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Teoretická a preklinická sekce

Chirurgická sekce

1. místo Michal Štefančík
Vplyv Ni a TiO2 nanočastíc na adhéziu, cytoskelet a migráciu fyziologických 
a osteoartrotických osteoblastov

1. místo Nikola Dubovská
Vyhodnocení spokojenosti pacientů s obrnou lícního nervu s reanimací obličeje

2. místo Jan Mičan
Počítačový design mutantních halogenalkandehalogenas pro degradaci yperitu

2. místo Michaela Šoltysová
Porovnanie výsledkov dvoch najčastejších chirurgických postupov v terapii 
CVA

3. místo Nuno Ramalho
Dual effect of aminophylline on inward rectifier potassium current

3. místo Lukáš Mareček
Laryngeální maska UniqueTM u pediatrických pacientů podstupujících vyšetření 
magnetickou rezonancí: prospektivní observační studie
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SEKCE INTERNÍCH OBORŮ

STOMATOLOGICKÁ SEKCE

1. místo Vítězslav Dušek
Prognostický či prediktivní potenciál vitaminu D a VDR receptoru pro léčebnou 
odpověď a přežití dětských onkologických pacientů – první výsledky

1. místo Veronika Tkáčová, Kristián Krotký
Role genetických predispozic v chuťových a dietních preferencích u studentů 
zubního lékařství LF MU

2. místo Dominika Kučerová
Neinvazivní hodnocení adrenergní závislosti komorových arytmií

2. místo Bc. Tereza Deissová
Význam epidermálního růstového faktoru v etiopatogenezi recidivující aftózní 
stomatitidy

3. místo Patrícia Klobušiaková, Mgr. Luboš Brabenec
Efekt repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie na hypokinetickú 
dysartriu u pacientov s Parkinsonovou chorobou

3. místo Tereza Lasotová
Retence ortodontické léčby
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SEKCE NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ

DoktorandskÁ sekce

1. místo Bc. Natália Antalová
Faktory ovplyvňujúce recidívu dekubitálnej lézie po plastickom chirurgickom 
výkone

1. místo Mgr. Lukáš Moráň
Nová potenciální protinádorová léčiva, (1,10-fenantrolin)2Cu(II) komplexy, 
indukují buněčnou smrt zprostředkovanou ER stresem v buňkách ovariálního 
karcinomu

2. místo Bc. Petr Buček
Dodržování základních zásad při měření objektivní a subjektivní refrakce

2. místo Mgr. Matěj Hrala
Terapeutický potenciál Escherichia coli produkující bakteriociny 
v léčbě kolibakterióz

3. místo MUDr. Michal Mahdal
Efekt denosumabu na obrovskobuněčný kostní nádor


