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STOMATOLOGICKÁ SEKCE
1. MÍSTO ZUZANA VRANKOVÁ
Polymorfizmy v génoch pre purinergný receptor a osteoprotegerin vo vzťahu k externej
apikálnej resorpcii koreňa u pacientov po ortodontickej liečbe
2. MÍSTO MARTIN SLÁDEK
Vliv skeletálních znaků na prostor pro dolní třetí moláry
3. MÍSTO JANA KAVÁNKOVÁ
Variabilita v genu pro receptor produktů pokročilé glykace (RAGE) u pacientů s chronickou
parodontitidou s/bez diabetes mellitus
SEKCE NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ
1. MÍSTO ZUZANA ODVÁRKOVÁ
Barevnými foliemi ke zlepšení čtení dyslektiků
2. MÍSTO LUCIE PATOČKOVÁ
Srovnání metod měření a validita hodnot potřebných pro přesný zábrus brýlových čoček
3. MÍSTO SABINA SEDLÁŘOVÁ
Využití výpočtu koeficientu energetické bilance při vyšetřování mozkomíšního moku k určení
typu zánětlivého postižení centrálního nervového systému
CHIRURGICKÁ SEKCE
1. MÍSTO TEREZA MADARÁSZOVÁ
Role zánětu ve vztahu k rozvoji hypoxie mozkové tkáně po experimentálním subarachnoidálním
krvácení
2. MÍSTO MARTIN JAKUB ARBET
Akumulace liposomálního doxorubicinu v jaterní tkáni ošetřené radiofrekvenční ablací
a ireverzibilní elektroporací v porcinním modelu
3. MÍSTO PETRA VINKLEROVÁ
Extrakční vaginální operace v současném porodnictví a jejich vliv na perinatální traumatismus
novorozenců a rodiček
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DOKTORANDSKÁ SEKCE
1. MÍSTO VERONIKA KUBACZKOVÁ
Detekce minimální reziduální choroby u mnohočetného myelomu pomocí mimobuněčné DNA
SEKCE INTERNÍCH OBORŮ
1. MÍSTO

JONÁŠ KUNST
Analýza úbytku šedé hmoty u pacientů s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou

2. MÍSTO PAVEL KŘENEK
Vlivy polymorfismů v receptoru pro vitamin D na výskyt a průběh roztroušené sklerózy
3. MÍSTO LUKÁŠ MACH
Elevace srdečního troponinu T u pacientů s amyotrofickou lateralní sklerózou
TEORETICKÁ A PREKLINICKÁ SEKCE
1. MÍSTO ONDREJ BELÁŇ
Úloha mutácií v proteíne RAD51 pri rozvoji nestability genómu a vzniku nádoru
2. MÍSTO MATĚJ HRALA
Charakterizace faktorů virulence u izolátů enterohemorhagické escherichia coli a stanovení
citlivosti izolátů k bakteriocinům
3. MÍSTO ROMANA PEKAROVÁ
Consumption and sales of hypnotic drugs in the Czech Republic
3. MÍSTO JÁN KARAFFA
Celogenómový CRISPR-Cas knockout skríning pre identifikáciu génov dôležitých
pri rezistencii na Nutlin

