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    ČJ.: AZV/125263/2020 

 

PLÁN KONTROL PROJEKTŮ 
ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE 

NA OBDOBÍ ČERVEN 2020 - BŘEZEN 2021 
 

Registrační číslo 
projektu 

Název projektu Příjemce 
účelové podpory 

Termín 
kontroly 

16-27449A 
 

Fekální bakterioterapie u pacientů s 
ulcerózní kolitidou. 

Institut klinické a 
experimentální 
medicíny Praha 

2.6.-10.6. 

17-30500A 
 

Kongenitalni katarakty - využití metod 
sekvenování nové generace v 
diagnostickém a léčebném algoritmu. 

Univerzita Karlova - 1. 
lékařská fakulta 
Praha 

16.6.-17.7. 

17-32445A Příčiny násilí u pacientů s psychotickou 
poruchou. 

Univerzita Karlova - 1. 
lékařská fakulta 

16.6.-17.7. 

NV18-04-00346 
 

Primární progresivní afázie - klinické, 
MRI a strukturální korelace. 
Prospektivní multicentrická studie. 

Univerzita Karlova - 1. 
lékařská fakulta 

16.6 -17.7. 

NV18-08-00106 Aplikace amniové membrány v 
léčbě dlouhodobě se nehojících ran. 

Univerzita Karlova - 
1. lékařská fakulta 

16.6. -17.7. 

NV19-03-00023 
 

Prospektivní observační studie na 
biopsii sentinelové uzliny u pacientek 
s časnýmstádiem karcinomu děložního 
hrdla-Část 2. 

Univerzita Karlova - 1. 
lékařská fakulta 

16.6. -17.7. 

17-29389A 
 

Sekvenční FDG-PET a miRNA jako 
biomarker změny strategie 
předoperační léčby u lokálně 
pokročilého karcinomu žaludku a 
gastroesofageálníjunkce. 

Masarykův 
onkologický ústav 
Brno 

4.8.-14.8. 

17-30920A 
 

Zkoumání získané chemorezistence 
pomocí profilovaní genů zahrnutých do 
opravy DNA u pacientů s rakovinou 
tlustého střeva. 

Ústav experimentální 
medicíny AV ČR,          
v. v. i. 

8.9.-18.9. 
 

17-31403A 
 

Diagnostický potenciál buněčných 
mikropartikulí v patogenezi systémové 
zánětlivé odpovědi plodu. 

Ústav pro péči o 
matku a dítě Praha 

22.9.-2.10. 

17-31540A 
 

Populační farmakokinetika 
profylaktických antibiotik během 
kardiochirurgických operací s využitím 
mimotělního oběhu. 

Univerzita Palackého 
v Olomouci - 
Lékařská fakulta 

13.10. -23.10. 

17-28220A 
 

Farmakologické zásahy do metabolické 
cesty cytochromu P-450 jako nový 
přístup pro léčbu chronického 
srdečního selhání. 

Fakultní nemocnice 
Olomouc 
 

3.11.- 20.11. 



 
 

 
 

2 
 

Registrační číslo 
projektu 

Název projektu Příjemce 
účelové podpory 

Termín 
kontroly 

NV18-08-00291 Biomarkery receptivity endometria 
Prospektivní multicentrická studie 
proteomických biomarkerů receptivity 
endometrie v cervikálním hlenu. 

Fakultní nemocnice 
Olomouc 
 

3.11.- 20.11. 

NV18-02-00027 
 

Katetrizační ablace fibrilace síní a 
síňových tachykardií u nemocných s 
plicní hypertenzí: randomizovaná 
studie. 
 

Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze 
 

25.11.-18.12. 

16-33002A 
 

Kloubní sonografie u dětí s juvenilní 
idiopatickou artritidou: Hodnocení 
subklinické synovitidy a poškození 

kloubu. 

Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze 
 

25.11.- 18.12. 

 

Rok 2021 

Registrační číslo Název projektu Příjemce 
Termín 

kontroly   

17-30753A Využití metod paralelního sekvenování pro 
monitorování dynamiky orálního 
mikrobiomu v průběhu rozvoje a terapie 
onemocnění parodontu. 

Mikrobiologický ústav 
AV ČR, v. v. i. 
Praha 

26.1.-5.2. 

NV18-01-00544 Bisfenoly jako významné endokrinní 
disruptory současnosti 

Univerzita Karlova - 
Lékařská fakulta 
Plzeň 

16.2. – 5.3. 

17-30748A 
 

Nová metoda kombinace funkčních 
zobrazovacích metod a nádorové genomiky 
pro neinvazivní fenotypizaci a sledování 
efektu léčby plicních karcinomů 

Univerzita Karlova 
/Lékařská fakulta 
Plzeň 
 

16.2. – 5.3. 

NV18-09-00605 
 

Enterobacteriaceae rezistentní ke 
karbapenemům a kolistinu: koncept 
jednoho zdraví v hodnocení humánních a 
jiných zdrojů rizikových mechanizmů 
antimikrobiální rezistence 

Veterinární a 
farmaceutická 
univerzita Brno 
 

16.3.-27.3. 
 
 

 

 

Schválil: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., v.r. 
               předseda předsednictva AZV ČR 

  


