
BADANIA WŁASNE - 2007  

L.p. 
Kierownik 

projektu 
Numer Tytuł projektu 

1 
Mgr Tomasz 

Włoch 
188/KRK/2005 

Ocena podstawowej ruchowej sprawności funkcjonalnej chorych z przewlekłą 

obturacyjną chorobą płuc za pomocą zmodyfikowanego testu „wstań i idź” 

2 
Dr Roman 

Nowobilski  
192/KRK/2005 Wybrane uwarunkowania odczucia duszności u chorych na astmę oskrzelową 

3 
Mgr Aneta 

Teległów  
198/KRK/2006 

Wpływ wysiłku fizycznego w wodzie o temperaturze 4°C na właściwości 

reologiczne krwi i skład kwasów tłuszczowych błon erytrocytarnych – 

badania na modelu zwierzęcym 

4 
Mgr Marcin 

Uszyński  
199/KF/2006 

Wpływ strategii nawadniania podczas długotrwałego wysiłku fizycznego w 

ciepłym i wilgotnym otoczeniu na kształtowanie się wskaźników 

fizjologicznych organizmu mężczyzn 

5 
Mgr Paweł 

Ochwat  
200/KTiMWF/2006 

Interakcje dyscyplinujące nauczycieli różnych specjalności stosowane w 

poszczególnych obszarach oddziaływań na tle wybranych cech 

osobowościowych nauczycieli 

6 
Mgr Szymon 

Pasiut  
201/KRK/2006 

Badanie procesu gojenia uszkodzonej kory mózgowej po implantacji komórek 

stromalnych 

7 
Mgr Małgorzata 

Jacko  
202/INH/2006 Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej 1992-2004 

8 
Dr Joanna 

Majerczak  
203/IFC/2006 

Stężenie wybranych aminokwasów we krwi u młodych, zdrowych mężczyzn 

w odpowiedzi na wysiłek o stopniowo wzrastającej mocy przed i po 5-

tygodniowym treningu wytrzymałościowym 

9 
Dr Małgorzata 

Kowal  
204/KA/2006 

Uwarunkowania zmian w budowie ciała dzieci i młodzieży z Krakowa 

obserwowanych w ostatnim dwudziestoleciu 

10 
Dr Wiesław 

Chwała  
205/KA/2006 

Charakterystyka kinematyczna i kinetyczna ruchów cyklicznych i acyklicznych 

w czynnościach życia codziennego i aktywności sportowej na podstawie 

trójwymiarowej analizy ruchu 

11 
Dr hab. Ewa 

Mędrela-Kuder  
206/KSPR/2006 Charakterystyka mikologiczna obiektów sportowych 

12 
Dr Szymon 

Ciapała  
207/ITiR/2006 

Wpływ niszczenia szlaków turystycznych w Tatrzańskim Parku Narodowym 

na stan świerczyny 

13 Dr Henryk Duda 208/KTiMGSiR/2006 
Wpływ wizualizacji na skuteczność nauczania specjalnej sprawności ruchowej 

u młodych piłkarzy nożnych 

14 
Mgr Arkadiusz 

Berwecki  
209/KF/2006 

Wpływ ciśnienia wewnątrzbrzusznego na wydolność oddechową chorych 

kwalifikowanych do operacji na aorcie brzusznej 

15 
Dr Małgorzata 

Orlewicz-Musiał  
210/INH/2006 Dzieje turystyki na terenie Galicji w latach 1867-1918 

16 Dr Wiesław 211/ITiR/2006 Funkcjonalna typologia uwarunkowań aktywności turystycznej oraz próba 



Alejziak  stworzenia modelu wyjaśniającego jej fenomen 

17 
Mgr Karolina 

Korbiel  
212/ITiR/2006 Naśladownictwo społeczne a zachowania konsumentów w turystyce 

18 
Mgr Piotr 

Cybula  
213/ITiR/2006 

Niedozwolone postanowienia umowne w praktyce orzeczniczej Sądu 

Konkurencji i Konsumentów 

19 

Dr Agnieszka 

Suder 

Dr Małgorzata 

Płonka  

214/KF/2006 

Stężenie ghreliny, leptyny i hormonu wzrostu (GH) u dziewcząt w okresie 

przedpokwitaniowym a dystrybucja tkanki tłuszczowej w aspekcie 

zróżnicowanej aktywności fizycznej (badania longitudinalne) 

20 

Dr Anna 

Ścisłowska-

Czarnecka  

215/KF/2007 

Badania in vitro wpływu resorbowalnych podłoży polimerowych: PGLA, 

PLTMC, PGLCap, PGCap, na morfologię i aktywność osteoblastów MG63, 

fibroblastów L929 oraz makrofagów RAW 264.7 

21 
Mgr Katarzyna 

Gmyrek-Gołąb  
216/ITiR/2007 

Zagospodarowanie uzdrowisk polskich Karpat w kontekście zmieniających się 

ich funkcji 

22 
Dr Krzysztof 

Borkowski  
217/ITiR/2007 

„Bramki ewidencyjne” jako metoda szacowania wielkości ruchu 

turystycznego na podstawie badań ankietowych 

23 
Dr Janusz 

Jaworski 
218/KA/2007 

Zmienność oraz genetyczne i środowiskowe uwarunkowania wybranych 

koordynacyjnych zdolności motorycznych – longitudinalne badania rodzinne 

24 
Dr Renata 

Woźniacka 
219/KF/2007 

Knemometryczna ocena zmian wzrastania kości długich u chłopców w ostrym 

stadium choroby Perthes’a 

25 
Prof. Jerzy A. 

Żołądź 
220/KFiB/2007 

Wpływ wysiłku fizycznego oraz deprywacji sennej na stężenie prostacykliny 

(PGI2), czynnika neurotropowego pochodzenia mózgowego (BDNF), 

interleukiny-15 9IL-15) oraz białka-4 wiążącego retinol (RBP4) w osoczu krwi 

u młodych zdrowych mężczyzn 

 


