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Odborné zaměření:
(maxim. 254 znaků)

Výzkum převážně neurobiologických mechanismů drogových závislostí – hledání
nových možností léčby a prevence závislostního chování.
Mapování a výzkum nových fenoménů na drogovém trhu v ČR/Evropě – testování rizik.

Výzkumné zaměření:
(maxim. 254 znaků)

Úloha hormonů ovlivňujících apetit v závislostech - experimentální (neuro)behaviorální
+ molekulární metody a klinický výzkum.
Testování rizik a závislostního potenciálu nových syntetických drog a aktuálních
drogových kombinací.

Jména doktorandů, kteří
ukončili úspěšně studium
pod vedením školitele:

Jméno

Rok obhajoby

Název doktorské práce

1.

Témata doktorských prací
pro akademický rok
2014/2015:

1. Neurobiologické mechanismy a léčba drogových závislostí se zaměřením na opioidy.
(ve čtvrtém roce řešení – kombinované studium)
2. Neurobiologické mechanismy a léčba drogových závislostí se zaměřením na
stimulační látky a nové drogové trendy.(ve třetím roce řešení)
3. Neurobiologické mechanismy a léčba drogových závislostí studium adaptačních
změn pomocí behaviorálních a molekulárních metod (v prvním roce řešení)
4. Neurobiologické mechanismy a léčba drogových závislostí se zaměřením na vztahy
mezi závislostním chováním a vnějšími vlivy (v prvním roce řešení – kombinované
studium)

Klinický kontext:
(pro uchazeče o
kombinovaný klinický výcvik)

Obory chirurgické:
Obory vnitřního lékařství:
Obory preventivní:
Obory další:

Kontext programů rozvoje
UK (PRVOUK)

x

adiktologie

P02 - Environmentální výzkum
P27 - Komplexní onkologický program
P28 - Stomatologická onemocnění, výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce
P31 - Iniciální stadia diabetes mellitus, metabolických a nutričních poruch
P32 - Poruchy reprodukčního zdraví a zdravého startu do života
P33 - Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a synkopicky
blízkých orgánů a struktur (morfologie, biomechanika, diagnostika a léčba)
P34 - Psychoneurofarmakologický výzkum
P35 - Kardiovaskulární výzkumný program
P38 - Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu
Další (specifikovat):
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