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Telefon:
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Odborné zaměření:
(maxim. 254 znaků)

Navrhovaný školitel se dlouhodobě zabývá výzkumem v oblasti
psychoneurofarmakologie, v rámci kterého úspěšně obhájil svoji dizertační práci
pojednávající o základním výzkumu na poli analgetik (r. 2010, školitel: Prof. MUDr.
Miloslav Kršiak, DrSc.). V dané oblasti aktivně přednáší (v rámci fakulty, odborné
semináře/konference v rámci systému kontinuálního vzdělávání lékařů a farmaceutů)
a publikuje (odborné články, monografie).

Výzkumné zaměření:
(maxim. 254 znaků)

Zamýšlené téma dizertační práce se bude týkat základního výzkumu v oblasti
patofyziologie a farmakoterapeutického ovlivnění bolesti či úzkosti. Krytí finanční
stránky bude v případě kladného vyjádření zajištěno z PRVOUKu 34
(Psychoneurofarmakologický výzkum).
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2. 3.

Klinický kontext:
(pro uchazeče o
kombinovaný klinický výcvik)

Obory chirurgické:

Rok obhajoby

Název doktorské práce

Obory vnitřního lékařství:
Obory preventivní:
Obory další:

Kontext programů rozvoje
UK (PRVOUK)

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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