látky vo forme mykrokryštalických práškov alebo kryštálov sa charakterizovali 
kombináciou infračervenej spektroskopie, elementárnej analýzy a monokryštálovej  
röntgenovej štruktúrnej analýzy.
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V poslednom období sa mnohé odvetvia chémie snažia navrhnúť syntézu takých zlúčenín, ktoré 
by boli vhodnými kandidátmi pri liečbe rôznych nádorových ochorení, ktoré súvisia s problémom 
najmä s užívaním vysokých dávok liečiva na dosiahnutie požadovaných terapeutických účinkov 
v rámci danej nádorovej liečby. Na vyriešenie  tohto problému, ale aj iných problémov s tým 
spojených, boli navrhnuté rôzne nosiče liečiv, tzv. drug delivery systems, ktoré sa môžu použiť 
na podávanie terapeutických činidiel cielených na určité miesto v organizme.

Materiály na báze nanopórovitej siliky sa stávajú sľubnými kandidátmi, ktorí dokážu prekonať 
vyššie uvedené problémy a uvoľňovať liečivo kontrolovateľným a regulovateľným spôsobom 
[1,2]. V našej práci sme pripravili materiál na báze mezopórovitej siliky, označovanej ako  SBA-
15, ktorú sme funkcionalizovali špecifickým, tzv. targeting ligandom založeným na štruktúre 
kyseliny listovej (Obr. 1; Obr. 2), ktorá má na bunkovom povrchu svoje špecifické väzbové 
miesta označované ako folátové receptory FαR, ktoré sú v mnohonásobnej miere exprimované 
najmä v nádorových bunkách. Pravé takto funkcionalizované mezopórovité nanočastice siliky 
sú vhodným nosičom liečiv s veľkým potencionálom v teranostike.

 Náš príspevok sa bude zaoberať popisom syntézy bioligandu na báze kyseliny listovej, 
ktorý bol použitý na modifikáciu siliky SBA-15 a jeho charakterizáciou. Ďalej budú predstavené 
plánované experimenty na overenie biologickej účinnosti a vektorového pôsobenia pripraveného 
nosiča liečiv. 

Obr. 1: Štruktúrny vzorec kyseliny listovej Obr. 2: Funkcionalizovaný povrch siliky kyselinou 
listovou (FA)
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Táto práca je zameraná na preskúmanie možnosti prípravy komplexných zlúčenín niklu 
s halogénderivátmi 8-hydroxychinolínu. V teoretickej časti sú opísané vlastnosti niklu ako 
prvku, tak aj jeho zlúčenín, a biologická aktivita zlúčenín platiny,  8-hydroxychinolínu a jeho 
derivátov. Na záver sú charakterizované v literatúre nájdené komplexy halogénderivátov       
8-hydroxychinolínu biologického charakteru obsahujúce niektorý z 3d kovov, ako aj nami 
skúmaný nikel. V experimentálnej časti sú opísané syntézy látok a ich následná charakterizácia 
infračervenou spektroskopiou, elementárnou analýzou a monokryštálovou RTG štruktúrnou 
analýzou.
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Na poľnohospodárstvo sa momentálne kladú čoraz vyššie a zložitejšie požiadavky.  
Súvisia obzvlášť s neustále sa zvyšujúcim dopytom, a tým pádom nutnosťou zvýšenia 
produkcie, a taktiež stále prísnejších zákonov a nariadení na ochranu životného prostredia. 
Jedným z riešení, ktoré je schopné pokryť obe spomínané požiadavky a navyše nevyžaduje 
novú infraštruktúru a technológie sú pomaly pôsobiace hnojivá. Vo väčšine hnojív je hnojivá 
látka na báze dusíka (napr. amoniak, močovina), keďže veľkému množstvu rastlín je práve 
ten potrebný dodávať. Väčšina rastlín, ale nie je schopná prijať veľké množstvo dusíka naraz 
a ideálne je im potrebné dodávať menšie množstvá, častejšie. V pomaly pôsobiacom hnojive 
alebo hnojive s kontrolovaným vypúšťaním je hnojivá zložka obalená membránou, ktorá je 
zodpovedná za zníženie a tým pádom aj možnosť kontroly rýchlosti uvoľňovania hnojivej zložky.  
Zeolity patria medzi ideálne materiály pre membrány pomaly pôsobiacich hnojív. Sú schopné 
viazať amónne katióny, ktoré sú zdrojom dusíka a k ich pomalému uvoľňovaniu dochádza 
po kontakte s vodou.  Štruktúra zeolitu taktiež prispieva k prevzdušneniu pôdy čo spoločne 
so zvyškovými katiónmi alkalických kovov a kovov alkalických zemín v zeolite prispieva 
k revitalizácii pôdy. Rýchlosť uvoľňovania môžeme určiť prostredníctvom rýchlostnej smernice 
difúzie hnojiva vo vode. Rýchlostná smernica difúzie bola odčítaná z grafov zmeny elektrickej 
vodivosti s časom. Po vložení granulky zeolitického hnojiva do vody dochádzalo k postupnému 
uvoľňovaniu častíc z hnojiva čo sa prejavilo na zvýšení elektrickej vodivosti. Merania prebiehali 
vo vodnom stĺpci s rovnakým objemom vody a na meranie elektrickej vodivosti sa využívala 
elektróda. Na merania bola používaná výhradne čistá voda s odporom 18MΩ/cm aby sa predišlo 
vplyvu iónov prítomných v bežnej vode z vodovodu na meranie. Rôzne postupy a metódy ako 
merať rýchlosť difúzie pomaly pôsobiacich hnojív boli taktiež preskúmané.
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Post lítium-iónové batérie dokážu poskytnúť vyššiu kapacitu a cyklovateľnosť ako  
lítium-iónové batérie. Avšak doposiaľ nie sú úplne známe procesy, ktoré prebiehajú  
v takejto batérii počas cyklovania. Medzi najvýznamnejší typ týchto batérií patria lítium-sírové 
batérie. Naším cieľom bolo pripraviť katódový materiál, ktorého komponenty na prípravu 
boli lacné a dostupné s vysokou výslednou kapacitou a cyklovateľnosťou. Syntetizovali sme 
štyri rôzne druhy sírových katódových materiálov. Jednotlivé sírové elektródy sa odlišovali 
v aditívach, vďaka ktorým nadobúdali rôzne materiálové štruktúry a vlastnosti. Všetky vzorky  
sme charakterizovali z pohľadu elektrochemických a fyzikálnych vlastností na základe 
nameraných dát. Veľmi cenné výsledky sú získané pomocou SEM mikroskopie  
a EDX spektroskopie, ktoré poskytujú fotografie vzniknutej štruktúry materiálu a zastúpenie 
jednotlivých prvkov vo vzorkách. Z našich pokusov vyplýva, že najvhodnejším kompozitným 
materiálom na báze síry a polypyrolu, ktorý sme použili ako katódový materiál je vzorka 
s aditívami PPy a PEG. 

Obr. 1 Prvých 10 nabíjacích a vybíjacích cyklov vzorky s aditívami PPy a PEG pri nabíjacom  
a vybíjacom prúde C/10

Táto práca vznikla s podporou projektu NATO Science for Peace and Security grant 985148.
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Medzi mnohými biologickými zlúčeninami, ktoré sa vyskytujú v prírode, je glukóza 
pravdepodobne jednou z najdôležitejších pre život. Glukóza je monosacharid patriaci medzi 
aldohexózy, ktorý je základom v procesoch fotosyntézy a dýchania a slúži ako energetická 
rezerva a metabolické palivo vo väčšine organizmov [1]. Ak sú hladiny glukózy v krvi nižšie 
(hypoglykémia) alebo vyššie (hyperglykémia) ako je normálna hladina, môžu sa vyskytnúť 
vážne zdravotné problémy [2]. Preto boli vyvinuté rôzne metódy na detekciu a kvantifikáciu 
glukózy [1]. Elektrochemické senzory sú priemyselným štandardom pre snímanie glukózy, 
pretože prejavujú nízke detekčné limity, vysokú spoľahlivosť, rýchlu odozvu, jednoduchosť 
prevádzky, a majú oveľa nižšie náklady v porovnaní so senzormi  pracujúcimi na základe 
iných detekčných mechanizmov [3]Springer-Verlag GmbH Austria, part of Springer Nature.  
An overview (with 376 refs..  V posledných rokoch zohrávajú elektrochemické senzory založené 
na nanomateriáloch dôležitú úlohu pri zlepšovaní verejného zdravia kvôli rýchlej detekcii, 
vysokej citlivosti a presnosti [4]flow injection analysis, capillary electrophoresis, fluorimetry, 
spectrophotometry, electrochemical and chemiluminescence techniques were usually used  
for the determination of biologically important molecules. Among these techniques, 
electrochemical determination of biomolecules has several advantages over other methods viz., 
simplicity, selectivity and sensitivity. In the past two decades, electrodes modified with polymer 
films, self-assembled monolayers containing different functional groups and carbon paste have 
been used as electrochemical sensors. But in recent years, nanomaterials based electrochemical 
sensors play an important role in the improvement of public health because of its rapid 
detection, high sensitivity and specificity in clinical diagnostics. To date gold nanoparticles  
(AuNPs. Zlaté nanočastice sa vo veľkej miere používajú pri konštrukcii biosenzorov,  
kvôli ich skvelej schopnosti imobilizovať biomolekuly [5]. 

Cieľom tejto práce bola modifikácia Au mikroelektródy využitím zlatých nanočastíc 
a následné stanovenie glukózy o rôznej koncentrácii. Boli sledované dva hlavné faktory a to,  
vplyv modifikácie elektródy pomocou zlatých nanočastíc a vplyv teploty na elektrochemickú 
aktivitu pripravených senzorov.

literatúra:
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ŠtÚDIuM eleKtrOKAtAlYtIcKeJ AKtIVItY pÓrOVItých uhlíKOVých 
vLÁKIeN v heR

alexandra Gubóová

Školiteľ: prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.

Katedra fyzikálnej chémie, Ústav chemických vied,  
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, 041 54 Košice

Ako svet spotrebúva stále viac a viac fosílnych palív a globálne otepľovanie sa zhoršuje,  
ľudstvo začína prehodnocovať spôsob, akým ničí Zem. Obnoviteľné zdroje energie sú na 
vzostupe, pretože si začíname uvedomovať, že môžu byť jedinou cestou z energetickej 
a environmentálnej krízy [1]. Vodík, ako obnoviteľný a čistý zdroj energie, je navrhovaný 
ako potenciálny kandidát paliva budúcnosti vďaka svojej vysokej gravimetrickej energetickej 
hustote a šetrnosti voči životnému prostrediu [2]. Keďže vodík je najčistejší zo všetkých 
palív, dlho sa od neho očakáva, že bude zohrávať kľúčovú úlohu v procese zmiernenia,  
ak nie úplného vylúčenia našej závislosti na fosílnych palivách [3]. Za účelom výroby vodíka  
je elektrochemické štiepenie vody považované za čistú a výhodnú metódu. Udržateľná produkcia 
vodíka však vyžaduje účinné a lacné katalyzátory pre túto reakciu [2]. 

