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 Dětská neurologie  byla                             vystavěna  profesorem Lesným

a docentem  Vlachem                                  jak  na  základech  neurologických

založených                                                                         akademikem Hennerem

tak  i                                                                                    pediatrických profesora

Brdlíka  a                                                                             jejich  žáků . 



O profesionální růst profesorky Nevšímalové 
se zasloužil především profesor Vymazal,
docent  Dittrich   a  docent  Bedřich Roth



Dětská  neurologie       Soňa Nevšímalová

1946 - první odd. DN

1954 - atestační obor 

1957-sekce NS ČLS JEP

1971 - Klinika FDL a FNM

1994 – SDN ČLS JEP

 1940 - první nádech

 1957 - imatrikulace

 1963 -  promoce

 1971-  Neurol. klin. FVL

 1997 - Přednosta kliniky



Více než 40 let se věnuji dětské neurologii, a i když 
jsem vedla velkou neurologickou kliniku, vždycky 
jsem „srdcem“ zůstala dětským neurologem



Už během studií jsem chodila na klinický kroužek neurologie, kde nás 
vedl profesor Vymazal. Tento obor se mi zdál zajímavý a moc se mi líbil – 
muselo se hodně přemýšlet, protože tenkrát bylo podstatně méně přístrojů 
a vyšetřovacích technik, které by pomohly určit diagnózu. 

Člověk měl jen ten svůj špendlík a kladívko a samozřejmě znalosti, s 
nimiž vydedukoval syndromy a následně diagnózu. 

Neměli jsme magnetickou rezonanci ani počítačovou tomografii, o 
pozitronové emisní tomografii nemluvě. Ze zobrazovacích technik bylo k 
dispozici jen zobrazení pomocí vzduchu (pneumoencefalografie) nebo 
plnění mozkových komor kontrastní látkou (ventrikulografie)

Já se na neurologii hned po promoci nedostala, pracovala jsem na 
genetice v Biologickém ústavu Lékařské fakulty UK. To byl vlastně 
takový předstupeň i pro dětskou neurologii. V té se totiž vyskytuje 
ohromné množství geneticky podmíněných degenerativních nebo 
metabolických poruch, a tak mi  přišla právě dětská neurologie blízká. 



Členství v odorných společnostech:

Česká neurologická společnost (čestný člen) 
Česká společnost dětské neurologie (2011-2016 předseda)
Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu  
Česká neurofyziologická společnost (čestný člen)
Česká společnost pro neurovědy (člen výboru).

World Association of Sleep Medicine (delegát pro Evropu), 
European Sleep Research Society, European Society of  
Paediatric Neurology (národní delegát)
International Pediatric Sleep Association
International Restless Leg Study Group
Sleep Research Society



Ocenění: 

Nejlepší publikace ČNS  a ČSPVS 

Cena ministra za nejlepší grant IGA MZ ČR

Ocenění rektora UK a 1. LF UK (zlatá medaile),

Cena Americké neurologické akademie za 
nejlepší práci v oblasti spánkové mediciny

Lady PRO  ČR



Vědecko-výzkumná činnost:

214  původních sdělení 

5  monografií a 33  kapitol 

4.360  citací 

32  H-index



 „Nespánkové"   stěžejní publikace a jejich tématika:

(1)metabolické poruchy - řada prací o Wilsonově 
chorobě, popis některých leukodystrofií (Krabbe, 
mnohočetná sulfatázová deficience 

(2) studie některých chromozomálních aberací    
(Prader-Willi, Rett, Smith-Magenis), 

(3) vývojová dysfasie a Landau-Kleffnerův sy, 

(4) AHC – korelace  fenotyp-genotyp   

(5)CMT (HMSN) s převážným zaměřením na EP.
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