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Téma: Efektivita neinvazivní mozkové stimulace u neurodegenerativních onemocnění – její prediktory 
a moderující faktory 

Anotace: Neinvazivní mozkové stimulaci se věnuje stále více pozornosti a studie z posledních let 
ukazují, že je možné ji využívat i při léčbě symptomů neurodegenerativních onemocnění. Mezi dvě 
nejrozšířenější metody patří repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) a transkraniální 
stimulace elektrickým proudem (tES). Výsledky jednotlivých studií jsou však poměrně heterogenní, a 
kromě samotných parametrů stimulace hrají roli i interindividuální rozdíly mezi participanty. 

Hlavním cílem této disertační práce bude analýza těchto individuálních faktorů, které ovlivňují 
efektivitu neinvazivní mozkové stimulace u neurodegenerativních onemocnění. Doktorand se bude 
věnovat jednak analýze neurozobrazovacích dat, dále se pak zaměří i na elektrofyziologické, 
behaviorální a další proměnné, které dle současných výzkumů mohou efekt stimulace moderovat (viz 
např. review Koo et al., 2023). Navržené téma je napojeno na práci výzkumné skupiny prof. Rektorové 
a studenta je možné financovat z grantů č. NU22J-04-00074 (AZV) a č. LX22NPO5107 (MŠMT), které se 
věnují neinvazivní mozkové stimulaci u neurodegenerativních onemocnění. 

Stručné požadavky na studenta dle oborové rady: 

- Publikační činnost dle požadavků oborové rady programu Neurovědy: podmínkou přístupu 
doktoranda k obhajobě disertace jsou nejméně TŘI práce v mezinárodních časopisech s minimálním 
IF=1 (alespoň u 2 z nich je nutné prvoautorství doktoranda a minimálně jedna z těchto dvou prací musí 
být práce originální). 

- 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:  

Školitel má zkušenosti v oblasti neinvazivní mozkové stimulace a je hlavním řešitelem AZV grantu, který 
je zaměřený na použití neinvazivní mozkové stimulace u pacientů s Parkinsonovou chorobou (NU22J-
04-00074). V současnosti je členem výzkumné skupiny Aplikované neurovědy (CEITEC MU), který vede 
prof. Rektorová. Školitel aktuálně nemá žádného absolventa PGS, jde o první vypsané PGS místo. 
Školitel je autorem nebo spoluautorem 25 prací v impaktovaných časopisech se 210 citacemi dle WoS, 
jeho h-index je 7. 

V případě dotazů kontaktujte přímo školitele na lubos.brabenec@ceitec.muni.cz. 
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