Cieľom mojej práce bolo preskúmať katalytickú účinnosť pórovitých uhlíkových vlákien pre 
reakciu vývoja vodíka. Na základe polarizačných kriviek sme porovnali katalytickú aktivitu 
vzoriek s rôznym obsahom PAN a PVP.  Stabilitu vlákien sme skúmali metódou cyklickej 
voltampérometrie.

Pórovité vlákna 10% PAN + x g/100 ml PVP  (zľava 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 PVP /100ml)

literatúra:
1. Haotian Wang, Hydrog enevolutio nreaction, 2012, Standford University
2. Hao Wang, Lijun Gao, Recent developments in electrochemical hydrogen evolution 

reaction, Current Opinion in Electrochemistry, Volume 7, 2018, Pages 7-14, ISSN 2451-
9103

3. Zou, Xiaoxin, et al. “Cobalt Embedded Nitrogen Rich Carbon Nanotubes Efficiently 
Catalyze Hydrogen Evolution Reaction at All pH Values.” Angewandte Chemie 126.17 
(2014): 4461-4465.
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IN vITRo ŠTúdIUM KoRóZIe a bIoKoMPaTIbILITY Fe bIoMaTeRIÁLov s 
PeI PovLaKoM 

bc. Radka Gorejová

Školiteľ: prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.

Katedra fyzikálnej chémie, Ústav chemických vied,  
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, 041 54 Košice

Biologicky odbúrateľné materiály dokážu v procese liečby kostí efektívne nahradiť doteraz 
prevažne využívané trvalé ortopedické implantáty [1]. Vyznačujú sa lepšími mechanickými 
vlastnosťami a schopnosťou degradácie priamo v tele pacienta, čo eliminuje nutnosť 
opakovaného chirurgického zákroku na ich odstránenie. Najčastejšie využívanými materiálmi 
sú horčík (Mg) a železo (Fe). Rýchlosť degradácie čistého horčíka pre tieto aplikácie je príliš 
vysoká, zatiaľ čo u železa je rýchlosť korózie nedostatočná. Táto práca sa zaoberá vývojom 
celulárnych materiálov na báze železa pripravených metódou práškovej metalurgie a následnej 
modifikácii ich povrchu nanášaním polymérneho (polyetylénimín, PEI) povlaku v rôznych 
koncentráciách (5, 10, 15 hm. %, Fe - PEI1, Fe - PEI2 resp. Fe - PEI3) a to za účelom zrýchlenia 
rýchlosti korózie. Formou statických ponorových testov v Hankovom roztoku bol študovaný 
vplyv prítomnosti polyméru na priebeh a rýchlosť biodegradácie. V priebehu 12 týždňov 
bola uskutočnená in vitro štúdia degradácie v simulovaných telesných tekutinách pri 37°C.  
Následne bola za použitia ovčej krvi sériou testov študovaná hemokompatibilita materiálu. 
Sledovanými parametrami bolo percento hemolýzy, zrážanlivosti krvi a adhézia trombocytov 
(Obr. 1) na povrch vzorky. Výsledky ukázali, že prídavok polymérnej vrstvy vo všetkých 
koncentráciách spôsobil želané zrýchlenie korózie. Najrýchlejšie korodovala vzorka  
Fe - PEI1, najpomalšie vzorka čistého železa. Rýchlosť korózie sa v prípade všetkých vzoriek 
znižovala spolu s predlžujúcim sa časom ponoru. Hemokompatibilita všetkých materiálov bola 
vyhodnotená ako dobrá. Novo-pripravený materiál možno na základe týchto výsledkov označiť 
za vhodný potencionálny biomedicínsky implantát. 

Obr. 1. Naadherované krvné doštičky na vzorke Fe - PEI1 (miesto s vysokým výskytom)

literatúra:
1. J.M. Seitz, M. Durisin, J. Goldman, J.W. Drelich: Adv. Healthc. Mater. 4 (2015) 1915-

1936. 
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nAnOKAtAlYZÁtOrY V pYrOlýZneJ KOnVerZII nA ŠpecIFIcKÉ 
ZlÚČenInY

bc. Natália Podrojková

Školiteľ: prof. RNDr. Andrej Oriňák

Katedra fyzikálnej chémie, Ústav chemických vied, 
 Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, 040 01 Košice

Vhodnou úpravou môže byť celulóza, ako jedna z hlavných zložiek, biomasy bohatým zdrojom 
chemických látok a palív. Dôležitým spôsobom spracovania je pyrolýza, ktorou sa pri určitých 
teplotách z celulózy vytvára bio-olej a pridaním vhodného katalyzátora môže dôjsť k jeho 
vhodnej úprave. Nanorozmerný ZnO patrí k miernym katalyzátorom pri pyrolýze celulózy na 
bio-oleje. Avšak pridaním medi k štruktúre ZnO je možné zlepšiť jeho katalytické vlastnosti. 
Cieľom bolo pripraviť ZnO nanokatalyzátory dopované meďou, ktoré boli charakterizované 
metódami skenovacej elektrónovej mikroskopie (SEM), röntgenovej práškovej difrakčnej 
analýzy (XRPD) a röntgenovej fluorescenčnej prvkovej analýzy (XRF), a použité pri pyrolýze 
celulózy, kde sa zisťoval ich vplyv na kompozíciu produktov.

Pyrolýza vzoriek celulózy prebiehala za použitia mikro-pyrolýznej jednotky Shimadzu 
Pyr-4A v teplotnom rozmedzí 400 – 800 °C, ktorá bola pripojená ku chromatografickému 
systému pozostávajúceho z chromatografickej jednotky Shimadzu GC-2010 a hmotnostného 
spektrometra QP-2010. Pripravené a použité boli ZnO nanokatalyzátory dopované 2% medi. 
Záznamy boli porovnané s nedopovaným ZnO. Výsledky ukázali, že s ZnO/2% Cu, ktoré boli 
tepelne opracované pri 1000 °C, sa výťažky zvýšili pri 600 a 700 °C a hlavnými zložkami 
boli aldehydy. Naproti tomu nanokatalyzátory ZnO/Cu pripravené pri 200 °C spôsobili vznik 
ketónov. Zvyšujúce sa množstvo medi zvýšilo alebo znížilo obsah niektorých zložiek pri 
špecifických teplotách. Výsledky ukázali, že nanokatalyzátory ZnO/Cu dopované meďou a 
pripravené pri rôznych teplotách ovplyvnili zloženie bio-oleja.

Obr. 1 Grafický abstrakt
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nAnOrOZMernÉ KAtAlYZÁtOrY pre ŠtÚDIuM pYrOlýZneJ 
KoNveRZIe MeTÁNU Na vodíK

bc. Katarína sisáková
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H2-O2 palivové články sú environmentálne neškodné a vysoko účinné zariadenia, ktoré produkujú 
elektrickú energiu a teplo elektrochemickou oxidáciou vodíka. Predpokladá sa, že PEM-články sa 
budú využívať vo vozidlách, ktoré vstúpia do sériovej výroby o 5-10 rokov. Avšak súčasné postupy 
pre výrobu vodíka, ako napríklad parná reformácia metánu, ľahkej nafty a metanolu, parciálna 
oxidácia metánu a autotermálne reformovanie metánu produkujú obrovské množstvo oxidu 
uhoľnatého. Okrem toho, vodík syntetizovaný týmito spôsobmi ešte aj po prečistení obsahuje 
dostatočne veľké množstvo CO, ktoré pôsobí na PEM palivový článok ako katalytický jed. Za týchto 
okolností je priama výroba vodíka pyrolýznou dekompozíciou metánu najideálnejšou alternatívou.  
Syntéza vodíka termálnou dekompozíciou metánu neprodukuje žiaden CO, takže môže byť 
dodaný priamo do palivového článku. Za bežných podmienok prebieha termálny rozklad metánu 
pri teplotách vyšších ako 1200°C . Túto teplotu je možné znížiť s použitím vhodného katalyzátora.  
Ten, nie len že znižuje teplotu a tým pádom aj náklady na daný proces ale zvyšuje aj účinnosť 
procesu a ovplyvňuje morfológiu uhlíka, ktorý vzniká spolu s vodíkom. [1] [2] 

V tejto práci je študovaná účinnosť uhlíkových mikrovlákien, ktoré sú dopované kovmi Ni, Co 
a Cu pre pyrolýznu konverziu metánu na vodík. Tieto katalyzátory boli merané pri teplotách 
900-600°C. Katalyzátory boli pripravené metódou bezihlového elektrostatického zvlákňovania. 
Účinnosť termálnej dekompozície sme študovali prostredníctvom  Py-GC  metódy.

Obrázok 1 a) SEM snímok uhlíkových mikrovlákien dopovaných kovmi Ni, Cu a Co, b) porovnanie katalytickej 
aktivity pri teplote 900°C

literatúra:
1. K. Otsuka, H. Ogihara a S. Takenaka, „Decomposition of methane over Ni catalysts 

supported on carbon fibers formed from different hydrocarbons,“ Carbon, pp. 223-233, 
2002.
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NovÁ PRaKTICKÁ MeTóda PRíPRavY aMíNov Z IZoTIoKYaNÁTov aKo 
VýchODISKOVých lÁtOK

bc. Zuzana Majorošová 

Školiteľ1: RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD. 

Katedra organickej chémie, Ústav chemických vied,  
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, Košice

Enantiomérne čisté chirálne amíny sú cenné funkcionalizované molekuly so širokým 
uplatnením v podobe medziproduktov pre syntézu farmaceutických aktívnych zložiek,  
môžu byť činidlami pre separáciu enantiomérov cez tvorbu diastereomérnych solí a tiež môžu byť 
ligandami pre asymetrickú syntézu použitím katalýzy prechodného kovu alebo organokatalýzy.  
Chirálne amínové stavebné bloky možno syntetizovať viacerými spôsobmi, či už katalýzou 
imínových medziproduktov bez prítomnosti kovu, biokatalýzou, kovom katalyzovanou 
hydrogenáciou alebo asymetrickou hydroamináciou 1. Aj keď literatúra uvádza viacero postupov 
konverzie izotiokyanátov na amíny, väčšinou sa jedná o viackrokové syntézy, prípadne sa pri 
nich používajú toxické reagenty 2,3. Preto sme sa pokúsili navrhnúť syntetickú metódu priamej 
konverzie izotiokyanátov na amíny, ktorá prebieha bez straty chirality, s minimom reakčných 
krokov a s použitím ľahko dostupných reagentov. 
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Schéma 1 : Retrosyntéza konverzie izotiokyanátov na amíny 

literatúra:
1. T. C. Nugent, Chiral Amine Synthesis, Wiley-VCH Verlag GmbH, (2010),  

978-3-527-3-25809-2.
2. J. Isac-García, F. G. Calvo-Flores, F. Hernández-Mateo, F. Santoyo-González,  

