
Zápis ze schůzky VaV Pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice 25.3.2019 

Přítomni: Vašáková, Šterclová, Stehlík, Tašková, Droesslerová, Havel, Sojka, Slisz 

Nepřítomni, neomluveni: Gyorfy, Černovská 

 

1. Vašáková – novým šéfem oborové rady Imunologie bude doc. Krulová, budou stanovena 
nová pravidla pro studenty – nutné prokázat odborné znalosti buněčné, experimentální a 
klinické imunologie, vhled do metodik, experimentálních metod, znalost práce s literaturou, 
pokročilou znalost jazyka pro vědeckou komunikaci. Přesné znění návrhu změn zašle 
Šterclové e-mailem, ab bylo možné informovat stávající a potenciální PhD studenty. 

2. Vašáková – budou upravována pravidla pro přidělování instituc. podpor 
3. Vašáková – nabídka spolupráce s Pneumolog. Klinikou v Brně, dr. Brat – spolupráce na 

projektu týkajícího se zátěžových vyšetření v předoperačním vyšetření pacienta – mohl by se 
spolupodílet Balík, Tašková, Droesslerová, Chlumský, 1. schůzka plánována nejspíše na 
Hradeckých dnech – Vašáková kontaktuje Brata a Chlumského a předá podrobnosti stran 
projektu a event. schůzky 

4. Vašáková – v rámci soutěže AZV za naše pracoviště žádný projekt neprošel, pro příště 
nebudeme figurovat jako hlavní řešitelé, ale jako spoluřešitelé. Je v kontaktu s dr. Vítem ze 
SZÚ, má zájem participovat na projektu EAA zejména z hlediska environmentálních expozic 
pacienta. Vašáková dohodne schůzku k projednání případné spolupráce na projektu se SZÚ 
v roli hlavního řešitele. 

5. Vašáková – dr. Macková ze SZÚ nabízí spolupráci na výzkumu epidemiologie TBC v ČR 
z hlediska genotypizace mykobakteriálních kmenů, bylo by vhodné zvážit spolupráci, Gyorfy 
ale na schůzce nepřítomna. 

6. Stehlík – stav projektu: chybí zkouška z jazyka, státní zkouška z imunologie, dosavadní 
publikace asi nemají dostatečný IF. Studium od 2015, kombinované – může pokračovat až do 
2025. Plán pro letošní rok: článek týkající se pacientů ošetřených biodegradabilními stenty, je 
nakoupený materiál pro imunohistochemické vyšetření vzorků odebraných z granulací v DC, 
ale nejsou vždy zachyceny všechny vrstvy stěny DC – zváží, zda nezahájí imunohistochemické 
vyšetření vzorků a v jakém rozsahu. AZV grant neschválen – mohl by podat Liberec? 
Výhledově projedná s doc. Čapkem. 

7. Droesslerová – článek sepsala, absolvovala zkoušku z AJ, otázkou je kurz Pokroky v mol. 
biologii – zváží podle časových možností (paralelně příprava k atestaci). Aktivní účast na 
kongresech má, účast na kongresu ERS zajištěna. Do konce dubna sepíše objednávku 
materiálu tak, aby byly vyčerpány všechny materiální náklady přidělené v rámci IP. 

8. Tašková – nyní 3. rok studie, letos v plánu absolvování zkoušky z angličtiny. 2x žádala GAUK – 
neschválen, IP nežádala- nemá aktuálně zajištěné žádné financování projektu – bude sbírat a 
zamražovat alespoň sérum pacientů. Do září 2019 sepíše přehledný článek+pilot ke svém 
práci do Časopisu lékařů českých (index SCOPUS), dosud nemá publikaci. 

9. Slisz – přidělena IP, finance na projekt zajištěny. Do konce dubna sestaví objednávku 
materiálu tak, aby vyčerpal všechny materiální náklady projektu přidělené v rámci IP. 
Vašáková dostala nabídku na přehledný článek týkající se OLA – sepíše Slisz, nutno odevzdat 
do konce srpna hotové. Nyní absolvuje kurz Základy imunologie, pasivně by se rád účastnil 
kongresu EAACI, řeší zajištění financování účasti. Kontaktoval Heribanovou – aktuálně 
neprobíhá žádná klinická studie na OLA. 



10. Sojka – plánuje účast ERS (pokud bude přijato sdělení), Beskydské alergologické dny a 
kongres ČPFS v Olomouci – připraví data z recentních měření pro prezentaci v rámci kongresu 
ČPFS. 

11. Havel – aktuálně probíhá studie PDR001 in combination with platinum-doublet 
chemotherapy and other imunology agents in PD-L1 unselected, metastatic NSCLC patients; 
Study of durvalumab+tremelimumab, durvalumab and placebo in stage I-III limited diseases 
small-cell lung cancer in patients who have not progressed following concurrent 
chemoradiation therapy (ADRIATIC); Study of pembrolizumab (MK-3475) vs placebo for 
participants with non-small cell lung cance rafter resection with or without standard 
adjuvant therapy (PEARLS). 

12. Šterclová – stran grantových výzev nyní probíhá pouze GAČR (do 8.4.), PRIMUS (do 16.4.). 
GAUK lze očekávat nejspíše po 26.9. (na stránkách UK končí info 26.9., GAUK není avizován). 
Dále vypsán grant inter excellence (se zaměřením na mezinárodní spolupráci) – do 31.7.2019 
(MŠM-LT) a MŠM 8J mobilita do 28.6.2019.  
Stránky pro aktuálních info stran grantových výzev: www.rvvi.cz + stránky UK- věda a 
výzkum-aktuality. 

13. Termín další schůzky – 29.5.2019 ve 14,30 hodin. 

 

 

Zapsala Šterclová 

http://www.rvvi.cz/

