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Na prahu páté desítky trvání ústavu došlo ke dv

oruchy podle Sv

ěma zásadním událostem ve výzkumné činnosti.V první řadě PCP získalo v grantové soutě
výzkumný záměr „Zjišťování příčin psychiatrické morbidity a zvýšení účinnosti preventivních a terapeutických postupů v péči o duševní zdra

obyvatel České republiky“ – nejprve na léta 1999–2004 a následně na období dalších sedmi let. Hlavním cílem výzkumného záměru je zjišťován
prevence a remediace rizikových faktorů, které ohrožují duševní zdraví jedince v různých stadiích jeho životního cyklu a na různých úrovních – o
biochemické po sociální. Závažné duševní poruchy podle Světové banky a WHO patří celosvětově mezi deset hlavních příčin neschopnos
(schizofrenie, deprese, bipolární porucha, závislosti a obsedantně-kompulzivní porucha). K tomu přistupuje výzkum demencí, které zaznamenáva
výrazný nárůst prevalence a p ětové banky a WHO patří celosvětově mezi deset hlavních příčin neschopnosti (schizofrenie, depres
bipolární porucha, závislosti a obsedantně-kompulzivní porucha). K tomu přistupuje výzkum demencí, které zaznamenávají výrazný nárůst prevalenc

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let došlo v důsledku polistopadových změn v ústavu k výrazným změnám. Do čela nastoupil Cyril
Höschl a vyměnilo se celé vedení, proběhla rozsáhlá reorganizace, změnila se struktura, hospodaření, zaměření, na vedoucí místa byly

vypsány konkurzy a došlo k dalším personálním obměnám a celkovému omlazení. Změnil se název na Psychiatrické centrum Praha.
Hlavními úkoly PCP se staly kvalitní, ukázková, vysoce odborná psychiatrická diagnostická a léčebná péče, psychiatrická výuka a výcvik
zdravotnických a vědeckých pracovníků všech stupňů, vědecká a badatelská činnost v oblaoruchy podle Světové banky a WHO patří
celosvětově mezi deset hlavních příčin neschopnosti (schizofrenie, deprese, bipolární porucha, závislosti a obsedantně-kompulzivní porucha).
K tomu přistupuje výzkum demencí, které zaznamenávají výrazný nárůst prevalence a představují enormní společenskou socioekonomickou
zátěž. K dosažení tohoto komplexního cíle výzkum v prvním období probíhal v oblasti psychiatrické demografie a epidemiologie,

V lednu 1982 byl jmenován do funkce

oruchy, Specifické otázky psychiatrického informa
Mimo tyto úkoly byla ješt

ředitele VÚPs doc. MUDr. Jaroslav Gebhart, CSc. a pod jeho vedením VÚPs vykročil do nové etapy své
historie. Výzkumné úkoly let 1980–1985 navazovaly vesměs přímo na studie uskutečněné v dřívějších letech. Ve státním plánu technického

rozvoje v rámci hlavního úkolu „Psychosociální faktory v prevenci duševních poruch byly řešeny 4 dílčí úkoly: Detekce problémových osob v
dynamice náročných životních situací současné společenské praxe, Ochrana duševního zdraví a psychosociálního vývoje v mladých rizikových
rodinách, Prevence závislosti na alkoholu zvlášť ohrožených skupin obyvatelstva a Prevence nepříznivého průběhu neuróz.
V rezortním programu technického rozvoje byly řešeny 3 hlavní úkoly, každý s řadou dílčích úkolů: Skupiny obyvatelstva vystavené vysokému
riziku duševní p ě preventivních
programů. ě řešena řada v podstatě pokračujících úkolů Státního plánu základního výzkumu, které se týkaly některých

čního systému a Vyhodnocení psychiatrických slu žeb a léčebn

Až do roku 1967 byly ve VÚPs výzkumné nám

b práce odd

ěty řešeny především na bázi jednotlivých klinických oddělení (neurózy, psychopatie,
schizofrenie – později funkční psychózy). Výjimku tvořilo epidemiologické oddělení, jehož studie psychiatrické administrativní nemocnosti

zpracovala ihned na začátku zřízení VÚPs celek Praha 8 a dala nepřímo podnět k navázání kontaktů s WHO. Konkrétní spolupráce na
Mezinárodní průzkumné studii IPSS sice zprvu navázala na tradici výzkumu na klinické základně VÚPs, ale definicí indexové populace
představovala, podobně jako před tím koordinované multiklinické studie psychofarmakologické, postupné odpoutávání se od vlastní klinické
základny a přechod k vyhledávání rozsáhlých sestav indexových případů v extramurálně definovaných populacích. Tento vývoj nejvýrazněji
dokumentuje postupně krystalizující obsahová i metodologická náplň a nový způso ělení sociální psychiatrie: malý tým projektového
pracoviště koncipuje cíle studie, její projekt a metodologii, které dopodrobna připraví k použití početnými extramurálními pracovníky a následně

Výzkumný ústav psychiatrický byl založen l. ledna 1961. Jeden z organiza

Do doby vzniku samostatné výzkumné instituce v

čních a duchovních iniciátor

Československu byl veškerý výzkum, až n
výjimky , soust

ů jeho vzniku, Josef Prokůpek, ještě tého
roku napsal do časopisu Československá psychiatrie: „1. leden 1961, první den třetí pětiletky, je významným dnem v historii naší psychiatrie. Toh

dne zahájil svou činnost Výzkumný ústav psychiatrický (VÚPs) v Praze. Jeho zřízení bylo stanoveno vyhláškou ministra zdravotnictví ze dne 26. 1
1960 ve smyslu vládního usnesení č. 720 z 5. 8. 1960. Došly tím splnění dávné tužby psychiatrů a mile byli překvapeni někteří, kdo pochybovali
relativně časném uskutečnění velkorysého plánu.

ředěn na problémy dané osobními zájmy několika klinických pracovníků a zcela závisel na jejich nadšení a houževnatosti. Po 2. světov
válce byla koordinace výzkumných prací uskutečňována rezortním plánem výzkumu lékařských věd a zdravotnictví, v němž měla psychiatrie svo
hlavní problémovou komisi. Otázkou neuropsychiatrického, popřípadě psychiatrického výzkumného ústavu se zabývalo předsednictvo vědecké rad

Dostáváte do rukou zprávu o

Výzkumný ústav psychiatrický byl založen skupinou nadšenc

m do oblasti humanitní byla z hlediska svého zneužití p

činnosti Psychiatrického centra Praha, které bylo jakožto Výzkumný ústav psychiatrický založeno v roce 1961 a sla
tedy letos 50 let své činnosti. Kdyby pro nic jiného, jsou kulatá výro čí dobrým důvodem k zamyšlení nad smyslem existence, k inventuře úspěchů

neúspěchů, zisků i ztrát, ke svolání přátel i kritiků, k vyhodnocení uplynulého vývoje a naznačení dalšího směřování. Pro ty, kdož tak chtějí spolu s nám
učinit, je brožurka, již držíte v ruce, přehledem základních údajů, na nichž si i méně zasvěcený může na naše centrum neuropsychiatrického výzkum
učinit názor. ů uprostřed systému a doby, jež výzkumu na oko sice přály, ale zároveň h
držely v izolaci od hlavního světového dění. I když medicína v tomto smyslu nebyla tolik postižena jako vědy humanitní, ani jí se znamení dob
nevyhnulo. U psychiatrie si k tomu ještě připočtěme stigma oboru jako takového a skutečnost, že na rozdíl od ostatních medicínských disciplin, by
vždy více nebo méně považována za služku vládnoucí moci a svým přesahe řece je
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Psychiatrické centrum Praha je samostatnou p

prost
K dalším úkol

říspěvkovou organizací v přímé působnosti MZ ČR, je součástí soustavy zdravotnických zařízen
podle § 31 a §32, odst. 2, písm. c) zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů. Základním úkolem PCP je vědecká

výzkumná činnost a vysoce odborná léčebná péče v oboru psychiatrie. PCP je celostátním pracovištěm pro výzkum v oblasti psychiatrie a hraničníc
oborů. Provádí základní a klinický výzkum, zavádí a ověřuje nové metody, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování ředků zdravotnick
techniky s cílem prokázat jejich účinnost., bezpečnost a kvalitu. Získané výsledky šíří prostřednictvím výuky a publikováním. ům PC
patří: vzdělávání se zaměřením na klinickou psychiatrii (klinickou psychologii, klinickou neurofyziologii), zavádění výsledků výzkumu do praxe
reprezentace české vědy v oblasti výzkumu duševních poruch a ochrany duševního zdraví v zahraničí a úzká spolupráce s mezinárodním
organizacemi, znalecká činnost, knihovnická, bibliografická, informační a odborně publikační činnost. Aktuálně PCP v rámci operačního program
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Dostáváte do rukou zprávu o èinnosti Psychiatrického centra
Praha, které bylo jakožto Výzkumný ústav psychiatrický založeno
v roce 1961 a slaví tedy letos 50 let své èinnosti. Kdyby pro nic jiné-
ho, jsou kulatá výroèí dobrým dùvodem k zamyšlení nad smyslem
existence, k inventuøe úspìchù i neúspìchù, ziskù i ztrát, ke svolá-
ní pøátel i kritikù, k vyhodnocení uplynulého vývoje a naznaèení
dalšího smìøování. Pro ty, kdož tak chtìjí spolu s námi uèinit, je
brožurka, již držíte v ruce, pøehledem základních údajù, na nichž si
i ménì zasvìcený mùže na našem centrum neuropsychiatrického
výzkumu uèinit názor.

Výzkumný ústav psychiatrický byl založen skupinou nadšencù
uprostøed systému a doby, jež výzkumu na oko sice pøály, ale zá-
roveò ho držely v izolaci od hlavního svìtového dìní. I když medi-
cína v tomto smyslu nebyla tolik postižena jako vìdy humanitní,
ani jí se znamení doby nevyhnulo. U psychiatrie si k tomu ještì pøi-
poètìme stigma oboru jako takového a skuteènost, že na rozdíl od
ostatních medicínských disciplín byla vždy více nebo ménì pova-
žována za služku vládnoucí moci a svým pøesahem do oblasti hu-
manitní byla z hlediska svého zneužití pøece jen zranitelnìjší.
V této situaci znamenalo založení Výzkumného ústavu psychiatric-
kého zásadní zlom v atmosféøe, jaká na poli neuropsychiatrického
výzkumu v tehdejším Èeskoslovensku vládla. Pracovníci Výzkum-
ného ústavu psychiatrického se dílem rekrutovali z osobností reži-
mem víceménì pronásledovaných, a tedy jinde prakticky neza-
mìstnatelných, a dílem z tìch, kteøí si svými kontakty a jazykovým
vybavením zachovali kontakt s mezinárodní scénou. To vytvoøilo
jinde tehdy málo vídané podhoubí pro budoucí rozkvìt mladé ge-
nerace, jež ovšem ve své vìtšinì do ústavu pøišla až teprve kolem
listopadové revoluce nebo po ní. Teprve zásluhou mladých talen-
tù, rozvíjejících se již v nové, svobodné spoleènosti, se de facto
setba zakladatelù Výzkumného ústavu psychiatrického zaèala
sklízet. Ukázalo se totiž, že i 30 let existence VÚPs uprostøed totali-
ty pod vedením øeditele – zakladatele prof. MUDr. Lubomíra Han-
zlíèka, DrSc., a posléze doc. MUDr. Jaroslava Gebharta, CSc., pøi-
pravilo tìm, kdož pøišli pozdìji, užiteèný náskok.

Sèítáme-li tedy dnes zisky a ztráty, úspìchy a chyby, pak èím
dál tím víc dospíváme k závìru, že to pozitivní, navzdory mnoha
nedostatkùm, výraznì pøevažuje. Psychiatrické centrum Praha ve
své pomìrnì dlouhé historii významnì pøispìlo ke zvýšení meto-
dologické úrovnì neuropsychiatrického výzkumu, zasadilo se
o jeho kompetitivnost na mezinárodní scénì a dalo èeské odborné
spoleènosti i evropské psychiatrické komunitì øadu osobností, jež
se podílely na transformaci a organizaci oboru, ať už to bylo napø.

založení Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti, pùso-
bení v Èeské psychiatrické spoleènosti ÈLS JEP, jedním z jejíchž
polistopadových pøedsedù byl tehdejší primáø PCP MUDr. Pavel
Baudiš, CSc., nebo i prezidentství Evropské psychiatrické asociace
a prezidentství Federace evropských akademií medicíny. Psychi-
atrické centrum Praha se také podílelo na znovu zakotvení psychi-
atrie mezi ostatními lékaøskými obory, na zmenšení propasti mezi
psychologickým a biologickým chápáním duševních poruch, na
sblížení neurologie a psychiatrie na bázi nejnovìjších poznatkù
v oblasti neurovìd, neurozobrazovacích metod a neurobiologie,
na zvýšení standardu výuky a uèebního procesu jak na univerzitní
úrovni, tak na odborných setkáních a konferencích a v neposlední
øadì na významných výzkumných výsledcích v oblasti jak psychi-
atrie biologické, tak i sociální, nemluvì o (neuro)psychologii, epi-
demiologii nepøenosných onemocnìní a psychiatrické demografii.
Zásluhou nìkolika mimoøádných osobností, jež prošly Psychiat-
rickým centrem Praha, se tato instituce podílela také na tréninku
a rozvoji kognitivnì-behaviorální psychoterapie v Èechách, na
Slovensku i v Evropì a nezùstává tak pozadu ani pøi sbližování
psychoterapeutických a psychofarmakologických léèebných po-
stupù. Psychiatrické centrum Praha se v oèích mnoha evropských
kolegù stalo prominentním výzkumným neuropsychiatrickým za-
øízením v celé støední a východní Evropì, jež na východ od Vídnì
nemá prakticky obdoby.

Vzhledem k povaze oboru je tøeba se vždy srovnávat se srov-
natelnými a nepaušalizovat pøi vyhodnocování své èinnosti mìøítka
používaná ve vìdì od nukleární fyziky až po chirurgii. Pozoruhod-
né, avšak èím dál tím ménì uspokojující, je, že tohoto postavení
Psychiatrické centrum Praha dosáhlo za znaènì nerovných pod-
mínek, kdy v porovnání se srovnatelnými institucemi na západ i na
východ od našich hranic nemá prakticky žádnou institucionální
podporu (a to ani v porovnání s Akademií vìd Èeské republiky).
Stát, jenž by mohl být velice dùležitým zákazníkem výstupù vý-
zkumných programù v oblasti transformace psychiatrické péèe,
poruch vyskytujících se ve vyšších vìkových kategoriích, sociální
psychiatrie, prevence v oblasti sebevražednosti, nehodovosti, kri-
minality, rozvodovosti a v neposlední øadì i péèe o rodinu, si tyto
možnosti zøejmì neuvìdomuje a pøíležitost tyto výsledky využívat
promaròuje, aniž by se o nì prakticky zajímal. Jsme to tedy my,
kdo v usilovné práci pøežíváme s mizivou institucionální i osobní
podporou, riskujeme nevratné odchody tìch nejlepších do ciziny
a èekáme, až na politické úrovni budou rozpoznány a nastaveny
priority, jež nás v medicínì a ve spoleènosti nepochybnì èekají.
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Patøí mezi nì péèe o duševní zdraví, øešení patologických projevù
stáøí, výzkum degenerativních chorob mozku a nepochybnì též
transformace psychiatrické péèe. To všechno nebude možné udì-
lat od zeleného stolu.

A tak jako otcové – zakladatelé Výzkumného ústavu psychiat-
rického – i my nyní pøipravujeme pùdu, aby ti, kdož pøijdou po nás,
mìli v tìchto oblastech náskok. Jedním z dùležitých milníkù, jimž
vìnujeme neobyèejné úsilí, je projekt v druhé ose operaèních
programù VaVPI Evropské unie s pracovním názvem Národní
ústav duševního zdraví (National Institute of Mental Health), jenž
v pøípadì, že bude financován, by mìl toto poslání naplòovat. Mìl
by to být koneènì dùstojný výzkumný ústav v oblasti aplikovaných
neurovìd a psychiatrie, shromažïující ty nejnadšenìjší badatele
pod jednu støechu spolu s nástroji, jež ke své práci potøebují, a vy-
tváøející tak koneènì podmínky, jež odpovídají souèasné úrovni
neuropsychiatrického výzkumu pøinejmenším v Evropì. Úsilí, kte-
ré jsme tomu projektu vìnovali, je – zejména u nìkterých kolegù –
skuteènì nezmìrné. Kdo se nezúèastnil, vùbec si nedovede pøed-
stavit objem s projektem spojené administrativy a byrokracie: plá-
ny, povolení, výbìrová øízení, faktické i domnìlé pøekážky od míst-
ních podmínek, pozemkù, až po ochranu životního prostøedí
a souhlas energetikù; neustálé korekce, vyjednávání, smlouvání,
právní klièky, problémy, potíže a v neposlední øadì politická nesta-
bilita a neujasnìnost dlouhodobìjších koncepcí v této zemi. Nikdo
by nám možná ani nevìøil ty tisíce stran popsaného papíru s pøipo-
mínkami, jež svou spletitostí pøipomínají schémata zapojení barev-
ného televizoru. Zkušenost, kterou zøejmì každý, kdo o nìco tako-
vého usiluje, osobnì uèiní, je blízká principùm známým ze
známého románu Hlava XXII èi pocitùm konì, kterého pøiváží ke
stromu a zároveò bièují ve vzteku, že nejede. Pøekonat toto všech-
no stojí nezmìrné emoèní úsilí, energii, probdìlé noci a jistì se to
podepisuje na zdraví mnoha zúèastnìných. Nicménì pøesto všech-
no všichni, kdož jsme do toho šli, stále doufáme, že to celé stojí za
to, že to má smysl, a to i tehdy, když ovoce tohoto úsilí již budou
sklízet jiní. I to je dobré si u pøíležitosti 50. výroèí založení Psychiat-
rického centra Praha pøipomenout.

