
Tématické okruhy a konkrétní témata: 

1. Neuroonkologie (neurologie, neurochirurgie, neuroanatomie, neuroradiologie, 
neuroonkologie) 

Školitelé a školitelé-konzultanti: Prof. MUDr. Václav Bača, Ph.D., Doc. MUDr. Jakub Cvek, 

Ph.D., MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., Prof. MUDr. David 

Školoudík, Ph.D., Doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D., Prof. MUDr. Pavel Eliáš, 

CSc. 

 

 Srovnání předoperační a pooperační radiochirurgie mozkových metastáz  

Školitel: Doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D. 

Školitel - konzultant: Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., MUDr. Štefan Reguli, 

Ph.D. 

Anotace: 

Vedle chirurgického odstranění je stereotaktická radioterapie a radiochirurgie 

základní léčebnou metodou. V posledních letech je zřejmá tendence ke 

kombinaci zmíněných metod u ložisek s vyšším rizikem rekurence, s cílem 

vyhnout se ozáření celého neurokrania. Předoperační i pooperační indikace 

radiochirurgie má své potenciální výhody i rizika, výstupem práce bude na 

základě prospektivní studie porovnání obou přístupů a nalezení prediktivních 

faktorů ukazující superioritu jednoho přístupu oproti druhému.  

 Využití škály kvality života v hodnocení a predikci výsledků léčby pacientů s 

nádorem mozku 

Školitel: MUDr. Štefan Reguli, Ph.D. 

Školitel - konzultant: Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. 

Anotace: 

Léčba nemocných s onkologickým onemocněním doznává v současné době řadu 

změn. Významný je zejména posun z terapie cílené pouze na základní 

onemocnění na terapii řízenou holistickým principem. Významnou proměnnou se 

stává duševní (spirituální) pohoda, která ovlivňuje kvalitu života nemocného a 

stejně tak výskyt úzkosti či deprese u onkologických pacientů. 

Holistický princip přikládá stejný význam respektování tělesných, 

psychosociálních, sociálních a spirituálních potřeb pacienta. 

Kvalita života (Quality of Live, QoL), hodnocena některou ze škál QoL, je 

kvantifikovatelná hodnota vyjádřující spokojenost individua v jednotlivých 

oblastech života. Jedná se o komplexní pocit fyzického zdraví a duševní pohody.  

Primárním cílem léčby pacienta s nádorem mozku tedy není jen snaha o co 

nejdelší přežití, ale zejména snaha o zachování vysoké kvality života. 

Primárním cílem navrhovaného projektu je využití specifické škály QoL navržené 

pro pacienty s nádorem mozku pro hodnocení výsledků léčby, využití této škály 

v algoritmu navrhované terapie. 



Sekundárním cílem je vytvoření prediktivního schématu na léčebnou odpověď 

neuoonkologických pacientů na podkladě výsledku vstupního vyšetření v 

jednotlivých oblastech QoL.  

 Terapeutický index radiochirurgie mozkových metastáz 

Školitel: Doc. MUDr. Jakub Cvek, Ph.D.  

Školitel - konzultant: - 

Anotace: 

Jednou z největších výzev v radiační onkologii je výběr "optimální" dávky záření 

a zvážení přínosů a rizik. Vyšší dávky obecně zvyšují jak pravděpodobnost 

kontroly nádoru, tak pravděpodobnost komplikací normální tkáně. Nalezení 

optimalizace terapeutického indexu je obtížné. Vynikajícím příkladem této křehké 

rovnováhy je léčba mozkových metastáz pomocí stereotaktické radiochirurgie 

(SRS), tedy zvažování přínosů lokální kontroly s riziky symptomatické 

radionekrózy. Je velmi důležité si uvědomit, že radionekróza je přijatelným a 

často nevyhnutelným důsledkem účinné léčby mozkových metastáz. Ačkoli 

radiační onkologové mají často tendenci striktně dodržovat dozimetrická 

omezení (např. kvůli zachování velmi nízkého rizika optické neuropatie), takový 

přísný přístup v případě radionekrózy mozku po SRS může být škodlivý, protože 

určité riziko (i u elokventní části mozku) je třeba akceptovat.  

Cílem: je detailní retrospektivní analýza faktorů ovlivňujících výskyt 

symtomatické radionekrózy a prospektivní hodnocení navrženého protokolu 

léčby k optimalizaci terapeutického indexu. 

Další témata mohou být ustanovena po konzultaci školitel – uchazeč.  

 

 

2. Molekulární genetika CNS (neurologie, neurochirurgie, klinická biochemie, onkologie) 

Školitelé a školitelé-konzultanti: Doc. MUDr. Martin Baláž, Ph.D., Doc. MUDr. Jakub Cvek, 

Ph.D., Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., Prof. MUDr. 

David Stejskal, Ph.D., Doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D. 

