Badania Młodych Naukowców – Rok 2011

Kierownik projektu

Nr projektu

Temat

Mgr K. Rembiasz

1/MN/KTiMLA/2011

Wpływ staŜu i narzuconego obciąŜenia treningowego o charakterze wytrzymałościowym w
makrocyklu szkoleniowym męŜczyzn po 40 roku Ŝycia na wynik sportowy w maratonie,
wskaźniki sprawności fizycznej ujętej w konwencji zdrowia Health-Related Fitness oraz
zmiany biochemiczne i reologiczne krwi.

Mgr R. Madejski

2/MN/IFC/2011

Wpływ niskiej i wysokiej temperatury otoczenia na poziom progów metabolicznych oraz
wskaźników wydolności aerobowej i anaerobowej.

Mgr A. Markowski

3/MN/IFC/2011

Wpływ kinesiotapingu kończyn dolnych techniką tonizującą i detonizującą na zmiany
markerów uszkodzenia mięśni podczas wysiłków koncentrycznych i ekscentrycznych u
męŜczyzn.

Mgr M. Potoczek

4/MN/KSPR/2011

Charakterystyka zachowań zdrowotnych uczestniczek krakowskich szkół rodzenia w
okresie ciąŜy i wczesnego macierzyństwa.

Mgr M. śmuda-

5/MN/KHPT/2011

Feliks Fidziński (1890-1967).Pedagog, działacz i popularyzator kultury fizycznej.

Pałka
Mgr A. Bubula

6/MN/KTiMSZ/2011

Poszukiwanie zaleŜności pomiędzy efektami aktywności fizycznej młodych biegaczy
narciarskich a uwarunkowaniami somatycznymi, motorycznymi i środowiskowymi.

Mgr M. Szarek

7/MN/IFC/2011

Wpływ zabiegów w saunie fińskiej na poziom białek szoku termicznego rodziny HSP-70
oraz wybranych interlekutin we krwi męŜczyzn trenujących i nietrenujących.

Mgr L. Muszyńska

8/MN/KFB/2011

Ocena wpływu krioterapii na zakres procesów adaptacyjnych występujących w organizmie
człowieka.

Mgr A. Kłys

9/MN/KTiMS/2011

Wybrane czynniki warunkujące rezultat sportowy kobiet uprawiających judo.

Mgr A. Misiorek

10/MN/KRK/2011

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane właściwości krwi, sprawność funkcjonalną
i jakość Ŝycia osób starszych ze stwierdzoną chorobą zwyrodnieniową stawów.

Mgr A. Bukowska

11/MN/KRK/2011

Zastosowanie muzykoterapii jako formy terapii zajęciowej w celu poprawy chodu i innych
aktywności dnia codziennego u osób z chorobą Parkinsona.

Mgr A. Cebula

12/MN/IFC/2011

Wpływ treningu marszowego „nornic walking” na kształtowanie się wskaźników
morfologicznej budowy ciała, wydatku energetycznego, wydolności fizycznej, profilu
lipidowego i hematologicznego krwi u kobiet po 55 roku Ŝycia.

Mgr M. Nowak

13/MN/IFC/2011

Wpływ oddziaływania ciepła w saunie IR na wybrane wskaźniki morfologiczne, profil
lipidowy, białka szoku cieplnego oraz status antyoksydacyjny u sportowców i
nietrenujących bezpośrednio po ekspozycji i w póŜniejszym okresie.

Mgr M. Bielański

14/MN/KTiR/2011

Monitoring Ruchu Narciarzy Wysokogórskich w Tatrzańskim Parku Narodowym z
wykorzystaniem GPS logger.

Mgr M. Kępińska

15/MN/IFC/2011

Wpływ wybranych zabiegów stosowanych w rehabilitacji i odnowie biologicznej na
regenerację mięśni po wysiłkach ekscentrycznych.

Mgr Ł. Kryst

16/MN/KA/2011

Międzypokoleniowe tendencje przemian wielkości urodzeniowych w populacji
noworodków z Krakowa na przestrzeni lat 2005-2010.

Mgr W. Forczek

17/MN/KA/2011

Wpływ ciąŜy na parametry chodu i równowagę kobiet.

Mgr A. Gawędzka

18/MN/KFB/2011

Wpływ treningu wytrzymałościowego na ekspresje róŜnych isoform łańcuchów cięŜkich
miozyny i białka rozprzęgającego UCP3 w relacji do zmian ekspresji metaloproteaz (MMP2 i MMP-9)w tkance mięśniowej szczurów.

Dr K. Ogrodzka

19/MN/KRK/2011

Kinematyka chodu pacjentów po artrodezie stawu skokowego leczonych dwoma technikami
operacyjnymi.

Mgr A. Sagalara

20/MN/IFC/2011

Poziom stresu oksydacyjnego i wydolności aerobowej 55 – 65 letnich męŜczyzn o róŜnym
poziomie aktywności fizycznej.

