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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.  Biotransformační enzymy trávícího traktu podílející se na metabolických přeměnách vybraných přírodních látek 

Forma studia: prezenční 
�kolitelka: Doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc. 

 
2.  Modulace mitochondriální bioenergetiky v kardiomyocytech 

Forma studia: prezenční 
�kolitel: Doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. 

 
3.  Fytochemické studium a biologická aktivita semen vybraných rostlin čeledi Papaveraceae 

Forma studia: prezenční 
�kolitel: RNDr. Pavel Kosina, Ph.D. 

 
4.  Diagnostika infekčních onemocnění za pomoci molekulárně biologických metod 

Forma studia: kombinovaná 
�kolitel: RNDr. Dalibor Novotný, Ph.D. 

 
 5.   Vyu�ití nových laboratorních parametru v diagnostice nefropatie  

Forma studia: kombinovaná 
�kolitel: Doc. MUDr. David Stejskal, Ph.D. 

 
 6.  Vyu�ití nových laboratorních parametru v diagnostice metabolického syndromu 

Forma studia: kombinovaná 
�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 a čtvrtém roce studia, 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. 
 
Podrobněj�í informace o přijímacím řízení, včetně přihlá�ky, je na internetové stránce Lékařské fakulty  http://
www.upol.cz/fakulty/lf/doktorsky-studijni-program/prijimaci-rizeni-do-doktorskych-studijnich-programu/ 
Datum přijímací zkou�ky bylo stanoveno na 22. června 2009, pohovor se bude konat na Ústavu lékařské chemie 
a biochemie LF UP. 


