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Názov témy –  
v slovenskom 
jazyku 

Determinácia účinkov bioaktívnych metabolitov streptomycét  na rastlinnú  
bunku 

Názov témy –  
v anglickom 
jazyku 

Determination of the effects of bioactive metabolites of streptomycetes on 
a plant cell 

Forma štúdia denná 

Školiteľ Prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. 

Študijný program Molekulárna biológia  

Väzba na 
výskumné 
projekty 

1. VEGA 1/0661/19 (2019-2022) Mikrobióm rastlín a bezpečné potraviny 
(financovaný projekt)  

2. KEGA 013SPU-4/2020 (2020-2022) Implementácia výsledkov výskumu 
z environmentálnej a aplikovanej mikrobiológie do vyučovacieho procesu 
a tvorby nových študijných materiálov na II. a III. stupni vysokoškolského 
štúdia (financovaný projekt);  

3. Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, 
Drive4SIFood (2019-2023); (financovaný projekt) Názov podaktivity: 
Mikroorganizmy a ich aktivita ako významný  indikátor vplyvu 
poľnohospodárskej činnosti  na kvalitu a zdravie  pôdy. 

4.  

 

 

 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Aktinomycéty a najmä streptomycéty (viac ako 90 %) produkujú okolo 50 000 
známych rôznych prírodných metabolitov, pričom z toho viac ako polovica je 
bioaktívnych a využívaných nielen na výrobu antibiotík, ale aj ako rast rastlín 
podporujúce baktérie v poľnohospodárskej rastlinnej výrobe, či už pôsobením 
priamych alebo nepriamych mechanizmov. Vedecké ciele: 
(1)morfologická, biochemická  a molekulárna charakteristka produkčných  
izolátov pôdnych a rastlinných streptomycét  a ich identifikácia sekvenovaním 
a systémom MALDI-TOF MS; (2) analýza a charakteristika produkovaných 
bioaktívnychmetabolitovstreptomycétami (3)analýza pôsobenia vybraných 
kmeňov PGPS a ich metabolitov na rast/stres vybraných poľnohospodárskych 
plodín in vivo. 

Abstrakt  
v anglickom 
jazyku 

Actinomycetes and in particular streptomycetes (more than 90%) produce around 
50,000 known various natural metabolites, of which more than half are bioactive and 
used not only for the production of antibiotics but also as plant-promoting bacteria in 
agricultural crop production, either by direct or indirect mechanisms. Scientific 
objectives: (1) morphological, biochemical and molecular characterization of 
production isolates of soil and plant streptomycetes and their identification by 
sequencing and the MALDI-TOF MS system; (2) analysis and characterization of 
bioactive metabolites produced by streptomycetes (3) analysis of the effect of selected 
PGPS strains and their metabolites on the growth of selected agricultural crops in vivo. 

Požiadavky na 
uchádzača 

Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa s biologickým, 
poľnohospodárskym a prírodovedným zameraním na biológiu alebo 
biotechnológie, záujem o výskumnú prácu, aktívna znalosť aspoň jedného 
svetového jazyka, tvorivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, znalosť práce s PC 
v rozsahu MS Office a v bioštatistických programoch.  

 



Názov témy –  
v slovenskom 
jazyku 

Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové 
podmienky 

Názov témy –  
v anglickom 
jazyku 

Analysis of the action of PGPB bacteria in the response of plants to stress 
conditions 

Forma štúdia denná 

Školiteľ doc. Ing. Jana Maková, PhD. 

