
Cena děkana LF UP za nejlepší studentskou vědeckou 
práci v r. 2009 

 

Děkan LF UP prof. MUDr. Z. Kolář, CSc. udělil Cenu děkana za nejlepší studentskou 
vědeckou práci v r. 2009 dvěma postgraduálním studentům a zvláštní ocenění studentovi 6. 

ročníku studijního programu Všeobecné lékařství. 

 

POSTGRADUÁLNÍ:  

MUDr. Mgr. Jiří M I NA Ř Í K, Ph.D. (III. interní klinika LF UP a FN Olomouc)  

za soubor prací:  

a)         „Thalidomide and bortezomib overcome the prognostic significance of proliferative 
index in multiple myeloma“ 
časopis: Neoplasma (IF 1,179)  

b)         „Prognostic significance of apoptotic index in multiple myeloma patients treated by 
conventional therapy and novel agents, thalidomide and bortezomib“   
časopis: Eur J Haemat (IF 2,237)       

c)         „Monitoring of plasma cell proliferative and apoptotic indices in the course of 
multiple myeloma“   
časopis: Leuk Lymph (IF 1,939)                                                     

Práce byly vypracovány v rámci doktorského studijního programu Vnitřní nemoci na LF UP 
v Olomouci pod odborným vedením prof. MUDr. Vlastimila Ščudly, CSc.  

  

MUDr. Zuzana A M B R Ů Z O V Á  (Ústav imunologie LF UP a FN Olomouc)  

za soubor prací:  

a)         „Association of IL6 and CCL2 gene polymorphisms with the outcome of allogeneic 
haematopoietic stem cell transplantation“ 
 časopis: Bone Marrow Transplantation  (IF 2008 – 3,4) 

b)         „Possible impact of MADCAM1 gene single nucleotide polymorphisms to the outcome 
of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation“ 
časopis: Human Immunology (IF 2008 – 3,061)  

Práce byly vypracovány v rámci doktorského studijního programu Lékařská imunologie na 
LF UP v Olomouci pod odborným vedením prof. MUDr. Martina Petřka, CSc.   



PREGRADUÁLNÍ:  

Martin H O LI N K A (studijní program Všeobecné lékařství)  

zvláštní ocenění za práci:  

„Vyhodnocení senzitivity a specificity radiální endoskopické ultrasonografie v porovnání 
k ERCP v diagnostice obstrukce extrahepatických žlučových cest“  

časopis: Folia Gastroenterologica  et Hepatologica  

                                                                                               

Práce byla vypracována v rámci studijního programu Všeobecné lékařství  na LF UP 
v Olomouci pod odborným vedením  MUDr. Igora Tozzi di Angelo, Ph.D. 

 


