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doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. - Životopis 

Identifikace osoby  

 Kašpárek, Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. 

 narozen 21.10.1975 v Uherském Hradišti 

Pracoviště  

 Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy 

Univerzity 

Funkce na pracovišti  

 přednosta kliniky 

 náměstek pro vědu výzkum a školství FN Brno 

Vzdělání a akademická kvalifikace  

 2011: habilitace – doc. 

 2007: specializovaná způsobilost v oboru Psychiatrie dle zákona 95/2004 

 2007: funkční odbornost v Elektroencefalografii 

 2004: ukončeno postgraduální studium, obor Psychiatrie, teze "Souvislosti velikosti 

hipokampu u prvních epizod schizofrenie - MRI volumetrická studie." - Ph.D. 

 2003: 1. atestace z Psychiatrie 

 1994-2000: 3. lékařská fakulta Karlovy Univerzity, obor všeobecné lékařství - MUDr. 

Přehled zaměstnání  

 2012 - dosud: náměstek pro vědu a výzkum FN Brno 

 2011 - dosud: přednosta Psychiatrické kliniky FN Brno a LF MU 

 2011 - dosud: Principal investigator, CEITEC-MU 

 2010 - dosud: docent na Psychiatrické klinice FN Brno a LF MU 

 2005: odborný asistent na Psychiatrické klinice FN Brno a LF MU 

 2003: asistent na Psychiatrické klinice FN Brno a LF MU 

 2000: sekundární lékař na Psychiatrické klinice FN Brno a LF MU 

Pedagogická činnost  

 Semináře a praktická výuka studentů LF MU v oboru Psychiatrie (kognitivní poruchy, 

úzkostné poruchy) 

 Přednášky o zobrazovacích technikách mozku v psychiatrii, psychofarmakologii, 

neurobiologii duševních nemocí. 

Vědeckovýzkumná činnost  

 Zobrazovací techniky ve výzkumu schizofrenie, zejména morfologie mozku - 

volumetrie hipokampu, voxel-based morphometry – a jeho konektivity.  

 Diagnostika a predikce s využitím zobrazovacích metod 

 Animální modely neurobiologických účinků antipsychotik 
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 Klinické studie schizofrenie, afektivních poruch. 

Akademické stáže a další trénink 

 2-3/2004: Structural neuroimaging laboratory, Dep. of Psychiatry, UMC, Utrecht, 

Netherland: tréning v segmentaci hippokampu z MRI obrazů, pipeline zpracování 

obrazů MRI pro studium struktury mozku. 

 trénink v Good clinical practice – opakovaně v rámci mezinárodních klinických 

hodnocení, naposledy v r. 2012. 

Mimouniverzitní aktivity  

 Člen České Neuropsychofarmakologické Společnosti 

 Člen Společnosti pro biologickou psychiatrii 

 Člen Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

Ocenění vědeckou komunitou  

 associated editor časopisu „Activitas nervosa superior“ 

 Člen redakční rady časopisu "Psychiatrie pro praxi" 

 2006: cena APA-PS ČLS JEP 

Publikační činnost (dle WoS) 

 84 záznamů, 34 publikací typu „Article“, 6 typu „Proceedings paper“, 1 „Review“, 41 

„Meeting abstract“. 

 170 citací (bez autocitací) 

 h-index = 7 
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