Horizonty, v jakých pracuje vìda, jsou dlouhé, èasto pøesahují-
cí život jednotlivce. Nicménì 50 let, bìhem kterých naší institucí
prošla øada významných a nezapomenutelných osobností, z nichž
mnohé již nejsou mezi námi, je doba, jež je s poloèasem význam-
ných zmìn v takovém oboru, jakým je psychiatrie, již øádovì srov-
natelná. Je to dùvod, abychom se nad tìmito zmìnami zamysleli.
Dìkuji všem, kdož se na prosperitì Psychiatrického centra Praha

svou mravenèí prací podíleli a podílejí, všem, kteøí nám pomohli
svou kritikou naši èinnost vylepšit, a všem, kteøí nám hodlají i do
budoucna pomáhat a pøispìt.

This report sums up the proceedings of Prague Psychiatric Cen-
ter, which was founded as „Psychiatric Research Institute“ in 1961
and therefore now celebrates 50 years of work. If not for anything
else, a semi centennial is a good reason to take time to take stock
of successes and drawbacks, gains and losses, to invite friends
and critics alike, to evaluate past development and delineate futu-
re course. For those who want to take part in our endeavour, this
bulletin is a digest of basic data comprehensive enough to help
even a relative outsider form an opinion of our neuropsychiatric
centre.

Psychiatric Research Institute was established by a group of
enthusiasts in a system and age that apparently supported re-
search, but in fact isolated it from world progress. Although medi-
cine was not affected as much as free arts in this sense, it was
harmed by the times nevertheless. The field of psychiatry has
astigma of its own and as opposed to other branches of medicine
it was considered more or less a lackey of the regime, the more
vulnerable and prone to profanation because of its kinship with
humanities. The establishment of Psychiatric Research Institute in
this situation and atmosphere, that pervaded Czechoslovak neu-
ropsychiatric research, meant a major breakthrough. The staff of
Psychiatric Research Institute consisted in part of people prose-
cuted by the government and otherwise practically unemployable
and in part of those, who remained in touch with researchers
abroad thanks to their contacts and language skills. This all cre-
ated then otherwise scarcely possible conditions for the future
growth of younger generation, realized in full only after the No-
vember revolution. It was thanks to young talent, thriving in the
new, free society that the grain sown by the founders of the Insti-
tute ripened for harvest. It came to light that thirty years of work in
a totalitarian state (under the founder director professor MUDr.
Lubomír Hanzlíèek, DrSc. and his successor doc. MUDr. Jaroslav
Gebhart, CSc.) provided those who came after with a useful head
start.

Reviewing the gains and losses, accomplishments and fail-
ures today, we must reach the conclusion that in spite of many
drawbacks the positives prevail. During its relatively long history
Prague Psychiatric Center prominently contributed to improve-
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ment of methodology of neuropsychiatric research, established its
international competitiveness and gave Czech science and Euro-
pean psychiatric community many prominent personages, who
took part in transformation and organization of the field, establish-
ing Czech Neuropsychopharmacologic Society, working in Czech
Psychiatric Society ÈLS JEP (head physician of PPC MUDr. Pavel
Baudiš, CSc. was one of the Society’s presidents after the over-
throw of communism), presiding over European Psychiatric Asso-
ciation and Federation of European Academies of Medicine.
Prague Psychiatric Center also took part in returning psychiatry
among other branches of medicine, in filling the gap between psy-
chological and biological conception of mental disorders, in bring-
ing together neurology and psychiatry using latest findings of neu-
ral research, display methods and neurobiology, in improving the
standards of tuition and education both at universities and at sci-
entific conferences, in achieving major research goals in the field
of biological and social psychiatry, not to mention (neuro)psychol-
ogy, epidemiology of noncontagious disorders and psychiatric
demography. Thanks to several outstanding personages, who
worked in Prague Psychiatric Center, PPC took part in developing
and training of cognitive behavioral psychotherapy in Bohemia,
Slovakia and Europe in general and stays among leaders of bring-
ing together psychotherapeutic and psychopharmacological
treatments. According to many European colleagues PPC be-
came a prominent neuropsychiatric establishment in all Middle
and Eastern Europe, unrivalled east of Vienna.

Because of the nature of our branch it is important to compare
ourselves with comparable institutions and not evaluate our work
by criteria in science from nuclear physics to surgery. Notable but
not too satisfactory is the fact that Prague Psychiatric Center
reached its status under very unequal conditions, getting almost
no institutional backing compared to all similar establishments (in-
cluding Czech Academy of Sciences). The state could be a very
important potential customer for outcomes of research projects in
the field of psychiatric care transformation, disorders in elderly pa-
tients, social psychiatry, suicide prevention, accident rate, crimi-
nality, divorce rate and last but not least family welfare, but it does
not seem to realize above mentioned possibilities and wastes
them, uncaring. It is us who in hard work survive with meagre insti-
tutional and personal support, risk losing our best personnel for
other countries and wait for politicians to realize and set priorities,
which medicine and society cannot do without, among them men-
tal health care, dealing with old age pathologies, research of de-

generative brain diseases and of course transformation of
psychiatric care. This all cannot be done without hands-on experi-
ence.

Just like the founding fathers of Psychiatric Research Institute,
we too now break ground and prepare a head start for those who
come after us. One of the most important milestones on our way is
a project in second axis of EU operational programmes VaVPI,
provisionally called National Institute of Mental Health, which, if
funded, should serve this purpose. It should finally become
a proper research facility for applied neural sciences and psychia-
try, where the most enthusiastic researchers gather, get all the
tools they need and work in conditions comparable to neuropsy-
chiatric research at least in Europe. Efforts we (and some col-
leagues especially) sacrificed to this project are immeasurable.
He who did not take part cannot start to imagine the sheer volume
of bureaucratic paperwork involved: projects, approvals, tenders,
real and imaginary obstacles in the form of surroundings, con-
struction lots, environmental protection, power company... inces-
sant corrections, negotiations, haggling, legal dodges, problems
and last but no least political instability and lack of long-term con-
ceptions in our country. No one would believe the thousands of
pages with objections as tangled as a colour TV blueprint. Anyone
striving to achieve a similar goal confronts a Catch XXII situation
and feels like a horse tethered to a tree and at the same time
whipped in anger that it does not run. Overcoming all this costs
immense emotional exertion, energy and sleepless nights, un-
doubtedly affecting health of many participants. Nevertheless all
of us, who joined the project, still hope that it is worth the sacri-
fices, even though the fruit of our labours will be harvested by oth-
ers. Prague Psychiatric Center anniversary is also a good re-
minder of that.

Science works in the long run, its time horizons often exceed
lifespan of an individual. Fifty years of work with prominent and
unforgettable personages, many of whom are not with us any
more, is a time comparable with half-life of changes in a field like
psychiatry. It gives us a reason to stop and think about said
changes. My thanks go to all who with their meticulous care con-
tributed and still contribute to the wellbeing of Prague Psychiatric
Center, to all who helped us improve on our work through criti-
cism, to all who intend to help us and contribute in future.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.
Øeditel / Director
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Výzkumný ústav psychiatrický (VÚPs) byl založen 1. ledna 1961. Jeden z organizaè-
ních a duchovních iniciátorù jeho vzniku, Josef Prokùpek, ještì téhož roku napsal do
èasopisu Èeskoslovenská psychiatrie:

„1. leden 1961, první den tøetí pìtiletky, je významným dnem v historii naší
psychiatrie. Toho dne zahájil svou èinnost Výzkumný ústav psychiatrický
(VÚPs) v Praze. Jeho zøízení bylo stanoveno vyhláškou ministra zdravot-
nictví ze dne 26. 10. 1960 ve smyslu vládního usnesení è. 720 z 5. 8.
1960. Došly tím splnìní dávné tužby psychiatrù a mile byli pøekvapeni
nìkteøí, kdo pochybovali o relativnì èasném uskuteènìní velkorysé-
ho plánu.“

Do doby vzniku samostatné výzkumné instituce v Èeskosloven-
sku byl veškerý výzkum, až na výjimky, soustøedìn na problémy
dané osobními zájmy nìkolika klinických pracovníkù a zcela zá-
visel na jejich nadšení a houževnatosti. Po 2. svìtové válce
byla koordinace výzkumných prací uskuteèòována rezortním
plánem výzkumu lékaøských vìd a zdravotnictví, v nìmž
mìla psychiatrie svou hlavní problémovou komisi. Otázkou
neuropsychiatrického, popøípadì psychiatrického
výzkumného ústavu se zabývalo pøedsednictvo vì-
decké rady MZd již od roku 1955. Katedra psychiat-
rie brnìnské lékaøské fakulty za vedení prof. Hádlíka
vypracovala v øíjnu 1956 zdùvodnìní pro zøízení sa-
mostatné výzkumné organizace. Jako jeho hlavní
úkol bylo stanoveno „všestranné a vìdecké rozpra-
cování obecné a experimentální psychopatologie,
studium etiologie, patogeneze, profylaxe a terapie
duševních chorob, aktuální otázky statistiky, psy-
chiatrické morbidity, organizace a plánování psychi-
atrické služby“. Návrh byl prodiskutován a doplnìn
v roce 1958. V roce 1959 pøijal ministr zdravotnictví
prof. Janotu a dr. Prokùpka a vyhovìl jejich žádosti
o mimoøádnou pomoc pøi zøízení výzkumného ústavu a pøi
psychiatrické katedøe Ústavu pro doškolování lékaøù vzniklo
jeho krystalizaèní jádro.

Pro svou èinnost dostal ústav dva pavilony v areálu psychiat-
rické léèebny v Praze-Bohnicích postavené pøed 50 lety, které byly
teprve nedávno po pøechodném používání vojenskou správou jako
kasárna adaptovány pouze pro klinické úèely. Léèebna pomohla no-
vému ústavu i personálnì – byl pøeveden normovaný poèet støedních
zdravotnických pracovníkù. Vedení nové instituce bylo svìøeno Lubomíru
Hanzlíèkovi.

VÚPs byl vymezen jako rezortní ústav ministerstva zdravotnictví a zároveò
jako metodologické centrum psychiatrického výzkumu v ÈSSR. Pracovní náplò
urèovala pøedevším úèast na øešení komplexního úkolu státního plánu výzkumu

doc. Josef Prokùpek prof. Otakar Janota
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Prof. MUDr. Lubomír Hanzlíèek, DrSc.,
byl prvním øeditelem VÚPs. O jeho vybudování se významnì zasloužil ze-
jména tím, že dokázal kolem sebe soustøedit výjimeènì nadané a pracovité
odborníky. Ústavu vtiskl ojedinìlou atmosféru, která se po odborné stránce
odlišovala od tehdejšího hlavního psychiatrického proudu u nás. Byla otevøe-
nìjší navenek, mj. také èetnými mezinárodními kontakty.
Byl vždy jednoznaènì biologicky orientovaným psychiatrem, který však dobøe
znal psychoterapeutické a rehabilitaèní postupy a ve VÚPs kromì vlastního
biochemického výzkumu inicioval i rozsáhlý výzkumný program v oblasti sociální
psychiatrie. Byl jedním z prvních, kdo u nás zachytili nástup léèby a doléèování
psychofarmaky. Byl zakladatelem biometrického pøístupu ke klinickým paramet-
rùm rùzných typù psychiatrického výzkumu, stále usiloval o biologickou objektivi-
zaci nozografie a její dynamiky.
Byl autorem mnoha originálních prací v oblasti sledování biochemických zmìn
v prùbìhu konvulzivní a komatózní terapie, studia psychiatrických otázek toxop-
lazmózy, prací o zmìnách pomìru ADP/ATP a pyknotického indexu leukocytár-
ních jader u psychotických nemocných (popøípadì vlivem léèby antidepresivy,
neuroleptiky a nootropiky).
Byl geniální. Jeho genialita se projevila nejen ve vnímavosti k novým vìcem,
které bystøe tøídil a srovnával s tím, co již bylo známo, udìláno a provìøeno,
nejen v jeho neobyèejném jazykovém nadání (ovládal 16 jazykù, z toho
8 plynnì), ale zejména v tom, že peèlivì a systematicky celý život tøídil
a hodnotil všechny pøeètené informace, srovnával je s vlastními zkuše-
nostmi, to vše evidoval a s mimoøádnou pílí opìt doplòoval usilovným
studiem, až vytvoøil zcela fenomenální dílo „Psychiatrickou encyklo-
pedii“, pùvodní a prioritní dílo naší domácí psychiatrické tvorby,
jímž se zapsal nezapomenutelným zpùsobem do naší psychiatrie.
Byl vynikající øeèník, výborný pedagog. V roce 1968 se
stal pøednostou klinické základny psychiatrické kliniky LFH
UK zøízené ve VÚPs. Svým nesmírnì humánním
a takøka pøátelským pøístupem dokázal pøedávat
své bohaté zkušenosti nejen z oboru, ale

Nejzávažnìjší poruchy a onemocnìní psychická, který byl rozèlenìn na 4 hlavní úkoly
(Prevence a terapie neuróz, Psychopatie, Studium vlivu farmak na vyšší nervovou

èinnost u lidí a farmakoterapie duševních poruch a Studium elektrické aktivity
mozkové a osobnosti nemocných a psychogenní vlivù u hypertenzní choroby),

a nìkolika úkolù výzkumu rezortního s názvem Výzkum biologických faktorù
u schizofrenie.

Na poèátku chybìlo prakticky všechno kromì nadšení pracovníkù
vytvoøit reprezentativní ústav svého oboru. Usilovalo se o základní vy-

bavení, odbornou literaturu, zøizovaly se laboratoøe. Všechny potíže
však pomáhaly stmelovat kolektiv a témìø všichni se svým zpùso-

bem podíleli na budování nové instituce. Koncem roku 1961 mìl
VÚPs 80 zamìstnancù, pro nemocné bylo urèeno 100 lùžek.

Na základì rámcových mantinelù se èile pracovalo na kon-
cepci ústavu. Bylo to období tìžkostí, starostí, nadnesených
i pøíliš skromných plánù. Z otevøených a konstruktivních,
i když nìkdy až nekompromisních diskuzí vznikla koncepce,
kolem níž se rozvíjela a rùznì modifikovala èinnost prvních
deseti let ústavu: postupnì integrovat studia patogenních
èinitelù determinovaných spoleèenským prostøedím, ze-
jména meziosobními vztahy, fyziologickým rozborem pato-
genních procesù se zámìrem zdokonalovat psychiatrickou
prevenci, diagnostiku a terapii. Z naléhavých problémù
praxe byl vybrán problém schizofrenie pro oblast psychóz,
asociální chování pro oblast psychopatií a úzkostné stavy
pro oblast neuróz.

Konkrétní zamìøení výzkumu bylo po organizaèní strán-
ce vyjádøeno èlenìním na oddìlení a pozdìji výzkumné
skupiny, v nichž v prùbìhu doby docházelo k rùzným pøe-
sunùm a pružnému zdùrazòování toho èi onoho tématu
podle toho, jak rychle postupovala práce.

Na poèátku bylo tìžištì položeno na to, co mohlo pomìr-
nì rychle ukázat na význam a specificitu psychiatrie v terénu,

proto byla preferována epidemiologie. S budováním laboratoøí
se postupnì realizovaly plány na objektivizaci stavu a prùbìhu

psychické poruchy laboratorními metodami. Z organizaèního
hlediska bylo podstatnìjší zmìnou slouèení døívìjších výzkum-

ných skupin psychofarmakologie a schizofrenie v jednu velkou sku-
pinu funkèních psychóz a psychofarmakologie a vytvoøení samostat-

né skupiny interdisciplinárních výzkumných laboratoøí a vyèlenìní
samostatného oddìlení pro výzkum sociálních vztahù ve skupinì neuróz.

Spolupráce s psychiatrickým terénem, na kterou byl od poèátku ústavu kla-
den ve všech oblastech práce velký dùraz, se dobøe rozvíjela zejména v oblas-

ti výzkumu psychofarmakologického, epidemiologického a klinické psycho-
logie.



9 1961–1970

Po prvních pìti letech existence ústavu bylo možné shrnout výsledky výzkumu: Vý-
zkum psychopatií (vedoucí K. Freund) vedl ke zdokonalení patofyziologické dia-
gnostiky sexuálních deviací, vytvoøení nové etiologické koncepce homosexuality
a experimentálnì objevu míst v laterální preoptické oblasti mozku samce labo-
ratorního potkana, jejichž stimulací lze facilitovat sexuální chování v závislosti
na typu a intenzitì koketerie samièky.

Pøi výzkumu neuróz skupina kolem vedoucího Z. Dytrycha vypraco-
vala øadu nových metod vhodných k postižení souvislosti mezi pøíznaky
a aktuální nebo minulou interpersonální situací neurotika, propraco-
vala metodu systematické psychoterapie za pomoci opakovaného
podávání lysergamidu. Význam sociálních vztahù byl experimen-
tálnì studován v podmínkách èásteèné senzorické deprivace
u zdravých dobrovolníkù a na zvíøecích modelech.

Psychofarmakologická skupina (vedoucí O. Vinaø) vypra-
covala standardní metodiku posuzování úèinku psychofar-
mak u psychóz a provìøila ji v nìkolika široce koncipovaných
kontrolovaných multiklinických poku-
sech, na vlastním klinickém oddìlení
zavedla pùvodní systém permanent-
ního kontrolovaného pokusu a vy-
zkoušela øadu domácích i zahraniè-
ních psychofarmak.

Významné byly práce epidemio-
logického oddìlení (vedoucí E. Iva-
nys) – bylo provedeno intenzivní
šetøení psychotických nemocných
v jednom pražském obvodì a zpra-
covával se rozsáhlý statistický mate-
riál z celé republiky o demografii
hospitalizovaných psychiatrických
nemocných.

