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Téma: Genetika u neurologických onemocnění

Anotace: V současné době se genetika stále více uplatňuje v diagnostice a v terapii neurologických
onemocnění. V rámci epileptologie a Movement disorders představují výsledky genetického vyšetření
důležitou informaci pro terapii a prognózu pacienta. Genetika je již rutinně vyšetřována na pracovištích
dětské neurologie, nicméně na pracovištích pro dospělé pacienty se začíná rychle rozvíjet. V
současnosti nejsou u dospělých pacientů k dispozici publikace přesně popisující fenotyp genetických
onemocnění, odpověď na medikaci a neurostimulaci (hlubokou mozkovou stimulaci v případě
Movement disorders, ev. stimulaci vagového nervu v případě epilepsie).

Cílem práce bude popis genetických onemocnění u dospělých pacientů jak v oblasti epileptologie, tak i
v oblasti Movement disorders.

Plánujeme zapojení studenta do nových grantových výzev.

Stručné požadavky na studenta dle oborové rady

- Publikační činnost dle požadavků oborové rady programu Neurologie

- Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na
zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s
výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na
mezinárodní spolupráci.
- Znalost anglického jazyka v rozsahu nezbytném pro studium odborné literatury a absolvování
zahraniční stáže.

Informace o školiteli

Školitelka má zkušenosti v oblasti epileptologie a klinické neurologie. Je autorkou 22 publikací na
WOS, počet citací 242, H-index 8. Spolupracovala na 3 grantových projektech – Lesion detection in
non-lesional epilepsies using multimodal imaging methods, Prediction of Stimulation Efficacy in
Epilepsy (PRESEnCe), Neuroimaging in multilezional epilepsy. Je školitelkou jednoho Ph.D. studenta
(plánovano ukončení v roce 2023), jedna Ph.D. studentka má t.č. studium přerušeno. Školitelka
spolupracuje s Montreálským neurologickým institutem (MNI, prof. Frauscher lab).

V případě dotazů kontaktujte přímo školitele na irena.dolezalova@fnusa.cz


