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Stanovisko hodnoticí komise k návrhu na jmenování profesorem
Masarykova univerzita
Fakulta
Obor řízení
Uchazeč
Pracoviště uchazeče

Lékařská
Neurologie
Doc.MUDr. Robert Mikulík, PhD
Neurologická klinika FNUSA Brno, ICRS Brno

Složení komise
Předseda

Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc, LF MU a FN Brno

Členové

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc, III. LF UK a FN PrahaVinohrady
Prof. MUDr. Roman Herzig, PhD, LF UK a FN Hradec Králové
Doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc, VFN Praha
Prof.MUDr. Josef Bednařík, CSc, LF MU a FN Brno

Hodnocení vědecké kvalifikace uchazeče
Doc. R. Mikulík složil atestaci II. st. z neurologie v r. 2000, PhD v r. 2007 a habilitoval
v roce 2011.Téma habilitační práce bylo: Trombolýza mozkového infarktu. Překonání limitací
léčby.
Pedagogickou činnost na Lékařské fakultě zahájil již v r. 1999 a pokračuje v ní dosud.
Od r. 1994 pracuje na neurologické klinice FN USA, od r. 2009 v Mezinárodním centru
klinického výzkumu, kde pracuje dosud jako vedoucí Cerebrovaskulárního centra, kde řídí
asi 30 pracovníků. Hlavní oblastí jeho výzkumu je diagnostika a léčba akutních cévních
mozkových příhod, organizace zdravotní péče a zvyšování o povědomí o mozkových cévních
příhodách. Toto centrum je ve vědecké komunitě známé a dosahuje významných úspěchů u
nás i v zahraničí.
Za své odborné činnosti vedl 4 doktorandy.
Účastnil se na tvorbě učebních textů (8) a měl řadu popularizačních článků a přednášek (23).
Publikoval jako autor a spoluautor 83 originálních prací v časopisech s IF, z toho 15x jako
první autor.
Počet citací 1195 a jako první či korespondenční autor 169 dle WoS, kumulativní IF 306 a H
index 20..
Absolvoval 3 měsíční stáž na Neurologické klinice v Houstonu. Mimo to pobýval 1,5 roku
na Neurosonologii / Research fellowship, University of Texas, Houston a 2 týdny na Mayo
Clinic 2009.
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Byl a je řešitelem 10 výzkumných projektů a 5 popularizačních akcí.
Závěr: Vědecká kvalifikace uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na
uchazeče v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru neurologie
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazeče
Doc.Mikulík odučil v oboru neurologie všeobecného lékařství a stomatologie ve cvičeních a
laboratorních cvičeních 18 semestrů od r. 1999, na fyzioterapii 6 semestrů. Absolvoval
semináře pro studenty všeobecného lékařství , pro bakaláře a magistry. Vedl rovněž 4
doktorandy, z nichž 2 již svou práci obhájili. Podílel se na tvorbě 8 učebnic pro studenty
medicíny.
Závěr: Pedagogická způsobilost uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na
uchazeče v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru neurologie.
Hodnocení uchazeče jako význačné a uznávané vědecké / umělecké osobnosti v daném
oboru
Jeho vysoké hodnocení se opírá o publikační činnost a její ohlas v literatuře. Mimo to bychom chtěli
vyzvednout jeho podstatný podíl na uspořádání ESOC 2017 v Praze, kterou organizovala Evropská
iktová organizace. Byl členem Conference Planning Group (sestavování program) a předsedou Local
Organizing Committee. Konference se již třetím rokem stala nedůležitějším fórem pro diskuzi a
šíření informací o cévní mozkové příhodě. V letošním vědeckém programu se opět představili
špičkoví mluvčí, bylo přijato více než 1400 abstraktů a účastnilo se jí více než 3 700 odborníků z 97
zemí. Šlo o mimořádně významný kongres v Evropě. Během konference obdržel ocenění za přínos v
péči o cévní mozkové příhody cenou “Spirit of Excellence” od Evropské iktové organizace a Angels
Initiativy za své dlouholeté a úspěšné aktivity v oblasti organizace péče o cévní mozkové příhody a
jejich léčby
na
národní i mezinárodni úrovni.

Předsedal několika sjezdům a konferencím o MCP u nás. Je členem řídící rady Evropské
organice SITS pro východní Evropu.
Je členem komise pro státní závěrečné zkoušky, Oborové rady a Oborové komise v
neurologii.
Doporučení ke kladnému řízení k získání titulu profesor neurologie zaslali prof. Nils
Wahlgren z Oddělení klinické neurovědy, z Karolinského institutu ve Stockholmu, vedoucí
cerebrovaskulární výzkumné skupiny, který zdůrazňuje u Doc. Mikulíka dobře vykonávanou
funkci národního koordinátora pro MCP v ČR, což vedlo k jeho ustanovení ve funkci
koordinátora SITS pro východní Evropu a účast na dvou mezinárodních projektech (databáze
zobrazování u MCP) a registru kvality. Podtrhuje také jeho aktivitu jako přednášejícího na
mnoha mezinárodních konferencích.
Druhý doporučují dopis je od prof. A.V. Alexandrova, přednosty Neurologické kliniky
University Tennessee, který zná doc. Mikulíka od r. 2001. Zdůrazňuje jeho zručnost jako
sonografisty, který školil řadu lékařů z různých zemí v této disciplíně a jako vynikajícího
výzkumného pracovníka (využití ultrazvuku v telemedicíně, sonotrombolýza) a organizátora
péče o MCP v ČR a upozorňuje na jeho významnou publikační aktivitu.
Doc. Mikulík si svou dosavadní prací získal respektované postavení v oboru neurologie
v ČR i v zahraničí
Závěr: Uchazeč je význačnou a uznávanou vědeckou osobností v daném oboru. Významně se
zasluhuje –o profilování a rozvoj tohoto oboru, především v oblasti péče o nemocné s
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mozkovými cévními příhodami po stránce zdravotnické, výzkumné a vědecky popularizační.
Představuje jednu z vůdčích osobností vědecké školy nebo výzkumného týmu v oboru
neurologie.

Výsledek tajného hlasování komise
Počet členů komise
Počet odevzdaných hlasů
z toho

5
kladných
záporných
neplatných

5
0
0

Návrh komise
Závěr: Hodnotící komise posoudila veškerou dokumentaci předloženou k řízení k získání
titulu profesor neurologie u Doc. MUDr. Roberta Mikulíka, PhD, posoudila úroveň jeho
přednášky pro odbornou veřejnost, jeho výzkumnou, pedagogickou a publikační aktivitu,
ohlasy jeho prací v odborném tisku, názory významných výzkumných pracovníků ze
zahraničí a usoudila, že Doc. MUDr. Robert Mikulík, PhD splňuje všechny předpoklady, má
dostatečnou vědeckou kvalifikaci a pedagogickou způsobilost standardně požadovanou v
řízení ke jmenování profesorem v oboru neurologie
Na základě výsledku tajného hlasování následujícího po zhodnocení vědecké kvalifikace,
pedagogické způsobilosti a profilu uchazeče jako význačné a uznávané vědecké osobnosti
předkládá komise Vědecké radě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity návrh jmenovat
uchazeče profesorem v oboru neurologie.
V Brně dne

27.11.2017

Prof.MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc , LF MU a FN Brno

……………………

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc, III. LF UK a FN Praha-Vinohrady ………………………

Prof. MUDr. Roman Herzig, PhD, LF UK a FN Hradec Králové
…….………………….
Doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc, VFN Praha
………………………….
Prof.MUDr. Josef Bednařík, CSc, LF MU a FN Brno
………………………..
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