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Téma dizertace: 
Vědomí jako multidimenzionální jev

Anotace a předběžné cíle:
V disertační práci na téma ”Vědomí jako multidimenzionální jev“ se bude doktorand

věnovat  z  konceptuální  i  empirické  stránky  dimenzionalitě  konstruktu  vědomí,  což  je
problematika, kterou se zabývá rostoucí množství teoretických textů v oblasti výzkumu vědomí
(Fazekas a Nemeth, 2021). Část práce bude věnována kritické studii způsobů konceptualizace
dimenzionality  vědomí,  případným  teoretickým nedostatkům v  této  oblasti.  Experimentální
přístup  bude  spočívat  v  analýzách  funkčních  sítí  mozku  v  odlišných  stavech  vědomí  (REM
spánek,  hluboký  spánek,  bdělost)  a  elektrofyziologických  korelátů  mozkových  procesů
aktivovaných v různých experimentálních paradigmatech  s využitím intrakraniálního EEG. Pro
účel PhD tématu by navíc mělo být možné adaptovat klasické metody využívané k identifikaci
neurálních  korelátů  vědomí,  jako  je  analýza  evokovaných  potenciálů  (ERPs)  maskovaných
stimulů.  Díky  registraci  z intracerebrálních  elektrod  student  bude  mít  unikátní  možnost
analyzovat mozkovou aktivitu od úrovně malých skupin neuronů po neuronální sítě velkého
rozsahu.  Další cestou pro výzkum dimenzí vědomí může být testování hypotéz generovaných
teoriemi, které explicitně operují s pojmem dimenzí (Northoff a Zilio, 2022). 

Navržené téma je napojeno na práci výzkumné skupiny prof. Brázdila (1.NK FNUSA a LF
MU), v případě získání grantu je pro pozici PhD studenta plánováno financování formou úvazku
nad rámec stipendia z MU v následujících letech. 

Požadavky na studenta:
- ukončené magisterské vzdělání v oboru psychologie 
- složení přijímací zkoušky včetně části pohovoru v angličtině
- znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního 
rámce
- připravenost účastnit se mezinárodní spolupráce
V     rámci PhD studia  :
- plnění požadavků individuálního studijního plánu 
- absolvování předmětů předepsaných v programu Neurovědy, specializace Neurovědy 
- publikační aktivita v předepsaném rozsahu, tzn. minimálně 3 impaktované publikace, z toho 2 
originální a minimálně 2 prvoautorské. 
- absolvování zahraniční stáže v délce trvání minimálně 1 měsíc, 
-spolupráce na mezinárodním projektu COST Action (s účastí na pravidelných setkání 
projektového týmu)

Školitel: doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.; Publikační aktivita: 35 publikací ve WOS; 351 SCI
citací bez autocitací; h-index = 11; Aktuálně řešené projekty: člen řešitelského týmu projektu
NV19-04-00343:  Prediction  of  Stimulation  Efficacy  in  Epilepsy  a  GA22-28784S:
Vysokofrekvenční epileptiformní aktivita v lidském mozku na makro- a mikroskopické úrovni.
 
Mentor: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 
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