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Studijní ul;rr"aky§ v průběhu3" ročníku:

(ad DSPL/C050) 2x Prezentace na celooborovém semináři:
1. Prezentace s názvem: Standardizace stanovení hladin transkriptů 9CR-ABL pĚi

monitorování, léčebné odpovědi, u CML pacientů. PRACO\rNI SEMINAR
GENETICKYCH LABORATORI HOK (viz příloha č. 1)

2. Prezentace s názvem: Diagnostika a monitorování léčby tyrozinkinázovými
inhibitory pomgci anol*ulárě eenetických metod u pacientů s CML,
LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ v oxroLoGII - PRACOVNÍ opx (viz příloha
č.2)

(ad DSPL/AC040) Kongresová prezentace s abstraktem:
Prezentace posteru s názvem: Hemoglobinopatie v české a slovenské populaci.
XXVII. OHD s mezinárodní účastí, Olomouc, 12.5. - 14.5.2012. Sborník abstrakt
str. 85 P4312401 (viz. přítoha č. 3),

(ad DSPL/B994) Původní vědec. publikace v časopise s IF: F-Thalassemia Due to
Intronic LINE-I Insertion in the B-Globin Gene (HBB): Moleculqr Mechanisms
Underlying Reducgd Transcript Levels of the F-Globinu Allele. Lanikova ,L,

Kucerova J, Indrak K, Divoka M, Issa JP, Papayannopoulou T, Prchal JT, Divoky V.
Hum Mutat2013 Jul22. doi: 10.1002/humu.22383. Epub 2013 July 10. (viz příloha č.

4).

(ad DSPL/AO10) Spoluúčast na podání grantového projektu: Molekulární podstata
vybraných nádorových a nenádorových hematologických onemocněni (viz, příloha č.

5).

(ad DSPL/C060) Řešení grantového projektu IG UP: Molekulární podstata
vybraných nádorových a nenádorových hematologických onemocněni (vtz. příloha č.

5).
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DSPL/C050 prezentace na ce1ooborovém
seminaři (viz příloha č. 1,2)

2x5 /3.2 "a2v3
é /.,t: u l3

CZ
eb

DSPL/AC040 Kongresová prezentace
s abstraktem (viz. příloha č. 3)

8 |4.5.2013 CZ

DSPL/B994 Původ. vědec, pirblikace v časopise
s IF (viz. příloha č.4)

20 29.8.2013 EN

DSPL/AO10 Grantový projekt - spoluúčast na
podání (viz příloha č, 5)

U 1.3.2013 CZ

DSPL/c060 Rešení grantového projektu IG UP
(viz. příloha č. 5)

5 29.8.2013 CZ

CELKEM 43

V Olomouci dne 30.8,2013

Hodnocení školitele: x
studentka
v teoretické i praktické části.
ročníku.

V Olomouci dne 30,,8.2Ot5

splnila individuální
Doporučuj i pokračování

studijní plán pro $. rok studia
ve studiu a její zápis do dalšího