Eur. J. Org. Chem., (2001), 383-390.
3. Ch.-G. Cho, G. H. Posner, Tetrahedron Lett., (1992), 33, 3599-3602.
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Oxazolomycíny sú rozsiahlou skupinou prírodných látok obsahujúcich väčšinou  
γ-laktám-β-laktónové spirocyklické jadro. Prvýkrát boli izolované v roku 1985 Uemurom 
a jeho spolupracovníkmi. Tieto prírodné látky vykazujú rôzne antibakteriálne, antitumorové, 
antivírusové účinky ale aj in vivo protinádorovú aktivitu. Prvým a najznámejším členom tejto 
skupiny prírodných látok je oxazolomycín A, k ďalším členom sa zaraďujú aj oxazolomycíny 
B,C a D, 16-metyloxazolomycín, neooxazolomycín a rôzne iné 2. Teoretická časť práce ďalej  
popisuje navrhnuté syntézy pre jednotlivé fragmenty ,ako aj prvú popísanú totálnu syntézu 
oxazolomycínu A . Experimentálna časť sa zaoberá štúdiom syntézy pyroglutamátovej zložky 
oxazolomycínu A s použitím D-xylózy ako východiskovej látky. 
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Obr. 1. Retrosyntetická syntéza pyroglutamátového jadra oxazolomycínu A

literatúra:
1. [2]  Hatakeyama, S. ; Chem. Pharm. Bull. 62(11) , 2014 , 1045-1061
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FTY720 patrí do skupiny imunosupresívnych liečiv. Používa sa ako inhibítor autoimunitného 
ochorenia relapsujúco-remitujúca skleróza multiplex a bol odvodený od myriocínu,  
čo je prírodný produkt izolovaný z kmeňa Isaria sinclairii..1 Úlohou tejto  práce bola syntéza 
analógov liečiva FTY720 obsahujúcich azobenzénový prepínač. Prvým cieľom syntézy bola 
príprava polárnej hlavy 4014, druhým bola príprava trifenylfosfóniovej soli 3915 , tretím cieľom 
je spojenie týchto dvoch komponentov Wittigovou reakciou 4216 a ako posledným cieľom bolo 
zabudovanie azo- väzby s rôzne substituovanými anilínmi 28. Na nasyntetizovaných analógoch 
liečiva FTY720 boli skúmane aj ich fotochrómne vlastnosti.

NH2
HO

HO
N

N
R

28

NH

O
O

O

O

NH2
421 6

NH

O

O

O O

O

4014

+

NO2

P
I

3915

NH2

OH

OH

HO

TRIS

Schéma1. Retrosyntéza analógu liečiva 28

literatúra:
1. 1. Chiba, K.; Adachi, K. Pharmaceuticals 2012, 5, 514-528.
2. 14. Barbion, J.; Sorin, G.; Selkti, M.; Kellenberger, E.; Baati, R.; Santoro, S.; Himo, F.; 

Pancrazi, A.; Lannou, M. I.; Ardisson, J. Tetrahedron 2012, 68, 6504-6512.
3. 15. Andrade, S. F.; Teixeira, C. S.; Ramos, J. P.; Lopes, M. S.; Padua, R. M.; Oliveira, M. 

C.; Souza-Fagundes, E. M.; Alves, R. J. MedChemComm 2014, 5, 1693.
4. 16. Shaikh, R. S.; Schilson, S. S.; Wagner, S.; Hermann, S.; Keul, P.; Levkau, B.; 

Schäfers, M.; Haufe, G. Journal of Medicinal Chemistry 2015, 58, 3471-3484. 
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Sfingozín (1) a jeho biosyntetický prekurzor dihydrosfingozín (2) sú prírodne vyskytujúce  
sa zlúčeniny so zaujímavými biologickými vlastnosťami. Syntéza analógu sfingoidnej bázy 
so zabudovaným azobenzénovým prepínačom poskytuje možnosť vytvorenia fotobiologickej 
zlúčeniny, ktorej potencionálnu biologickú aktivitu by bolo možné ovládať svetlom.  
Magisterská práca sa zaoberá stereoselektívnou syntézou polárnej časti sfingoidnej bázy, ktorá 
vychádza z kyseliny D-izoaskorbovej ako chirálneho substrátu a následným zabudovaním 
azobenzénovej časti do štruktúry molekuly pomocou Wittigovej reakcie ako jedným  
z kľúčových krokov syntézy analógu dihydrosfingozínu. Po úspešnom ukončení syntézy sa 
práca ďalej zaoberá skúmaním fotochrómnych vlastností pripravených zlúčenín a rozdielmi  
v ich biologickej aktivite.

Obr. 1. Analóg dihydrosfingozínu so zabudovanou azobenzénovou časťou.

literatúra:
1. R.A. Fernandes, P. Kumar: Tetrahedron: Asymmetry 10 (1999) 4797–4802 
2. 2. M.A. Kienzler et al.: J. Am. Chem. Soc. 135 (2013) 17683−17686
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Sfingoidné bázy patria do skupiny aminoalkoholov, resp. aminopolyolov vyznačujúcich sa 
štruktúrnou rôznorodosťou a plnia rozmanité funkcie v jednotlivých živých organizmoch. 
D-erytro-Sfingozín 1 je najčastejšie sa vyskytujúcou prírodnou sfingoidnou bázou.  
Disponuje celým radom biologických funkcií a syntézy vedúce k jeho prípravy sa datujú  
už od polovice päťdesiatych rokov 20. storočia.1

Práca sa sústredila na prípravu izomérnych analógov D-erytro-dihydrosfingozínu (saturovaný 
variant vyššie spomínaného sfingozínu) 2, 32, 4, 5 líšiacich sa polohou aminoskupiny 
a sekundárneho hydroxylu v základnej uhlíkovej kostre, pre ich potenciálnu protirakovinovú 
aktivitu. Syntetická stratégia je založená na transformácii chirálnych oxazolidinónov 6 
využívajúc vzájomnú premenu funkčných skupín. Nepolárna časť cieľových molekúl bola 
zabudovaná prostredníctvom tandemu Grubbsova metatéza/transfer-hydrogenácia. Finálne 
látky a niektoré pokročilé medziprodukty syntetickéko prístupu boli podrobené ohodnoteniu 
ich antiproliferačnej/cytotoxickej  aktivity na viacerých humánnych malígnych bunkách.

O
NH

HO

O

OH

NH2.HCl

HO

OH

NH2.HCl

OH

NH2.HCl

HO
OH

NH2.HCl

2

32

4

5

6

HO
NH2

OH

1

Obr. 1. Retrosyntéza analógov D-erytro-dihydrosfingozínu 2, 3, 4, 5.
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sTeReoseLeKTívNY PRísTUP K bIoaKTívNYM 3-aMINo-1,2-dIoLoM 
S DlhýM lIpOFIlnýM reŤAZcOM

bc. Marek Cisko
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Katedra organickej chémie, Ústav chemických vied,  
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, 04001 Košice

Dihydrosfingozíny sú aminoalkoholy s dlhým lipofilným reťazcom, ktoré nesú  
2-amino-1,3-diolovým fragmentom.1  Sfinganín 1 je jeden z prvých intermediátov  
de novo biosyntézy sfingolipidov a bolo preukázané, že inhibuje proteínkinázu C.2 Cieľom 
práce bola stereoselektívna syntéza diastereomérnych analógov (látky 2 a 3) naturálneho 
sfinganínu 1, ktoré reprezentujú jeho izomérne formy, teda obsahujú vo svojej štruktúre   
3-amino-1,2-diolové usporiadanie.  Syntéza začínala prípravou alylalkoholu 4 odvodeného 
z  kyseliny D-izoaskorbovej. Dôležitý krok nášho prístupu bol [3,3]-sigmatropný prešmyk, 
prostredníctvom ktorého vznikla nová väzba C-N. OCM reakcia bola využitá na implementáciu 
nepolárneho reťazca. Antiproliferačný potenciál cieľových molekúl 2 a 3 bol ohodnotený  
na 7 typoch malígnych buniek. 

Obr. 1. Retrosyntetická príprava zlúčenín 2 a 3. 

literatúra:
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SYntÉZA A ŠtÚDIuM DISuBStItuOVAných  DerIVÁtOV AKrIDínu A 
aNTRaCÉNU

eva Kováčová1

Školiteľ1: RNDr. Ladislav Janovec, PhD.1

1Katedra organickej chémie, Ústav chemických vied,  
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, 04154 Košice

Zaujímavé biologické vlastnosti 3,6–disubstituovaných akridínov nás viedli k cielenej 
príprave analogických zlúčenín s úmyslom získať vyššiu biologickú účinnosť.1-3  
Cieľom našej práce bola príprava bismočovín akridínu 41, ktoré by sa vyznačovali lepšou 
neväzbovou interakciou s nukleovými kyselinami vedúcou k zvýšenej antiproliferatívnej 
účinnosti (Obr. 1). Ďalším cieľom bola príprava 2,7–diaminoantracénu (65) ako syntónu  
pre syntézu nových antracénových analógov akridínových interkalátorov (Obr. 1).
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Obr. 1. Štruktúra 3,6–bismočovín akridínu 41 a 2,7–diaminoantracénu (65).
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ĽAhKÉ hrAnY V rOVInných GrAFOch S DAnOu DuÁlnOu VÁhOu

bc. Katarína Čekanová

Školiteľ: RNDr. Mária Maceková PhD.

Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 041 54 Košice

Teória ľahkých grafov je pomerne nová oblasť diskrétnej matematiky. Zaoberá sa existenciou 
takých podgrafov rovinných grafov, ktorých stupne vrcholov sú „malé”. Kotzig už v roku 1955 
dokázal, že každý 3-súvislý rovinný graf obsahuje hranu váhy najviac 13. Jendroľ ukázal,  
že každý súvislý rovinný graf G minimálneho stupňa aspoň 3, obsahuje hranu typu (3,10), (4,7) 
alebo (5,6).

Tieto výsledky sa týkajú grafov minimálneho stupňa 3. Ak by sme hodnotu 3 zmenšili, tak graf 
G nemusí nutne obsahovať ľahkú hranu. Ako príklad môžeme uviesť graf K2,r, r≥2, kde δ(G)=2 
a váha hrany nie je ohraničená. Ak však k podmienke δ(G) ≥ 2 pridáme podmienku na obvod 
grafu (g(G) ≥ 5), G už bude obsahovať hranu váhy najviac 7.

Autori Hudák, Maceková, Madaras a Široczki skúmali vzťah medzi minimálnym stupňom 
vrcholov, stien a minimálnou váhou hrán a minimálnou duálnou váhou grafu. Podarilo sa 
im ukázať, pre ktoré parametre sú odpovedajúce triedy grafov neprázdne, resp. prázdne.  
To nás inšpirovalo k preskúmaniu štruktúry hrán v súvislých rovinných grafoch s minimálnym 
stupňom 2 a danou duálnou váhou w*(G) a určili sme presné typy hrán pre danú w*(G).