Študijný program Molekulárna biológia  

Väzba na 
výskumné 
projekty 

Financované projekty: 

VEGA 1/0661/19 (2019-2022) Mikrobióm rastlín a bezpečné potraviny;  
KEGA 013SPU-4/2020 (2020-2022) Implementácia výsledkov výskumu 
z environmentálnej a aplikovanej mikrobiológie do vyučovacieho procesu 
a tvorby nových študijných materiálov na II. a III. stupni vysokoškolského 
štúdia;  
Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, 
Drive4SIFood (2019-2023); 
Podané projekty: 
KEGA 022SPU-4/2021 (2021-2023) Príprava didaktických prostriedkov pre 
vzdelávanie kombinujúce klasickú formu s e-learningom pre predmet 
Mikrobiológia v gastronómii;  

VEGA 1/0510/21 Štúdium a možnosti využitia baktérií a ich 
bioaktívnychmetabolitov na podporu rastu poľnohospodárskych plodín; 

 
 

 

 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Baktérie podporujúce rast rastlín (PGBP) patria ku špecifickej skupine 
mikroorganizmov schopných prostredníctvom rôznych priamych a nepriamych 
mechanizmov zlepšovať rast rastlín, ich výživu, odolnosť voči abiotickým 
stresom, chorobám a škodcom. Ich prítomnosť bola dokázaná nielen v oblasti 
koreňového systému rastlín, ale aj na povrchu rastlín a vo vnútri rastlinných 
pletív. Vedecké ciele: (1) analýza bakteriálnych spoločenstiev koreňa, stoniek, 
listov a plodov vybraných rastlín klasickými kultivačnými metódami s cieľom 
získať kmene baktérií, ktoré budú otestované na schopnosť podporovať rast 
rastlín  a odolávať abiotickým a biotickým stresovým podmienkam a následne 
identifikované sekvenovaním; (2) analýza pôsobenia vybraných kmeňov PGPB 
pri spúšťaní indukovanej systémovej rezistencie u rastlín ako odpoveď na 
pôsobenie modelových stresových abiotických (sucho) a biotických (patogén) 
podmienok prostredia. 

Abstrakt  
v anglickom 
jazyku 

Plant Growth Promoting Bacteria (PGBP) belong to a specific group of 
microorganisms capable of improving plant growth, nutrition, resistance to 
abiotic stresses, diseases and pests through various direct and indirect 
mechanisms. Their presence has been proven not only in the area of plant root 
system, but also on the surface of plants and inside plant tissues. Scientific 
objectives: (1) analysis of bacterial communities of roots, stems, leaves and 
fruits of selected plants by classical cultivation methods to obtain strains of 
bacteria that will be tested for their ability to support plant growth and resist 
abiotic and biotic stress conditions and subsequently identified by sequencing; 
(2) analysis of the action of selected PGPB strains in triggering induced systemic 
resistance in plants in response to the model stress abiotic (drought) and biotic 
(pathogen) environmental conditions. 



Požiadavky na 
uchádzača 

Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa s biologickým, 
poľnohospodárskym a prírodovedným zameraním, záujem o výskumnú prácu, 
aktívna znalosť svetového jazyka, tvorivosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, 
znalosť práce s PC v rozsahu MS Office a v štatistických programoch napr. 
STATGRAPHICS alebo STATISTICA.  

 

Názov témy –  
v slovenskom 
jazyku 

Determinácia ekotoxikologických účinkov environmentálnych polutantov 
a bioaktívnych látok v živočíšnych modeloch  

Názov témy –  
v anglickom 
jazyku 

Determination of ecotoxicological effects of environmental pollutants and 
bioactive substances in animal models 

Forma štúdia denná  

Školiteľ Ing. Anton Kováčik, PhD. 

