
Název programu: Neurovědy  

Specializace: Neurovědy 
Forma: doktorské prezenční 

Školící pracoviště: Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně a LF MU 
Školitel: Ing., Mgr. Jan Cimbálník, Ph.D. 
Téma disertace:  Analýza elektrofyziologie epileptických ložisek a zdravého mozku při elektrické a 
kognitivní stimulaci. 

Anotace: Disertační práce navazuje na předchozí aktivity našeho týmu, který úspěšně aplikoval 
metody širokospektrálního zpracování elektrofyziologických dat u pacientů trpících epilepsií. V rámci 
předkládaného tématu plánujeme (i) rozsáhlou analýzu intrakraniálních elektroencefalografických 
(EEG) během kognitivní a elektrické stimulace (ii) s následným využitím pokročilých metod pro 
výpočet spektrálních vlastností EEG signálů v epileptickém ložisku a mimo něj a (iii) využitím těchto 
metod pro lokalizaci epileptogenní tkáně. Práce bude využívat především EEG nahrávky ze 
standardních klinických hloubkových makro a mikro elektrod, zaváděných pacientům v rámci 
předoperačního vyšetření na 1. neurologické klinice v nemocnici u sv. Anny v Brně. Zkoumaný 
dataset bude sestávat z intrakraniálních EEG dat s paměťovými úkoly, které jsou měřeny na 1. 
neurologické klinice v rámci spolupráce s Technickou univerzitou v Gdaňsku a dat nahraných během 
elektrické stimulace prováděné za účelem lokalizace funkčních center mozku. Během studia bude 
student zapojen do aktivit spojené s mezinárodní spoluprací s Technickou univerzitou v Gdaňsku, 
zúčastní se zahraniční stáže na jednom z pracovišť – Mayo Clinic, Technická univerzita v Gdaňsku, 
Duke University. 
Počet přijímaných uchazečů: 1 

Napojení na grantový projekt: AZV NU22-08-00278 
Úvazek nebo projektové financování PGS místa nad rámec stipendia: Student obdrží úvazek v minimální výši 
0,3. 
Požadavky na studenta: 

• Ukončené magisterské vzdělání v oboru biomedicínské inženýrství 
• Znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního 

rámce 
• Publikační aktivita výhodou 
• Připravenost účastnit se mezinárodní spolupráce 
• Zájem vyjet na zahraniční stáž 

 
Informace o školiteli: 

• Publikační aktivita školitele dle Web of Science: h-index 16, 830 citací, 45 publikací 
• Člen týmu Biomedicínského inženýrství na ICRC ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, PI 4 grantových 

projektů 
 
Mentor: doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D. 