Pre súvislé rovinné grafy s δ(G) ≥ 2, so stenami veľkosti aspoň 3 a duálnou váhou aspoň 9 sa 
nám podarilo dokázať nasledovné: ak w*(G) ≥ 9, tak G obsahuje hranu typu (2,10) alebo (3,4); 
ak w*(G) ≥ 10, tak G obsahuje hranu typu (2,10) alebo (3,3);ak w*(G) ≥ 11, tak G obsahuje 
hranu typu (2,6) alebo (3,3); ak w*(G) ≥ 14, tak G obsahuje hranu typu (2,6), a napokon  
ak w*(G) ≥ 15, tak G obsahuje hranu typu (2,4). Navyše, všetky uvedené hranice  
sú najlepšie možné.
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CoMPosITIoN oF dIsCoNTINUoUs FUNCTIoNs

dávid Uhrik

Supervisor: RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.
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Discontinuous functions arise naturally in many parts of mathematics. One of the oldest 
hierarchies of discontinuous functions is the Baire hierarchy, introduced by Baire in 1899 
[1]. By slightly modificating the Baire hierarchy we can get a different sequence of classes  
of functions called the Young hierarchy, introduced by Young in 1910 [2].

Our goal is to express these classes as compositions of simpler ones. Lindenbaum [3] successfully 
proved many results concerning the aforementioned classes, later Cichon et al. [4] generalised 
one of the theorems and simplified its proof.

We further generalised their results and added our own observations.
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úsMevNÉ NeZRovNaLosTI PRI CeNÁCh oPCIí

barbora Klemová

Školiteľ: Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD.

Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice

Medzi dôležité charakteristiky výnosov akcií patrí ich volatilita. Okrem priameho výpočtu 
z historických výnosov akcie ju vieme vypočítať aj z cien opcií, jedného zo základných 
typov finančných derivátov. Za predpokladu platnosti Black-Scholesovho modelu – známeho 
a používaného matematického modelu oceňovania opcií, sme v práci z cien opcií vypočítali 
implikovanú volatilitu akcie. Výhodou tejto metódy je využívanie iba súčasných dát.  
Analyzovali sme historické dáta opcií na akcie spoločnosti Apple za posledných 5 rokov. 
Pre konkrétnu akciu sme však empiricky nedostali iba jednu volatilitu, ako to predpokladá 
spomínaný model. Volatilita akcie sa mení v závislosti od realizačnej ceny a maturity opcie. 
Vzniká takzvaná úsmevná nezrovnalosť. Naše dáta potvrdzujú, že implikovaná volatilita  
ako funkcia realizačnej ceny je najstrmšia pre malý počet dní do maturity a s rastúcim počtom 
dní do maturity sa strmosť zmierňuje. Túto vlastnosť sme využili na zostrojenie investičnej 
stratégie: investor kúpi in-the-money kúpnu opciu s nižšou realizačnou cenou a predá  
in-the-money kúpnu opciu s vyššou realizačnou cenou, pričom obe opcie majú rovnaký počet 
dní do maturity. V priemere táto investícia priniesla investorovi kladný výnos.

Obr. 1. Implikovaná volatilita σ ako funkcia realizačnej ceny K v závislosti od počtu dní do maturity T

literatúra:
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2016.
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FYZIKÁlne pOle V KOntexte helMhOltZOVeJ DeKOMpOZIČneJ VetY 

Zuzana Ontkovičová

Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.

Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach,  
Jesenná 5, 040 11 Košice

Táto práca sa v prevažnej miere venuje Helmholtzovej dekompozičnej vete. Na základe nej 
vieme vektorovú funkciu spĺňajúcu podmienky vety rozložiť na dve zložky, a to solenoidálnu 
s nulovou divergenciou a nevírivú s nulovou rotáciou. Cieľom práce je obsiahnuť odvodenie, 
vyslovenie a následnú aplikáciu tejto vety a ukázať jej použitie na konkrétnych príkladoch.  
V práci tiež poukazujeme na nejednoznačnosť zložiek rozkladu funkcie vo vete pre ohraničenú 
oblasť. Navrhneme podmienky, ktoré môžu túto nejednoznačnosť odstrániť a tie následne 
experimentálne overíme na konkrétnych príkladoch. V práci uvádzame aj príklady s fyzikálnou 
interpretáciou, a to v oblasti fyziky elektromagnetického poľa a hydrodynamiky.
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Pacienti s chronickým zlyhaním obličiek majú dnes dve možnosti liečby: dialýzu  
alebo transplantáciu obličky, pričom transplantácia je preferovanou metódou.  
Pacient, ktorý je  pre transplantáciu  vhodný a súhlasí s ňou, je zaradený na čakaciu listinu. 
Darovaný orgán môže pochádzať od  mŕtveho alebo od  živého darcu. Zaraďovanie pacientov 
a príchody mŕtvych darcov v čase sú však  náhodné.

V tejto práci modelujeme zaraďovanie  pacientov na čakaciu listinu a príchody mŕtvych 
darcov pomocou Poissonovho procesu.  Počiatočný stav čakacej listiny sme zvolili tak, 
aby zodpovedal reálnym dátam a parametre náhodných procesov boli odvodené od štatistík 
Národnej transplantačnej organizácie. Pre prideľovanie orgánov sme použili zjednodušený 
model, ktorý uvažuje prijateľnosť darcovskej obličky podľa miery senzibilizácie pacienta.

Na základe 25 nezávislých vygenerovaných vzoriek príchodov pacientov a darcov sme odvodili 
závery o možnom stave čakacej listiny po piatich rokoch od začiatku procesu a o dobe čakania 
pacientov na obličku.
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nIeKOĽKO VýSleDKOV K OlIVIerOVeJ Vete

Miriam Kleinová

Školiteľ: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. 
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V štandardnom kurze matematickej analýzy sa študent stretne s kritériom nazvaným Olivierova 
veta: ak  je konvergentný rad s nezápornými členmi a postupnosť  je nerastúca, potom .  
Opačnú implikáciu v pôvodnej Olivierovej vete vyvrátil Abel, ktorý naviac ukázal nemožnosť 
existencie takéhoto kritéria konvergencie radov. V práci sa zaoberáme niekoľkými 
zovšeobecneniami Olivierovej vety rôznymi smermi, napr. oslabením monotónnosti,  
či nezápornosti postupnosti. Okrem iného nájdeme charakterizáciu nekonečných číselných 
radov, ktoré vyhovujú tvrdeniu Olivierovej vety. Táto charakterizácia zahŕňa aj Abelov 
kontrapríklad k pôvodnému Olivierovmu tvrdeniu.
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prOpOrcIOnÁlnA repreZentÁcIA A pArADOx neÚČAStI 

Richard Glankovič

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.

Ústav matematických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 041 54 Košice

Predmetom tejto práce sú metódy proporcionálnej reprezentácie. Ich cieľom je prideliť počty 
kresiel jednotlivým stranám v parlamente tak, aby odzrkadľovali počty hlasov, ktoré tieto strany 
získali vo voľbách. V ideálnej situácii by počty kresiel mali byť v rovnakom pomere, ako počty 
získaných hlasov. To však spravidla nie je možné dosiahnuť, keďže kresiel v parlamente je 
omnoho menej ako odovzdaných hlasov vo voľbách.

Na riešenie úloh proporcionálnej reprezentácie sú používané dve skupiny metód: metódy 
volebného deliteľa a metódy volebnej kvóty. Slovenská republika používa jeden z variantov 
metódy volebnej kvóty. V tejto práci sa venujeme najmä takzvanému paradoxu neúčasti.  
Ide o patologické správanie metódy volebnej kvóty, keď získanie jedného dodatočného hlasu 
vo voľbách spôsobí, že daná strana stratí jedno kreslo.

Nedávno bolo ukázané, že metódy volebnej kvóty netrpia paradoxom neúčasti, ak sa použije 
nezaokrúhlená kvóta. Pre zaokrúhlené kvóty sme v prípade volieb s dvoma stranami odvodili 
vzťahy pre počty hlasov, ktoré vedú k paradoxu neúčasti. Pre voľby s troma stranami sme 
vykonali počítačové experimenty, aby sme odhadli počet patologických prípadov pri použití 
rôznych typov kvót.

Obr. 1. Pre 3 strany zúčastnené vo voľbách, kde bol celkový počet odovzdaných hlasov 2 000 070, sme  náhodne 
zvolili 2 000 000 trojíc vyjadrujúcich počty hlasov pre jednotlivé strany. Na grafe sú znázornené prípady,  

ktoré vedú k paradoxu neúčasti pre metódu výpočtu používanú v SR. Počet patologických prípadov pri celkovom 
počte odovzdaných hlasov okolo 2 mil. bol pre všetky uvažované typy kvót okolo 0,12 percent.
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KRasovÉ obLasTI sLovINsKa

Júlia dolanská

Školiteľ: RNDr. Alena Gessert, PhD.

Ústav geografie, PF UPJŠ, Jesenná 5, 080 01 Košice

Cieľom tohto príspevku je vypracovať regionálnu prácu, ktorá je zameraná na krasové 
oblasti Slovinska a následne charakterizovať najzaujímavejšie oblasti krasu danej krajiny.  
Krasové územia sú jedinečné nielen typom krajiny, ale aj závislosťami zložiek krajiny.  
Vďaka svojej rozlohe sa Slovinsko radí medzi malé štáty, napriek tomu je to veľmi 
rozmanitá krajina. Na svojom malom území má nielen vysoké pohoria, ale aj doliny, nížiny,  
kotliny či krasové závrty, jaskyne, tiesňavy, kaňony, náhorné plošiny a mnohé ďalšie.  
Táto typicky krasová krajina má na svoju rozlohu 20 273 km2 pozoruhodný počet krasových 
území (nad 8000), pričom najrozvinutejší a s najväčším počtom krasových území je podľa 
geografického členenia Dinarskokrasový región. Aj keď ostatné regióny majú dostatok týchto 
území, tak sa v tejto práci zameriam na krasové oblasti z tohto južného Dinarskokrasového 
regiónu. Vybrala som si 4 záujmové územia z tohto regiónu, ktoré bližšie charakterizujem: 
jaskyňu (Postojnska jama), periodické jazero (Cerkniško jezero), depresiu (Planinsko polje) 
a krasová tiesňava – dolina (Rakov Škocjan). 

Kľúčové slová: krasové oblasti, Slovinsko, Dinarskokrasový región, jaskyňa,  
periodické jazero, tiesňava, depresia
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ZMeNY KRaJINY sLoveNsKÉho KRasU  
nA hIStOrIcKých FOtOGrAFIÁch

Lenka bryndzová

Školiteľ: RNDr. Alena Gessert. PhD.