Študijný program Molekulárna biológia 

Väzba na 
výskumné 
projekty 

APVV-16-0289 - Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicitybioaktívnych látok v 
rôznych podmienkach 
VEGA 1/0539/18 - Xenobiotiká a bioaktívne látky - detekcia vo vybraných 
telových tekutinách a účinky na fyziologické a celulárne funkcie 
APVV-19-0243 - Molekulárny a klinický prejav účinku etnofarmaceutík 
detegovaný na živočíšnom modeli 
APVV-20-0218 - Determinácia efektu poľnohospodárskych xenobiotík na 
alterácie živočíšneho systému v podmienkach in vitro. 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Látky znečisťujúce životné prostredie sa v posledných niekoľkých desaťročiach 
stávajú čoraz častejším zdravotným rizikom.  V tomto zmysle sú mimoriadne 
dôležité výskumné aktivity, ktoré pomáhajú pochopiť mechanizmy toxicity 
týchto znečisťujúcich látok u živočíchov. V posledných rokoch boli vyvinuté 
viaceré techniky na hodnotenie ekotoxikologických účinkov látok znečisťujúcich 
životné prostredie. Identifikáciu a monitorovanie najrôznejších znečisťujúcich 
látok v životnom prostredí, ktoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie, možno 
hodnotiť pomocou vybraných analytických metód na populáciách zvierat. 
Oxidačný stres je pravdepodobne najbežnejším mechanizmom v toxikológii 
látok pôsobiacich v životnom prostredí. Pojem „oxidačný stres“ sa v toxikológii 
používa na označenie celého radu patologických stavov a reakcií, ktoré spolu 
tvoria odklon od základného homeostatického redukčného stavu v bunke alebo 
tkanive. Na druhej strane sú predmetom skúmania úlohy antioxidantov pri 
ochrane pred oxidačným stresom. Množstvo prírodných bioaktívnych látok je 
silným antioxidantom, s protizápalovými, antibakteriálnymi príp. 
antikarcinogénnymi alebo hepatoprotektívnymi účinkami. Avšak je nutné 
stanovenie miery ich toxicity a štúdium vzájomných interakcií 
environmentálnych polutantov a biologicky aktívnych látok.   
 
Vedecké ciele: 
 
Cieľom práce bude sledovanie vplyvu vybraných rizikových faktorov životného 
prostredia (environmentálnych polutantov, mikro elementy, xenobiotiká) 
a bioaktívnych látok na zdravotný stav zvierat a následne aj človeka ako 
posledného článku potravového reťazca. Rizikové, bioaktívne a bioprotektívne 
substancie môžu byť významné v prevencii rôznych ochorení indukovaných 
exogénnymi a endogénnymi faktormi. Dôraz bude kladený na experimenty 



slúžiace na objasnenie účinku vybraných látok na funkčné ukazovatele 
organizmu v prirodzených podmienkach ako aj pri experimentálnom zaťažení. 
Riešením problematiky sa získajú poznatky aplikovateľné pre stanovenie miery 
toxicity. Vo fyziológii je nutné stanovenie protektívneho alebo toxického účinku, 
ako aj vzájomné interakcie z dôvodu eliminácie zdravotného rizika. 
 
Metodický zámer:  
 
Na základe stanovených cieľov bude zvolené nasledovné členenie etáp: príprava 
a odber biologického materiálu; determinácia obsahu environmentálnych 
polutantov, xenobiotík a ich účinkov na fyziologický status a markery 
oxidatívneho stresu; vplyv bioaktívnych látok na fyziologický status a markery 
oxidatívneho stresu; sledovanie modulačných účinkov kombínácií vybraných 
xenobiotík a bioaktívnych látok. 
 
Metódy:  
 
Spektrometria, atómová emisná spektroskopia, mikroskopia, ELISA. 
 
Očakávané prínosy:  
 
Určenie miery toxicity a objasnenie vzájomných interakcií vybraných xenobiotík 
a bioaktívnych látok v živočíšnom organizme.  

Abstrakt  
v anglickom 
jazyku 

Environmental pollutants have become an increasingly common health hazard 
in the last several decades. Research activities that help understand the toxicity 
mechanisms of these pollutants in living beings are extremely important. 
Techniques to evaluate the ecotoxicological effects of environmental pollutants 
have been developed and given more attention in the last years. The 
identification and monitoring of a wide variety of environmental pollutants, that 
are dangerous for human health, can be assessed by surveys on animal 
populations. Oxidative stress is arguably the most common mechanism in the 
toxicology of environmental agents. The term “oxidative stress” is used in 
toxicology to refer to a range of pathologic conditions and reactions that 
together constitute a deviaton from a basic homeostatic reductive state in the 
cell or tissue. The roles of antioxidants in the protection against oxidative stress 
has been a subject of investigation. Many natural bioactive substances are  
powerful antioxidants with anti-inflammatory, antibacterial or. anticarcinogenic 
or hepatoprotective effects. However, it is necessary to determine their degree 
of toxicity and to study the interactions between environmental pollutants and 
biologically active substances. 
 