Velmi cenné byly poznatky F. Háj-
ka a F. Engelsmanna, kteøí ze zabý-
vali otázkou rehabilitace psychotikù
a usilovali o úèelnìjší režimovou léè-
bu, mj. zkoumáním èasového rozvr-
hu využití dne pacientù, tzv. èaso-
vých snímkù.

Ve druhé polovinì šedesátých let
se rozšíøila pedagogická èinnost
ústavu a ve VÚPs vznikla klinická zá-
kladna psychiatrické kliniky Lékaø-
ské fakulty hygienické UK (výnos mi-

i z filozofie života a poznání a ovlivnil vý-
raznì dvì až tøi generace výzkumnì orientova-

ných psychiatrù i psychologù.
Role øeditele byla pro nìj nároèná. Bavila ho, a pøi-

tom ho znaènì odvádìla od jeho bytostných zájmù.
Pøesto hrát simultánní partie na šachovnici lidských osudù

(øeèeno jeho slovy), se mu stalo témìø vášní. Postupnì našel
úplnou seberalizaci v každodenním studiu a øízení ústavu. I když

nebyl zcela zdráv, stále znovu pøestupoval meze všeho všedního,
oèekávaného a zkoušel hranice vlastních sil.

Byl vyhranìnou, svéráznou osobností. Lidský, s hlubokým citem pro
pacienty, slušný, poctivý a zcela postrádající sklony k narcizmu. Byl-li

však pøesvìdèen o správnosti své cesty, šel po ní a svou pøímostí a otev-
øeností si nezískával jen pøátele. Avšak širokým rozhledem, nesmírnou vzdì-

laností a encyklopedickými znalostmi si všude získával autoritu a respekt.
Jistì i díky tomu a díky svému kritickému a nesmlouvavému postoji ústav

moudøe pøevedl pøes krizová léta 1968–1969. Vyvi-
nul znaèné úsilí, aby se ústav po odchodu mnoha vì-

deckých pracovníkù konsolidoval a výzkumná práce
pokraèovala. V rámci praktik komunistického režimu

byl z funkce øeditele v roce 1981 odvolán.

D
ok

um
en

ty
o

zø
íz

en
íp

sy
ch

ia
tr

ic
ké

kl
in

ik
y



101961–1970

Doc. MUDr. Kurt Freund, DrSc.,
byl v letech 1961–1968 ve VÚPs vì-
deckým pracovníkem ve funkci zástupce
øeditele pro výzkum a vedoucím oddìlení
neuropsychopatologie. Pro svou dùkladnost

a exaktnost byl též jmenován do metodologické komise ústavu. Ve
své vìdecko-výzkumné a pedagogické èinnosti se zabýval porucha-
mi osobnosti a pozdìji se zamìøil zejména na oblast psychiatrické se-
xuologie, zvláštì mužskou homosexualitu. Jeho studie pøispìly k dekri-
minalizaci homosexuální orientace. Po roce 1968 emigroval do Nìmecka
a poté do Kanady. Položil základy teorie sexuálního motivaèního systému,
která vysvìtluje nìkteré parafilie. Je považován za vynálezce falopletyzmo-
grafie.

nisterstva školství z 22. 11. 1968 è.j. 23878) a øeditel ústavu se stal pøednostou této
kliniky.

Klinická oddìlení poskytovala léèebnou péèi na úrovni svìtových znalostí,
avšak souèasnì sloužila jako zdroj informací pro ostatní výzkumné skupiny.

Rok 1968 mìl svou odezvu i ve VÚPs. Bìhem následujících nìkolika
málo let odešla øada vìdeckých pracovníkù i lékaøù, bylo potøeba modifi-

kovat plány oddìlení, avšak v zásadì nebyla narušena základní koncep-
ce. Pøišli noví pracovníci, kteøí si s sebou pøinesli ze svých pùvodních

pracovišť námìty výzkumù, na jejichž podkladì v roce 1969 došlo
k dalšímu upøesnìní úkolù ústavu.

V roce 1970 tak v ústavu pracovala skupina pro funkèní psy-
chózy a psychofarmakologii nadále vedená O. Vinaøem, které se
díky døívìjší spolupráci na ovìøovacích studiích s psychiatrický-
mi klinikami a psychiatrickými léèebnami podaøilo pøispìt k vy-
tvoøení skupiny asi 40 terénních psychiatrù, kteøí mìli zájem
o klinickou psychofarmakologii a participaci na klinickém vý-
zkumu. Navíc se podaøilo zrealizovat kontrolovanou studii
u ambulantních depresivních pacientù.

Skupina sociální psychiatrie vznikla v lednu 1968, což
reflektovalo tehdy se mílovými kroky ve svìtì rozvíjející
koncepci sociální psychiatrie. Vedoucím výzkumu se stal
C. Škoda. Oblastí zájmu byla sociální podmínìnost a so-
ciální dùsledky nìkterých aspektù psychických anomálií,
poruch a nemocí, pøípadnì jejich sociální interakce. V rám-
ci klinické èásti probíhala International Study of Schizo-
phrenia (IPSS WHO) a pokraèoval výzkum terapeutického

a profylaktického podávání lithio-
vých solí. Výzkumnými úkoly kro-
mì studie IPSS byly výzkum afek-
tivních psychóz, modelování
diagnostických procesù (hlavnì
standardizace psychiatrického vy-
šetøení a analýzy diagnostického
procesu pomocí výpoèetní tech-
niky) a resocializace a rehabilita-
ce (F. Hájek do 1968), pøedevším
kvantifikace resocializaèních fak-
torù a problematika dlouhodobé
hospitalizace v psychiatrických
léèebnách. Výstupem byly pod-
klady pro návrhy koncepce ná-
vaznosti léèebné a pracovní re-
habilitace v rámci ministerstva
práce a sociálních vìcí.
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Prof. MUDr. Miloš Matoušek, CSc.,
pracoval v EEG laboratoøi VÚPs v letech 1962–1968, kde se

výzkumnì vìnoval automatizaci a kvantifikaci EEG. V této èin-
nosti pokraèoval i po odchodu do Švédska, kde se úèastnil
formování tehdy nejvìtší mezinárodní databáze, zahrnující
fyziologický vývoj EEG aktivity od dìtství až do dospìlosti.

Jeho práce s použitím EEG analýzy se staly základem
pozdìjších klinicky orientovaných studií, zejména v psychofarmakologii
a psychiatrické diagnostice. Výzkumnou èinnost postupnì soustøedil na

registraci a vyhodnocování vigility a fluktuaci bdìlosti, která vedla
k definování relevantních parametrù, které na rozdíl od konvenèních

EEG indikátorù informovaly o funkèních aspektech mozkové èin-
nosti. V roce 1996 se vrátil do Psychiatrického centra Praha a až

do roku 2005 pracoval jako vedoucí EEG a spánkové labora-
toøe, o jejíž vybudování se zásadnì zasloužil.

Prof. MUDr. Pavel Grof, CSc.,
pracoval v letech 1962–1968 ve vý-
zkumné skupinì funkèních psychóz

a psychofarmakologie, kde se vìnoval ze-
jména studiím bipolární poruchy a lithio-

profylaxe. Od roku 1968 žije v Kanadì. Po celou
dobu své emigrace vyvíjel maximální úsilí smìøující k rozvoji èeského
vìdeckého výzkumu, podaøilo se mu proškolit a uvést na mezinárodní

scénu øadu èeských badatelù.

Skupina pro výzkum psychogenních poruch vznikla na konci roku 1969 a nahradila
pùvodní skupinu pro výzkum neuróz – koordinátorem výzkumu byl Z. Dytrych. Sku-
pina zahrnovala laboratoø pro biopsychosociální výzkum rodiny (vedoucí Z. Dy-
trych), laboratoø sociální psychologie (vedoucí L. Kubièka), laboratoø pro vý-
zkum psychické zátìže (vedoucí O. Mikšík) a klinické oddìlení (vedoucí
J. Sobotkiewiczová). Základním spoleèným tématem skupiny z teoretické-
ho hlediska byl výzkum mechanizmu interpersonálních vztahù v rùzných
životních oblastech a za rùzných životních situací. Konkrétnì šlo o stu-
dium vztahù v malých spoleèenských skupinách vystavených zátìži,
chování jednotlivcù v podmínkách psychické zátìže, studium vztahù
matka-dítì, interpersonálních konfliktù a kooperace a studium so-
ciálnì psychologických aspektù léèení alkoholizmu. Výzkum so-
ciálnì psychologických aspektù léèení alkoholizmu a výzkum
biosociálního vývoje dìtí narozených z nechtìného tìhoten-
ství byly rozsáhlé mezinárodní výzkumy.

Skupinu neuropsychopatologie z hlediska výzkumu ko-
ordinoval J. Madlafousek. Oddìlení experimentální neuro-
psychopatologie (J. Madlafousek, Z. Hliòák) øešilo otázky,
jakým zpùsobem mozek vybírá a zpracovává informace
z vnìjšího svìta, které vedou ke vzniku sexuálního vzrušení
u jedincù mužského pohlaví.

V laboratoøi klinické neuropsychopatologie (A. Koláø-
ský, Z. Klein) se pøed rokem 1968 intenzivnì pracovalo na
vývoji falopletyzmografie a na jejím použití jakožto metody
pro urèování pohlaví a vìku preferovaného sexuálního
partnera. Byl uèinìn i pokus hledat etiologii sexuálních
deviací v poškození mozku v raném dìtství pøi verbálních
psychosexuologických exploracích u vzorku mužù s po-
škozeným mozkem. Výzkumy ukázaly na potøebu vývoje
i behaviorální metody zkoumání sexuálních deviací.

Na základì dohody mezi FÚ ÈSAV a VÚPs byl vytvoøen
spoleèný výzkumný tým, který v Laboratoøi fyziologie a patofy-
ziologie chování pod vedením J. Láta koncentroval kádry
a technické zaøízení na výzkum biologických a fyziologických
základù individuality.

Biochemicko-hematologická laboratoø (L. Erban, L. Hanzlíèek)
se na poèátku svého výzkumného plánu snažila vyhledávat a urèo-
vat rùzné biochemické objektivní ukazatele, které by umožnily rozlišit
normu a psychózu, a následnì se vìnovala experimentální práci na zá-
vislosti pyknotického kvocientu dìtí a matek ke sledování genetické pod-
mínìnosti funkèních psychóz.

Elektroencefalografie a klinická neurofyziologie se do roku1968 témìø vý-
hradnì zamìøovaly na výzkum EEG a na používání EEG vyšetøovací metody
v psychiatrické praxi. V novém programu (M. Morávek) se zaèal klást vìtší dùraz na

Prof. MUDr. Jan Vojtìch Volavka, CSc.,
pracoval ve VÚPs v letech 1965–1968 v laboratoøi klinické

neurofyziologie a EEG, kde se podílel na metodické pøípravì
výzkumu v oblasti psychiatrické EEG, propracování teoretic-

kých otázek, vìnoval se studii na normální populaci a klinické-
mu výzkumù. Pracoval zde se skupinou psychiatrù, kteøí do-

dnes patøí mezi pøední pøedstavitele èeské psychiatrické vìdy.
Po roce 1968 pracoval v nìkolika významných amerických ústavech, vedl vý-

zkumnou jednotku zabývající se klinickou psychofarmakologií psychóz.
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Doc. MUDr. Oldøich Vinaø, DrSc.,
pøišel do VÚPs brzy po jeho založení
a stal se vedoucím oddìlení psychofar-
makologie. Byl vedoucím centra WHO pro
zkoušení psychotropních látek a již v roce
1961 zavedl na lùžkovém oddìlení systém konti-

nuálních kontrolovaných studií, organizoval multiklinické studie, na
kterých participovali psychiatøi z øady psychiatrických zaøízení a které
umožnily testovat èeská i zahranièní psychofarmaka. Zasadil se za za-
vedení nových psychofarmak u nás. Vyvinul mimo jiné spoleènì se
S. Grofem a J. Váòou škálu pro hodnocení pøíznakù u psychóz, první škálu
pro hodnocení vedlejších úèinkù psychotropních lékù a zavedl škálu pro
hodnocení depresivní symptomatologie. V ústavu pracoval do roku 1986.

funkèní parametry ještì jiného rázu, než jsou mozkové potenciály, a EEG byla posuzo-
vána jen jako jedna z metod poskytujících informace o nìkterých z komplexních pro-

cesù probíhajících v celém organizmu. Kromì hledání korelace mezi EEG obra-
zem a úèinkem nìkterých farmak s cílem zjistit možnost predikce úèinnosti

farmak na základì vyšetøení EEG se pozornost mìla soustøedit i na otázky
sugestibility, hypnobility, analýzu snù a studium øeèového projevu.

V laboratoøi neurologické patofyziologie (O. Polák, M. Brichcín) byla
koncem po roce 1968 pozornost soustøedìna nadále na elektrografic-

kou kvantifikaci psychomotorické inhibice (hypokinézy) u endogen-
ních depresí a u èerstvých schizofrenií a excitabilitu periferního mo-

torického neuronu u osob zdravých a u skupin nemocných
stižených neurózou, endogenní depresí, schizofrenií anebo en-
dokrinní poruchou.

Práci ústavu se postupnì dostalo i mezinárodního uznání.
Rostl poèet publikací v zahranièních èasopisech, prohlubova-
ly se kontakty se zahranièními vìdeckými pracovišti a institu-
cemi: v roce 1967 se VÚPs stal 9. výzkumným centrem pro
mezinárodní studii WHO o schizofrenii, v roce 1969 se od-
dìlení psychofarmakologie stalo referenèním centrem
WHO pro obor psychofarmakologie, øada pracovníkù pù-
sobila jako poradci-experti, na konci roku 1970 byly pro-
hloubeny kontakty a dohodnuta spolupráce s Institutetm
psychiatrie Akademie lékaøských vìd v Moskvì.

I pøes rostoucí mezinárodní kontakty VÚPs neopustil
své základní poslání, v nìmž spoèíval i vlastní smysl jeho
vzniku a existence – pøedávat praxi, psychiatrickému teré-
nu nejen výsledky vlastního výzkumu, ale s dosažitelnou
úplností i nejlepší výsledky svìtového výzkumu v oboru

psychiatrie a hranièních oblastí.
Jednou z cest k tomuto cíli bylo i od
poèátku ústavu vydávání informaè-
ního bulletinu ZPRÁVY – dodnes
existující edice výsledkù poznání
a studia souèasných psychiatric-
kých problémù.

Organizaèní schéma VÚPs v letech
1968–1970
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Statistický úsek oddìlení sociální psychiatrie se
zabýval plánováním, sbìrem a vyhodnocová-

ním údajù z psychiatrických ambulantních, ale
hlavnì lùžkových zaøízení. Výsledkem dlou-

hodobého zpracování dat byla každoroèní
publikace Zdravotnická statistika

ÈSSR, psychiatrická péèe vydáva-
ná od roku 1963 ve spolupráci

s ÚZIS v Praze.

1971–1980

Až do roku 1967 byly ve VÚPs výzkumné námìty øešeny pøedevším na bázi jednotli-
vých klinických oddìlení (neurózy, psychopatie, schizofrenie – pozdìji funkèní psy-
chózy). Výjimku tvoøilo epidemiologické oddìlení, jehož studie psychiatrické
administrativní nemocnosti zpracovala ihned na zaèátku zøízení VÚPs celek
Praha 8 a dala nepøímo podnìt k navázání kontaktù s WHO. Konkrétní spolu-
práce na Mezinárodní prùzkumné studii IPSS sice zprvu navázala na tradi-
ci výzkumu na klinické základnì VÚPs, ale definicí indexové populace
pøedstavovala, podobnì jako pøed tím koordinované multiklinické stu-
die psychofarmakologické, postupné odpoutávání se od vlastní kli-
nické základny a pøechod k vyhledávání rozsáhlých sestav indexo-
vých pøípadù v extramurálnì definovaných populacích. Tento
vývoj nejvýraznìji dokumentuje postupnì krystalizující obsaho-
vá i metodologická náplò a nový zpùsob práce oddìlení sociál-
ní psychiatrie: malý tým projektového pracovištì koncipuje cíle
studie, její projekt a metodologii, které dopodrobna pøipraví
k použití poèetnými extramurálními pracovníky a následnì
výzkum dokonèí zpracováním údajù a koordinací pøípravy
výstupù z výzkumu.

V polovinì sedmdesátých let
se ve vìdecké radì ministerstva
zdravotnictví podaøilo prosadit psy-
chiatrii jako šestý klinický obor za-
øazený do výzkumu státního plá-
nu technického rozvoje a VÚPs
se stal koordinaèním pracovištìm
úkolu Faktory duševního zdraví
v podmínkách socialistické spo-
leènosti. Pro dùraz kladený na sou-
støedìní výzkumných kapacit pøe-
devším na tuto úroveò výzkum-
ného plánování pøestával VÚPs
po celou dobu 6. pìtiletého plánu
výzkumnì pracovat na plnìní re-
zortního plánu. Nadále pokraèovala spolupráce se stìžejním
úkolem státního plánu základního výzkumu Onemocnìní nervo-
vá a duševní, kde VÚPs koordinoval hlavní úkol Patogeneze du-
ševních onemocnìní.

Od 1978 zaèala spolupráce VÚPs na nové studii WHO Determi-
nanty prùbìhu závažných duševních onemocnìní, která koncepènì
navazovala na studii IPSS. Zaèala se pøipravovat dvoustranná výzkumná
spolupráce s Institutem psychiatrie Akademie lékaøských vìd v Moskvì
a participace na plnìní mnohostranné spolupráce RVHP v rámci programu
INTERKOSMOS a INTERMOZG.

