
 
Doktorský studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína  
Specializace: Chirurgie 
Forma: doktorské kombinované  
Pracoviště: Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU Brno 
Školitel: prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.  
Téma PGS studia: Možnosti současné cerebrovaskulární neurochirurgie v léčbě a prevenci 
ischemické CMP 
Anotace: Ischemická cévní mozková příhoda (iCMP) tvoří 90 % všech CMP a patří mezi 3 
hlavní příčiny úmrtnosti a nesoběstačnosti dospělé populace. Díky rozvoji léčby akutní iCMP 
s využitím farmakologické a radiointervenční revaskularizace mozku se dnes dostává do 
nemocnice více pacientů v časných stadiích iCMP. S tím je spojena změna indikačního 
spektra cerebrovaskulární neurochirurgie.  
Cílem této práce je zhodnocení dnešního postavení karotické endarterektomie a extra-
intrakraniálního mozkového bypassu v moderním komplexní cerebrovaskulárním centru. 
V laboratorní části se práce zaměří na srovnání typu arteriotomie, průtoku a průsvitu tepny 
na laboratorním zvířecím modelu.  
Financování experimentální práce: Aktuálně není navrhovaná práce zahrnuta v žádném 
grantovém projektu.  
Stručné požadavky na studenta dle oborové rady: Minimální publikační aktivita studenta v 
rámci studia představuje 1 prvoautorskou publikaci s hodnotou IF nad medianem oboru 
nebo 2 prvoautorské publikace v časopisech s hodnotou IF ve 3. kvartilu oboru (Q3). 
Předpokládá se výborná znalost anglického jazyka. Podmínkou pro úspěšné ukončení studia 
je také zahraniční stáž v délce nejméně 1 měsíc, která je neoddělitelnou součástí studia. 
Student bude žádat o financování stáže formou Erasmus programů.  
Informace o školiteli: Školitelka pracuje jako zástupce přednosty pro školství na 
Neurochirurgické klinice FN u sv. Anny v Brně. Je hlavní autorkou 3 monografií a 
spoluautorkou dalších 8 českých a zahraničních monografií. Publikovala celkem 33 prací v 
impaktovaných časopisech, s citačním ohlasem 90 dle WOS,  h-index je 5.  Je hlavní 
řešitelkou 1 a spoluřešitelkou 5  grantových projektů. Je členem mezinárodních i národních 
odborných společností a členkou Výboru Společnosti dětské neurologie, pracuje v redakční 
radě časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie.  Působí jako školitelka 2 
studentů doktorského studia (Ph.D.), 1 úspěšně ukončeno v r. 2019, vedoucí 3 bakalářských 
prací a 1 studenta magisterského studia nelékařských oborů LF MU Brno. Vedla celkem 6 
českých a 5 zahraničních samostatných prací studentů LF MU Brno a je autorkou kapitol v 11 
učebnicích pro lékařské i nelékařské zdravotnické obory. Pracuje ve 4 komisích pro SRZ na LF 
MU Brno a byla členkou již 5 habilitačních komisí, oponentka 5 disertačních prací a 
oponentka 2 habilitačních prací.   
V případě dotazů kontaktujte přímo školitele: eva.brichtova@fnusa.cz. 


