
Badania własne realizowane w 2009 roku 
 

Kierownik projektu Numer Tytuł projektu 

dr Małgorzata Kowal 204/KA/2006 
Uwarunkowania zmian w budowie ciała dzieci i młodzieży z Krakowa obserwowanych w 

ostatnim dwudziestoleciu 

dr Małgorzata 
Orlewicz-Musiał 

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

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) 

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 

dr Janusz Jaworski 218/KA/2007 
Zmienność oraz genetyczne i środowiskowe uwarunkowania wybranych koordynacyjnych 

zdolności motorycznych – longitudinalne badania rodzinne 

prof. Jerzy Jaśkiewicz 222/KF/2007 
Wpływ wysiłku fizycznego na aktywność metaloproteaz MMP-2 oraz MMP-9 w mięśniach 

szkieletowych szczurów 

mgr Joanna Nowak 223/KF/2007 
Wpływ masażu klasycznego na wartości wskaźników przemiany węglowodanowo-

lipidowej 

prof. Olgierd 
Smoleński 

226/KRK/2007 

Wpływ treningu fizycznego stosowanego w ramach programu rehabilitacji po zawale 

serca na właściwości reologiczne krwi, stężenie kwasów tłuszczowych w erytrocytach i 

surowicy krwi 

Mgr Bartosz 
Szczechowicz 

228/ITiR/2007 
Analiza preferencji studentów krakowskich szkół wyższych wobec produktów 

turystycznych realizujących funkcje kultury fizycznej 

dr Aneta Bac 229/KRK/2008 
Podoskopowa ocena stopnia deformacji stópu dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym 

dr Joanna Majerczak 230/KFiB/2008 

Wpływ 5-cio tygodniowego treningu wytrzymałościowego na biogenezę mitochondriów 

oraz na zależność między ekspresją czynnika transkrypcyjnego PGC-1α i ekspresją białka 

rozprzeęgającego UCP3 w mięśniu czworogłowym uda u młodych zdrowych mężczyzn 

dr hab. Ewa Mędrela-
Kuder 

231/KSPR/2008 
Koncentracja zarodników grzybów w pomieszczeniach zamkniętych i ich oddziaływanie na 

zdrowie człowieka 

mgr Łukasz Tota 232/IFC/2008 

Dynamika zmian wydolności, kosztu energetycznego oraz parametrów 

hematolologicznych u lekkoatletów różniących się poziomem sportowym w relacji do 

obciążeń treningowych 

prof. Ewa Kałamacka 233/KSPR/2008 
Polskie czasopiśmiennictwo turystyczno-krajoznawcze do I wojny światowej. Zarys 

historyczno-bibliograficzny 

prof. Jerzy A. Żołądź 234/KFiB/2008 

Wpływ wysiłku fizycznego na uwalnianie prostacykliny, czynnika neurotroficznego 

pochodzenia mózgowego oraz wybranych cytokin we krwi u zawodników specjalizujących 

się w biegach wytrzymałościowych 

dr Dorota Gazurek 235/KRK/2008 

Wpływ wysiłku fizycznego u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 na wybrane parametry 

hematologiczne i reologiczne krwi oraz zachowanie się glikemii i serekcji hormonów 

kontrregulujących w stosunku do insuliny 

dr Anna Mika 236/KRK/2008 Leczenie operacyjne i rehabilitacja pacjentów z żylakami kończyn dolnych 



dr Joanna Siwek 238/ITiR/2008 
Wpływ infrastruktury turystycznej na jakość wód płynących w Tatrzańskim Parku 

Narodowym 

dr Marcin Maciejczyk 239/IFC/2008 Wpływ struktury ciała na wielkość kosztu pracy fizycznej 

dr Marcin Grandys 240/KFiB/2008 
Wpływ stresu fizjologicznego w postaci deprywacji snu i pożywienia na stężenie 

hormonów steroidowych i profil anaboliczno-kataboliczny u zdrowych, młodych mężczyzn 

mgr Marcin Kaca 241/KTiMSW/2008 
Wpływ przekazu informacji wizualno-werbalnej na efekty kształcenia studentów Akademii 