Scientific objectives: 
 
The aim of the work will be to monitor the impact of selected environmental 
risk factors (environmental pollutants, micro elements, xenobiotics) on the 
health status of animals and subsequently on human as the last stage of the 
food chain. Hazardous, bioactive and bioprotective substances may be 
important in preventing various diseases induced by exogenous and 
endogenous factors. Emphasis will be placed on experiments to elucidate the 
effect of selected substances on functional indicators of the organism under 



natural as well as under experimental conditions. Solving this issue will provide 
knowledge applicable to the determination of the degree of toxicity. In 
physiology, it is necessary to determine protective or toxic effects as well as 
interactions to eliminate health risks. 
 
Methodology:  
 
Based on the set goals, the following division of stages will be chosen: 
preparation and collection of biological material; determination of the content 
of environmental pollutants, xenobiotics and their effects on physiological 
status and markers of oxidative stress; the effect of bioactive substances on 
physiological status and markers of oxidative stress; monitoring the modulatory 
effects of combinations of selected xenobiotics and bioactive substances. 
 
Methods:  
 
Spectrometry, atomic emission spectroscopy, microscopy, ELISA. 
 
Expected outcomes::  
 
Determination of the degree of toxicity and elucidation of mutual interactions 
of selected xenobiotics and bioactive substances in the animal organism. 
 
 

Požiadavky na 
uchádzača 

Vysokoškolské vzdelanie –  biologické, biotechnologické, poľnohospodárske, 
prírodovedné 
 
Znalosť anglického jazyka – slovom a písmom 

 

Názov témy –  
v slovenskom 
jazyku 

Modulačné účinky xenobiotík a bioaktívnych látok v bunkových modeloch 

Názov témy –  
v anglickom 
jazyku 

Modulation effects of xenobiotics and bioactive substances in cell models 

Forma štúdia denná 

Školiteľ Peter Massányi 

Študijný program Molekulárna biológia 

Väzba na 
výskumné 
projekty 

APVV 16-00289Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicitybioaktívnych látok 
v rôznych podmienkach; DSV; VEGA 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Znečistenie životného prostredia má za následok vážne ohrozenie zdravia ľudí i 
zvierat, zapríčiňuje ho hlavne rastúca priemyselná výroba, doprava a chemické 
látky používané v poľnohospodárstve. Kontaminácia pôdy xenobiotikami a 
následne aj surovín rastlinného pôvodu a potravín je jedným z najnaliehavejších 
problémov v diskusii o bezpečnosti potravín v európskom aj globálnom meradle. 
Pohlavné orgány a ich bunky slúžia ako veľmi citlivý barometer výskytu 
rizikových prvkov v životnom prostredí – degeneráciou semenotvorného 
epitelu, stratou kontaktu s bazálnou membránou, poruchami vývoja spermií, 
vývojom oxidatívneho stresu a tým znížením plodnosti. Chemické látky nie sú 



 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

Abstrakt  
v anglickom 
jazyku 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

