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Oborová rada:

Mikrobiologie

Příjmení,jméno,tituly:

Roubalová Kateřina RNDr CSc.

Adresa pracoviště:

Národní referenční laboratoř pro herpetické viry, Ctr. epidemiologie a mikrobiologie, Státní
zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Telefon:

267082476

E-mail:

herpesvir@szu.cz

Odborné zaměření:
(maxim. 254 znaků)

Diagnostika, epidemiolgie a biologie herpetických virů

Výzkumné zaměření:
(maxim. 254 znaků)

Diagnostika infekcí vyvolaných herpetickými viry, interakce herpetických virů
s hostitelským organismem

Jména doktorandů, kteří
ukončili úspěšně studium
pod vedením školitele:

Jméno

Rok obhajoby

Název doktorské práce

1.

Témata doktorských prací
pro školní rok 2004/05:

1. Detekce a genetická charakterizace mutant HSV a CMV resistentních na antivirovou
terapii
2.
3.

Klinický kontext:
(pro uchazeče o kombinovaný
klinický výcvik)

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

Kontext výzkumného
zaměření:

mikrobiologie, infekční lékařství

1. Prevence, diagnostika a terapie diabetes mellitus a vybraných metabolických
endokrinních a nutričních poškození organizmu.
2. Invazivní přístupy k záchraně či regeneraci myokardu.
3. Závažné neurologické a psychiatrické poruchy – jejich příčiny a mechanismy ,
možnosti terapie a prevence.
4. Úrazy ve stáří.
5. Primární prevence a kvalita života.
6. Další (specifikovat): Monitorování a komplexní analýza výskytu závažných
infekčních onemocnění se zaměřením na vlastnosti původců a faktory podílející se
na jejich vzniku a šíření v ČR
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