Wychowania Fizycznego w obszarze kompetencji pływackich 

mgr Iwona Jakosz  242/ITiR/2008 Władysław Krygowski (1906-1998). Życie, twórczość i działalność w dziedzinie turystyki 

dr Joanna Majerczak 243/KFiB/2008 

Wpływ symulacji elektrycznej na ekspresję mRNA dla interleukiny-6, czynnika troficznego 

pochodzenia mózgowego oraz czynników aktywujących biogenezę mitochondriów w 

izolowanych mięśniach szkieletowych 

dr Adam Jurczak  244/KTiMWF/2009 
Szkolne uwarunkowania aktywności ruchowej młodzieży w czasie wolnym na tle wpływu 

środowiska rodzinnego 

prof. dr hab. Jerzy A. 
Żołądź  

245/KFiB/2009 

Ocena stężenia czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (BDNF) u chorych z 

przewlekłą chorobą nerek w stadium 5 nie leczonych nerkozastępczo oraz u chorych 

przewlekle hemodializowanych 

mgr  Katarzyna Filar-

Mierzwa 
246/KRK/2009 

Wpływ ćwiczeń muzyczno - ruchowych na właściwości  hematologiczne i reologiczne krwi 

u kobiet w podeszłym wieku  

 

mgr Paulina 

Aleksander  
247/KRK/2009 

Badanie wpływu treningu fizycznego na parametry krwi obwodowej u osób z zespołem 

Downa 

 

dr Anna Mika 248/KRK/2009 

Analiza Skuteczności różnych metod wspomagających relaksację mięśni po wywołujących 

zmęczenie ćwiczeniach fizycznych. 

 

dr hab. Mariusz 

Ozimek 
249/KTiMLA/2009 

Determinanty somatyczne, biomechaniczne i motoryczne wyników w biegach 

sprinterskich na 100 i 200 m mężczyzn z uwzględnieniem stażu i poziomu sportowego 

 

dr hab. Henryk Duda 250/KGSiR/2009 

Intelektualizacja nauczania gry sportowej a sprawność działania grupowego graczy (na 

przykładzie gry w piłkę nożną) 

dr hab. Roman 

Nowobilski 
251/KRK/2009 

Ocena wybranych uwarunkowań jakości życia u chorych na astmę i przewlekła 

obturacyjną chorobę płuc (POChP). Studium porównawcze 

 

dr Piotr Mika 252/KRK/2009 

Porównanie skuteczności różnych modeli treningu marszowego na bieżni w rehabilitacji 

pacjentów z chromanie przestankowym 

 

dr Szymon Pasiut 253/KRK/2009 

Możliwość wpływu pionizacji połączonej z ćwiczeniami rehabilitacyjnymi na poprawę 

sprawności funkcjonalnej u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego w odcinku 

piersiowym 

dr Aneta Bac 254/KRK/2009 
Ocena ilości i jakości zaburzeń osi i krzywizn kręgosłupa u młodych dorosłych 

dr Tomasz Pałka 255/IFC/2009 

Wpływ rytmów okołodobowych na kształtowanie się wskaźników wydolności 

anaerobowej, bioelektrycznego napięcia mięśni i parametrów równowagi kwasowo-

zasadowej u mężczyzn 



prof. dr hab. 

Aleksander Tyka 
256/IFC/2009 

Wpływ stosowania zróżnicowanej diety w okresie przygotowawczym na kształtowanie się 

wskaźników wydolności tlenowej i beztlenowej oraz parametry równowagi kwasowo-

zasadowej lekkoatletów 

dr Grażyna Guzy 257/KF/2009 

Walidacja polskiej wersji kwestionariusza Neck Disability Index u pacjentów z zespołem 

bólowym odcinka szyjnego kręgosłupa 

dr  Teresa Całka-Lizis 

 
258/KRK/2009 

Występowanie oraz poziom dolegliwości bólowych kręgosłupa, jak również aktywność 

fizyczna u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną na tle rówieśników 

 