pevne regulované a Národný ústav pre pracovnú bezpečnosť a zdravie (National
Institute of OccupationalSafety and Health, NHIOS) registruje 79,000 chemikálií
–  približne  16%  z  nich  je  opísaných  ako  látok  spôsobujúcich  reprodukčnú
toxicitu.  Avšak  iba  málo  z  nich,  a  najmä  ich  spolupôsobenie,  bolo  detailne
študované, takže účinky na rozmnožovanie u živočíchov (aj u ľudí) sú len veľmi
málo známe. Účinky zahŕňajú fyzikálne faktory a toxické chemikálie.
Práca bude zameraná na determináciu vybraných elementov na kvalitu 
ejakulátu a spermií. 
Vedecké ciele: 
(1) určenie špecifikácie meď a zinok-viažucich molekulárnych ligand v 
semennej plazme vybraných druhov zvierat vo vzťahu ku kvalite spermií; (2) 
určenie vplyvu rôznych kombinácií biologicky aktívnych látok a xenobiotík (Cu, 
Zn – rôzne formy; a nano-častice; quantum dots) na spermie. 
Metodické zámery: Experimentálne práce vyžadujú in vitro kultivácie spermií, 
stanovenie životaschopnosti a detekcie účinku florescenčnými metódami. V 
práci sa využije prístrojové vybavenie Laboratória celulárnych a subcelulárnych 
štruktúr Katedry fyziológie živočíchov, FBP, SPU v Nitre a centra AgroBioTech. 
Očakávané prínosy: Výsledkom práce bude určenie špecifikácie meď a 
zinok-viažucich molekulárnych ligand v semennej plazme vybraných druhov 
zvierat vo vzťahu ku kvalite spermií ako aj určenie vplyvu rôznych kombinácií 
biologicky aktívnych látok a xenobiotík (Cu, Zn – rôzne formy; a nano-častice; 
quantum dots) na spermie.

The reproductive organs and their cells serve as a very sensitive barometer of 
the occurrence of risk elements in the environment – degeneration of the 
germinal epithelium, loss of contact with the basement membrane, disorders 
of spermatozoa development, development of oxidative stress and thus 
reduced fertility. Chemicals are not tightly regulated and the National Institute 
for Occupational Safety and Health (NHIOS) registers 79,000 chemicals – about
16% of them are substances that cause reproductive toxicity. Only a few of 
them, and their interaction, have been studied in detail, so that the effects on 
reproduction in animals (including humans) are very little known. Effects 
include physical factors and toxic chemicals. The work will focus on the 
determination of selected elements for the quality of semen and spermatozoa.
Scientific goals: 
(1) determining the specification of copper and zinc-binding molecular ligands 
in the seminal plasma of selected animal species in relation to sperm quality.
(2) determination of the effect of different combinations of biologically active 
substances and xenobiotics (Cu, Zn – different forms; and nanoparticles; 
quantum dots) on spermatozoa. Methodological intentions: Experimental 
work filters in vitro spermatozoa cultures, determination of viability and 
detection of efficacy by fluorescence methods. The instrument of the 
Laboratory of Cellular and Subcellular Structures of the Department of Animal 
Physiology, FBFS, SUA in Nitra and AgroBioTech centers is useful in this work. 

Expected benefits: The study will determine the specifications of copper and 
zinc-binding molecular ligands in the seminal plasma of selected animal species
in relation to spermatozoa quality as well as the influence of different 
combinations of biologically active substances and xenobiotics (Cu, Zn - 
different forms; and nanoparticles; quantum dots) on spermatozoa in vitro.



Požiadavky na 
uchádzača 

vysokoškolské vzdelanie – biologické, poľnohospodárske, veterinárske, 
prírodovedné 
znalosť svetového (anglického) jazyka – slovom a písmom  

 

Názov témy –  
v slovenskom 
jazyku 

Determinácia molekulárnych markerov predikcie kryorezistencie spermií 

Názov témy –  
v anglickom 
jazyku 

Determination of molecular markers for the prediction of sperm cryoresistance 

Forma štúdia denná 

Školiteľ Ing. Eva Tvrdá, PhD. 

