
Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Katedra Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

 
 

VÝBER TÉM NA DIPLOMOVÉ PRÁCE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 

 

Meno školiteľa Názov práce 
 

PhDr. Zuzana Bárdyová, 
PhD.,MPH 

CT koronarografia a vplyv techniky skenovania na výslednú efektívnu dávku pacienta 

Analýza radiačnej záťaže pacientov počas selektívnej diagnostickej koronarografie 

doc. PharmDr. Pavol 
Beňo, CSc. 

Kvasinkové infekcie u pacientov Národného onkologického ústavu v Bratislave 
Analýza mineralogického zloženia močových konkrementov na Slovensku 
Voľná téma (dohodou) 

Doc. Ing. Stanislava 
Blažíčková, PhD. MPH 

Stanovenie komponentov (molekúl) alergénov a ich význam v diagnostike alergií 
Lipidovy metabolizmus pacientov s SLE 
COVID-19 asociovaná koagulopatia 

prof. RNDr. Vladimír 
Bošák, CSc. 

Vyšetrenie antigénu D Rh-systému metódami molekulovej genetiky 

Voľná téma (dohodou) 

RNDr. Mgr. Jaroslava 
Brňová, PhD. 

Voľná téma (dohodou) 

Mgr. Martina Havriško, 
PhD. 

Optimalizácia PCR metódy na detekciu biocíd-rezistentných génov u vybraných 
izolátov baktérií zo zdravotníckych zariadení v SR 
Porovnanie schopnosti produkcie biofilmu u vybraných izolátov baktérií zo 
zdravotníckych zariadení v SR 

doc. RNDr. Martina 
Horváthová, PhD.,MPH 

Radiačná záťaž pacientov pri PET/CT 

Radiačná záťaž pacientov pri SPECT/CT 

MVDr. Alžbeta Kaiglová, 
PhD. 

Vplyv toxického účinku Bisfenolu S na ďalšie generácie nematód C. elegans 

Voľná téma (dohodou) 

prof. RNDr. Marie 
Korabečná, Ph.D. 

Možnosti aplikácie digitálnej polymerázovej reťazovej reakcie v prenatálnej 
diagnostike 
Porovnávanie hladín voľne cirkulujúcich mitochondriálnych a telomerických sekvencii 
DNA v plazmách fajčiarov a nefajčiarov 

RNDr. Soňa 
Kucharíková, PhD. 

Tvorba biofilmu klinických izolátov Candida glabrata rezistentných voči 
echinokandínom. 
Schopnosť Staphylococcus epidermidis indukovať toleranciu Candida albicans voči 
echinokandínom v in vitro a in vivo polymikrobiálnych biofilmoch. 

Mgr. Kamila Melnikov, 
PhD. 

Vírusové infekcie dolných dýchacích ciest 

Bakteriálne infekcie horných dýchacích ciest v detskej populácii 

prof. RNDr. František 
Ondriska, PhD. 

Diagnostika trichomonózy a možnosti optimalizácie kultivačného vyšetrenia pôvodcu 
Trichomonas vaginalis 

Hodnota dôkazu reakcie väzby komplementu pre klinickú diagnostiku toxoplazmózy 
Laboratórna diagnostika a genotypizácia kmeňov Giardia intestinalis z klinických 
vzoriek z rôznych oblastí Slovenska 

 

ĎALŠIE TÉMY NA ZÁKLADE DOHODY SO ŠKOLITEĽOM / INTERNÝM, EXTERNÝM/ 