 Ústav geografie, PF UPJŠ, Jesenná 5, 080 01 Košice

Príspevok je zameraný na štúdiu zmien krajiny Slovenského krasu na základe historických 
zdrojov. Výskum pojednáva o dlhodobých zmenách, ktoré nastali v krajine v priebehu určitého 
časového intervalu. Charakteristika jednotlivých zmien je vysvetlená na základe piatich 
vybraných lokalít. Spodnú hranicu určuje historická fotografia pochádzajúca z roku 1930.  
Každá lokalita predstavuje iný typ zmien a procesov, ktoré v nej prebiehajú. Pri porovnaní 
historických fotografií so súčasnými a práce s historickými mapami sme dospeli k analýze 
stavu. Výsledkom je, že každá lokalita podľahla zmene, aj keď v niektorých prípadoch len 
v minimálnej miere. Najčastejšie sledujeme zmeny súvisiace s využitím krajinnej pokrývky 
a antropogénnym zásahom. Na druhej strane vo viacerých lokalitách dochádza k úbytku  
ornej pôdy na úkor lúk, či pasienkov. Flóra Slovenského krasu je typická bohatým 
zastúpením rastlinných spoločenstiev. Súčasná vegetácia sa vyznačuje úbytkom pôvodných 
druhov a rozšírením kultúrnej stepi. Ani prevládajúci ustálený trend v krajine nepotvrdzuje,  
že sa stav vôbec nezmenil. Prirodzenou súčasťou vývoja je že, určité procesy prebiehajú 
na každom území, ale zásadne nemenia pôvodný charakter krajiny. Skúmaná problematika 
sa vyznačuje širokým potenciálom, nakoľko zmeny krajiny nie sú len predmetom geografie,  
ale taktiež botaniky, krajinnej ekológie a mnohých ďalších vedných disciplín. 

Kľúčové slová: zmeny krajiny, ustálený stav, Slovenský kras, historické fotografie,  
historické mapy
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AnAlýZA pODMIenOK VYBrežOVAnIA VnÚtOrných VôD 
VýchODOSlOVenSKeJ nížInY 

Martin hredzák

Školiteľ: RNDr. Dušan Barabas CSc.

 Ústav geografie, PF UPJŠ, Jesenná 5, 080 01 Košice, e-mail: ug@upjs.sk

Abstract: Analysis of circumstances causing overflowing of the internal waters in 
Východoslovenská nížina lowland: The main aim of the paper is to show changes in structure 
of river network and water outflow rate in Východoslovenská nížina lowland on example  
of Hraň system. It is also describing the issues of the area and historical changes of water resource 
management of selected area since 19th century. Analysis of maps from the second military 
mapping and recent water resource management maps of Slovakia shows remarkable changes 
between historical and recent length of the river, canals and owbow lakes. For determination 
of changes in outflow rate between past and present was used Chézy formula to calculate flow 
speed in rivers. All this changes was caused by regulations of riverbends.

Keywords: Východoslovenská nížina lowland, canal system, second military mapping, owbow 
lake



129

Študentská vedecká konferencia PF UPJŠ

ZAĽADnenIe SIlIcKeJ ĽADnIce nA hIStOrIcKých I SÚČASných 
FoToGRaFIÁCh

Bc. Miriama Krchová1 

Školiteľ1: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 

1Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice  

Vzhľadom na fakt, že v minulosti neprebiehali žiadne kontinuálne merania teploty  
v Silickej ľadnici, jediná možnosť ako zistiť množstvo ľadu v priepasti je pomocou historických 
(i novších) fotografií. Keďže najviac výzdoby sa vytvára na konci zimy pri topení snehu  
(kedy je priepasť dostatočne prechladená), vieme kedy máme očakávať najväčšie množstvo 
ľadu. Problémom ale je, že nie pri všetkých dobových fotografiách vieme deň, či aspoň mesiac 
kedy vznikli a tak je porovnávanie ľadovej výzdoby značne problematické. 

Predkladaná práca obsahuje fotografie, ktoré vznikli v 20. a 21. storočí. Práve na základe 
porovnávania týchto fotografií môžeme zhodnotiť, že za uvedené obdobie sa množstvo ľadovej 
výzdoby značne zmenšilo. Porovnávanie len na základe fotografií nie je exaktné, našťastie dnes 
už máme presné údaje o zrážkach a teplotách v danej oblasti, ktoré nám môžu výrazne pomôcť 
pri záchrane tejto unikátnej pamiatky. 

 literatúra:
1. LALKOVIČ, M.: Výskum priestorových zmien ľadových útvarov v ľadových 

jaskyniach, Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš 1981
2. RAJMAN, L. – RODA, Š. – ERDOS, M.: Výskum mikroklímy a dynamiky zaľadnenia  

v Silickej ľadnici. In Slovenský kras, ročník XII. Múzeum Slovenského krasu,  
Liptovský Mikuláš, 1974
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VýVOJ A SÚČASný StAV VYužíVAnIA VeterneJ enerGIe V eurÓpe 

Ivana holotová

Školiteľ: Mgr. Marián Kulla, PhD.

Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice

Zameranie sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie je za posledných desať rokov 
jedným z kľúčových pilierov energetiky vo viacerých krajinách Európy. K najdynamickejšie 
sa rozvíjajúcim zdrojom energie v súčasnosti patrí veterná energia, ktorej produkcia  
v Európskej únií vzrástla od roku 2006 takmer trojnásobne. S narastajúcimi problémami v rámci 
využívania fosílnych palív a ochrany životného prostredia sa tak odvetvie veternej energetiky 
dostáva stále viac do popredia záujmu. Celkový potenciál veternej energie v Európe vedie  
k výstavbe veterných elektrárni v dôsledku priaznivej výkupnej ceny energie vyrobenej  
z vetra a relatívne vhodných klimatických, fyzicko-geografických a technických podmienok.  
Avšak reálny vývoj veternej energie je a bude do značnej miery ovplyvnený sociálnymi  
a politickými faktormi.

Kľúčové slová: obnoviteľné zdroje energie, veterná energia, veterné elektrárne 
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MOrFOlOGIcKÁ AnAlýZA ZIrKÓnOV SeDIMentOV hArMAnecKeJ 
JASKYne A JeJ VYužItIe V prOVenIenČnOM VýSKuMe

Miriam Javorská

Školiteľ: Ing. Katarína Bónová, PhD. 

Ústav geografie, PF UPJŠ, Jesenná 5, 080 01 Košice

Morphological analysis of zircons from the harmanecká jaskyňa cave deposits and 
its provenance implications: Cieľom tohto príspevku je poukázať na možnosti využitia 
štúdia morfológie zirkónov pri provenienčných úvahách, zistiť zastúpenie jednotlivých 
morfologických typov zirkónov v jaskynných sedimentoch Harmaneckej jaskyne a pokúsiť 
sa interpretovať ich zdrojovú horninu. Harmanecká jaskyňa je tvorená strednotriasovými 
gutensteinskými vápencami a dolomitmi chočského príkrovu. V jaskyni sa nachádzajú 
alochtónne jaskynné sedimenty. Predpokladá sa, že tieto jaskynné sedimenty boli do jaskyne 
splavené počas transgresie miocenného mora (Kukla, 1951). Súčasťou jaskynných sedimentov 
sú ťažké (pôvodne akcesorické) minerály. Zirkón je akcesorický minerál, ktorý sa vďaka 
svojej všadeprítomnosti a rezistentnosti považuje za „kráľa akcesorických minerálov“  
(Ondrejka, 2010). Zirkón sa vyznačuje širokou škálou rôznych kryštálových tvarov.  
Rôzne kryštálové tvary sú kombinácou základných kryštálových plôch zirkónu – prizmy 
a pyramídy. Na identifikáciu jednotlivých typov zirkónov sme použili klasifikáciu  
Pupina (1980). Najvýznamnejšie zastúpené subtypy (S12,13, S18-21) sú typickým fenoménom 
vápenato-alkalickej suity orogénnych granitov typu I, zirkóny nižších indexov (S2 a L5)  
sú charakteristické pre granity typu S (Broska a Uher, 2001). Okrem zirkónov sa v skúmanej 
vzorke nachádzali aj iné ťažké minerály. Metamorfované horniny boli zdrojom staurolitu, 
granátu, sčasti zirkónu, turmalínu a rutilu. Magmatické horniny boli zdrojom apatitu,  
zirkónu a pravdepodobne monazitu. Vzhľadom na výrazné korozívne vlastnosti povrchov 
niektorých ťažkých minerálov (sledovateľné najmä na zrnách granátu či turmalínu, ale i rutilu) 
môžu byť ich potenciálnym zdrojom klastické sedimentárne horniny (lunzské vrstvy).

Keywords: alochtonous cave deposits, heavy minerals, zircon morphology, source rocks

literatúra:
1. ONDREJKA, M., 2010: Zirkón – dôležitý indikátor endogénnych geologických 
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3. BROSKA, I., UHER, P., 2001: Whole-rock chemistry and genetic typology  

of the West-Carpathian Variscan granites. Geologica Carpathica, 52 (2), 79 – 90.
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SWOt AnAlýZA MeStA KOŠIce S OhĽADOM nA KOncepcIu „SMArtcItY“ 

bc. ondrej tokarčík

Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, Jesenná 5, 040 01 Košice

Úlohou koncepcie „SmartCity“ (inteligentného mesta) je maximálne využitie moderných 
technológií a navrhovanie riešení manažmentu mesta takým spôsobom, aby dochádzalo 
k vzájomnej integrácii jednotlivých odvetví (doprava, bezpečnosť, energetika, logistika,  
správa budov...) s ohľadom na kvalitu života občanov v konkrétnom meste a na energetickú 
náročnosť. V posledných rokoch sa táto koncepcia dostáva do popredia v mnohých svetových 
mestách. Koncepcia je v posledných rokoch veľmi podporovaná aj v rámci Európskej únie,  
čo umožňuje realizáciu tejto koncepcie aj v menších Európskych mestách. Výnimkou nie je ani 
mesto Košice, ktoré má pre realizáciu tejto koncepcie obrovský potenciál. V tomto príspevku 
hodnotíme potenciál mesta Košice pre rozvoj koncepcie „SmartCity“ pomocou využitia 
SWOT analýzy. Cieľom je teda pomenovanie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození 
mesta Košice pre aplikáciu koncepcie „SmartCity“. V príspevku vyzdvihujeme mnohé 
výhody mesta Košice ako je prítomnosť univerzít v meste, lokalizácia mnohých súkromných 
spoločností zameraných na informačné technológie, či presadzovanie ekologickej dopravy 
v meste. Súčasťou článku je taktiež aj pomenovanie prekážok, ktoré najviac bránia realizácii 
tejto koncepcie. Najväčším problémom mesta je izolovaná činnosť subjektov vstupujúcich  
do koncepcie „SmartCity“ v Košiciach. 

Kľúčové slova: „SmartCity“, Košice, SWOT analýza
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IDentIFIKÁcIA StrOMOVeJ Zelene Z DÁt ZíSKAných letecKýM 
lASerOVýM SKenOVAníM A FOtOGrAMetrIOu

bc. Pavol Titko 

Školiteľ: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

Ústav geografie, PF UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice

Objektom tohto výskumu bolo identifikovať stromovú vegetáciu nachádzajúcu sa v meste 
Košice pomocou vybraných softvérov a určiť ich presnosť vzhľadom na referenčné dáta.  
Na identifikáciu mestskej zelene boli vybrané tri softvéry: LasTools, Cloud Compare - Canupo 
a eCognition. V nich boli využívané dva typy priestorových dát získané leteckým laserovým 
skenovaním a leteckou fotogrametriou. Čiastkovým cieľom bolo nájsť a využiť vhodné prostredie 
na zdieľanie dosiahnutých výsledkov na webe z dôvodu lepšej informatizácie pracovníkov 
a študentov ústavu geografie. Výsledky identifikácie z jednotlivých softvérov boli porovnávané 
s referenčnými dátami, pričom porovnávanie sa nemohlo aplikovať na dáta identifikované 
softvérom Cloud Compare kvôli výpočtovej kapacite. Spomedzi testovaných softvérov 
najlepšie zvládol identifikáciu softvér eCognition, ktorého výsledky sa najviac zhodovali 
s referenčnými dátami a môžu byť využité pre automatizovanú identifikáciu stromovej zelene.  
Tieto výstupy identifikácie boli zdieľané na serveri ArcGIS a následne prezentované na webe 
cez ArcGIS Online. 