 Využití microRNA v predikci klinického fenotypu roztroušené sklerózy a 

stanovení prognózy průběhu nemoci a terapeutické odpovědi na DMD léky 

první linie v korelaci s laboratorními a radiologickými parametry 

Školitel: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. 

Školitel konzultant: Doc. RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D. 

Anotace:  

Tématem disertační práce a publikačními výstupy budou typizace micro RNA 

v populaci pacientů s roztroušenou sklerózou, korelace těchto vybraných 

subtypů s vybranými biomarkery a radiologickými a klinickými parametry 



progrese nemoci a dále pak stanovení možnosti predikce terapeutické 

odpovědi na léčbu DMD léky první linie (interferony beta, glatiramer-acetát, 

teriflunomid) na základě vybraných subtypů micro RNA. 

Další témata mohou být ustanovena po konzultaci školitel – uchazeč.  

 

3. Neurofyziologie (neurologie, neurofyziologie, klinická biochemie) 

Školitelé a školitelé-konzultanti: Prof. MUDr. Pavol Švorc, Ph.D., Doc. MUDr. Marek Bužga, 

Ph.D., Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., Prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D. 

 

Konkrétní témata budou ustanovena po konzultaci školitel – uchazeč. 

4. Neurofarmakologie, klinická biochemie 

Školitelé a školitelé-konzultanti: Prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc., Doc. MUDr. Ivana 

Kacířová, Ph.D., RNDr. Hana Brozmanová, CSc., RNDr. Romana Uřinovská, Ph.D., Prof. 

MUDr. David Stejskal, Ph.D. 

 Stanovení nekonjugovaného a defosforylovaného matrix GLA proteinu jako 

ukazatele dostupnosti vitaminu K v cévách a jeho vztah s kalcifikací krkavic ev. cév 

CNS.  

Školitel: Prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D. 

Školitel - konzultant:- 
Anotace:  

Nedostatek vitaminu K vede ke zvýšené kalcifikaci cév. Vlastní stanovení 

vitaminu K však vypovídá o jeho funkci a dostupnosti velice málo, více se 

osvědčily proteiny na vitaminu K závislé. Nejvíce se osvědčil nekonjugovaný, 

nefosforylovaný matrix GLA protein, jehož zvýšení ukazuje na nedostatek 

vitaminu K (K1, K2) jako vysoce rizikový faktor  vápenatění cév. Tento parametr 

jsme schopni měřit na dostupné technice nejen pro výzkum, ale i pro 

klinické  využití.  

Další témata mohou být ustanovena po konzultaci školitel – uchazeč.  

5. Cerebrovaskulární onemocnění (neurologie, neuroradiologie, neurochirurgie, 
neurofyziologie) 

Školitelé a školitelé-konzultanti: Prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D., MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., 

Doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. 

 Známky nestability aterosklerotického plátu na zobrazovacích metodách  
Školitel: Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D. FESO FEAN 

Školitel - konzultant:- 
Anotace:  



Ateroskleróza a její následky patří k nejčastějším příčinám úmrtí celosvětově. 

Nestabilita aterosklerotického plátu je spojena s rizikem vzniku cévní 

mozkové příhody nebo akutní koronární příhody. Dosud nejsou plně 

objasněny procesy vedoucí k nestabilitě plátu. Cílem práce by mělo být 

nalezení dalších znaků nestability aterosklerotického plátu, které jsou 

spojeny s vysokým rizikem cévní příhody. 

 Neurozobrazování u cévních onemocnění mozku 

Školitel: Prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D. 

Školitel - konzultant : MUDr. Daniel Václavík, Ph.D. 

Anotace:  

Výsledky neurozobrazování jsou důležité pro rozhodnutí typu rekanalizační 

terapie a pro stanovení prognózy pacientů po ischemické CMP. Cílem 

postgraduálního studia  je stanovit vliv různých parametrů multimodálního CT 

vyšetření na výsledný klinický stav pacientů hodnocený po 3 měsících od vzniku 

cévní mozkové příhody. Dalším cílem je zjistit, zda toto vyšetření a jeho 

vyhodnocení pomocí použitého softwaru e-STROKE povede ke zvýšení počtu 

pacientů, kteří dále podstoupí rekanalizační terapii. Dalším cílem je zjistit 

senzitivitu multimodálního CT vyšetření  diagnostikovat stroke mimics.   

 Možnosti detekce jednotlivých charakteristik aterosklerotického plátu spojených s 

rizikem vzniku cévní mozkové příhody 

Školitel: Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., Ph.D., FESO, FEAN 

Školitel - konzultant: MUDr. Martin Roubec, Ph.D. 

