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Soutěž nejlepších vědeckých prací doktorského studia
„New Frontiers in the Research of Ph.D. Students“
Již potřetí byla na přelomu listopadu a prosince 2006 (30.11.-1.12.2006) pořádána na
Lékařské fakultě UK v Hradci Králové soutěž nejlepších vědeckých prací doktorského studia
pod názvem „New Frontiers in the Research of PhD Students“.
Poprvé v historii pořádání těchto konferencí se účastnili soutěže nejen odborníci ze zahraničí
jako členové hodnotících porot, ale také aktivně zahraniční studenti doktorských programů.
Z České a Slovenské republiky se zúčastnili studenti doktorského studia z 11 lékařských
fakult a ze zahraničí se přihlásili studenti doktorských programů z Holandska, Německa,
Velké Británie a Chorvatska.
Soutěž nejlepších vědeckých prací doktorského studia byla rozdělena do dvou kategorií –
práce z oblasti základního výzkumu a práce klinického charakteru.
Z význačných odborníků se účastnil jako člen poroty prof. David Gordon, děkan Lékařské
fakulty z Manchesteru a prezident Asociace evropských lékařských škol, který při
zahajovacím ceremoniálu zhodnotil význam projektu konference vědeckých prací
doktorského studia a zvláště zdůraznil cenu mezinárodních soutěží, které porovnávají kvalitu
doktorského studia a prohlubují vědeckou kooperaci. Dále se zúčastnili jako členové poroty a
pozorovatelé prof. Peter Soeters z Maastrichtu, prof. Zdravko Lacković ze Záhřebu,
dr. Thorsten Liebers z Drážďan a prof. Tadeusz Cichocki z Krakova.
Konference byla význačně finančně podpořena firmou Johnson&Johnson a dále Nadací pro
rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie. Organizačně zajišťoval
konferenci ředitel zmíněné Nadace ing. Jiří Tilšar. Významná finanční podpora ze strany
firmy Johnson&Johnson a Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu
a gerontologie umožnila i mimořádné finanční ocenění vítězů obou sekcí.
Jako nejlepší práce byly vyhodnoceny následující sdělení:

Basic Research Section:
1. místo:
Mgr. Eva Klimčáková – 3. LF UK Praha („Profiling of cytokine expression in human
subcutaneous adipose tissue: effect of PPAR agonists“)
2. místo:
MUDr. Irena Hainerová – 3. LF UK Praha („The first identified variants in the neuromedin U
gene (NMU) associate with overweight and obesity in humans: studies of 6,224 caucasians“)

3. místo:
MUDr. Tomáš Soukup – LF UK Hradec Králové („Spontaneous transformation of stromal
cells from cancer patients“)

Clinical Research Section:
1. místo:
MUDr. Miloš Bohoněk – FVZ UO Hradec Králové („Blood freezing program in the Czech
Republic“)
2. místo:
dr. Sabina Patel – Royal Liverpool University Hospital, United Kingdom („Pancreatic cancer
cells overexpress the actin capping protein gelsolin, which contributes to their motility“)
3. místo:
MUDr. Mgr. Jiří Pařenica – LF MU Brno („Genotyp of matrix metalloproteinase-2 relates to
value of aortic pulse pressure“)
MUDr. Radka Pourová – 2. LF UK Praha („Analysis of the SLC26A4 gene in Czech patients
with early non-syndromic hearing loos“)

Prezentované práce byly publikovány ve sborníku v anglickém jazyce ve formě krátkých
sdělení doplněných grafickou a tabulkovou dokumentací.
Organizační výbor děkuje všem, kteří se technicky i organizačně podíleli na zdárném průběhu
konference, zejména vedení Lékařské fakulty UK, vedení Fakultní nemocnice, sekretariátu
Centra pro výzkum a vývoj LF UK a FN, ředitelovi Nadace pro rozvoj v oblasti umělé
výživy, metabolismu a gerontologie a v neposlední řadě si zaslouží dík prof. MUDr. Ivo
Šteiner, CSc. a jeho spolupracovníci za vzornou přípravu sborníku konference, který je daleko
více než soubor abstraktů, ale obsahuje cenné metodické postupy i výsledky výzkumu a může
být vhodnou pomůckou i inspirací pro další rozvíjení doktorského studia nejen u nás, ale i u
našich zahraničních sousedů.
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