
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta: Farmaceutická fakulta 
Kód predmetu: FaF.KFT/07-Mgr/00 Názov predmetu: Diplomová práca KFT (2) 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  týždenný – 25 h, za obdobie štúdia 350 h  
                                                                                 prezenčná 
Počet kreditov:  30 
Odporúčaný semester/trimester štúdia:  10 semester 
Stupeň štúdia: Mgr. = 1.+ 2. stupeň 
Podmieňujúce predmety:  
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
 
Výsledky vzdelávania: študent rieši tému, urobí rešerš z uvedenej problematiky, naučí sa spracovať 
literárne zdroje a spísať prácu podľa Smernice UK 

Stručná osnova predmetu: výber z tém, ktoré sa riešia na katedre-  

 analýza účinkov látok ovplyvňujúcich kardiovaskulárny systém, analýzu zmien expresie viacerých 

génov v modeloch ochorení KVS, zmeny expresie vybraných génov vplyvom liečiv 

 štúdium farmakologických vlastností novosyntetizovaných látok s beta-adrenolytickou, lokálne 

anestetickou, antiarytmickou, antiflogistickou, vazoaktívnou a antidiabetickou  aktivitou, vzťah medzi 

chemickou štruktúrou a biologickou aktivitou 

 analýza účinkov rôznych kardioaktívnych látok na diferenciáciu buniek myokardu rôznych    

živočíšnych druhov 

 sledovanie vplyvu známych i novosyntetizovaných liečiv na funkciu srdca, ciev, obličiek, ovplyvnenie 

génovej expresie v rôznych experimentálnych animálnych    modeloch  kardiovaskulárnych ochorení 

vrátane hypertenzie, ischemickej choroby srdca ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu, 

srdcového zlyhávania hypercholesterolémie, diabetu 

 analýza funkcií cholinergického systému vo vzťahu k aktivitám rôznych foriem cholínesterázy 

a cholinergickým receptorom v mozgu aj myokarde 

  ischemicko-    reperfúzneho poškodenia myokardu, hypercholesterolémie, srdcového zlyhávania 

 projekty, ktoré súvisia priamo s klinickou praxou – analýza farmakoterapie rizikových skupín 

pacientov predovšetkým detí a seniorov so zreteľom na nežiaduce účinky liečiv a klinicky závažné 

interakcie, riešenie farmakoterapeutických problémov na úrovni verejnej lekárne 

 
Odporúčaná literatúra:  
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
Poznámky:  
Hodnotenie predmetov 

 
Vyučujúci: PharmDr. Adameová,PhD.,PhamDr.,Čorejová, PhD., PharmDr.Foltánová,PhD., 
PharmDr.Jankyová,PhD. , doc. PharmDr.Hrabovská,PhD.,  PharmDr.Kráľová,PhD. doc. PharmDr.Klimas,    
PhD. , PharmDr.Krenek, PhD., RNDr.Musil, PhD.,  RNDr. Mésarošová, PhD., PharmDr.Ondriašová, CSc.,  
 prof.PharmDr. Ján Kyselovič, PhD., prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc., prof.MUDr. Pavel 
Švec,DrSc., doc.RNDr. Eva Račanská, CSc., doc.MUDr. Tatiana Stankovičová ,CSc.,Mgr. Ondrej 
Sprušanský, PhD., PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.,  PharmDr. Marek Máťuš,   PhD.,  Mgr. Diana 
Vavrincová, Mgr. Peter Vavrinec, PhD., doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. 
Dátum poslednej zmeny: november, 2013 
Schválil: doc.RNDr. Ingrid Tumová, CSc. 
 