Kľúčové slová: identifikácia stromovej zelene, letecké laserové skenovanie,  
letecká fotogrametria, eCognition, Cloud Compare – Canupo, LasTools
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ReZIdeNTsKÉ PaRKovaNIe v MesTe KoŠICe

Marcela vietorisová

Školiteľ: RNDr. Stela Csachová, PhD.

Ústav geografie PF UPJŠ Košice, Jesenná 5

Cieľom tejto práce je oboznámiť sa s problematikou statickej dopravy a mestského parkovacieho 
systému na území mesta Košice. Naznačíme si, ako so zvyšujúcim trendom motorizácie 
prichádzajú nové požiadavky na profesionalitu riešenia dopravných problémov a dôsledné 
dodržiavanie zásad zabezpečenia životného prostredia. Následne si predstavíme problematiku 
parkovania,  nedokonalosť a neodbornosť súčasných riešení, ktoré vidíme aj v každom väčšom 
meste na Slovensku. Nosná časť práce je tvorená analýzou zavedenia a fungovania nastaveného 
parkovacieho systému, ktorú do mesta priniesla spoločnosť EEI. Na základe vyhodnotenia 
získaných štatistických dát a dotazníkov je zachytený stav statického parkovania v Košiciach, 
ktorý je doplnený o návrhy na jeho optimalizáciu.

Kľúčové slová: statická doprava, Košice, EEI, automobilizácia, parkovacie miesta
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AnAlýZA DruhÉhO BýVAnIA SItuOVAnÉhO V BlíZKOStI VODných 
plôch VO VYBrAných OBcIAch OKreSu KOŠIce-OKOlIe

Bc. Simona Majorošová

Školiteľ: Mgr. Marián Kulla, PhD.

Adresa: Ústav geografie, PF UPJŠ, Jesenná 5, 080 01 Košice

Abstract: Analysis of the second housing situated near expanses of water in the 
selected municipalities of district Košice-okolie: Predkladaná práca je zameraná na 
analýzu druhého bývania v troch vybraných obciach: Čaňa, Bukovec a Košická Belá.  
Tieto obce sa vyznačujú existenciou rekreačných objektov v zaujímavom území, pre ktoré je 
rozhodujúcim lokalizačným faktorom prítomnosť vodnej plochy. Primárnym cieľom práce 
je skúmať vznik a vývoj rekreačných oblastí v týchto obciach a sekundárnym cieľom je ich 
následne porovnanie. Najzákladnejšie údaje nám boli poskytnuté prostredníctvom riadených 
rozhovorov so starostami týchto troch obcí, ktoré boli uskutočňované v mesiaci marec 2018.  
Ďalšie informácie sme získali prostredníctvom webových stránok a článkov týkajúcich 
sa jednotlivých obcí. Analýza preukázala na jednej strane pozitívny pohľad na rozvoj 
druhého bývania v obciach Čaňa a Bukovec z dôvodu rôznych rozvojových plánov na ďalší 
vývoj rekreačných oblastí, starostlivosť zo strany obce o okolie a na druhej strane menej 
zainteresovaný prístup obce Košická Belá, kde vzhľadom k veľmi vysokému počtu objektov, 
nie je možné odkontrolovať si chod v rekreačných oblastiach. Pri každej obci je priložená aj 
fotodokumentácia, ktorá poukazuje na aktuálny stav rekreačných objektov a oblastí.

Keywords: second home, second housing, object of recreation, cottages, recreation
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GeOGrAFIcKý MODel SprAcOVAnIA  
NÁRodNeJ KULTúRNeJ PaMIaTKY soLIvaR - sKLad soLI

bc. Michaela leňková 

Školiteľ: Prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.

Ústav geografie, PF UPJŠ, Jesenná 5, 080 01 Košice, 

abstrakt: Národná kultúrna pamiatka Solivar patrí medzi najvýznamnejšie technické 
pamiatky na Slovensku. Solivar je mestská časť krajského mesta Prešov. Na začiatku práce 
sme sa venovali charakteristike územia a stručnej histórii Solivaru. V nasledujúcej časti, 
ktorú tvorí jadro práce, sme sa orientovali na komplexnú charakteristiku jednotlivých 
budov. Tento unikátny komplex technických pamiatok pozostáva z budovy gápľa, v ktorej 
sa nachádza tiež šachta Leopold. Ďalej sú to četerne – zásobníky soľanky, varňa František, 
sklad soli a klopačka. V našej práci sme sa konkrétne zamerali na skenovanie veľkolepej 
stavby soľného závodu a to sklad soli - komory. V nasledujúcej kapitole našej diplomovej 
práce sme celkovo zhodnotili laserový skener. Piata kapitola opisuje všeobecný postup 
skenovania od zberu až po spracovanie dát. Zároveň približuje oblasti, v ktorých sa táto 
technológia najviac využíva. Pomocou laserového skenera RIEGL VZ-1000 sme koncom jesene 
uskutočnili skenovanie skladu soli v Solivare. Získané dáta sa neskôr spracovali v príslušnom 
programe RiSCAN PRO. Výsledkom bol teda 3D model skladu soli v Solivare. Na záver práce 
sme v skratke opísali cestovný ruch a rozvoj geoturizmu v okolí Prešova.

Kľúčové slová: Solivar, národná kultúrna pamiatka, sklad soli, laserové skenovanie, dáta, 
3D model
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ČASOVÁ DOStupnOSŤ želeZnIČnOu DOprAVOu  
DO JADrA FunKČnÉhO MeStSKÉhO reGIÓnu BrAtISlAVA A KOŠIce

Bc. Ľuboš Juhár

Školiteľ: Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

Adresa: Ústav geografie, PF UPJŠ, Jesenná 5, 080 01 Košice

Abstract: time accesibility by rail to the core of the functional urban region of Bratislava  
and Košice: Slovensko patrí ku krajinám s veľkými regionálnymi disparitami, ale nízkou 
mobilitou pracovných síl. Tá je najvyššia práve z zázemí najväčších slovenských miest - Bratislava  
a Košice. Najmä mesto Bratislava, ale v menšej miere aj mesto Košice majú čoraz viac problémov 
súvisiacich s preťažením individuálnou dopravou, pričom za jedno z riešení týchto problémov sa 
považuje využívanie verejnej dopravy. Práve preto ste sa rozhodli v štúdii zamerať na dostupnosť 
týchto centier prostriedkami verejnej dopravy, a to konkrétne osobnej železničnej dopravy. 
Základným priestorovým rámcom štúdie boli funkčné mestské regióny Bratislava a Košice, 
ale pri určovaní hraníc časovej dostupnosti sme sa hranicami týchto regiónov neobmedzovali 
a brali sme v úvahu všetky obce a mestá, z ktorých sú jadrá centrá jadier oboch regiónov  
(hlavné železničné stanice v Bratislave a v Košiciach) dostupné do jednej hodiny. Práca je 
rozdelená na dve časti. Prvá časť je zameraná na časovú dostupnosť osobnými vlakmi  
a v druhej časti sa venujeme časovej dostupnosti do jadier regiónov rýchlikom.  
Analýza preukázala, že je výrazný rozdiel v dostupnosti medzi osobným vlakom a rýchlikom 
do jadier regiónu. Tiež môžeme povedať, že bratislavský región má priestorovo širší dosah 
dosiahnuteľnosti jadra do 60 minút, čo zrejme môže ovplyvňovať aj zvýšená rýchlosť na 
niektorých železničných tratiach. Ani v jednom obvode funkčných mestských regiónov nie je 
obec, z ktorej je jadro dosiahnuteľne za viac ako 60 minút. Ku každej časti sú priložene mapové 
výstupy pre lepšie vysvetlenie a  pochopenie čitateľom.

Keywords: functional urban region, accesibility, rail transport
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More than seven thousand caves are located on the territory of the Slovak Republic.  
Only seventeen caves are however open for the public. Out of that, thirteen caves are 
operated by the Slovak Caves Administration and the other four are privately operated caves.  
Apart from these seventeen publicly accessible caves, there are also thirty other freely 
accessible caves in Slovakia, where the entry is permitted free and without a tour-guide.  
In the first part of this contribution, the outline and localisation of all the publicly accessible 
caves is provided. The most of those are located in the Low Tatras, and only one is located 
in the Western Slovakia, concretely in Little Carpathians mountains. In the next part, we can 
see the increase in the visit rates of the publicly accessible caves in Slovakia, administered  
by the Slovak Caves administration between 1970 and 2016, during which the caves were 
visited by more than twenty-eight million visitors. The highest number of visits was  
in the year of 1989 and the lowest was in the year of 1991. The following part then evaluates the 
visit rates in the period between 2015-2016, 1989-1991 and 2008-2009, during which the rates 
were more visibly changing. The part four then focuses on the overall visit rates of the individual 
caves administered by the Slovak Caves Administration during the years of 1970 until 2016, 
where it becomes apparent that the most visited cave is the Demänovská Cave of Liberty, which 
during the assessed period of time was visited by almost 7.5 million visitors. We then proceed 
with the evaluation of the visit rates under the management of the Slovak Cave Administration  
and of the privately operated caves in the year of 2016, when it is apparent that the assessed caves 
enjoy considerably lower visit rates than the caves operated by the Slovak Cave Administration. 
The only privately operated cave, which comes close to the caves administered by the Slovak 
Cave Administration, is Little Stanišovská Cave. The data utilized in this contribution 
emanate from the portal of the Slovak Cave Administration as well as from the management  
of the individual privately administered caves.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%A4novsk%C3%A1_Cave_of_Liberty
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Hlavným cieľom tejto práce je oboznámiť sa priestorovým rozmiestnením pekárskeho 
priemyslu na území Slovenska, a taktiež stručne charakterizovať pekársku a mlynskú 
výrobu na Slovensku. Pekárske a mlynárske remeslo patria medzi naše najstaršie  
a zároveň najdôležitejšie remeslá predovšetkým kvôli ich primárnej funkcií – poskytujú,  
alebo sa priamo podieľajú na výrobe základnej potraviny pre obživu obyvateľstva.  
Priestorové rozmiestnenie pekárskej výroby na území Slovenska je pomerne rovnomerné, 
predovšetkým z dôvodu konzumácie pekárskych výrobkov drvivou väčšinou obyvateľstva. 
Produkty pekárskej výroby, resp. celé odvetvie zaraďujeme k potravinárskemu priemyslu.

