
Doktorský studijní program: Neurovědy 

Specializace: Psychiatrie 

Forma: doktorské prezenční 

Školící pracoviště: Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU 

Školitel: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. 

 

Téma: rTMS augmentovaná psychoterapie hraniční poruchy osobnosti 

Anotace: Projekt se zabývá možností augmentace dialektické behaviorální terapie (DBT) za pomoci 
neinvazivní neurostimulační metody repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) u pacientů 
s hraniční poruchou osobnosti (HPO). HPO je závažné duševní onemocnění charakterizované 
poruchou emoční regulace a impulzivitou včetně sebepoškozování a sebevražedného chování. Cílem 
projektu je překonat největší problémy obou metod léčby (vysoký dropout v DBT a krátké trvání efektu 
rTMS) jejich zkombinováním. 60 pacientů s HPO podstoupí 3 týdny prefrontální aktivní nebo shamové 
rTMS, polovina pacientů dále podstoupí komplexní DBT program trvající 24 týdnů. V několika 
časových bodech budeme měřit behaviorální i neurální efekty intervencí. Projekt je jedním z prvních 
vůbec, které se zabývají možností rTMS augmentované psychoterapie. 

Cíle práce: Cílem práce je 1) zhodnocení efektu prefrontální rTMS ve srovnání s shamovou (placebo) 
rTMS u pacientů s HPO, 2) zhodnocení efektu DBT augmentované pomocí prefrontální rTMS ve 
srovnání s shamovou (placebo) rTMS u pacientů s HPO, 3) zhodnocení trvání efektu intervencí. 
Hodnoceny budou behaviorální i neurální efekty intervencí pomocí dotazníků, magnetické rezonance 
a dalších metod. 

Počet uchazečů: jeden 

Napojení na grantový projekt: AZV projekt NU23-04-00472 (5/2023 – 12/2026), úvazek 0,5 

Vstupní požadavky: Ukončení vysokoškolské studium v oboru Psychologie, Všeobecné lékařství nebo 
v příbuzném oboru, zájem o studovanou problematiku, zkušenost s výzkumnou asistencí, výborná 
znalost anglického jazyka 

Stručné požadavky na studenta dle oborové rady: Minimální publikační aktivita zahrnuje 1 
prvoautorskou originální publikaci v časopise s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské 
publikace v časopise s hodnotou IF v III. kvartilu oboru (kategorie WOS odpovídající tématu dizertační 
práce). Ve druhém roce studia je povinná publikace systematického review literatury týkající se tezí 
dizertační práce v recenzovaném časopise evidovaném ve SCOPUS. Dále absolvování povinných 
předmětů, absolvování zahraniční stáže v rozsahu minimálně 1 měsíc, prezentace originálních dat na 
mezinárodní konferenci a podíl na výuce psychiatrie. 
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