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PhD studium v oboru �Lékařská chemie a biochemie� na Ústavu lékařské chemie a biochemie,  
Lékařská fakulta Univerzita Palackého,  Olomouc 

 
 
PhD studium je určeno pro absolventy vysokých �kol, kteří ukončili magisterské studium v některém z oboru chemie − 
biochemii, molekulární biologii, farmacii, analytické, organické a potravinářské chemii nebo biofyzice a v�eobecném lé-
kařství. Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP je pracovi�tě s dobrou tradicí ve studiu biologické aktivity přírodních 
látek a jejich pou�ití v humánním a veterinárním lékařství, k čemu� jsou vyu�ívány citlivé detekční techniky (HPLC, fluo-
rescence, chemiluminescence) včetně specializovaných metodik molekulární biologie (detekce mRNA pomocí RT-PCR, 
reportérové plasmidy a pod.). Úspě�ní absolventi nacházejí uplatnění na akademických, výzkumných a �pičkových výrob-
ních pracovi�tích zdravotnického, biotechnologického a farmaceutického zaměření. 
 
Témata disertací: 
1.  Transkripčně regulační mechanismy a exprese biotransformačních enzymů ve zdravé a/nebo nádorové buňce  

�kolitelé: doc. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D./Mgr. Jiří Vrba, Ph.D. 
 
2.  Toxicita přírodních látek a/nebo léčiv s vyu�itím in vitro metod (buněčné kultury) 

�kolitelé: prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc./Ing. Alena Svobodová, Ph.D.  
 

3.  Rostlinná chemoprotektiva, výzkum a aplikace funkčních potravin, doplňků stravy a nutraceutik v prevenci chronic-
kých onemocnění  
�kolitelé: prof. MUDr. et RNDr. Vilím �imánek, DrSc./Ing. Adéla Zdařilová, Ph.D. 
 

4.  Studium metabolismu vybraných biologicky aktivních látek, identifikace a stanovení jejich metabolitů v trávicím trak-
tu a vnitřním prostředí savců a/nebo kultur savčích buněk  
�kolitelé: Mgr. Pavel Kosina, Ph.D../Mgr. Jiří Vrba, Ph.D. 

 
5. Tuková tkáň jako endokrinní orgán − adipokiny jako příčinné ukazatele vzniku metabolických onemocněni hromadné-

ho výskytu. Příprava, vývoj a validace diagnostické EIA soupravy na stanoveni vybraného adipokinu, stanovení toho-
to parametru u vybraných skupin pacientů 
�kolitel doc.MUDr. David Stejskal, Ph.D. 

 
6. Laboratorní medicína v diagnostice kardiovaskulárních chorob a jejich komplikací nové laboratorní ukazatele posti�e-

ní KV systému, příprava, vývoj a validace diagnostické EIA soupravy na stanoveni vybraného RF a/nebo ukazatele 
posti�ení části KV systému, stanovení tohoto parametru u vybraných skupin pacientů. Sledovány budou tři ukazatele 
posti�ení −  mozku,  myokardu a transportu lipoproteidu 
�kolitel: doc. MUDr. David Stejskal, Ph.D. 
 

Ekonomické zaji�tění:  
Ústav vedle stipendia vypláceného podle předpisu LF UP v prvním roce studia v částce 6 000,- Kč za měsíc, 7 000,- Kč ve 
druhém a 8 000,- Kč ve třetím roce, nabízí PhD studentům: 
− zaji�tění bydlení v moderním ubytovacím zařízení v ceně cca 3 000,- Kč měsíčně,  
− nejméně půlroční pobyt na zahraničním pracovi�ti na tématice související s disertací,  
− půlroční odměny vyplácené z finančních prostředků ře�ených projektů, 
− úvazek ve vý�i 0,2 po prvním roce úspě�ného studia. V případě vynikajících výsledků ji� po �esti měsících. 
 
Kontaktní adresa: 
Podrobněj�í informace je mo�né získat na http://medchem.upol.cz, nebo osobní náv�těvou ústavu v budově Teoretických 
ústavů LF, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, tel/fax 585 632 302. 
Přihlá�ka ke studiu je na internetové stránce Lékařské fakulty  http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF/
deska_LF/Veda_vyzkum/PRIHLASKA_DSP.doc  
Datum přijímací zkou�ky bylo stanoveno na 16. června 2008, pohovor se bude konat na Ústavu lékařské chemie 
a biochemie LF UP. 
 

Vilím �imánek 
vilim@tunw.upol.cz  