Študijný program Molekulárna biológia 

Väzba na 
výskumné 
projekty 

VEGA 1/0239/20, NUKLEUS 313011V387 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Kryoprezervácia reprodukčných buniek sa stala nepostrádateľným nástrojom vo 
výskume i v chovnom prostredí, nakoľko kryo-spracovaný biologický materiál je 
možné bezpečne uchovávať a používať i po veľmi dlhej dobe. V prípade spermií 
sa kryokonzervácia bežne využíva pri chove hospodárskych zvierat ako 
sofistikovaný nástroj pre optimalizáciu manažmentu reprodukcie jedincov 
s vysokokvalitnými vlastnosťami a pre zachovanie ich genetickej rozmanitosti. 
Napriek nespochybniteľným výhodám kryoprezervácie však podstatná časť 
zmrazených gamét stráca svoju vitalitu a fertilizačný potenciál. Základom 
súčasných kryoprezervačných protokolov je široké portfólio štúdií, cieľom 
ktorých bolo pochopiť zmeny, ktoré nastanú počas expozície spermií voči nízkym 
teplotám, a ktoré sa zamerali predovšetkým na zmeny v pohyblivosti a 
morfometrii spermií, v integrite membrán alebo DNA v dôsledku cyklov 
mrazenia a rozmrazovania vzorky.  
Dôležitým problémom pre štandardizáciu protokolov kryokonzervácie samčích 
gamét je fakt, že spermie rôznych jedincov vykazujú významne odlišné reakcie 
na identický kryoprezervačný proces. Samce preto možno klasifikovať ako 
„kvalitných“ a „nekvalitných“ donorov, v závislosti od schopnosti ich spermií 
odolávať procesu kryokonzervácie.  
 
Vedecký cieľ: 
Cieľom práce preto bude identifikácia charakteristík, ktoré môžu podmieniť 
zmraziteľnosť spermií, a tým vopred odhadnúť kryo-viabilitu spermií 
u konkrétneho jedinca. Tento cieľ podporuje myšlienku, že kryo-prežívateľnosť 
spermií podlieha genetickej a epigenetickej kontrole, ako aj rozsahu 
expresieintra- a extracelulárnychmarkerov, zohrávajúcich kľúčové úlohy 
v procese odpovede samčej gaméty na nízke teploty.   
 
Metodický zámer:  
V rámci jednotlivých experimentoch budú využité kryoprezervované vzorky  
ejakulátov od plemenných samcov, miera prežívateľnosti ktorých bude 
porovnávaná so špecifickými kvalitatívnymi molekulárnymi markermi, ktoré 
budú analyzované v natívnom ejakuláte získanom od identických jedincov. 
Experimentálny dizajn bude zameraný na analýzu: 



- Tradičných markerov vitality spermií (pohyblivosť spermií, integrita bunkovej 
a akrozómovej membrány,  úroveň fragmentácie DNA a apoptických zmien) 

- Markerov funkcie mitochondriálneho metabolizmu spermií (aktivita 
endogénnych dehydrogenáz, mitochondriálny membránový potenciál, 
hladina cAMP, ATP/ADP) 

- Parametrov oxidatívneho profilu ejakulátov (produkcia voľných radikálov, 
superoxidu, peroxidu vodíka, hydroxylového radikálu, koncentrácia 8-
hydroxy-2'-deoxyguanozínu)  

- Expresie génov kódujúcich proteíny zohrávajúcich kľúčové úlohy 
v  regulácii bunkovej smrti (Bax, Bcl-2), ochrane bunky pred stresom 
(proteíny teplotného šoku) a následnej stresovej odpovedi (SOD, GPx) ako 
aj genetickej stabilite spermie (ubikvitín, osteoponín) 

- Markerov genetickej a epigenetickej výbavy spermií (pomer protamínu 1 a 
protamínu 2, acetylácia a metyláciahistónu H3K27, metylácia DNA 5-mC) 

  
Očakávaný prínos: 
Pri analýze spermií pred a po kryokonzervácii, budú oba typy vzoriek vnímané 
nielen staticky (porovnanie), práca navrhuje zvážiť ich všetky spoločne a 
definovať vzorce možnej praktickej odpovede. Predmetné plemenné samce 
budú zaradené do kvalitatívnych skupín na základe zmien, ku ktorým dochádza 
vo vyššie popísaných molekulárnych markeroch počas kryoprezervácie. 
Následne budú rozdiely medzi kvalitatívnymi skupinami vhodne interpretované, 
a vytvorí sa možná hypotéza o príčinách tejto diferenciálnej reakcie na 
kryokonzerváciu. Vzniknuté poznatky tak môžu slúžiť pri návrhu 
individualizovaných protokolov kryouchovávania spermií, zamerané na 
maximalizáciu výkonu tejto techniky. 