Kľúčové slová: pekáreň, podnikateľský subjekt, priemysel, remeslo, mlynárstvo
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Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť zmeny v priestorovom rozmiestnení centier 
dochádzky do zamestnania na Slovensku v postsocialistickom období. Na analýzu 
sme využili dáta zo sčítaní obyvateľov v rokoch 1991, 2001 a 2011, ktoré realizuje  
Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistické dáta o dochádzke sú dostupné na 
úrovni jednotlivých obcí, čo umožňuje zhodnotiť dochádzku, odchádzku a určiť saldo 
dochádzky aj na tejto priestorovej úrovni. Získané výsledky sme interpretovali pomocou 
grafických a kartografických metód, čím sme vizualizovali zmeny v priestorovom rozložení.  
Analýza preukázala, že v rámci sledovaného obdobia nastali výrazné zmeny v rozmiestnení 
a veľkostnej štruktúre centier dochádzky do zamestnania. Po roku 1989 nastali výrazné zmeny 
v spoločnosti súvisiace s prechodom od centrálne riadenej po trhovú ekonomiku čo sa prejavilo 
aj zmenami pozície jednotlivých centier zamestnanosti. Údaje o dochádzke do zamestnania 
z roku 1991 ešte neodrážajú rozsiahle spoločenské zmeny po roku 1989, preto možno na 
základe nich ilustrovať situáciu na konci socialistického obdobia. Údaje z nasledujúcich sčítaní 
obyvateľov reflektujú transformačné a post-transformačné obdobie. Na medziregionálnej 
úrovni z dlhodobého hľadiska dochádza ku koncentrácii dochádzky za prácou do regiónu 
Bratislavy, predstavujúcej najvyspelejšie hospodárske centrum s vysokou koncentráciou 
pracovných príležitostí. Na vnútroregionálnej úrovni sa odrážajú zmeny ekonomickej štruktúry 
na Slovensku, pozorovať možno vznik nových centier dochádzky v dôsledku výstavby 
priemyselných parkov a prílevom zahraničných investícií najmä do zázemia niektorých miest,  
resp. pozdĺž hlavných dopravných tepien. Ide najmä o obce západného Slovenska v okolí 
Bratislavy, na Strednom a Dolnom Považí. Úbytok obcí s kladnou bilanciou dochádzky 
pozorujeme najmä na východnom a strednom Slovensku, najmenší v okolí Bratislavy. 
V prevažnej miere sa jedná o menšie mestá a malé obce, ktoré stratili pozíciu dochádzkových 
centier. Migrácia obyvateľstva zohráva dôležitú úlohu v regionálnom rozvoji a preukazuje 
úzky vzťah s rozmiestnením dochádzkových centier. Práve mestá, ktoré dlhodobo vykazujú 
kladné saldo dochádzky, a k nim priľahlé regióny, sú zároveň regiónmi, ktoré dlhodobo 
vykazujú kladnú migračnú bilanciu. Tieto výsledky naznačujú, že z hľadiska rozmiestnenia 
dochádzkových centier, a teda aj pracovných príležitostí, na vnútroregionálnej úrovní možno 
v prípade niektorých miest hovoriť o náznakoch decentralizácie pracovných príležitostí,  
ako dôsledku komerčnej suburbanizácie.
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AnAlýZA ÚtOKu „cOnFuSeD DeputY“ nA ZArIADenIAch S OS AnDrOID
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Čoraz rýchlejší nárast počtu aplikácií bráni obchodom ako je Google Play v tom,  
aby dostatočne preverili každú aplikáciu či je škodlivá, alebo nie. Rozhodnutie je tak ponechané 
na užívateľovi. Výsledkom je, že viac ako 70% aplikácií žiada prístup k dátam, ktoré nesúvisia  
s ich činnosťou. Cieľom tejto práce je analýza známych útokov na platforme Android. Objektom 
skúmania je útok „confused deputy“, spadajúcich do kategórie „eskalovanie oprávnení“  
(priviledge escalation). Z aplikácií, ktoré možno zasiahnuť týmto útokom sa dá pomocou 
nástrojov reverzného inžinierstva extrahovať ich pôvodný zdrojový kód a na jeho základe 
vybudovať jednoduchý systém pre statickú analýzu škodlivého kódu.
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Radical growth of air transportation volume in the last few decades has brought many new 
challenges, amongst them the problem of utilization of airport facilities, including gates. 
Gates are valuable resource, as airport capacity is dependent on their number, thus there is  
a lot of pressure to assign as much flights as possible to every gate. However, problems arise 
when the assignment is disrupted by an unexpected event (e.g. gate closure or flight delay).  
The thesis focuses on solving the reassignment using genetic algorithms. Specialized 
chromosome and operators are proposed. Then, the algorithm functionality is demonstrated  
on real-world data from Vaclav Havel Airport Prague.
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Aj keď folklór v posledných rokoch zažíva menšiu renesanciu, ľudová pieseň sa dlhé roky 
vytrácala z bežného života a ľudia už nevedia texty piesní tak, ako kedysi. Aj preto je 
našou povinnosťou toto dedičstvo vo forme folklóru a spevu zmysluplne uchovať a starať 
sa oň. Táto práca sa zaoberá dizajnom a vývojom algoritmickej časti softvéru určeného 
na vylepšenie a dlhodobú údržbu databázy textov ľudových piesní. Budeme sa o to snažiť 
návrhom a implementáciou algoritmu hľadania podobností textov reprezentovaných vektormi 
v modeli vektorového priestoru. Výsledkom práce je algoritmus navrhnutý na čo najpresnejšie 
porovnávanie ľubovoľných textov na stredne malom množstve dát. Návrh umožňuje 
jednoduché rozširovanie a vytvára priestor na štatistickú analýzu výsledkov behu rôznych  
konfigurácií algoritmu.
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Vo svojej práci sa zaoberáme generovaním dôkazových geometrických úloh,  
ktoré by mohli byť použiteľné v matematickej olympiáde. Ako prvé bolo treba vymyslieť 
objektovú reprezentáciu zachytávajúcu všetky aspekty takýchto geometrických úloh.  
Základným prvkom je geometrický objekt. Tieto objekty sú vytvárané pomocou geometrických 
konštrukcií a spájané do konfigurácií. Celý systém je rozdelený na dva základné moduly - 
generátor a analyzátor. Generátor realizuje generovanie objektov a ich spájanie do konfigurácií. 
Je nezávislý od geometrickej reprezentácie týchto objektov. Analyzátor sa stará o konštruovanie 
objektov a hľadanie tvrdení v konfiguráciách. Potenciálne tvrdenia sú verifikované numericky 
pomocou analytickej geometrie, ktorá je použitá na reprezentáciu všetkých geometrických 
objektov. Výsledkom práce je knižnica implementovaná v programovacom jazyku C#.
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Jednou z top 15 hrozieb podľa ENISA Threat Landscape je ransomvér. Ransomvér predstavuje 
typ škodlivého programu (malvéru), ktorý šifruje súbory používateľa (obete) a následne  
od neho vyžaduje zaplatenie výkupného.  Ransomvér môže mať obrovský negatívny dopad  
pre organizácie. Príkladom je použitie ransomvéru WannaCry, ktorý v máji 2017 spôsobil 
ohromenie systémov vo viac ako 150 krajinách a ktorý ohrozil zdravotnícke systémy v Anglicku 
alebo na Slovensku.

V rámci tejto práce sa venujeme identifikácii rôznych typov ransomvéru pomocou analýzy 
ich behaviorálnych znakov (napr. spôsobu komunikácie, spôsobu šifrovania súborov a pod.) 
V rámci analýzy sa zameriavame na identifikáciu jednotlivých fáz, v ktorých sa ransomvér 
nachádza (Obr. č. 1). Na základe zistených vlastností je cieľom práce navrhnúť spôsoby 
detekcie prítomnosti ransomvéru na zariadení podľa jeho jednotlivých typov.  V rámci analýzy 
využívame systém na statickú a behaviorálnu analýzu malvéru – Cuckoo.

Obrázok 1. Typické fázy, v ktorých sa nachádza ransomvér
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Kľúčovým prvkom internetu vecí (IoT) je prepojenie fyzického a digitálneho sveta 
prostredníctvom senzorov a aktuátorov. Tieto senzory a aktuátory sú riadené mikrokontrolérmi. 
Najznámejšie mikrokontroléry určené primárne na prototypovanie sú mikrokontroléry Arduino.

V práci sa venujeme programovaniu mikrokontrolérov Arduino inovatívnym prístupom,  
ktorý je založený na myšlienke komponentového a udalosťami riadeného programovania. 
Teda na prístupe, ktorý poznáme zo sveta programovania desktopových a mobilných aplikácií. 
Priame aplikovanie tohto prístupu vo svete mikrokontrolérov nie je možné vzhľadom na ich 
obmedzené výpočtové zdroje (napr. RAM veľkosti 2048 bajtov).

Pre efektívne prototypovanie uvedeným prístupom je nevyhnutná softvérová podpora vo forme 
integrovaného vývojového prostredia (IDE). Hlavným cieľom práce je vytvorenie IDE,  
ktoré umožní intuitívne vytváranie projektov z komponentov, ich konfiguráciu a prepojenie so 
zdrojovým kódom používateľa na báze jeho syntaktickej analýzy. IDE umožňuje verifikáciu 
projektu či automatické naprogramovanie mikrokontroléra.

IDE založené na tomto inovatívnom prístupe má predpoklad zrýchliť a zjednodušiť 
prototypovanie aplikácií v oblasti IoT tak pre vývojárov, ako aj neprofesionálnych záujemcov 
o oblasť IoT.

Obr. 1. Vytvorené integrované vývojové prostredie (IDE)
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Negatívny vplyv moderných technológií má najväčší dopad na tých najmenších – deti. 
Prejavuje sa neschopnosťou naučiť sa jemnú motoriku, čo má za následok oslabnutie činnosti 
mozgu. Tento problém sa snažíme vyriešiť pomocou interaktívnych pracovných listov, ktoré 
prinesú spojenie klasickej výučby a moderných technológií. Našim cieľom je pracovný list 
vyhodnocovať priamo na obrazovke mobilného zariadenia.

V práci sme začali analýzou dostupných aplikácií. Tá priniesla negatívne výsledky z pohľadu 
použiteľnosti v pracovných listoch. Navrhli sme preto riešenie, ktoré spočívalo v lokalizácií 
podporných obrázkov na liste. Tým sme dokázali určiť presnú polohu listu a výsledkových polí, 
ktoré sme následne vyhodnocovali.

Výsledkom je modulárna aplikácia, ktorá dokáže spracovať video alebo obrázok. Pomocou 
natrénovanej vzorky vyhodnotí správny výsledok vo forme číslic a zobrazí spätnú väzbu na 
displeji zariadenia. Pre účely natrénovania algoritmu pre rozpoznávanie číslic sme zozbierali 
a vytvorili trénovaciu sadu s piatimi vzormi od vyše 100 detí.

Obr. 1. Úspešne vyhodnotenie pracovného listu.

literatúra:
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Hlavnou výzvou tejto práce bola analýza, identifikácia a následná separácia jaskynných útvarov 
– stalaktitov v 3D modeli stropu jaskyne, ktorý bol vytvorený z mračna bodov naskenovaných 
laserovým skenerom odborníkmi z Ústavu geografie. Ako vo väčšine oblastí dnešného sveta aj 
pri analyzovaní spomínaného 3D modelu je potrebné vysporiadať sa s veľkým množstvom dát.

