
Studenti se zúčastnili 50. Českého a slovenského cerebrovaskulárního 

kongresu 

 

Veronika Slonková a Honza Mičan, studenti Loschmidtových laboratoří Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity a FNUSA-ICRC, navštívili 50. Český a slovenský cerebrovaskulární 

kongres, který se konal 22.-24. června v Mikulově. Člen teoretického týmu, Honza, představil 

v ústní prezentaci výpočetní design nové generace trombolytik a dále prezentoval poster 

„Proteinové inženýrství stafylokinázy s vylepšenou trombolýzou“. Veronika, která pracuje 

v experimentálním týmu, představila poster „In vitro metody pro účinnou selekci vylepšených 

trombolytik“.  

Jak účast na kongresu hodnotí sami studenti? 

„Pro nás bylo setkání velmi inspirativní, protože jsme se 

dozvěděli nejen nejnovější klinické poznatky o mozkové 

mrtvici, ale také jsme se účastnili diskuse zaměřené na 

mezioborová témata týkající se endovaskulární terapie, 

chirurgické léčby, sekundárních příčin cévních onemocnění 

mozku či vztahu mezi cévními mozkovými příhodami a 

výkyvy počasí. Nechyběla ani moje oblíbená problematika 

intenzivní péče a epidemie COVID-19“, říká Honza. 

 

Jaké pocity měli studenti z prezentování svých výsledků? 

„Naše prezentace byly přijaty pozitivně, za což 

děkujeme i našim kolegům z Loschmidtových 

laboratoří, kteří se účastnili našich 

tréninkových prezentací a pomohli nám s jejich 

vylepšením. Dobře připravené prezentace u 

plakátových sdělení zaujaly vedoucí posterové 

sekce profesorku Andreu Petrovičovou z 

Fakultní nemocnice v Nitře, která ocenila iniciativu a výsledky ve vývoji nového léku na 

rozpouštění krevních sraženin v mozku. Honzova přednáška v následující sekci rozproudila 

diskuzi, která vtáhla všechny přítomné tak, že jsme přetáhli program o hodinu. Oba jsme si ale 

naše témata i celý kongres doopravdy užili“, hodnotí prezentace Veronika.  

Kromě účasti na oficiální části setkání vidí studenti velký přínos i ve společenské části 

kongresu. Během večeře měli příležitost se potkat a seznámit s odborníky, jejichž jména znali 

z dřívějška jen z odborných publikací. Měli dostatek času prodiskutovat společná témata. 

Veronika s Honzou našli také čas na prohlídku města Mikulova, kde se kongres konal, a 

obdivovali pohled na město ze Svatého kopečku. Účast na kongresu byla finančně podpořena 

kryptostipendiem Loschmidtových laboratoří.  

Článek připravila Šárka Nevolová (sarka.nevolova@fnusa.cz) 
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