Abstrakt  
v anglickom 
jazyku 

Cryopreservation of reproductive cells has become an indispensable tool in 
research as well as in the breeding practice, as the cryopreserved biological 
material can be safely stored and used even after a very long time. In the case 
of spermatozoa, cryopreservation is commonly used in livestock breeding as a 
sophisticated tool to optimize the management of reproduction of individuals 
with high quality traits and to preserve their genetic diversity. However, despite 
the undeniable benefits of cryopreservation, a substantial proportion of frozen 
gametes lose their vitality and fertilization potential. The basis of currently 
available cryopreservation protocols lies in a broad portfolio of studies aimed at 
understanding the changes that occur during the exposure of spermatozoa to 
low temperatures, focusing primarily on changes in the sperm motility and 
morphometry, membrane or DNA integrity as a consequence to freezing and 
thawing cycles.  
An important issue for the standardization of sperm cryopreservation protocols 
is the fact that spermatozoa from different individuals may exhibit significantly 
different responses to an identically executed cryopreservation process. As 
such, males may be classified as "good quality" and "poor quality" donors, 
depending on the ability of their spermatozoa to resist the cryopreservation 
process.  
 
Scientific aim:  
The thesis will be therefore focused to identify characteristics that could 
determine sperm freezability, and thus estimate in advance the cryoviability of 
spermatozoa in a particular individual. This goal supports the idea that 



cryopreservation of spermatozoa is subject to genetic and epigenetic control, as 
well as the expression levels of intra- and extracellular markers, which play key 
roles in the process of the sperm response to low temperatures.  
 
Methodical approach:  
Cryopreserved semen samples from breeding males will be used in the 
experiments, the survival rate of which will be correlated to specific qualitative 
molecular markers that will be analyzed in native ejaculates obtained from 
identical individuals.  
The experimental design will focus on the analysis of:  
- Traditional markers of sperm vitality (sperm motility, membrane and 

acrosome integrity, level of DNA fragmentation and apoptotic changes) 
- Markers of sperm mitochondrial metabolism (endogenous dehydrogenase 

activity, mitochondrial membrane potential, cAMP as well as ATP/ADP 
levels) 

- Parameters of seminal oxidative profile (production of reactive oxygen 
species, superoxide, hydrogen peroxide, hydroxyl radical, concentration of 
8-hydroxy-2'-deoxyguanosine)  

- Expression of genes encoding proteins playing key roles in the regulation of 
cell death (Bax, Bcl-2), cell protection against stress (heat shock proteins) and 
subsequent stress response (SOD, GPx) as well as the genetic stability of 
spermatozoa (ubiquitin, osteoponin)  

- Markers of genetic and epigenetic machinery of spermatozoa (ratio of 
protamine 1 to protamine 2, acetylation and methylation of histone H3K27, 
DNA methylation 5-mC)  

 
Expected benefits:  
By analyzing spermatozoa before and after cryopreservation, both types of 
samples will be perceived not only static point of view (comparison), the thesis 
proposes to consider them all together and to define patterns of a possible 
practical response. Stud males in question will be classified into qualitative 
groups based on the changes that occur within the above-mentioned molecular 
markers during cryopreservation. Subsequently, differences between the 
qualitative groups shall be properly interpreted, and a possible hypothesis will 
be postulated addressing the causes of this differential response to 
cryopreservation. The resulting knowledge can be used in the design of 
individualized protocols for sperm cryopreservation, aimed at maximizing the 
performance of this technique. 
 