Prvý implementovaný algoritmus pochádza z článku [1] a ide o vyhľadávanie lokálnych miním 
v 3D modeli. Tento algoritmus nachádza tie vrcholy 3D modelu, ktoré by teoreticky mali byť 
minimami hľadaných stalaktitov.

Ďalším z cieľov práce bolo navrhnúť postup pre separáciu jednotlivých stalaktitov.  
Navrhli sme preto algoritmus, ktorý ale dokáže vyseparovať stalaktit len po jeho prvé 
rozvetvenie. Ďalší algoritmus oddelí z 3D modelu tú časť, o ktorej predpokladáme,  
že patrí stropu jaskyne, takže zostávajúca časť 3D modelu by mala predstavovať stalaktity na 
zadanom strope. Spojením myšlienok z viacerých algoritmov sme nakoniec navrhli algoritmus,  
ktorý sa snaží čo najpresnejšie určiť časť 3D modelu, ktorá obsahuje len stalaktity. Všetky 
navrhnuté algoritmy sme implementovali v jazyku Java a testovali na poskytnutom 3D modeli. 
Pri každom algoritme sme následne vyhodnocovali jeho výstupy. 

  
Obr. 1. Vľavo vrcholy lokálnych miním 3D modelu [1]. V strede stalaktity čo ostali po oddelení stropu. Vpravo 

stalaktity po použití finálneho algoritmu. Výstupy algoritmov sú zobrazené pomocou programu MeshLab.

literatúra:
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AlGOrItMY pOStupnÉhO ZlepŠOVAnIA uČenIA SA  
V pOČítAČOVeJ hre “FlAppY BIrD”

Martin Glova

Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice

Odbor strojového učenia a umelej inteligencie sa stal v súčastnosti veľmi atraktívnym práve 
vďaka svojej schopnosti - niekedy viac a niekedy menej - poskytnúť takmer optimálne riešenie 
na problémy, kde by hľadanie optimálneho riešenia trvalo príliš dlho. Aj keď riešení na tieto 
ťažké problémy sa črtá viacero (napríklad aj pomocou kvantových počítačov), umelá inteligencia 
vytvorená pomocou metód strojového učenia je jedna z mála, ktorá sa už aj dnes ukazuje ako 
funkčná a reálne použiteľná.

V tejto práci sa venujeme algoritmom posilneného učenia, ktoré predstavujú v obore 
strojového učenia zvláštnu kategóriu práve vďaka svojmu jedinečnému prístupu učiť sa na 
základe metódy pokus-omyl. Na rozdiel od ostatných prístupov ako učenie s učiteľom,  
kde sú potrebné tréningové dáta spoločne s očakávaným výstupom alebo učenie bez učiteľa, 
kde sú potrebné tréningové dáta bez očakávaného výstupu, metóda posilneného učenia 
nepotrebuje žiadne tréningové dáta (alebo sú vytvárané algoritmom priebežne) a svoje učenie 
riadi predovšetkým pomocou odmeny alebo penalizácie, ktoré určuje prostredie.

V práci na počítačovej hre Flappy Bird testujeme implementácie rôznych algoritmov z triedy 
posilneného učenia ako napríklad Q-learning, kde prezentujeme pozitívne výsledky založené na 
vhodnom definovaní stavového priestoru a politiky výberu akcie. Tiež dávame zvláštny dôraz 
na použitie spojenia posilneného učenia s využitím neurónových sietí podobným spôsobom 
ako v algoritme deep Q-learning so zameraním na využitie doprednej siete namiesto pôvodne 
navrhovanej konvolučnej.
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bc. Marián opiela
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V dnešnej dobe ľudia strácajú záujem o staticky zobrazené informácie a uprednostňujú 
interaktívny obsah. Jedným zo spôsobov interakcie medzi používateľom a zobrazovaným 
obsahom je reakcia na pohyby používateľa. Zariadenia, ktoré umožňujú sledovať tieto pohyby, 
nazývame zariadenia pre prirodzenú interakciu. Tieto zariadenia sú obmedzené na ohraničenú 
oblasť, v ktorej sledujú len limitovaný počet osôb. Možným riešením je vytvorenie siete takýchto 
zariadení. Kalibráciou siete rozumieme zjednotenie ich pohľadov. Práce [1, 2] sú venované 
kalibrácii siete kvôli sledovaniu veľkých priestorov a práca [3] využíva sieť zariadení pre 
dosiahnutie vyššej presnosti pri analýze ľudskej chôdze.

Cieľom práce je navrhnúť a implementovať nástroj na kalibráciu siete zariadení pre prirodzenú 
interakciu. Práca pozostáva z analýzy problematiky a popisu jednotlivých krokov kalibrácie 
siete zariadení pre prirodzenú interakciu. 

Používame sieť zariadení vytvorenú senzormi Microsoft Kinect v2 (obrázok 1 vľavo) 
s čiastočným prekrytím pohľadov. Implementovali sme server-klient architektúru v jazyku C#. 
Novopripojený klient si zosynchronizuje čas so serverom. Následne serveru neustále posiela 
súradnice kĺbov sledovaných postáv získané z pripojeného senzora. Dáta sú posielané vo forme 
serializovaných správ vo formáte BSON. Detekcia gesta u klienta spustí kalibráciu na strane 
servera, založenú na hľadaní zobrazenia medzi rôznymi pohľadmi pomocou kĺbov sledovanej 
osoby. Výsledkom práce je vizualizácia dát skalibrovanej siete zariadení (obrázok 1 vpravo).

Obr. 1. Vľavo senzor Microsoft Kinect v2. Vpravo vizualizácia kalibrácie.

literatúra:
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deTeKCIa MaLvÉRU PoMoCoU dNs údaJov

Martina Pivarníková
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Jednou z top 15 hrozieb internetu podľa ENISA Threat Landscape sú boti a botnety.  
Bot je aplikácia, ktorá môže vykonávať a opakovať konkrétnu úlohu.  Keď sa veľké množstvo 
botov prepojí cez internet, sformujú skupinu, ktorá sa nazýva botnet, čiže sieť botov.  
Najčastejšie sú využité na rozposielanie spamu alebo distribuované odopretie služby 
(DDoS). Botnety využívajú DNS protokol na to, aby boti lokalizovali riadiace servery  
(tzv. Command & Control servery) a pripojili sa k nim, alebo dokonca na komunikáciu  
a predávanie si informácií a príkazov. V tejto práci sme sa zamerali na detekciu malvéru 
pomocou DNS záznamov. Hlavným cieľom práce je navrhnúť a aplikovať metódy, ktoré budú 
účinné na odhalenie prítomnosti malvéru na hostiteľskom zariadení v počítačovej sieti. Zamerali 
sme sa hlavne na botnety, ktoré využívajú algoritmy generovania domén. Na odfiltrovanie 
legitímnej DNS prevádzky používame zoznam povolených doménových mien (tzv. whitelist).  
Ďalšou filtráciou je zoznam škodlivých doménových mien (tzv. blacklist), podľa ktorého 
jednoznačne určíme, ktorá doména je škodlivá. Vygenerované doménové mená často nemajú 
žiadnu štruktúru a väčšinou sú zložené z náhodných znakov. Z tohto dôvodu tiež analyzujeme 
skladbu doménového mena. V rámci práce sme sa zamerali aj na sledovanie DNS odpovedí, 
pomocou ktorých zisťujeme, či je zariadenie v počítačovej sieti infikované. Schéma návrhu 
systému na kontrolu DNS záznamov je zobrazená na Obr. č. 1.

Obr. 1. Prístupy využívané v systéme na detekciu botnetov

literatúra:
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teStOVAnIe ZrAnIteĽnOStí AplIKÁcIí

Lucia Kokuľová
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Práca sa zaoberá jednou z dôležitých tém informačnej bezpečnosti, testovaním zraniteľností 
aplikácií. Každoročne sa na internete objavuje čoraz viac nových aplikácií. Spolu s nimi sa 
objavujú útočníci hľadajúci ich slabé stránky, teda zraniteľnosti ktoré by využili vo svoj prospech. 
Je preto nutné neustále odhaľovať a odstraňovať zraniteľnosti aplikácií, napríklad testovaním 
zraniteľností. To zahŕňa niekoľko rôznych metód, ktoré pokrývajú rôzne typy zraniteľností.  
Pri testovaní zraniteľností aplikácií je prvým dôležitým krokom, rozhodnúť sa akým spôsobom 
sa tieto zraniteľnosti budú testovať. V našej práci popisujeme tieto spôsoby a tiež rôzne metódy, 
ktoré sa v súčasnosti najčastejšie používajú pri statickej analýze kódu, ktorou sa zaoberáme. 
Pre nás je najdôležitejšou metódou analýza pomocou abstraktného syntaktického stromu. 
Tento pojem označuje minimálnu stromovú reprezentáciu zdrojového kódu v ľubovoľnom 
programovacom jazyku. Hlavným cieľom praktickej časti našej práce je pre túto reprezentáciu 
implementovať pravidlá pre hľadanie zraniteľností typu Injection a Using Components  
with Known Vulnerabilities zo zoznamu OWASP Top 2017. Takto tiež prispejeme do 
tvorby open source projektu SonarQube. Pravidlá a hľadané zraniteľnosti boli vybrané tak,  
aby sa v nástroji SonarQube ich implementácia ešte nenachádzala. V tomto nástroji sme takisto 
otestovali jednu z aplikácií, ktorá bola vytvorená na našej univerzite.
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hYBrIDný SYStÉM nA DeteKcIu ÚtOKOV pOMOcOu techníK 
hĺBKOVeJ AnAlýZY ÚDAJOV

bc. Michaela Mihalíková1 
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Cieľom práce je preskúmať a analyzovať systémy na detekciu kybernetických útokov (IDS) 
a techniky hĺbkovej analýzy údajov z pohľadu detekcie kybernetických útokov. V práci 
sme navrhli a implementovali hostiteľský detekčný systém (HIDS), ktorý je umiestnený 
na koncovom zariadení. Tento systém je navrhnutý pre aplikáciu AiS2 a skladá sa  
zo 4 súčastí -  modulu na zber údajov, modulu na predspracovanie údajov, analytického 
modulu a oznamovacieho modulu. Keďže ide hybridný detekčný systém, analytický modul 
sa pozostáva z detekcie anomálii a detekcie pomocou signatúr (vzorov). Pri detekcii anomálii 
sme využili samo-organizujúce mapy a algoritmy na vyhľadávanie tzv. outlierov, ktoré nám 
v dátach hľadali anomálne správanie. Pri detekcii pomocou signatúr sme využili Aho-Corasick 
algoritmus. V rámci práce sme navrhli spôsob tvorby signatúr. Našu implementáciu sme 
odskúšali na mesačných záznamov o prevádzke AiS2 aplikácie, čím sme overili funkčnosť 
a efektivitu systému.
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