Psychiatrická encyklopedie je monument èeské psychiatrické literatury, jímž prof. Hanzlíèek završil své celoživot-
ní dílo. Èást jmenná obsahuje informace o více než 3770 významných postavách svìtové psychiatrie, od nejstar-
ších dob až po souèasnost. Èást vìcná je rozsáhlým „psychiatrickým slovníkem“, který zpracovává nepøeberné
množství hesel, v nichž je obsažen stav psychiatrického vìdìní pøelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. sto-
letí v jeho historickém vývoji. Velmi cenné jsou rozsáhlé citace písemnictví. Zprvu vyšla pouze cyklostylovaná prù-
zkumná verze, v letech 1977–1984 vyšla celá encyklopedie v edici Zprávy v 15 svazcích o celkovém rozsahu 5313
stran. Toto dílo má dvì velká specifika: první, že jde o první a zøejmì neopakovatelný pokus v èeštinì, a druhou, že
je to encyklopedické dílo jednoho jediného autora, což nemá ve svìtovém písemnictví obdoby.
Na encyklopedii autor pracoval témìø 15 let (1968–1982). Snad byla i vyjádøením jeho zklamání nad tím, že 20 let
výzkumné èinnosti VÚPs nevedlo v podstatì k žádnému skuteènému objevu, øeèeno jeho slovy k „nobelovce“.
Sám o své práci na encyklopedii øekl: „Pro mnì osobnì, to byla jakási pracovní terapie... práce mi byla vždy zdro-
jem poznávání... a zejména tato práce pøedstavovala pro mne zdroje rozšiøování obzorù, kam až mùžeme v naší
disciplínì dohlédnout...“

K ojedinìlým poèinùm
v publikaèní èinnosti infor-

maèního støediska VÚPs patøilo
i sestavení a vydání prvního biografického

adresáøe èeských a slovenských psychiatrù,
kteøí vyplnili a zaslali údaje o své osobì.

Celkem se podaøilo shromáždit údaje o více
než 700 psychiatrech. Adresáø vyšel v roce 1972. Byl
tak položen základ úctyhodné tradici, která bude trvat

po celou další dobu existence VÚPs. Za padesát let
vyšel adresáø celkem jedenáctkrát.
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Ve vývoji VÚPs se v té dobì projevily dva základní momenty: vnìjší – zvýšená intro-
dukce psychologických témat a vnìjší – organizaèní osamostatnìní klinické základny

jako úseku klinického. Výzkumné skupiny se též organizaènì transformovaly do
úsekù, a to do úseku sociální psychiatrie a úseku experimentální psychiatrie.

Úsek sociální psychiatrie se vìnoval studiu psychických zátìží, biosoci-
álnímu výzkumu rodiny, sociální psychologii a biometrickým studiím.

Cílem studia psychických zátìží (vedl O. Mikšík) bylo odhalit základ-
ní strukturu osobnostních determinant podmiòujících odolnost subjek-

tu a sociálních skupin vùèi pùsobení situaèních promìnných vedou-
cích k maladaptivnímu chování a k rozvoji psychogenních poruch

pro úèely predikce a prevence. Výchozím bodem posuzování byla
„extrémní psychická zátìž“ a koncipování a vývoj dotazníkù ke
zjišťování struktury osobnostních promìnných a aktuální inte-
rakce se situaèními promìnnými. Konkrétními øešenými výzkum-
nými úkoly byly Analýza subjektivních pøedpokladù psychické
odolnosti špièkových sportovcù vùèi zátìži v podmínkách
sportovního støetnutí a Osobnostní determinanty bezpeè-
nosti silnièního provozu u øidièù hromadné mìstské dopravy.
Perspektivou laboratoøe bylo ve výzkumném úkolu Ochra-
na duševního zdraví pøed mezními psychickými zátìžemi
vypracovat pøedpoklady pro ovlivòování objektivních a sub-
jektivních zdrojù rozvoje maladaptivních forem, zpùsobù
a obsahu chování stresogenní povahy a koncipovat sys-
tém primární prevence ohrožení duševního zdraví.

Laboratoø pro biopsychosociální výzkum rodiny (vedl
Z. Dytrych) se zabývala teoretickými problémy vnitrorodin-
ných vztahù, vztahù rodiny a širší spoleènosti, jejich dù-
sledky pro duševní zdraví, eventuálnì na psychické poruchy
plynoucí z dysfunkce rodiny. Laboratoø též spolupracovala

s øadou pracovišť mimo VÚPs. V první polovinì sedmdesá-
tých let byly provedeny dvì rozsáhlé studie: studie nechtì-

ných dìtí a studie rozvodového chování a manželského ne-
souladu. Kromì toho byla rozpracována problematika dispozic

k manželství, rozvodovosti v hl. m. Praze a kolizí mateøských
a hospodáøských funkcí žen. V dalším období se skupina sou-

støedila na prospektivní studie psychopatologických, sociálních
a ekonomických faktorù v životì tzv. problémových rodin. Sledová-

no bylo témìø 2000 rodin z Prahy a dalších dvou okresù tøi a pùl roku
a zachycovaly se všechny zmìny v životì tìchto rodin, se zvláštním zøe-

telem na psychosomatický vývoj jejich dìtí.
Laboratoø sociální psychologie (vedoucí L. Kubièka) se vìnovala dvìma

studiím sociálnì psychologických aspektù léèby alkoholizmu – obì byly pro-
vedeny ve spolupráci s protialkoholním oddìlením. Psychiatrické kliniky FVL UK.

Studie Analýza struktury, dynamiky a výsledku ústavní protialkoholní léèby byla vì-

Prof. PhDr. Oldøich Mikšík, DrSc.,
do VÚPs nastoupil v roce 1970. Vybu-
doval zde laboratoø pro výzkum psychic-
kých zátìží a mìl zde pøíležitost rozvíjet témìø

všechny smìry své bohaté vìdeckovýzkumné práce. Prvním byla
úèast na mezinárodním vìdeckém programu Interkosmos, druhým
byly sociálnì psychologické jevy v mimoøádných psychických zátì-
žích, zejména hromadné povahy. Dalším okruhem bylo jeho celoživotní
badatelské úsilí v oblasti psychologie osobnosti a posledním okruhem
badatelské práce byly metodologické a metodické otázky, týkající se ze-
jména diagnostiky osobnosti. Ve VÚPs vznikly jeho známé diagnostické ná-
stroje IHAVEZ a SUPOS. I po odchodu z ústavu na katedru psychologie FF UK
nadále s výzkumným ústavem spolupracoval.

PhDr. Václav Bøicháèek
pøišel do VÚPs na poèátku osmdesátých let z filozofické fakulty
UK. Z tematických okruhù své výzkumné èinnosti se zde vìnoval
s O. Mikšíkem hlavnì tématu osobnosti v nároèných životních
situacích, vèetnì dynamiky psychických stavù, které jedinci

prožívají, osobnostním determinantám životní spokojenosti a nespokojenosti
a problémùm maladaptace (otázky toxikomanie mládeže ve spolupráci
s V. Vojtíkem).

Prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc.,
nastoupil do VÚPs v roce 1978. Vybudoval zde a vede
Laboratoø psychometrických studií.
Je jedním z mála odborníkù, kteøí se na špièkové me-
todologické úrovni dlouhodobì vìnují terénním prù-

zkumùm kvality života, prediktorùm studijního úspìchu medikù,
psychometrice apod. Jeho pùsobení v PCP významnì pøispìlo
k metodologické prùpravì a publikaèním dovednostem klinic-
kých psychiatrù mladší generace.
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nována analýze systému dobrovolné ústavní protialkoholní léèby a získání poznatkù
o dimenzích individuálních rozdílù alkoholikù a prediktorù výsledku protialkoholní
léèby. Bylo v ní sledováno 335 pacientù, kteøí vytrvali v dobrovolné ústavní protial-
koholní léèbì alespoò 2 týdny a jimž byla navržena buï léèba tøináctitýdenní,
nebo šestitýdenní. Rozsáhlý nashromáždìný materiál o více než 500 alkoho-
licích, kteøí se v døívìjší dobì podrobili ústavní léèbì, byl následnì využit
ke studii Predikèní faktory dlouhodobého výsledku ústavní léèby alkoho-
lizmu. U protialkoholní léèby je zvláštì dùležitý její dlouhodobý úèinek,
proto byl celý soubor katamnesticky sledován s tøíletým a pìtiletým
odstupem po skonèení léèby. Výsledky závìreèných analýz pøines-
ly podklady pro návrhy indikací, diferenciace a náplnì ústavní léè-
by alkoholizmu. V roce 1977 byl do výzkumného pánu zaøazen
i úkol s názvem Výzkum toxikomanií v soudobé spoleènosti, je-
hož cílem bylo provést nìkolik orientaèních šetøení a získat
podklady pro vytvoøení hypotéz cíleného výzkumu v dalším
období.

Laboratoø klinických a biometrických studií vedl C. Ško-
da. Vznikla z oddìlení sociální psychiatrie a po svém vzniku
musela pøizpùsobit svou koncepci zcela novému složení
týmu. Stìžejním úkolem laboratoøe byla rozsahem zcela
ojedinìlá Mezinárodní prùzkumná studie schizofrenie
(IPSS). Následovaly dva úkoly státního plánu. První byl na-
zván Postupy ovlivòující psychiatrickou nemocnost a inva-
liditu a skládal se ze tøí vìcných etap: Srovnání úèinnosti tøí
programù preventivní a léèebné péèe o neurotiky porovna-
lo další prùbìh neuróz po propuštìní ze tøí psychoterapeu-
tických programù, lišících se délkou kontaktu nemocného
s mimonemocnièním prostøedím a nabídlo k provìøení dù-
kaz, že u závažných neurotických onemocnìní lze docház-
kovou péèí dosáhnout stejných výsledkù jako pøi plné hospi-
talizaci. Studie, která u psychóz porovnala plnou a parciální
hospitalizaci, neprokázala rozdíl v dalším prùbìhu onemoc-
nìní v obou programech. Zkoumání prediktorù vzniku, prù-
bìhu a zániku invalidity psychiatrického pøípadu potvrdilo
znaèný podíl sociálních faktorù na predikci nepøíznivého
prùbìhu duševního onemocnìní a podtrhlo stálou aktuál-
nost pracovní rehabilitace, potøeby zøizování chránìných
pracovišť a pracovních pøíležitostí pro osoby s újmou pra-
covní zpùsobilosti.

Úkol Analýza diagnostického postupu psychiatra uká-
zal, že psychiatr pøizpùsoboval svou strategii povaze simu-
lovaného pøípadu a že uplatnìní konkrétního typu používa-
né strategie a dosažený stupeò diagnostické shody byly
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Prof. PhDr. Zdenìk Matìjèek, CSc.,
se s VÚPs pevnì profesnì spojil již v roce 1970, když zaèal spo-
lupracovat externì s tehdy vzniklou laboratoøí pro výzkum rodiny.
Od roku 1988 až do své smrti byl výzkumným pracovníkem PCP.

Zásadní pøínos této mimoøádné osobnosti dìtské psychiatrie
a psychologie tkví v jasném definování úlohy psychické depriva-

ce v dìtství, na niž navázal ve VÚPs spoluprací na studii nechtìných dìtí, ve
výzkumu v oblasti rodiny a zdravého vývoje dìtí a mladých lidí. Byl charisma-

tickou osobností, nesmírnì vlídným, laskavým a citlivým èlovìkem s neutu-
chající schopností dodávat nadìji.

Doc. MUDr. Zdenìk Dytrych, CSc.,
ve VÚPs pracoval více než 40 let

(1961–2002) – nejdøíve jako vedoucí oddì-
lení neuróz, pozdìji vedoucí laboratoøe pro vý-

zkum rodiny èi v mezidobí jako vedoucí oddìlení sociální psychi-
atrie. Se svým týmem, který byl jednou z nejkvalitnìjších

a metodologicky a logisticky nejskvìlejších vìdeckých skupin nejen
ve VÚPs, se zabýval otázkami pražské rozvodovosti, porozvodové

adaptace, problémovými rodinami, rodinami a manželstvími vysokoško-
lákù, rizikovými mladými manželstvími, problémy rodin s dítìtem, které
má vrozenou vývojovou vadu, epidemiologií lehké mozkové dysfunkce,

problémy nezletilých gravidních dívek, motivací žen ke tøetímu a dalším tìho-
tenstvím. Nejzámìjší a mezinárodnì proslavenou studií jsou nechtìné dìti.

Nechtìné dìti byla rozsáhlá a dnes unikátní longitudinální studie dìtí, které se na-
rodily proti pøání své matky. Vznikla ve spolupráci s Transnational Research Insti-
tute, American Institute for Research, Washington a WHO (Human Reproduction
Unit). Výzkum realizoval za podpory mnoha externích pracovníkù tým zkušených
vìdeckých pracovníkù: Z. Dytrych – psychiatr, V. Schüller – sociolog, J. Proko-
pec – demograf. Metodickou podporu poskytli Z. Matìjèek, L. Kubièka. Celkem
bylo studováno 220 dìtí narozených v letech 1961–1963 ženám, kterým byla
2krát zamítnuta žádost o potrat, a demograficky vyvážená skupina kontrolních
dìtí chtìných nebo pøijímaných, kde matky nežádaly o pøerušení tìhotenství. Vý-
zkum se týkal kromì dìtí také jejich matek a zèásti jejich otcù. Poprvé byly tyto
dìti zaøazeny do výzkumné studie probíhající v letech 1971–1974.
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èastìji funkcí psychiatrovy odborné zku-
šenosti než jeho osobnostních rysù.

Laboratoø psychiatrické epidemiolo-
gie (J. Váòa, E. Ivanys) pùsobila ve VÚPs
do roku 1974 a orientovala se na vytváøe-
ní, zpøesòování a doplòování informaèní-
ho systému o psychiatrických službách
ve spoleènosti. Epidemiologické a statis-
tické výzkumné metody se uplatòovaly
pøedevším jako nástroj hodnocení a plá-
nování psychiatrické péèe.

Úsek experimentální psychiatrie sou-
støeïoval pozornost na problémy neuro-
psychopatologie, psychologie motivace
a konstituce, biochemie a hematologie,
psychofarmakologie a koneènì verbální
a neneverbální komunikace.

Laboratoø neuropsychopatologie (ve-
doucí J. Madlafousek) chtìla svou prací
pøispìt k poznání toho, jak mozek identi-
fikuje jednotlivé fáze sexuálního chování
samce. Cílem bylo objasnìní abnormál-

ního sexuálního chování, pøedevším sexuálních deviací
muže, a vypracování racionálních podkladù pro terapii,
zejména neurochirurgickou.

Experimentální program na modelovém zvíøeti (výzkum-
ný úkol Úloha mozkových struktur pøi vzniku autostimulaè-
ního chování v regulaci sexuálního chování) postupnì roz-
pracoval pojetí organizace sexuálního chování v termínech
dílèích komponent, tedy v protikladu s unitárním pojetím se-

xuálního pudu. Vypracovaná koncepce systému motivaè-
ních stavù a výsledky experimentálního studia mezi dílèími

motivaèními stavy sexuálního chování tvoøily teoretickou a ná-
mìtovou základnu pro paralelní øešení úkolu Kauzální analýza

mužských sexuálních deviací, projevujících se nezákonným cho-
váním, kde byly pøedmìtem výzkumu mužské sexuální deviace

projevující se nedovoleným chováním vùèi dospìlé ženì, tedy exhi-
bicionizmem, a sexuální deviace s rùzným stupnìm násilí a agrese.

Cílem bylo nalézt vysvìtlení, proè vrcholná, k orgazmu smìøující aktivi-
ta tìchto jedincù se typicky provádí vùèi ženì jim neznámé a proè sexu-

ální partnerka, kterou nìkteøí mají, je k této aktivitì nepodnìcuje.
Spolupráce s Fyziologickým ústavem ÈSAV pokraèovala i v tomto obdo-

bí, a to konkrétnì ve výzkumných úkolech vedených J. Látem: Predikce krát-
kodobého a dlouhodobého prùbìhu psychotického onemocnìní a Funkce moti-

vace a konstituèních rozdílù v normì a patologii.

Mezinárodní prùzkumná studie schizofrenie WHO IPSS
byla svým rozsahem, délkou sledování souboru i všestranností zpracování mate-
riálu zcela ojedinìlá. V jejím rámci byly vyvinuty standardizované spolehlivé a me-
zinárodnì použitelné nástroje pro psychiatrické hodnocení pøípadù, byly navrženy
metody k analýze a statistickému zpracování obrovského množství údajù, byly
získány nìkteré základní vìdomosti o fenomenologii schizofrenního onemocnì-
ní a jiných endogenních psychóz. Na redakci prvního svazku o studii se podí-
leli i L. Hanzlíèek a C. Škoda. Pražské centrum WHO nebylo jen pasivním
konzumentem moderních výzkumných pøístupù psychiatrické epidemiologie
a sociální psychiatrie, ale osvìdèilo se vlastními pøínosy – laboratoø sociál-
ní psychiatrie vypracovala øadu dalších dílèích studií a ve VÚPs bylo zøí-
zeno oblastní výzkumné støedisko
a ústav se podílel na výcvikových
programech v psychiatrické epide-
miologii a sociální psychiatrii, jež
napomohly zejména odborníkùm
z rozvojových zemí osvojit si do-
vednosti a znalosti nutné k úèinné-
mu epidemiologickému pøístupu
k duševním poruchám.
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Laboratoø biochemie a hematologie vedl L. Erban a její èinnost byla orientována tøe-
mi základními smìry. S ohledem na objev závislosti mezi závažností, respektive
charakterem duševní poruchy a množstvím leukocytù s jadernou pyknózou, se
zamìøila pøedevším na sledování této cytochemické problematiky. Druhou vý-
zkumnou linii pøedstavoval výzkum bunìèné energetiky spoèívající ve sledo-
vání hladin ADP a ATP v èervených krvinkách a tøetí skupinou problémù
byly otázky spojené s pùsobením neuroleptika na hladinu adenosinfos-
foreèných kyselin. Program laboratoøe rezultoval v 6. pìtiletém plánu
ve výzkum biochemické a cytologické diagnostiky v psychiatrii. Jeho
výsledky ukázaly, že psychické alterace jsou provázeny závažnými
biochemickými zmìnami v buòkách periferní krve, spoèívajícími
pøedevším v narušení energetického metabolizmu.