Anotace: 

Ateroskleróza a její následky patří k nejčastější příčině úmrtí celosvětově. Růst a 

změny ve složení aterosklerotického plátu jsou velmi individuální a ovlivněny 

množstvím faktorů. Složení a velikost aterosklerotických plátů v karotických 

tepnách jsou spojeny s různým rizikem trombembolie a ischemické cévní mozkové 

příhody. Určení rizikovosti jednotlivých aterosklerotických plátů v karotických 

tepnách by umožnilo lepší individualizaci preventivní léčby u těchto pacientů. 

 Rizikové faktory restenózy karotické tepny po endovaskulární léčbě 

Školitel: Doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA 

Školitel - konzultant:  MUDr. Tomáš Jonszta, Ph.D., MBA  

Anotace: 

Endovaskulární léčba stenózy vnitřní krkavice je 30 let zavedenou technikou léčby 

vedle  operačního chirurgického výkonu karotické desobliterace - CAS. Příčiny 

restenóz, zejména v časném období po endovaskulární léčbě jsou nejasné, 

vztahují se k rizikovým faktorům HLP, Hypertenze, trombofilii, DM či strukturálním 

změnám stěny jako je mediokalcinosa, kalcifikace ve stěně, postradiačním 

změnám okolí tepny po operacích na krku, případně předchozí operace vnitřní 

krkavice CAS.  

Cílem: je detailní prospektivní analýza faktorů ovlivňujících průchodnost vnitřní 

krkavice po revaskularizační léčbě s ohledem na využití nových technologií léčby 

stenóz vnitřní krkavice. 



Další témata mohou být ustanovena po konzultaci školitel – uchazeč.  

6. Neurologie, neurochirurgie a psychiatrie 
 

Školitelé a školitelé-konzultanti: Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., MUDr. Petr Šilhán, 

Ph.D., Prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D., MUDr. Jana Slonková, Ph.D., MUDr. Vilém Novák, 

Ph.D., Ing. Peter Makovický, Ph.D., Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., MUDr. Michael Mrůzek, 

Ph.D. 

 

 Využití terapeutického monitorování léků a farmakogenetiky v léčbě duševních 

onemocnění. 

Školitel: Prof. MUDr. Eva Češková, CSC. 

Školitel - konzultant: MUDr. Petr Šilhán, Ph.D. 
Anotace: 

Duševní onemocnění patří k nejčastějším onemocněním se závažnými dopady na 

socio-ekonomické fungování pacientů. Diagnostika a léčba je stále postavena 

převážně na subjektivních potížích prezentovaných pacienty a jejich subjektivním 

vyhodnocení zdravotníky. Proto je důležitým trendem v moderní léčbě hledání 

objektivních a měřitelných markerů terapeutické úspěšnosti. Mezi takové patří 

především terapeutické monitorování hladin psychofarmak, které odráží souhrn 

farmakokinetických faktorů přítomných u konkrétního pacienta, ale rovněž 

pomáhá stanovit terapeutická referenční rozmezí pro léčbu jednotlivými 

psychofarmaky. Novějším přístup je dále využívání farmakogenetiky, která 

studuje vliv genetické výbavy jednotlivce na jeho odpověď vůči léčbě. Kombinace 

údajů o plasmatických koncentracích psychofarmak a přítomných genetických 

abnormitách (především farmakokinetických) může zásadním způsobem přispět 

ke zvýšení úspěšnosti léčby duševních onemocnění. 

Přesnější definice výzkumného záměru bude realizována po konzultaci uchazeče 

a školitele. 

Téma je určeno především pro lékaře-psychiatry.  

 

 

 Ultrazvukové zobrazení mozkových struktur u vybraných duševních onemocnění  

Školitel: MUDr. Petr Šilhán, Ph.D. 

Školitel - konzultant: - 

Anotace:  

- 

Další témata mohou být ustanovena po konzultaci školitel – uchazeč.  

7. Neurorehabilitace  
 

Školitelé a školitelé-konzultanti: Doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., Prof. MUDr. Michal Bar, 

Ph.D., Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., Doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., Prof. MUDr. 

David Školoudík, Ph.D. 



Konkrétní témata budou ustanovena po konzultaci školitel – uchazeč. 

8. Vývojová onemocnění CNS (neurologie, neurochirurgie, radiologie) 

 

Školitelé a školitelé-konzultanti: Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D., Prof. MUDr. Pavel Eliáš, 

CSc., MUDr. Vilém Novák, Ph.D. 

 

 Vrozené a získané tvarové deformity hlavy a jejich řešení 

Školitel: Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. 

Školitel - konzultant: - 

Anotace: 

Téma bude zpracovávat příčiny, přirozený vývoj a jednotlivé možnosti léčby 

vrozených i získaných tvarových abnormit lbi u dětí. Je vhodné pro 

neurology, neurochirurgy i absolventy biomedicínských oborů. 

Další témata mohou být ustanovena po konzultaci školitel – uchazeč.  

 


