
Studijní program TOXIKOLOGIE 
 
 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023/24 
 
Témata dizertačních prací řešená na školicích pracovištích: 
 
Ústav farmakologie LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc, tel.: 585 632 596 
 
ANOTACE 
Předmětem zájmu jsou procesy spojené s interakcemi cizorodých látek především s 
mikrosomálními enzymovými systémy, mechanismus jejich interakce, inhibice, indukce, vliv 
na farmakokinetiku a toxikokinetiku, podobnosti a rozdíly farmakokinetiky a toxikokinetiky 
cizorodých látek.  
 
1.   Studium procesů spojených s interakcemi cizorodých látek s vybranými biologickými 
       strukturami 
       1 místo v prezenční formě studia (určeno pro absolventa LF, PřF, FaF) 
       Školitelka: Mgr. Alena Špičáková, Ph.D.    
 
Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc,  
tel.: 585 639 576 
 
ANOTACE 
Fosfatidylethanol je produktem enzymatické přeměny fosfatidylcholinu odehrávající se  
v buněčných membránách výhradně za přítomnost ethanolu. Průkaz a stanovení 
fosfatidylethanolu v krvi je možno využít jako specifický a citlivý marker konzumace ethanolu 
(např. při kontrole abstinence nebo v transplantačních programech). Mezi další méně běžné 
markery chronické konzumace ethanolu patří např. N-acetyltaurin, 5-hydroxytryptofol, 
salsolinol. Cílem dizertační práce bude vývoj metody stanovení fosfatidylethanolu a dalších 
uvedených méně běžných markerů konzumace ethanolu v biologickém materiálu s pomocí 
vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením. 
Vyvinutá metoda bude aplikována na rutinní klinická a post-mortem stanovení uvedených 
markerů v krvi, případně dalším biologickém materiálu. 

1. Fosfatidylethanol a další vybrané markery chronické konzumace alkoholu - vývoj 
metody stanovení pro toxikologické účely   
1 místo v prezenční formě studia (určeno pro absolventa PřF nebo LF)    
Školitel: doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D. 

ANOTACE 

Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (MS) s vysokým rozlišením je jedním 
z nejsilnějších analytických nástrojů pro objektivní diagnostiku intoxikací zejména 
nízkomolekulárními látkami. Dostupné databáze obsahující MS případně MS/MS spektra, 
které jsou využívány pro identifikaci nox v biologickém materiálu, běžně obsahují léčiva a jejich 
metabolity, běžné návykové látky a některé nové psychoaktivní látky. Oproti tomu celá řada 
nízkomolekulárních toxinů (např. toxiny rostlin, nové psychoaktivní látky) nejsou v MS a 



MS/MS databázích obsaženy. Cílem disertační práce bude vývoj a aplikace analytických metod 
pro izolaci a identifikaci vybraných nízkomolekulárních nox v biologickém materiálu (krev, moč 
apod.) s využitím kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií s vysokým 
rozlišením. Součástí práce bude studium MS a fragmentačních MS/MS spekter (včetně návrhu 
fragmentace) studovaných toxických látek a jejich metabolitů. Získaná data budou použita pro 
rutinní screeningovou analýzu v reálných vzorcích.  

2. Spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením 
v analýze toxikologicky významných látek a jejich metabolitů 
1 místo v prezenční formě studia (určeno pro absolventa PřF nebo LF)      

        Školitel: doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D. 
 
Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc, tel.: 585 632 321 
 
ANOTACE 
V trávicím traktu se nacházejí miliardy mikroorganismů, které jsou zdrojem velkého množství 
mikrobiálních metabolitů. V poslední době se ukazuje, že tyto látky jsou zodpovědné za 
nepřímý efekt střevního mikrobiomu na metabolické procesy v celém těle a hrají důležitou roli 
v rozvoji/prevenci různých onemocnění. Střevní mikrobiom je nejen důležitým faktorem 
během patofyziologických procesů, ale může ovlivnit také výsledek farmakoterapie 
působením na biotransformaci xenobiotik - jednak přímo svou vlastní metabolickou aktivitou 
nebo nepřímo modulací aktivity enzymů hostitele. Téma disertace je zaměřeno na studium 
vlivu bakteriálních metabolitů primárně na jaterní biotransformační enzymy za fyziologických 
i patofyziologických podmínek. 

 
1. Vliv metabolitů střevního mikrobiomu na metabolismus cizorodých látek v játrech 

1 místo v prezenční formě studia (určeno pro absolventa PřF, LF, FaF) 

Školitelka: Mgr. Lenka Jourová, Ph.D. 

Upozornění   
Uchazeč o studium si vybírá z vypsaných témat, kromě zvoleného doktorského studijního 
programu uvádí v přihlášce i vybrané téma dizertační práce.   

Termín pro podání přihlášky:  do 15. 5. 2023 
 
Termín a místo přijímacího řízení:  26. 6. 2023 – začátek v 10:00 hod. 

knihovna Ústavu farmakologie LF UP,            
Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, 
Olomouc 

 
Maximální počet nově přijímaných studentů: 
 prezenční forma:   4 studenti 
                                                                        kombinovaná forma: 1 student 
 
Forma zkoušky: ústní 
 



Rámcový obsah přijímací zkoušky: Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním 
programu je řádné ukončení studia v magisterském nebo navazujícím magisterském studijním 
programu přírodovědného nebo medicínského směru. Uchazeč si připraví stručný pohovor 
týkající se řešení tématu disertační práce, o které se uchází, a doloží svou dosavadní odbornou 
praxi a publikační činnost. V přijímacím pohovoru bude ověřena úroveň vědomostí a 
teoretických znalostí uchazeče spolu s jeho předpoklady pro samostatnou tvůrčí odbornou 
činnost. Součástí přijímacího pohovoru bude také ověření znalostí z anglického jazyka. 
Hlavní okruhy otázek jsou: obecné principy detoxikace látek, nežádoucí účinky léčiv, metody 
analýzy v toxikologii; ověřena bude schopnost četby a porozumění anglickému textu. 
 
Kritéria hodnocení:  
Zodpovězení alespoň 2 otázek ze 3 položených. 
 
 
                                 

 


