
 
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

 
s hlubokým zármutkem oznamuje, 

že dne 4. ledna 2022  
skonala po dlouhé nemoci 

 
doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., 

lékařka, pedagožka a vědkyně v oboru neurologie 
 

 

 
Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., se narodila 25. března 1943 a studium na Fakultě všeobecného 
lékařství (FVL) ukončila v roce 1967. Po promoci nastoupila na neurologické oddělení nemocnice 
v Kladně, kde se setkala s prim. MUDr. Jiřím Dolanským, který ji získal pro obor dětské neurologie. 
V roce 1971 úspěšně složila atestaci I. stupně z neurologie a o čtyři roky později také nástavbovou 
atestaci z dětské neurologie. Od roku 1969 pracovala na dětském oddělení Hennerovy neurologické 
kliniky na FVL a VFN, později 1. LF UK a VFN, kde v letech 1998–2006 působila i jako vedoucí 
lékařka.  
 
Od roku 2007 byla na klinice i vedoucí lékařkou Centra pro nervosvalová onemocnění.  
Kandidátskou dizertační práci „Prognóza dětské epilepsie“ obhájila v roce 1984 a v roce 1990 byla po 
obhajobě habilitační práce jmenována docentkou pro obor neurologie. Publikovala 85 původních prací 
ve vědeckých časopisech, řadu kapitol do kolektivních skript a učebnic a dvě monografie. Byla 
řešitelkou či spoluředitelkou šesti výzkumných projektů zaměřených především na problematiku dětské 
neurologie a nervosvalových onemocnění. 
 
Většinu svého profesního života prožila s postpoliomyelitickým syndromem. Hrdinským přístupem ke 
svému hendikepu dávala příklad i svým pacientům, kteří ji bezmezně milovali. Angažovala se 
především v péči o děti a dospívající s nervosvalovým postižením, intenzivně se i v rámci 
mezinárodních vztahů věnovala problematice postpoliomyelitického syndromu u dospělých. Kromě 
aktivní vědecké práce spolupracovala jako konzultantka s mnoha pacientskými organizacemi 
zaměřenými zejména na svalovou dystrofii či spinální svalovou atrofii a dlouhodobě spolupracovala i se 
Svazem invalidů a dalšími občanskými sdruženími, která se zabývají sociálně-zdravotními službami 
tělesně hendikepovaných občanů. 
 
Jako aktivní člence Společnosti dětské neurologie ČLS JEP jí bylo v roce 2008 uděleno čestné členství; 
za neúnavnou multidisciplinární péči o pacienty s nervosvalovým postižením získala v roce 2011 
medaili ČLS JEP a za celoživotní vědeckou i společenskou aktivitu, kterou věnovala oboru dětské 
neurologie, obdržela v roce 2014 Stříbrnou medaili předsedy Senátu ČR.  
 
I přes těžké postižení, které ji v posledních letech upoutalo na invalidní vozík a lůžko, nepřestala 
sledovat rozvoj dětské neurologie a radovala se z nových možností a úspěchů léčby nervosvalových 
onemocnění. Svojí pracovitostí a houževnatostí byla vzorem mladším spolupracovníkům, kterým 
dovedla předávat i svůj optimismus a pozitivní energii, a proto její příklad zůstane zapsaný nejen 
v srdcích pacientů, ale i dětských a dospělých neurologů.  

 

Čest její památce! 
Rozloučení proběhlo v rodinném kruhu. 
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