
ročník: 1.

Výroční zpráyl studenta doktorského studijního programu
za akademický rok 201512016 a hodnocení školitele

Student: ,

Studijní pťogfam: P5156 Fyziologie a patologická Sziologie
Forma studia: prezenční
ŠkoHci pracoviště: Ústav fyziologie LF UP v Olomouci
školitel:

Shrdijní výsledky vprůběhu 1. ročníku:

(ad DLSP/C050) 4xPrezentace na celooborovém semináři:
1. Prezentace s názvem: Simbrinza@ - klinické shrdie,

XXru. yýroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP, Hradec Králové,
17.9.-I9,9.20l5 (viz příloha č, 1)

2.Prezentace s názvem: Simbrinza - nová íxní kombinace antiglaukomatik,
Olomoucký oftalmologický seminář, Olomouc,20.10.2015 (viz příloha č. 2)

3. Prezentace s názvem: Oční komplikace diabetes mellitus,
XV[. mezinárodní setkání věčně mladých diabetiků, Luhačovice,I4.,I7.II.2015
(viz příloha č. 3)

4.Prezentace s názvem: Heidelberg retina tomograph}, pitfalls,
12th EGS Congress, Praha, 19.6.-22.6,2016 (viz příloha č. 4)

(ad DLSP/AC04O) 2x Kongresová prezentace s abstraktem:
1. Prezentace s názvem: Pozdní zkalení nitroočních čoček loflex@,

XXIII. ýroční sjezd České oftalmologické společnosti ČrS JEP, Hradec Králové,
I7.-I9.9,2015 (va příloha č. 5)

2.Prezentace s názvem: Pokročilý refrakterní uveitický glaukom na jediném vidoucím oku

s problematickÝm očním powchem u řicetileté pacienthv,
IX, Kongres České glaukomové společnosti s mezinárodní účastí, Olomouc,
].4-9.4,2016 (vu příloha č. 6)

(ad DLSP/A010) 2x Grantový projekt - spoluúčast na podání:
1. projekt s názvem: Přínos retinální ox)rmetrie při hodnocení vlivu vnitřního prosředÍ.

diabetu na saturaci

v retinálních cévách u osob s diabetem - pilotní studie (viz příloha č. 7)

2. Projekt s názvem: Vliv ruzných typů pokavin zejména enterální úživy s ruznou
energetickou hodnotou na hodnotu gl}zkemického indexu a velikost plochy pod křivkou
u osob zdravých a u osob s diabetem 2. §rpu (viz příloha č. 8)

- (ad DLSplB00l, B002, 8004, 8005, B006, 8008, B009, B0l0, 8021) Základní kurz

- (ad DLSP/B901) Původní vědecká pubtikace v recenzovaném časopise
Publikace s názvem: ProVens@ v léčbě glaukomu a oční hypertenze. Karhanová M,
Eliášová M, Kuběna T, Pešková H, Mlčák P, Fryšák Z, MarešováK,Zapletalová J.

Cesk Slov Oftalmol. 2015;71(6):288-292, (viz příloha č. 9)
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ročník: 1.

kreditové ohodnoceni

V Olomouci dne 31.8.2016

V Olomouci dne 31.8.2016

č-lz-

Hodnocení školitele:

Student.§plnitindividuálnístudijníplánprol.ročníkstudia
v teoretické i praktické části. Doporučuji pokračování ve studiu a jeho zápis do dalšího

ročniku. /
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Kat.lZkr" Název předmětu Počet
kreditů

Datum
splnění

Jazyk

DSPL/C050 prezent""e na celooborovém semináři
viz příloha č. 1
viz píí|oha č.2
viz příloha č. 3
-riz nřílnhn č 4

5
5

5
5

18.9.2015
20.10.2015
15.11.2015
t9"6.2016

CZ
CZ
CZ
EN

8
8

18.9.2015
9.4"2016

CZ
CZ

DSPL/AC040 Kongresová prezentace s atrstraktem
viz přílolra č. 5
r,liz nříloha č. 6

0
0

1.3.2016
t.3.201,6

CZ
CZ

DSPL/AO10 Grantoqý projekt - spoluúčast na pooanl
viz příloha č. 7
viz příloha č. 8

DSPL/B001,..021 základní kurz 16 8.6.2016 CZ

DSPL/B9O1 Puvoa. věd. publikace v recenz. časopise
viz příloha č. 9 10 20.12.2aÉ CZ

Celkem Gz

-2-