Úkolem psychoframakologické laboratoøe (vedoucí O. Vi-
naø) bylo od založení ústavu zajišťovat metodické vedení klinic-
kého psychofarmakologického výzkumu v Èeskoslovensku.
Vlastním perspektivním výzkumným cílem laboratoøe byla
identifikace faktorù, které vedou k variabilitì v odpovìdi
(pøedevším terapeutické) na podání léku, tj. hledání rozdílu
v úèinku jednotlivých psychofarmak nebo jejich skupin.
V letech 1971–1975 se jevilo úèelným øešit otázku tzv. dife-
renciální indikace psychofarmak. V následujících pìti le-
tech probíhal rozsáhlý multiklinický kontrolovaný pokus,
jehož cílem bylo porovnat rizika, se kterými je spojeno te-
rapeutické užití pìti psychofarmak, pokud jde o vznik léko-
vé závislosti. U nemocných léèených ve VÚPs byla ovìøo-
vána hypotéza, že je vztah mezi iniciální odpovìdí
individuálního nemocného na lék a jeho definitivní terapeu-
tickou odpovìdí. Výzkumné cíle laboratoøe byly formalizo-
vány do dvou úkolù státního plánu: Použití farmak jako pros-
tøedkù pøi studiu patogeneze duševních poruch (ukonèeno
pøedèasnì 1978) a Studium patogeneze duševních poruch
pomocí poznatkù získaných pøi jejich léèbì.

Laboratoø verbální a neverbální komunikace byla zorgani-
zována v roce 1972 a v jejím èele stanul M. Morávek. Byla pøidru-
žena k laboratoøi EEG, ve které se až do roku 1970 provádìl po-
mìrnì intenzivní EEG výzkum, jenž však odchodem specialistù na
EEG skonèil. EEG laboratoø sloužila pouze rutinnímu klinickému vy-
šetøování.

Soustøedìná pozornost se vìnovala výzkumu øeèového chování ja-
kožto zdroji možných diagnostických údajù a jakožto výrazu porušeného
zpùsobu myšlení u duševnì nemocných. Havním cílem laboratoøe bylo
soustavné studium vlivu normálních i patologických emocí na verbální pro-
jev èlovìka. Druhou oblast zkoumaných problémù tvoøil charakter symbo-
lické aktivity jako výrazu porušeného vztahu jedince k jeho sociálnímu okolí
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Informaèní bulletin Zprávy,
brožovaná edice výsledkù poznávání a studia souèasných psychiatrických

problémù, za prvních 20 let trvání ústavu èítal bezmála 60 titulù. Poèet titulù
vydaných v letech 1971–1980 dosáhl 2,5násobku oproti období miulému

a Zprávy kromì aktuálnosti ve své dobì zaèaly získávat na historické hodnotì
a oslovovat nejen úzkou psychiatrickou obec. Vycházela zde øada odborných

publikací, které byly-li díly autorských kolektivù, byly vìtšinou výsledkem týmové
práce na úkolech státního plánu v jednotlivých pìtiletkách. Práce jednotlivcù byly
výsledkem a zúroèením jejich mnohaletého profesionálního zájmu. Kromì zpráv

o èinnosti ústavu, adresáøù psychiatrù, komplexních bibliografií ès. psychiatrie
vyšly i speciální bibliografie. Nejèetnìjším tématem publikací byla v té dobì psy-

chofarmakologie (zejména díky 15 roèníkùm referátových Novinek v biologic-
kých terapiích), dùležitými tématy produkce Zpráv té doby byly i rodina a man-

želství, problémy kolem osobnosti, psychických funkcí a jejich dynamiky. Edice
Zprávy byla „barvou a rozmìrem“ výjimeèným støípkem v klasické mozaice èin-

ností odborné knihovny a posléze oborového informaèního støediska pro psy-
chiatrii VÚPs, které vybudoval a již od vzniku ústavu v roce 1961 až do roku

1984 vedl L. Skøivánek.

MUDr. Richard Balon
pracoval ve VÚPs od roku 1978 až

do svého odchodu do zahranièí v roce
1981. Pozdìji se stal profesorem psychi-

atrie a anesteziologie na Wayne State Univer-
sity v Detroitu v Michiganu (USA) a je znám

jako pøední svìtový odborník na farmakoterapii
sexuálních poruch. S naší psychiatrií stále zùstává v kontaktu, mj.

tím, že pravidelnì publikuje v èeských odborných èasopisech a je též
èestným èlenem Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti.

Zprávy
VÚPs
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a otázka vztahu porušeného myšlení a verbálního chování. Elektroencefalografické ko-
reláty chování studoval F. Irmiš a jeho práce byly zamìøeny zejména na studium

EEG aktivaèních ukazatelù v korové a hipokampální aktivitì ve vztahu ke spontán-
nímu chování krys a byla provedena analýza spánku se zamìøením na individu-

ální rozdíly.
Klinická základna procházela zejména do roku 1972 øadou strukturál-

ních a organizaèních zmìn. Bylo konstituováno jednotné lùžkové oddì-
lení a v roce 1974 byla dobudována složka ambulantní. Novì vzniklý

klinický úsek poskytující preventivní a léèebnou péèi vedl J. Baštec-
ký. Ve tøech stanicích bylo 80 lùžek pøedevším pro nemocné

s funkèními psychózami a vybranými formami neuróz. Ve všech
stanicích byl zaveden systém ranních komunit a terapie zamìst-
náváním. Terapie neurotikù byla budována na principech tera-
peutické komunity, provádìla se zde intenzivní režimová léèba,
jejíž souèástí byla zejména skupinová psychoterapie, psycho-
gymnastika a arteterapie. Pøi hodnocení psychického stavu
byly rutinnì používány posuzovací stupnice. Klinický úsek
se podílel na výuce posluchaèù LFH UK a na plnìní vý-
zkumných úkolù nìkterých laboratoøí ústavu i na soudnì-
-psychiatrické expertíze vypracováním znaleckých posud-
kù. Ambulantní složka mìla charakter poradenský,
expertní a konziliární a byla z vìtší èásti zamìøena výzkum-
nì – zaèleòovala ambulanci pro psychogenní a psychoso-
matické poruchy, pro psychózy a hranièní psychotické sta-
vy, pro endogenní deprese, pro udržovací léèbu depotními
neuroleptiky a pro sexuální deviace.

Po odchodu J. Bašteckého zastával funkci primáøe kli-
niky øeditel L. Hanzlíèek, na postu vrchní sestry vystøídala
Boženu Hlouòovou Milena Novotná.

MUDr. Ludvík Šváb, CSc.,
pracoval ve VÚPs v letech 1961–1991 a 1994–1997 ve funkci
vìdeckého pracovníka a zanechal zde svou stopu ve dvou oblas-
tech: ve výzkumu nìkterých psychických fenoménù vyvolaných
experimentální senzorickou deprivací (ve spolupráci s J. Grossem)
a v oblasti øeèových poruch u psychotických pacientù. Vedle vì-

decké práce byl znám i jako zakládající èlen Pražského dixielandu a významný èlen
èeské Surrealistické skupiny.

MUDr. Milan Morávek, CSc., se ve své výzkumné práci soustøedil na základní
otázky lidské psychiky. Sledoval zmìny vìdomí v závislosti na stavu centrálního
nervového systému u nemocných i zdravých. Ve VÚPs pracoval v letech
1970–1980 a významnou mìrou se zasloužil o vznik laboratoøe verbální a ne-
verbální komunikace, jejímž byl vedoucím a kde se vìnoval studiu významu
slova a analýze slovní komunikace, zejména za podmínek zhoršené slyšitel-
nosti a srozumitelnosti, zpùsobené nejen technikou pøenosu, ale také
stavem komunikujících osob (stresové situace).

Doc. MUDr. Jaroslav Baštecký, CSc.,
byl ve VÚPs od roku 1962, zprvu jako
vìdecký aspirant a po obhájení kandidát-
ské práce jako vedoucí lékaø – první primáø
klinického úseku. Systematicky se zde vìnoval

výzkumu øeèových funkcí duševnì nemocných objektivními elek-
troakustickými a elektrofyziologickými metodami, konkrétnì zkoumal
nìkteré odlišnosti v mluvené øeèi schizofrenních pacientù pomocí zpož-
dìné sluchové zpìtné vazby. Poté se zaèal vìnovat psychofarmakùm
a jejich úèinkùm. Jako první u nás rozpracoval diagnostiku akutních otrav
psychofarmaky a díky svému poctivému a komplexnímu pøístupu k této
problematice se posléze dostal do zajetí psychosomatiky. Pozdìji dokázal za-
ujatì a s osobním prožitkem informovat o rozmarech poèasí a o psychosoma-
tických potížích, které vyvolávají. Ve VÚPs pracoval do roku 1976.

lékaøi další VŠ
z toho vìdeètí

pracovníci
vìdeètí

aspiranti

1971–1975 20 12 19 9

1976–1980 21 21 20 4
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V lednu 1982 byl jmenován do funkce øeditele VÚPs Jaroslav Gebhart a pod jeho ve-
dením ústav vykroèil do nové etapy své historie.

Výzkumné úkoly let 1980–1985 navazovaly vesmìs pøímo na studie uskuteè-
nìné v døívìjších letech. Ve státním plánu technického rozvoje v rámci hlavního
úkolu Psychosociální faktory v prevenci duševních poruch byly øešeny 4 dílèí
úkoly: Detekce problémových osob v dynamice nároèných životních situa-
cí souèasné spoleèenské praxe, Ochrana duševního zdraví a psychoso-
ciálního vývoje v mladých rizikových rodinách, Prevence závislosti na
alkoholu zvlášť ohrožených skupin obyvatelstva a Prevence nepøízni-
vého prùbìhu neuróz.

V rezortním programu technického rozvoje byly øešeny 3 hlav-
ní úkoly, každý s øadou dílèích úkolù: Skupiny obyvatelstva vy-
stavené vysokému riziku duševní poruchy, Specifické otázky
psychiatrického informaèního systému a Vyhodnocení psychi-
atrických služeb a léèebnì preventivních programù.

Mimo tyto úkoly byla ještì øešena øada v podstatì pokra-
èujících úkolù Státního plánu základního výzkumu, které se
týkaly nìkterých teoretických problémù psychopatologie,
psychofyziologie a elektrofyziologie, hematologie a neuro-
endokrinologie ve vztahu k psychickým onemocnìním.

Kromì závìreèných zpráv výzkumných úkolù a po-
stupnì publikovaných výsledkù, které byly využitelné na
specializovaných pracovištích oboru nebo v pedagogicko-
-psychologických poradnách, v psychologických labora-
toøích v prùmyslu apod., byl pro lékaøskou veøejnost pøipra-
ven sborník výsledkù, které byly využitelné v každodenní
lékaøské praxi.

V roce 1982 dostal VÚPs úkol zmapovat stav vìdeckých
výsledkù dosažených ve svìtì do souèasné doby a trendy
dalšího výzkumu, provést srovnání tìchto svìtových výsled-
kù s výsledky dosaženými v ÈSSR a navrhnout další smìry
výzkumu. Zároveò bylo uloženo definovat komplexní problé-
my øešitelné spoluprací s jinými institucemi (z gesce minister-
stva školství, ÈSAV, SAV).

První vytyèení problémù bylo shrnuto na základì stanovisek
krajských odborníkù pro psychiatrii a stanoviska hlavního odborníka
MZ ÈSR. V další etapì bylo rozesláno 5 otázek špièkovým odborní-
kùm vybraných prognostickou komisí pro obor psychiatrie a mentální
hygieny. Tak vznikl podklad pro vytyèení hlavních smìrù v psychiatrii
pro léta 1985–1990: biologické a ekologické faktory ovlivòující psychic-
kou odolnost, psychopatologické dùsledky pùsobení chronických, zvláštì
psychotropních látek bìhem tìhotenství i postnatálnì, u dìtí, úèinek farmak
na psychiku, psychosociální faktory ovlivòující psychickou a somatickou odol-
nost i pracovní výkonnnost, biopsychosociální podmínìnost spotøeby zdravotnické

Doc. MUDr. Jaroslav Gebhart, CSc.:
„Øeditel musí vystupovat jako kritik, zároveò jako or-

ganizátor i jako koncepèní pracovník, který je povinen
pøijaté koncepce uvádìt do života. Mùžeme si dovolit

urèitou analogii s dirigentem orchestru, protože z titulu
svého postavení nemùže bez spolupráce ostatních, bez

odpovìdného a iniciativního pøístupu špièkových pracov-
níkù ústavu a oboru vytvoøit nic trvale hodnotného. Rozdíl
mezi øeditelem výzkumného ústavu a dirigentem je v tom, že u dirigenta hodnotí-

me a obdivujeme jeho individuální pojetí skladby, které vtiskne orchestru jako cel-
ku. Øeditel ústavu však musí dokázat respektovat pojetí a zájmy jednotlivých vý-

zkumných týmù, tj. pracovníkù ústavu, a dále musí respektovat potøeby
spoleènosti a nedílnì s tím pøihlížet i k možnostem této spoleènosti, zejména

k možnostem materiálnì technickým a ke kvalifikaèní struktuøe pracovníkù, které
má ústav k dispozici. Práce øeditele je tedy více koncepèní a koordinaèní než vý-

zkumnì tvùrèí. Musí hledat únosnou míru kompromisu tak, aby byly respektovány
celospoleèenské potøeby a uspokojeny profesionální zájmy i odborné pojetí jed-
notlivých výzkumníkù a výzkumných týmù, hlavnì tìch, kteøí mají vìdecké reno-

mé a zaruèují kvalitní výsledky.“
(na V. celoústavní konferenci v lednu 1988)

Prof. MUDr. Alojz Janík, DrSc.,
byl po odvolání Lubomíra Hanzlíèka

z funkce øeditele na krátkou dobu jmenován
do èela vedení ústavu.

Doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.,
pracoval ve VÚPs v letech 1982–1986 jako primáø

klinického úseku. Ve své funkci kladl velký dùraz
na pøesnost diagnostiky a dokumentace. Ve vì-

decké práci se vìnoval pøedevším klasifikaci
duševních poruch. Inicioval a významnì

se podílel na vydání pøekladu DSM III a MKN-10 ve
VÚPs a zasloužil se zde o vznik první jednotky

intenzivní psychiatrické péèe v ÈR.
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péèe u duševních poruch. Cílem mìlo být navržení preventivních opatøení,
nových diagnostických metod a terapeutických postupù a nových organi-
zaèních opatøení.

Oproti minulosti šlo o „mozkovou chemii“, tj. výzkum neurotransmiterù,
poloh receptorù, endogenních mozkových peptidù, peroxidaci lipidù atd.,
a zdùrazòovala se souvislost s pokrokem integrace psychiatrie s ostatními

lékaøskými disciplínami. Realizace takto komplexnì koncipovaného vý-
zkumu si žádala úzkou spolupráci všech psychiatrických klinik a ostat-

ních psychiatrických zaøízení a nemalé finanèní prostøedky, zejména
v dùsledku nezbytné „biologizace“.

Na základì tohoto komplexního pøístupu byl postaven i vý-
zkumný plán pro druhou polovinu osmdesátých let (8. PLP) Bio-
psychosociální faktory duševního zdraví, který se èlenil do pìti
dílèích úkolù a celkem 33 vìcných etap. VÚPs byl øešitelským
pracovištìm jednoho dílèího úkolu a øešil nebo se podílel na
øešení 16 vìcných etap.

Skupinou problémù, u kterých bylo možné demonstro-
vat komplexnost deklarovaného biopsychosociálního pøí-
stupu, byly problémy behaviorální teratologie, epidemiolo-
gie vrozených vývojových vad, epidemiologie lehké mozkové
dysfunkce a zpøesnìní diagnostických metod k postižení
tohoto onemocnìní. Komplex výzkumù mìl umožnit upøes-
nìním etiopatogenetických faktorù primárnì preventivní
pøístupy, které se ve svém celku již pohybovaly mimo kom-
petenci zdravotnictví. Øešením problému vrozených vývo-
jových vad vznikaly otázky, jak reaguje rodina na poškozené
dítì, a proto se jevilo jako úèelné tento problém rozpraco-
vat a pokusit se vytvoøit pøedpoklady k tomu, aby rodina
zvládla tento stresující moment lépe než dosud.