Požiadavky na 
uchádzača 

- Vysokoškolské vzdelanie – biologické, poľnohospodárske, veterinárske, 
prírodovedné 

- Znalosť svetového (anglického) jazyka – slovom a písmom  
- Zodpovedný a pozitívny prístup k riešeniu predmetnej problematiky, 
- Ovládanie PC v rozsahu MS Office a v štatistických programoch 
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Vplyv endokrinných narúšačov na aktivovanie mikrozápalových procesov ciev 

Názov témy –  Influence of endocrine disruptors to the activation of microinflammation 
process in the vessels 
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jazyku 
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VEGA 1-0038-19 Determinácia účinku rizikových faktorov potravovéhoreťazca 
na regulačné mechanizmy buniek 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Chemikálie narúšajúce endokrinný systém (EDC) sú bežné znečisťujúce látky v 
životnom prostredí a môžu spôsobiť narušenie endokrinného a imunitného 
systému. Zápalová reakcia je dôležitá imunologická reakcia, ktorú vyvoláva 
mnoho zápalových faktorov. Predložená téma je zameraná na zhodnotenie 
účinku vybraných environmentálnych EDC na sekréciu zápalových 
biomarkerovendotelovými bunkami a steroidogenézu. Skúmanými látkami 
budú estradiol (E2), 5a-dihydrotestosterón (DHT), testosterón a EDC bisfenoly 
A, S, F. Na vyhodnotenie efektu EDC na moduláciu receptorov steroidných 
hormónov, využijeme antagonistov  estrogénových a androgénových 
receptorov. Následne sa bude monitorovať sekrécia zápalových faktorov 
interleukínov, NO,  a i. resp. chemotaktických látok a rastových faktorov. 
 
Vedecké ciele: a) vplyv endokrinných disruptorov na zápalové procesy 
endotelových buniek; b) vplyv endokrinných disruptorov na 
steroidogenézuendotelových buniek; 
 
Metodické zámery: experimenty in vitro, vyvolanie zápalovej odpovede buniek, 
analýza viability buniek na rôznych úrovniach počas experimentov, sledovanie 
dynamiky biologických markerov asociovaných so zápalovým procesom 
a procesom steroidogenézy. 
 
Metódy: spektroskopia, fluorimetria, luminometria, mikroskopia, ELISA, 
biočipová analýza, PCR analýza, western blot, kultivačné techniky. 
 
Očakávané prínosy: Výsledkom práce bude stanovenie možného efektu 
endokrinných disruptorov na steroidogenézuendotelových buniek a aktivovanie 
mikrozápalových procesov.  

Abstrakt  
v anglickom 
jazyku 

Endocrine disrupting chemicals (EDCs) are common pollutants in the environment and 
can cause disruption of the endocrine and immune systems. The inflammatory 
response is an important immune response elicited by many inflammatory factors. The 
presented topic is focused on the evaluation of the effect of selected environmental 
EDCs on the secretion of inflammatory biomarkers by endothelial cells and 
steroidogenesis. The investigated substances will be estradiol (E2), 5α-
dihydrotestosterone (DHT), testosterone and EDC bisphenols A, S, F. To evaluate the 
effectiveness of EDC in modulating steroid hormone receptors, we will use estrogen 
and androgen receptor antagonists. The following will monitor the secretion of 
inflammatory factors interleukins, NO, and others. resp. chemotactic substances and 
growth factors. 
Scientific objectives: a) influence of endocrine disruptors on inflammatory processes 
of endothelial cells; b) the effect of endocrine disruptors on endothelial cell 
steroidogenesis; 
Methodical aims: in vitro experiments, induction of inflammatory cell responses, 
analysis of cell viability at various levels during experiments, monitoring of the 



dynamics of biological markers associated with the inflammatory process and the 
process of steroidogenesis. 
Methods: spectroscopy, fluorimetry, luminometry, microscopy, ELISA, biochip analysis, 
PCR analysis, western blot, cultivation techniques. 
Expected outcomes: Results of the work will be determined by the possible effect of 
endocrine disruptors on endothelial cell steroidogenesis and activation of 
microinflammatory processes. 

Požiadavky na 
uchádzača 

Vysokoškolské vzdelanie –  biologické, biotechnologické, lekárske, 
prírodovedné, veterinárske,  
Znalosť svetového jazyka – slovom a písmom 

 