Druhou skupinou byla problematika alkoholizmu. Zkou-
mány byly jak biologické markery alkoholizmu, tak psycho-

sociální faktory abúzu alkoholu. Cílem bylo poznat jejich za-
stoupení v populaci a jejich význam pro další pøípadnou

alkoholickou kariéru jednotlivce. Studium biologických markerù
smìøovalo k hodnocení efektivity terapie a k qpøesnìjší diagnosti-

ce fáze onemocnìní.
Tøetím okruhem byly otázky molekulární genetiky, jejichž rozpra-

cování a snaha o praktické zavedení do rutinní praxe sledovaly cíl po-
moci øešit podíl dìdiènosti a psychsociálních faktorù na vzniku a klinic-

kém obraze psychických poruch. Pøedpokladem bylo, že tato metodika
bude mít význam i pro zkvalitnìní terapie, protože u psychických onemoc-

nìní s pøevažujícím podílem dìdiènosti bude možné zaèít s terapií vèas a dife-
rencovanými profylaktickými pøístupy k takovým nemocným zamezit v prùbìhu

PhDr. Jaroslav Madlafousek, CSc.,
patøil k zakládajícím èlenùm VÚPs. Zde se plnì rozvíjel
jeho výzkumný talent a široký pohled na tematiku sexuální-
ho chování. Spoleènì s K. Freundem a pozdìji dalšími spo-
lupracovníky vytvoøili pracovní skupinu zabývající se experi-
mentálním výzkumem poruch sexuálního chování. Jaroslav

Madlafousek byl vùdèím teoretikem skupiny, jež se stala prùkopníkem analýzy
sexuálního chování na bázi evoluèní biologie. Publikoval v pøedních
mezinárodních èasopisech své èetné experimentální práce na animálním modelu
sexuálního chování. Nevyhýbal se ani experimentùm s humánními subjekty (ve
spolupráci s A. Koláøským) V dobì svého pùsobení ve VÚPs, jež ukonèil v roce
1984, rozbil tradièní pojetí unitárního motivaèního konceptu a sám vytvoøil kon-
cept hierarchické struktury, dílèích a neustále promìnlivých motivaèních stavù.
Svými pracemi z doby èinnosti ve VÚPs se stal nejcitovanìjším èeským psy-
chologem.

Ve druhé polovinì osmdesátých let vzniklo
i logo VÚPs. Z nìkolika návrhù PhDr. Karla
Peøiny vybrali v anketì pracovníci ústavu ten,
který dnešní PCP používá dodnes.

PhDr. Aleš Koláøský, CSc.,
pracoval ve VÚPs v letech 1961–1984. Po emigraci
K. Freunda, který ho upoutal svými názory a filozofií
vìdy, pracoval ve výzkumném týmu vedeném
J. Madlafouskem na studiu sexuálních abnormit,
respektive deviací a vìnoval se teoretickým

otázkám sexodiagnostiky. Svou rozsáhlou znaleckou èinnos-
tí a postupným odhalováním podstaty hlavních abnormit
se natrvalo zapsal do nedlouhé historie èeské psychi-
atrické sexuologie.

Madlafousek J, Hliòák Z. Sexual behaviour of the female laboratory rat:
inventory, patterning and measurement. Behaviour 1977; 63(3–4): 129–173.
Tato publikace byla ve svìtové literatuøe podle Web of Science citována do
dnešní doby celkem 138krát a stala se nezbytnou pro výzkum v oblasti
sexuálního chování.



jejich socializace pøedèasné klinické manifestaci onemocnìní nebo i pozdìji prodloužit
období, než ke klinické manifestaci dojde.

Problematika klinické psychiatrie byla zastoupena studiem intenzivní terapie
ke zvládnutí akutního stadia nemocí s cílem toto akutní stadium zkrátit na co
nejkratší období, aby bylo možné co nejdøíve zaèít s rehabilitací. V rámci
vlastní terapie se výzkum soustøedil na empirické hodnocení rùzných reha-
bilitaèních aktivit, podíl psychoterapie a arteterapie na pøípravì již cíle-
nìjších metod rehabilitace umožòujících zaøazení do práce, i když tøeba
jen èásteènému. Pozornost byla vìnována i somatickým komplikacím
vlastního onemocnìní i léèby a sociálnì psychologickým komplika-
cím vyplývajícím ze samotného faktu onemocnìní, z léèby a z prob-
lémù zpìtného zaèlenìní do rodiny a spoleènosti. Psychofarma-
kologická témata se soustøeïovala na problémy individuální
predikce úèinnosti psychofarmak a možnosti jejich zámìny za
úèelem snížení nebo odstranìní vedlejších úèinkù pro dosaže-
ní optimálního prùbìhu rehabilitace a zaøazení do práce.

Pro øešení psychiatricko-psychologických otázek vznika-
jících v dùsledku života a práce èlovìka v aktuál-
ních socioekonomických podmínkách byl jako
nosný vytypován problém možností „intervence“
ke kompenzaci jednostranné psychické zátìže
èlovìka využitím psychoterapeutických pøístupù,
zhodnocením efektivnosti psychoterapie a no-
vých možností jejího využití, konkrétnì byla na
základì spoleèenské objednávky vybrána práce
operátorù v jaderných elektrárnách.

Výzkum umožnil poznat možnosti využití psy-
chiatrického pøípadového rejstøíku a automatizované-
ho informaèního systému v rámci nemocnice s poli-
klinikou pro urèitý územní celek. Ovìøil možnosti
analyzovat pøíèiny rozpoznané i nerozpoznané psychi-
atrické nemocnosti a zkoumat psychogenní faktory
psychosomatických onemocnìní.

I v osmdesátých letech bylo složení pracovních
týmù VÚPs netradièní, konec koncù komplexnost øe-
šených úkolù to vyžadovala a možná, že ji rozmanitá
kvalifikaèní struktura vìdeckých pracovníkù naopak indukovala.
Na šíøi výzkumných úkolù, jež snad s výjimkou psychiatrické la-
boratoøe Psychiatrické kliniky 1. LF UK nemìly v naší psychiatrii
obdoby, zde kromì psychiatrù a psychologù pracovali též mate-
matici, biochemici, genetici, fyziologové, toxikologové, kteøí se volnì sdru-
žovali k øešení jednotlivých dílèích projektù bez ohledu na „pøíslušnost“ k urèi-
tému oddìlení, laboratoøi èi výzkumné skupinì.
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PhDr. Ludìk Kubièka, CSc.,
do VÚPs nastoupil v roce 1963 a pra-
coval zde nepøetržitì až do roku 2009.

Zpoèátku se zabýval studiem mezilidských
vztahù a psychiatrickou symptomatologií

u hospitalizovaných pacientù. V roce 1970 zaèal pracovat na roz-
sáhlé a peèlivì propracované studii zkoumající výsledky protialkohol-

ní léèby. Na konci osmdesátých let se prohloubily jeho kontakty se za-
hranièními kolegy a úèastnil se mezinárodních longitudinálních projektù.
V PCP se svými spolupracovníky uskuteènil zásadní prospektivní studie

zamìøené na užívání alkoholu u èeských žen a mužù, jež podnítily další vý-
zkum v oblasti pohlaví, spoleèenských zmìn a konzumace alkoholu. Vytvoøil

èeskou verzi Evropského indexu závažnosti návykového chování, podílel se na
projetu nechtìných dìtí. Za svou práci získal øadu profesních poct a ocenìní.

Duševní poruchy a poruchy chování
Vydání pøekladu glosáøe k 10. verzi Mezinárodní klasifikace nemocí

(ICD-10) iniciovala terminologická komise Psychiatrické spoleènosti
ÈLS. Na vzniku èeské veze mìl obrovský organizaèní

podíl P. Baudiš. Rozsáhlostí textù, ale hlavnì popisem,
definicemi, stanovením kritérií chorobných duševních

stavù a poruch se tato psychiatrická
èást odlišuje výraznì od ostatních ka-
pitol MKN-10. Slouží nejen ke klasifi-

kaèním a statistickým úèelùm, ale
i k výuce, k doškolování, ke zpøesòo-

vání psychiatrického vyjadøování
a tím i myšlení. Publikace vyšla již ve
tøech vydáních (1992, 2000, 2006).

Longitudinální epidemiologická studie úzu alkoholu v pražské populaci byl projekt zahájený
v roce 1983 šetøením (øízenými rozhovory) u pravdìpodobnostního výbìru mužù a souboru synù
otcù, léèených pro závislost na alkoholu. V roce 1987 byl stejnou metodikou (doplnìnou o téma-
ta specifická pro ženy) vyšetøen pravdìpodobnostní výbìr pražských žen. Muži byli znovu vyšet-
øeni v letech 1988 a 1993, ženy v letech 1992 a 1997. Data získaná u obou souborù pøed zásadní
sociopolitickou zmìnou v zemi („sametovou revolucí“) a brzy po ní umožnila analýzu dopadu
politických zmìn na úzus alkoholických nápojù. Longitudinální design usnadnil analýzu nárùstu
škodlivého úzu alkoholu u žen v souvislosti se zmìnami jejich sociálních rolí.
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Doc. MUDr. Ctirad Škoda, DrSc.,
nastoupil do VÚPs v roce 1967 jako
vedoucí oddìlení sociální psychiatrie
a od té doby až do konce svého života,
tedy plných 30 let, byl oficiální i neoficiální hla-

vou naší sociální psychiatrie, psychiatrické epidemiologie a psy-
chiatrické demografie. Pracoval na prognózách psychiatrického vý-
zkumu, koordinoval výzkumné plány, byl vìdeckým tajemníkem,
zástupcem øeditele, rozvinul a garantoval spolupráci s WHO, školil aspi-
ranty – zasáhl silnì do výchovy dvou generací psychiatrù a zvláštì do
psychiatrických výzkumù, speciálnì do jejich metodologie. Pøi všech tìchto
povinnostech se vydatnì vìnoval i vlastní výzkumné práci. Zabýval se mo-
derními trendy získávání psychiatrických dat, psychometrikou, diagnostic-
kými rozhodovacími procesy. Ke stìžejním jeho pracím patøí zpracování
psychiatrické nemocnosti v praxi obvodního lékaøe, srovnání tøí programù
péèe o neurotiky.

MUDr. Pavel Baudiš, CSc.,
zaèal pracovat ve VÚPs v roce 1974 v oddìlení sociální
psychiatrie, kde pùsobil 12 let. Vìnoval se otázkám psy-
chiatrické epidemiologie, diagnostiky, psychiatrické in-
validizace, problémùm psychiatrie v praxi praktických

lékaøù, gerontopsychiatrie a úèinnosti psychiatrické péèe. V roce 1986
pøešel na tehdejší klinický úsek, jehož se stal o rok pozdìji vedoucím
a v letech 1990–1992 primáøem. Mìl zvláštní kouzlo osobnosti, byl vlíd-
ný, noblesní a spravedlivý pøi øešení konfliktù a mìl obdivuhodné orga-
nizaèní schopnosti. Stál u zrodu Fokusu Praha, kde byl dlouhá léta
místopøedsedou a mìl velký podíl na rozvoji rehabilitaèních aktivit.
Poté, co se stal iniciátorem vzniku terminologické komise, pøipra-
vil slovníèek psychiatrických termínù a podílel se na pøekladu
Mezinárodní klasifikace nemocí – kapitoly F o psychiatrii.
V PCP pracoval až do roku 2005.

Organizace vìdecké práce dostala v této dobì nový øád. Od roku 1984 se zaèaly ko-
nat každoroènì celoústavní konference, které shrnovaly výsledky výzkumu v uplynu-

lém roce. Z dochovaných sborníkù tìchto konferencí, které byly pohøíchu oznaèe-
ny „Pouze pro vnitøní potøebu VÚPs“ mùžeme vysledovat tehdejší organizaèní

strukturu ústavu, která alespoò pokud jde o výzkumnou èinnost byla dìlena
na oddìlení biologické psychiatrie, oddìlení mentální hygieny, oddìlení

sociální psychiatrie, oddìlení biomedicínského inženýrství, oddìlení ap-
likované matematiky a klinický úsek. Oddìlení aplikované matematiky,

oddìlení biomedicínského inženýrství a støedisko vìdeckých infor-
mací byly posléze slouèeny pod hlavièku tzv. vìdecko-výzkum-

ného komplementu.
Oddìlení biologické psychiatrie se prezentovalo napø. studií

spektrální analýzy EEG bìhem psychotestù u normálních a ne-
mocných osob (J. Faber). Skupina kolem R. Šráma (J. Koèišová,
J. Topinka, B. Binková) rozpracovávala problematiku gene-
tické zátìže èi poškození malými dávkami mutagenù, psy-
chofarmak èi alkoholu, radioreceptorové metody stanovení
benzodiazepinù a neuroleptik èi významu studia DNA. Kli-
nickými psychofarmakologickými studiemi se zabývali kro-
mì jiných V. Filip, O. Vinaø, E. Kazdová, Z. Bašný, D. Seifer-
tová.

Sexuální chování zvíøat zùstávalo výzkumnou domé-
nou J. Madlafouska, s nímž dlouhodobì spolupracoval
Z. Hliòák. Psychosociální kontext sexuálního chování agre-
sivních mužù i nadále studoval A. Koláøský. L. Šváb s P. Ga-
nickým rozpracovávali psychoakustické metody v psychi-
atrii.

Ve druhé polovinì osmdesátých let se také zaèalo for-
movat studium biochemie a patofyziologie mozku laborator-
ních zvíøat za úèasti O. Benešové, H. Tejkalové, Z. Krištofi-

kové.
Oddìlení mentální hygieny studovalo sociálnì-psycholo-

gické jevy a vnitøní stavy jedincù pøi mimoøádné psychické zá-
tìži, mentálnì hygienické aspekty životních aktivit ekonomicky

aktivní populace èi psychosociální a fyziologické aspekty práce
operátorù a øídících pracovníkù v jaderné energetice. Výzkumnými

pracovníky tohoto oddìlení byli pøedevším O. Mikšík, V. Bøicháèek,
P. Knotek a J. Gebhart.

Oddìlení sociální psychiatrie ve skupinì Z. Dytrych, V. Schüller
a J. Prokopec pokraèovalo ve výzkumu nechtìných dìtí a aspektù rodin-

ného života vèetnì vztahu rodiny a poškozeného dítìte. L. Kubièka a L. Csé-
my rozpracovávali prolematiku psychosociálního kontextu konzumu alkoholu

mužù a žen. Skupina kolem C. Škody a P. Baudiše provedla šetøení sociálních
a zdravotních potøeb obyvatelstva vyšších vìkových skupin a jejich životní spokoje-

C. Škoda byl spoluautorem nejcitovanìjší práce, která nese stopu PCP ve Web
of Science (227 citací): Harrison G, Hopper K, Craig T, et al. Recovery from
psychotic illness: a 15-and 25-year international follow-up study. British Journal
of Psychiatry 2001; 178: 506–517.
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Psychiatrický výzkum bezprostøednì pro praxi
Sborník vydaný v roce 1987 obsahoval bezprostøední

výsledky výzkumu využitelné v každodenní lékaøské
praxi. Obsahoval statì o psychiatrickém nemocném

u obvodního lékaøe, dotazníku celkového zdraví,
krátkém a dlouhém trvání tøí variant léèebnì pre-

ventivních programù pro neurotiky, rozvodové
a porozvodové adaptaci, indikátorech ná-

klonnosti k abúzu alkoholu u mladých
mužù, zneužívání návykových látek u adolescentù, gene-

tickém riziku psychofarmak a o novém èeskosloven-
ském originálním neuroleptiku Meclopin Spofa.

1981–1990

nosti, psychiatrické nemocnosti v praxi obvodního lékaøe, úèinnosti krátkého a dlouhé-
ho trvání léèebnì preventivního programu pro neurózy, opakované jednorázové šet-
øení dlouhodobì hospitalizovaných v psychiatrických zaøízeních ÈSR èi potøeby
psychoterapie v linii prvého kontaktu (v rámci dvoustranné spolupráce s lip-
skou univerzitou).

Oddìlení biomedicínského inženýrství (L. Matoušek, A. Pasler) zajišťo-
valo práce odbornì technického charakteru k zabezpeèení výkumu po
technické stránce a vìnovalo se i aplikaèní a vlastní vývojové èinnosti.

Oddìlení aplikované matematiky, jehož jádro tvoøili I. Dvoøák,
V. Albrecht, D. Pokorný a P. Vopìnka, usilovalo o vytvoøení progra-
mu modelujícího predikci prùbìhu urèitého typu psychotických
onemocnìní, øešilo problém vytvoøení kardinální stupnice vhod-
né k mìøení vnitøních stavù èi rozvoj matematických metod ana-
lýzy biologických signálù a reprezentace psychiatrických dat
na poèítaèích.

Na klinickém úseku probíhala rekonstrukce jednotlivých
oddìlení nejen stavební a modernizací vybavení, ale i co
se týká zmìny klinické práce ve smyslu jejího zintenzivnìní
a zkvalitnìní. Dùraz se kladl na rehabilitaci, která hraje dùle-
žitou roli v procesu úzdravy a pracovní výkonnosti duševnì
nemocných, a potøebu kvalitativního a kvantitativního hod-
nocení zbylého sociálního i pracovního potenciálu po ode-
znìní akutního stadia onemocnìní i na potøebu exaktního
vyhodnocování úèinnosti jednotlivých forem rehabilitace.
Souèástí rehabilitace se stala i arteterapie.

Dalším projektem klinického úseku bylo zøízení první
jednotky intenzivní psychiatrické péèe, která sloužila pro
léèbu akutních stavù. Byla integrální souèástí uzavøeného
klinického oddìlení, provádìla diferenciální diagnostiku
zejména ve styèných oblastech psychiatrie, vnitøního lékaø-
ství a neurologie a zajišťovala komplexní péèi pro internì
a neurologicky nemocné s psychiatrickou diagnózou. Péèi
zde zajišťoval multioborový tým lékaøù a sester. Ve své dobì
byla naprosto unikátním klinickým zaøízením, v roce 1994 však
byla z ekonomických a personálních dùvodù zrušena.

Od roku 1982 byla bohužel od VÚPs oddìlena funkce klinické
základny Lékaøské fakulty hygienické a psychiatrické kliniky. Na
postu vedoucího lékaøe nebo primáøe se v té dobì vystøídali K. Chro-
mý (1981–1982), P. Smolík (1982–1986) a P. Baudiš (1986–1992).
Vrchními sestrami byly Milena Novotná a od druhé poloviny osmdesá-
tých let Alena Machová.

Na pøelomu osmdesátých a devadesátých let došlo v ústavu k výraz-
ným personálním zmìnám a celkovému omlazení, nicménì i nadále se zde
shromažïovalo nadprùmìrné množství nadaných, nadšených a velice pracovi-
tých jedincù, kteøí postupnì zaèali spontánnì tvoøit fungující pracovní týmy.

Prof. MUDr. Olga Benešová, DrSc.,
pracovala ve VÚPs v letech 1984–2005.

Od poèátku až do roku 2000 byla vedoucí
Laboratoøe patofyziologie mozku, kde se vìno-

vala výzkumu pozdních následkù perinatálního poškození mozku
a funkèní teratogenitì lékù. Z této oblasti je také její nejcitovanìjší

publikace o poškození mozku perinatální aplikací glukokortikoidù, která
vyšla v Neuropharmacology roku 1989. Zabývala se také experimentál-

ním výzkumem biochemických a patofyziologických zmìn v mozku bìhem
stárnutí. Ocenìní si zaslouží i její iniciativa, která vedla ke vzniku série pøe-

kladù nobelovských pøednášek vydávaných PCP.

Nobelova cena za fyziologii a medicínu
Vìdecké poznatky a úvahy obsažené v pøednáš-

kách, proslovených laureáty Nobelovy ceny pøi pøe-
bírání prestižního vyznamenání pøedstavují velice
cenný a inspirativní materiál pro pracovníky v pøí-

slušném oboru, zvláštì pokud se jedná o výzkumné
výsledky z posledních let. Ovšem i pohled na obje-
vy z døívìjší doby, na metody a myšlenkové postu-

py jejich autorù je nesmírnì zajímavý z hlediska
vývoje a pokroku v biologických vìdách. V edièní

øadì vyšlo celkem 11 svazkù, které pokryly léta
1985–2003. Hlavní editorkou publikací edice byla

O. Benešová. Projekt pro nedostatek finanèních pro-
støedkù po roce 2005 nepokraèoval.
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Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.,
spojil svùj profesní život s Psychiatrickým centem Praha, tehdy ještì
VÚPs, již v roce 1974, kdy sem nastoupil jako lékaø, statistik a výzkumný
asistent. Následnì zde v letech 1986–1987 pracoval jako externí vìdecký
pracovník na mezinárodních studiích WHO DOSMD a IPSS. V roce 1990 se
do PCP vrátil jako øeditel a zároveò pøednosta Psychiatrické kliniky 3. LF UK
a na následujících 20 let svou osobností a pøístupem zásadním zpùsobem ovliv-
nil jeho vývoj.
V letech 1990–1997, kdy byl rovnìž dìkanem 3. lékaøské fakulty Univerzity Kar-
lovy, došlo k posílení akademického smìøování PCP. Lékaøi PCP se pod jeho ve-
dením aktivnì podíleli nejen na výuce, ale také na pøípravách a zavádìní nového
curricula výuky medicíny. Prohlubovaná spolupráce se 3. lékaøskou fakultou
a Univerzitou Karlovou vùbec se od konce devadesátých let zaèala promítat také
do oblasti výzkumu. Tento trend vedl v roce 2000 k získání významného projek-
tu MŠMT ÈR nazvaného Centrum neuropsychiatrických studií. V pøípadì obou
center a také dalších výzkumných projektù to je právì C. Höschl, který dokáže
vytyèovat hlavní smìry výzkumu a koordinovat jednotlivé týmy a všestrannì
podporovat výzkumníky.
Jeho aktivní èinnost v zahranièních akademických a odborných institucích,
která vyvrcholila funkcí prezidenta Evropské psychiatrické asociace
(2007–2008), se významnì promítla také do èinnosti PCP. Pøímým dopa-
dem bylo navázání spolupráce s významnými mezinárodními institucemi
a zvýšení produktivity vìdecké práce v PCP.
Kolegové a podøízení si svého øeditele váží nejen pro jeho odborné
znalosti, ale také pro osobní moudrost a organizátorské schopnosti.
Prof. Höschl má zcela ojedinìlou strategii výkonu vedoucí funk-
ce, jež je založena na dùvìøe v podøízené, na laskavém a pøá-
telském pøístupu, neutuchajícím optimizmu a vlastní praco-
vitosti, kterou jde všem kolegùm pøíkladem.

Na pøelomu osmdesátých a devadesátých let došlo v ústavu v dùsledku polistopado-
vých zmìn k výrazným zmìnám. Do èela nastoupil Cyril Höschl a vymìnilo se celé

vedení, probìhla rozsáhlá reorganizace, zmìnila se struktura, hospodaøení, za-
mìøení, na vedoucí místa byly vypsány konkurzy a došlo k dalším personálním

obmìnám a celkovému omlazení. Zmìnil se název na Psychiatrické centrum
Praha (PCP).

Hlavními úkoly PCP se staly kvalitní, ukázková, vysoce odborná psy-
chiatrická diagnostická a léèebná péèe, psychiatrická výuka a výcvik

zdravotnických a vìdeckých pracovníkù všech stupòù, vìdecká
a badatelská èinnost v oblasti sociální, demografické, epidemiolo-

gické a biologické psychiatrie, sbìr, zpracování a šíøení odbor-
ných a vìdeckých informací z psychiatrie a pøíbuzných oblastí
a také èinnost konzultaèní a posudková.

Laboratoø psychiatrické demografie (vedoucí C. Škoda)
pokraèovala v koncepèní a projektové pøípravì dvou studií
koordinovaných WHO. V rámci International Study of Schi-
zophrenia byla opakovanì pøešetøena pražská sestava ne-
mocných z let 1968/1969. Metodická pøíprava a koneèné
provedení studie byly velmi nároèné a byly dotovány nìko-
lika granty. Poprvé v historii spolupráce s WHO se podaøilo
ukládat data pøímo do poèítaèe a odesílat na disketách do
spolupracujícího centra v Nathan S. Kline Institute for Psy-
chiatric Research v USA.

Druhým projektem bylo Využívání zdravotnických a so-
ciálních služeb duševnì nemocnými. Tento pùvodnì
transkulturální projekt byl WHO pozdìji z finanèních dùvo-
dù zúžen jen na provìøení samotné metodologie.

V roce 1993 byl zorganizován v poøadí již tøetí cenzus
dlouhodobì hospitalizované psychiatrické nemocnosti v ÈR.
Ve výzkumném programu bylo vypracování èeské verze in-

strumentu k hodnocení tzv. kvality života a jeho aplikace
v psychiatrii a ekonomické zhodnocení úèelnosti a úèinnosti

nákladù na detekci a léèení deprese v klientele všeobecného
lékaøe.

V rámci Mezinárodního konsorcia psychiatrické epidemiolo-
gie bylo pøipraveno a probìhlo šetøení duševního zdraví pravdìpo-

dobnostního výbìru z dospìlé populace ÈR.
Laboratoø psychometrických studií (vedoucí J. Kožený) byla zalo-

žena v roce 1990 s programem pøispívat k vývoji speciální metodologie
a metod kvantifikace v psychiatricikém a psychologickém výzkumu. Hlav-

ní výzkumnou náplní laboratoøe byl vývoj teoretické a empirické základny
pro metodologii hodnocení dynamiky pozitivního zdraví a na problematiku

deskripce chování novorozencù, výbìru a zaèleòování studentù medicíny do
profesního prostøedí, lidského neverbálního chování z hlediska normy i patologie,
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RNDr. Zdenìk Klein
nastoupil do VÚPs v roce 1968. Po roce 1972 strávil dva
roky v komunistických žaláøích jako politický vìzeò. Poté

pracoval až do jara 1990 jako pomocný dìlník, ovšem po
celou dobu se vìnoval své oblíbené etologii. Díky svému

pozorovacímu talentu i mimoøádnému vzdìlání v dané
oblasti se stal jedním z nejlepších odborníkù na ne-

verbální komuniakci. V roce 1990 se vrátil do PCP, kde se zabýval
pøedevším behaviorální antropologií a lidskou etologií, vydal zde

slovník termínu Homo, Atlas sématických gest. Byl nadšeným
ctitelem Karla Èapka, organizátorem celoústavních seminá-

øù, oblíbeným uèitelem na Pøírodovìdecké fakultì i na
3. LF UK. V PCP pracoval až do své pøedèasné smrti

v roce 2000.

Sestavení nejrozsáhlejší
uèebnice psychiatrie, která

byla v èeském jazyce kdy vy-
dána, inicioval C. Höschl. Po nì-

kolika desetiletích je jakousi inventu-
rou toho, kam psychiatrie koncem 20.

století dospìla, propojuje místní psychiat-
rické myšlení se svìtovým dìním v oboru

a nastiòuje budoucí smìøování. V souladu se
slovy recenzentù ji lze oznaèit za monument

souèasné psychiatrie, v nìmž není opomenuto snad žádné téma a ète-
náø má pohromadì k dispozici znalosti, které døíve musel získávat

z jednotlivých, mnohdy tìžko dosažitelných nebo nedosažitelných mo-
nografií. Kniha vyšla v roce 2002 ve formátu A4, a mìla 895 stran

a získala Kuffnerovu cenu Psychiatrické spoleènosti ÈLSJEP a Han-
zlíèkovu cenu Janssenova nadaèního fondu za rok 2002. O dva roky

pozdìji vyšlo druhé, doplnìné a opravené vydání.

determinant deferenciální odpovìdi nemocných Alzheimerovou chorobou na léèbu
a testování biopsychologické teorie osobnosti.

Laboratoø pro výzkum rodiny (vedoucí Z. Dytrych) uskuteènila další vlny sbìru
dat pro studii nechtìných dìtí. Úspìšnì dokonèila studii Pozdní následky psy-
chické deprivace v dìtství, která srovnávala skupinu dìtí, které byly od naro-
zení umístìny v dìtských domovech, se skupinou dìtí, které vyrùstaly ve
dvou odlišných formách náhradní péèe. Na ni navázala studie Ochrana
duševního zdraví u osob vystavených v dìtství prokazatelnému psy-
chosociálnímu riziku, jejímž cílem bylo pøispìt k lepšímu porozumìní
èinitelùm, jež mají preventivní nebo protektivní vliv na psychosociál-
ní vývoj osob, které byly v dìtství vystaveny psychické deprivaci.

Další projekt byl vìnován možnostem prevence stresových
situací ve druhých manželstvích s dìtmi, tedy v rodinách, ve
kterých žijí nevlastní rodièe spolu s nevlastními dìtmi.

S ohledem na specifické podmínky transformaèního a po-
transformaèního období byl vytvoøen i rozsáhlý projekt Predik-
tory psychosociální adaptace osob ve ètvrtém desetiletí života.

Pro laboratoø patofyziologie mozku (vedoucí O. Benešo-
vá) bylo ústøedním problémem experimentální ovìøení
možnosti poškození vývoje mozku léky, které jsou ve stále
vìtší míøe podávány v perinatálním období pro udržení rizi-
kových tìhotenství a pro záchranu nezralých nebo poško-
zených novorozencù (projekty Perinatální farmakoterapie
a psychoneuroimunokompetence v dospìlosti a bìhem
stárnutí, Perinatální podání diazepamu a riziko pozdních
behaviorálních a neuroimunobiologických deviací). Další
problematika øešená v laboratoøi se týkala výzkumu me-
chanizmu úèinku nootropních látek. Ve spolupráci s imuno-
logickým pracovištìm VÚFB byl øešen grant Studie neuro-
imunobiologických úèinkù nootropik, ve spolupráci s Labora-
toøí biochemie PCP grant Vliv extraktu Ginkgo Biloba in vitro
na aktivitu presynaptických nervových zakonèení v potkaním
hipokampu.

Laboratoø biochemie (vedoucí D. Øípová) orientovala svùj
výzkumný program dvìma smìry: na postreceptorové signální
systémy v trombocytech pacientù s mentálním onemocnìním a na
normální a patologické stárnutí (Alzheimerovu demenci). Stìžejními
grantovými projekty byly Úloha fosfolipidù a fosfoinositidového sig-
nálního systému u schizofrenie, Úèinek glutamátu in vitro na vysokoafi-
nitní uptake cholinu a peroxidaci lipidù v mozkové tkáni, Vazebné místo
(3H) hemicholinia-3 bìhem normálního a patologického stárnutí a Zmìny
v lipidovém složení mozku u Alzheimerovy nemoci, Vèasná predikce Alzhei-
merovy demence pomocí geneticko-vazebných analýz na choromozomech 14,
19 a 21, Bioindikátory Alzheimerovy nemoci.

Dalším významným editorským poèinem C. Höschla
bylo založení a redigování èasopisu Psychiatrie.



Laboratoø pro výzkum závislostí (vedoucí L. Kubièka) pokraèovala v dlouhodobé
koncepci studia psychosociálního kontextu alkoholu u dospìlých osob èeské popu-

lace s cílem pøispìt k objasnìní rizikových faktorù zvyšujících pravdìpodobnost
zdravotnì škodlivých forem konzumu alkoholu a závislosti na alkoholu. Pìtiletý

projekt Longitudinální epidemiologie úzu a abúzu alkoholu u dospìlé popu-
lace zahrnoval studie o rizikovém pití dospìlých mužù a žen, dospìlých

dìtí otcù závislých na alkoholu, psychologickou typologii závislých na al-
koholu a analýzu souvislostí mezi sociopolitickými zmìnami v ÈR

a chováním lidí ve vztahu k alkoholu. Laboratoø se podílela i na mezi-
národním longitudinálním projektu výzkumu úzu alkoholu, koordi-

novaném v USA, a øešila projekt Konstrukce a validizace èeské
verze Evropského indexu míry závislosti.

Pozornost byla vìnována i problematice zneužívání alkoho-
lu a jiných návykových látek adolescenty a laboratoø se podíle-
la také na kolaborativní studii WHO o behaviorálních kompo-
nentách zdraví školákù (studie HBSC), pøedevším, kouøení,
alkoholu, psychosociální adaptaci a úrazech.

Laboratoø klinické psychofarmakologie (vedoucí V. Fi-
lip) øešila výzkumné úkoly podporované grantovými agen-
turami nebo farmaceutickými firmami. V rámci projektù
podporovaných grantovou agenturou byl prokázán pøízni-
vý vliv originálního èeského preparátu tergurid, byla vypra-
cována a validizována instrumentální metodika vyšetøení
taktilní pamìti, byl kompletován soubor psychiatrických
posuzovacích stupnic, který vyšel v edici Zprávy jako vy-
hledávaný praktický manuál. Studie 7-methoxytakrinu u tar-
divních dyskinezí vznikla za podpory VLA v Hradci Králové
a v rámci ès.-americké vìdecké technické spolupráce. Vý-
zkumné projekty podporované farmaceutickými firmami

byly zpravidla souèástí mezinárodních mluticentrických stu-
dií a jejich výsledky byly zpracovávány mimo PCP.

EEG laboratoø (vedoucí I. David) byla v rámci restrukturali-
zace PCP zaèlenìna do oddìlení klinické psychofarmakologie
a po krátkém období samostatné existence byla v roce 1993
zaèlenìna do klinického úseku. Laboratoø se zamìøovala na
poèítaèovou EEG, zejména farmako-EEG a na oèní pohyby,

epizodicky také na spánkové EEG, evokované potenciály atd.
Z diagnostického hlediska pøevládala práce se zdravými dobrovolní-

ky, depresivními, dementními, sexuálnì deviantními osobami a schizo-
freniky. Pøedmìtem zkoumání bylo vìtšinou ovlivnìní EEG rùznými látka-

mi z hlediska specifického i nespecifického úèinku.
Klinický úsek se od roku 1990 opìt stal lùžkovou základnou 3. LF UK a tím

psychiatrickou klinikou a probíhala zde pravidelná výuka studentù medicíny, ba-
kaláøské studium i výuka zahranièních studentù.
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Nechtìné dìti po 20 letech
Výrazným organizaèním úspìchem Laboratoøe
pro výzkum rodiny bylo, že se podaøilo nechtìné
dìti sledovat dlouhodobì až do 35 let jejich vìku. Dru-
há vlna sbìru dat probìhla v roce 1977, kdy bylo dìtem
mezi 14 a 16 lety, tøetí vlna sbìru dat probìhla v letech
1983–1984, ètvrtá v roce 1992–1993, tedy v dobì, kdy bylo
úèastníkùm okolo 30 let (zúèastnilo se 90 z pùvodních úèastníkù
z nechtìné i kontrolní skupiny). Tato vlna byla obohacena o studii
všech sourozencù nechtìných dìtí. Poslední sbìr dat se uskuteènil
v letech 1996–1997, kdy se podaøilo získat data od 70 % probandù.
Studie vzbudila ve svìtì zaslouženou pozornost a autoøi za ni dostali
v roce 1989 cenu Americké psychiatrické asociace.
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Základní organizaèní struktura lùžkové èásti, která trvá až do souèasnosti, se ustálila
na tøech oddìleních. Oddìlení 1 se zamìøením na léèbu celého spektra afektivních
a úzkostných poruch v nároèném kognitivnì-behaviorálním a interpersonálním
psychoterapeutickém programu s 8 lùžky a denním sanatoriem. Rovnìž se zde
provádìla léèba svìtlem u sezonních afektivních poruch.

Oddìlení 2 bylo koncipováno jako otevøené s 24 lùžky. Provádìjí se
zde programy skupinové psychoterapie zacílené na reziduální stavy
u pacientù se schizofrenní poruchou a kognitivnì-behaviorální psy-
choterapeutické programy afektivních a úzkostných poruch. Oddìle-
ní spolupracovalo s denními sacionáøi v Praze a zprostøedkovávalo
hladký pøechod mezi lùžkovou a extramurální rehabilitací.

Oddìlení 3 je uzavøené s 19 lùžeky (5 lùžek do roku 1994 tvo-
øila jednotka intenzivní psychiatrické péèe, která však byla z per-
sonálních a ekonomických dùvodù v roce 1994 uzavøena a na-
hradil ji pouze jeden pokoj s intenzivní péèí). Toto oddìlení
slouží diferenciální diagnostické péèi a léèbì akutních psy-
chotických nemocných vèetnì elektrokonvulzivní terapie.
Výzkumný zájem je soustøedìn pøedevším na pacienty
s první epizodou schizofrenního onemocnìní.

V ambulantní složce fungovaly ambulance psychiatric-
ká a pøíjmová, specializované ambulance, psychoedukaè-
ní skupina a z ambulantní skupinové psychoterapie vznikly
dva samostatné denní stacionáøe.
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Do roku 1993 byly souèástí klinického úseku i dvì pracovištì FOKUS Praha, a to
psychiatrická ambulance a denní sanatorium, která se v roce 1994 osamostatnila.

V roce 1993 byla pøièlenìna i EEG laboratoø, pozdìji pøejmenovaná na Labo-
ratoø EEG a klinické neurofyziologie, která mimo rutinního EEG vyšetøování kli-

entù provádí mapování mozkové aktivity a polysomnografická vyšetøení.
V prùbìhu let byla jednotlivá oddìlení postupnì rekonstruována aby

pacienti mìli zajištìno dùstojné léèebné prostøedí. Klinika se také rozšíøi-
la o rehabilitaci a balneofyziatrii a ergoterapii, pracovní terapii a sociál-

ní oddìlení.
Velkou zmìnou v ekonomických pomìrech bylo pøeøazení PCP

z rozpoètových organizací mezi pøíspìvkové v roce 1992. Pro kli-
niku to znamenalo, že finanèní zdroje pøicházely pøevážnì pouze
z nemocenského pojištìní. Udržet vysoký standard léèebné
péèe pøi regulaèních tlacích pojišťoven se daøilo jen s vynalo-
žením enormího úsilí, kdy krytí nákladù muselo být zèásti hra-
zeno z podílu pracovníkù kliniky na výzkumné èinnosti
a zèásti i spoluprací s farmaceutickými firmami pøi klinickém
hodnocení lékù.

Klinický úsek se úspìšnì snažil být modelovým cen-
trem psychiatrické péèe a centrem vynikajícího výzkumné-
ho a výukového pracovištì.

Klinika se podílela na celé øadì mezinárodních studií,
významným, dílem pøispìla k pøekladu klinických pøíznakù
a diagnostických vodítek a 10. revize Mezinárodní klasifi-
kace nemocí. Hlavní oblastí výzkumu byly projekty zobra-
zovacích metod a jejich použití v psychiatrii. Klinický vý-
zkum byl smìrován na farmakoterapii a psychoterapii
panické poruchy a agorafobie, ovlivnìní refrakterní sympto-
matologie obsedantnì-kompulzivní poruchy, diagnostiku
specifických poruch osobnosti, dlouhodobé sledování pa-

cientù s první epizodou schizofrenie, rozvíjela se psychoedu-
kace schizofrenních pacientù a jejich rodin.

K výzkumným aktivitám významnì pøispívala laboratoø EEG
s výzkumným programem poèítaèového zpracování EEG, novì

otevøenou polysomnografickou laboratoøí studující fyziologii
a patologii spánku, vèetnì neurofyziologického mìøení vigility.

Primáøem kliniky byl v letech 1992–1999 Jan Libiger a vrchní se-
strou od roku 1990 Marie Nováková.

PCP jako výzkumná základna 3. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy
se také významnì podílelo na tvorbì a rozvoji nového, u nás zatím na-
prosto ojedinìlého curricula lékaøství. Stálo u zrodu neurovìdního pro-
gramu na 3. LF UK, jehož výsledkem bylo zavedení èásti státní rigorózní
zkoušky z neurobehaviorálních oborù (neurologie, psychiatrie a psy-
chologie).

Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.,
byl primáøem kliniky PCP v letech
1992–1999. Podaøilo se mu zde rozvi-
nout moderní klinickou psychiatrii, vlídným,
ale dùsledným vedením pøimìt spolupracovní-

ky k plnému docenìní významu dokumentace, evidence a dodr-
žování platných pøedpisù a pravidel a vychovat øadu následovníkù.
Vybudoval mimoøádnì fungující, kvalitní a harmonický klinický, vzdì-
lávací a výzkumný tým, jehož úspìchy na poli univerzitní medicíny
byly nepøehlédnutelné.
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Na prahu páté desítky let trvání ústavu došlo ke dvìma zásadním událostem ve vý-
zkumné èinnosti. V první øadì PCP získalo v grantové soutìži výzkumný zámìr Zjiš-
ťování pøíèin psychiatrické morbidity a zvýšení úèinnosti preventivních a terapeu-
tických postupù v péèi o duševní zdraví obyvatel Èeské republiky – nejprve na
léta 1999–2004 a následnì na období dalších sedmi let. Hlavním cílem vý-
zkumného zámìru je zjišťování, prevence a remediace rizikových faktorù,
které ohrožují duševní zdraví jedince v rùzných stadiích jeho životního
cyklu a na rùzných úrovních – od biochemické po sociální. Závažné
duševní poruchy podle Svìtové banky a WHO patøí celosvìtovì mezi
deset hlavních pøíèin neschopnosti (schizofrenie, deprese, bipolární
porucha, závislosti a obsedantnì-kompulzivní porucha). K tomu
pøistupuje výzkum demencí, které zaznamenávají výrazný nárùst
prevalence a pøedstavují enormní spoleèenskou socioekono-
mickou zátìž. K dosažení tohoto komplexního cíle výzkum
v prvním období probíhal v oblasti psychiatrické demografie
a epidemiologie, biopsychosociálního výzkumu rodiny, neu-
ropsychologie, epidemiologie zneužívání a závislosti na ná-
vykových látkách, psychometriky, studia biochemie a pato-
fyziologie mozku a psychofarmakologie. Praktickými výstupy
zámìru v prvním období byly podklady pro formování zdra-
votní politiky v oblasti duševního zdraví, podklady pro úèin-
nou alokaci finanèních prostøedkù do technologií, metod
a prostøedkù s vysokou výtìžností pøi detekci, predikci
i prùbìhu a terapeutické odpovìdi na intervenci v oblasti
duševního zdraví a podklady pro vodítka diagnostických
a terapeutických postupù. V rámci tohoto projektu bylo øe-
šeno 30 dílèích úkolù, jejichž výstupem bylo mj. více než
260 odborných publikací. V další etapì výzkumného zámì-
ru je výzkum etiopatogeneze, diagnostiky, léèby a epide-
miologie spoleèensky nejzávažnìjších duševních poruch (mj.
schizofrenie, deprese, bipolární poruchy, obsedantnì-kom-
pulzivní poruchy, závislostí a demencí), které zaznamenávají
výrazný nárùst prevalence a pøedstavují enormní spoleèen-
skou socioekonomickou zátìž. V rámci projektu je øešeno 21 díl-
èích úkolù, jejichž výstupem bylo do souèasné doby 337 publi-
kací.

Druhou mimoøádnou a pøelomovou událostí bylo zøízení Centra
neuropsychiatrických studií (CNS) v roce 2000. Projekt MŠMT byl pù-
vodnì proponován do roku 2004 a jeho formulace reflektovaly trendy
v oblasti neurobehaviorálních vìd vèetnì klinických aplikací ve smyslu
neuropsychiatrie a psychofarmakologie. Hlavním cílem bylo studium neuro-
biologické podstaty nejzávažnìjších duševních onemocnìní – schizofrenie
a afektivních poruch. Výzkumná témata byla øešena simultánnì pomocí modelù
základního výzkumu, modelù neurokognitivních, funkèních zobrazení mozku, neu-

Centrum neuropsychiatrických studií
2000–2004 a 2005–2011

Pøedmìtem èinnosti Cen-
tra neuropsychiatrických stu-

dií (CNS) je výzkum a vývoj no-
vých aplikací, léèebných postupù

a technologií v neuropsychiatrii a pøí-
buzných neurovìdních oborech za

soustøedìní výzkumné kapacity a sdílení
technologických a metodických prostøed-
kù øešitelù. Pozornost je soustøedìna pøe-

devším na studium neurobiologické podstaty
nejzávažnìjších duševních onemocnìní –

schizofrenie a afektivních a úzkostných poruch
a neurobiologie demence, všech hierarchic-

kých úrovní jednotlivých témat od molekulární
biologie až po léèebnou a diagnostickou praxi.

Cílem èinnosti je zavedení nových metodických
postupù a technologií, jejich integrace øešitel-
skými subjekty centra a jejich využití vedoucí
k posílení výzkumného potenciálu èeské vìdy

v oblasti neurovìd a neuropsychiatrie a její parti-
cipace na svìtovém výzkumu. Hlavním úkolem
èinnosti CNS je úèinný a rychlý pøenos poznat-

kù mezi všemi stadii výzkumu až k odbìrate-
lùm, kteøí výsledkù výzkumu a vývoje CNS

využijí novými praktickými aplikacemi v dia-
gnostickém, léèebném a výrobním procesu.
Subjekty zakládajícími CNS byly Psychiatric-
ké centrum Praha, Univerzita Karlova v Pra-
ze, Nemocnice Na Homolce, oddìlení nuk-

leární medicíny – PET centrum, IKEM,
Základna radiodiagnostiky a intervenèní
radiologie, skupina MRS/MRI, Fyziolo-

gický ústav AV ÈR, Ústav jaderného
výzkumu Øež, a. s.

Výstupy výzkumu CNS jsou
prezentovány na každoroè-

ních konferencích.



Postupy v léèbì psychických poruch
Kniha, jejímiž editory byli D. Seifertová, J. Praško a C. Höschl, je klinic-
kým návodem, jak postupovat v diagnostice, diferenciální diagnostice
a pøedevším pøi stanovení individuálního léèebného plánu, jasným a kon-
cizním pøehledem toho, co je známo o léèbì jednotlivých poruch vèetnì
míry dokladù, které jsou v souèasné dobì dostupné. První vydání vyšlo
v roce 2004 a bylo odmìnìno Kuffnerovou cenu a cenou prof. Hanzlíèka
v rámci Hanssenovy nadace. Druhé revidované vydání vyšlo v roce 2008.
Obì knihy jsou praktickým výstupem projektu CNS.
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roendokrinologických a elektrofyziologických modelù, s klinickým ovìøením a aplikace-
mi. Projekt byl paralelnì a koordinovanì realizován na 4 oddìleních: patofyziolgoie

mozku (teoretický a preklinicky orientovaný výzkum), zobrazovacích metod (fMR,
MR spektroskopie, SPECT PET a neuropsychologické a kognitivní testy), kli-

nické neurofyziologie (EEG a spánková laboratoø) a aplikovaného výzkumu
(neuroendokrinní resty, vztah serotoninového a gylicidového metaboliz-

mu, klinické studie beztryptofanové diety, studie terapeutické úèinnosti
antipsychotických a antidepresivních modalit, predikce terapeutické

odpovìdi a vyústìní choroby, psychometrika). Navrhovaná koncep-
ce tak naplnila ideovou pøedstavu výzkumných center: integraci ví-

ceoborového základního a klinického výzkumu s klinickými apli-
kacemi. Došlo tak k soustøedìní a tìsné spolupráci špièkových
odborníkù z rùzných oblastí, kteøí øeší jedno téma. Øešitelský
tým CNS, jehož vìkový prùmìr byl pod 40 let, splnil programo-
vou náplò projetu a CNS posunulo celý obor psychiatrie
v naší zemi výraznì kupøedu, prokazatelnì zvýšilo publikaèní
výstup v impaktovaných èasopisech, pøilákalo mnoho mi-
moøádnì talentovaných zaèínajících badatelù a provázalo
pokroky v neurovìdách s klinickou prací. Došlo k mimoøád-
né integraci „základního“ a aplikovaného výzkumu a jeho
souèástí (pato/fyziologie, neurochemie, psychologie, zob-
razovací metody, somnologie, psychofarmakologie atd.).
Èinnost a výsledky CNS byly po pìti letech hodnoceny vel-
mi pozitivnì: Výraznì vynikla integrativní úloha PCP, což
se projevilo v posunu øešené problematiky do oblasti neu-
rovìdních aspektù výzkumu psychóz v psychiatrii. Získané
výsledky otevírají cestu k využití v široké psychiatrické pra-
xi, v oblasti rehabilitace kognitivních funkcí a vodítek léèby
duševních onemocnìní umožòují bezprostøední praktické
využití, jsou podnìtem dalšího výzkumu molekulárních, ce-

lulárních i regionálních zmìn funkce mozku u duševních po-
ruch, umožòují propojení klinické psychiatrické diagnostiky

s neurozobrazovacími metodami a dalšími vyspìlými technolo-
gickými postupy neurovìd. Podaøil se zásadní posun vedoucí

k nové formulaci diagnostických i terapeutických postupù. Odvo-
zeným výsledkem je i posílení výzkumného potenciálu èeské vìdy

v oblasti neuropsychiatrie a její participace na svìtovém výzkumu.
Èinnost CNS proto byla prodloužena na dalších 7 let a název projetu

byl zpøesnìn o pøídomek Neurobiologie v klinické praxi. Aktuálnì se
øeší 41 dílèích projektù, které pokrývají širokou oblast neurovìd od moleku-

lární biologie až po klinické aplikace a testování nových léèebných postupù.
Zásluhou CNS se daøí výstupy èeského psychiatrického výzkumu integro-

vat a dávat jim nejenom praktický smysl, ale také ucelený výraz v tak složitých
otázkách, jako je etiopatogeneze schizofrenního onemocnìní, neurobiologie bipo-

Nejcitovanìjší výstup CNS ve Web of Science (75 citací):
Horáèek J, Bubeníková-Valešová V, Kopeèek M, et al. Mechanism
of action of atypical antipsychotic drugs and the neurobiology of
schizophrenia. CNS DRUGS 2006; 20(5): 389–409.
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AD Centrum je seskupení osob se zájmem o vý-
zkum, diagnostiku a léèbu Alzheimerovy demence

a dalších neurodegenerativních onemocnìní mozku.
Vzniklo v roce 2005 propojením dlouholetého základního

výzkumu v PCP s klinickou èástí na pùdì UK 3. LF a FNKV.
Hlavní náplní jeho klinické èásti je diagnostika a léèba pacientù
s Alzheimerovou demencí a dalšími neurodegenerativními one-

mocnìními mozku. Základní i klinický výzkum se soustøeïuje na
diagnostiku Alzheimerovy nemoci, zabývá se aplikací stávajících
a vývojem nových biochemických ukazatelù tohoto onemocnìní

v mozkomíšním moku a krvi, neuropsychologických testù a strukturál-
ních a funkèních zobrazovacích metod mozku.

lární poruchy èi úzkosti apod. Èinnost PCP a CNS pøispívá nepøímo, avšak významnì
k emancipaci psychiatrie mezi ostatními lékaøskými obory, zvyšuje její prestiž v oèích
pøedstavitelù ostatních medicínských disciplín a vede tak – alespoò èásteènì –
k její destigmatizaci. Centrum neuropsychiatrických studií kvalitativním skokem
navýšilo výzkumné možnosti rozšíøené o zobrazovací techniky a další postu-
py, jež uèinily PCP kompetitivním i mezinárodnì.

Výzkumný zámìr a Centrum neuropsychiatrických studií propojily ve
výzkumném úsilí prakticky všechna pracovištì PCP, ovšem nebyly zde
zdaleka jedinými projekty a dùležitými událostmi tohoto desetiletí.

Laboratoø biochemie a patofyziologie mozku (vedoucí D. Øípová)
vznikla v roce 2001 integrací dvou pùvodních laboratoøí – Labora-
toøe biochemie a Laboratoøe patofyziologie mozku. Hlavním cí-
lem laboratoøe je výzkum zmìn (v mozku, pøípadnì mozkomíš-
ním moku nebo krvi), ke kterým dochází u pacientù (psychóza,
demence, závislosti) nebo u zvíøat použitých pøi animálním
modelování rùzných duševních poruch. Výzkumný program
byl v tomto období orientován na tøi základní oblasti: na
schizofrenii (zejména výzkum role glutamátergního neuro-
transmiterového systému v rozvoji schizofrenie, animální
modelování psychotického stavu a testování nových neu-
roaktivních steroidù z hlediska jejich možného využití pøi lé-
èení), na Alzheimerovu nemoc (zejména hledání nových
biomarkerù v mozkomíšním moku, stanovení zmìn v moz-
ku pacientù pomocí biochemického testování nebo struk-
turálního a funkèního zobrazování, animální modelování
demence) a návykové látky a halucinogeny (zejména tes-
tování vlastností nových syntetických drog a hledání mož-
ných antidot, hledání mechanizmu úèinkù halucinogenù
a jejich využití v modelování psychiatrických onemocnìní).

Laboratoø sociální psychiatrie (vedoucí L. Csémy) vznikla
v roce 2003 slouèením Laboratoøe psychiatrické demografie,
Laboratoøe pro výzkum závislostí a Laboratoøe pro výzkum ro-
diny. V oblasti psychiatrické epidemiolgie bylo a je dlouhodo-
bým úkolem jejích pracovníkù studium výskytu duševních po-
ruch v populaci a analýza souvislostí mezi psychiatrickým
onemocnìním a socioekonomickými, demografickými a geogra-
fickými promìnnými. V roce 2004 byla zahájena pøíprava nového
celostátního šetøení mentálního zdraví èeské populace.

Prioritou v oblasti studia závislostí byl výzkum sociomedicínského
a psychologického kontextu úzu alkoholu a návykových látek v èeské do-
spìlé populaci a u dospívajících. Úèast laboratoøe v kolaborativním projektu
GENACIS (Gender, Alcohol and Culture: An International Study, 2002–2006)
umožnila komparativní analýzy konzumních zvyklostí, kontextu úzu alkoholu a ri-
zikového pití v širších mezinárodních souvislostech. Užívání nelegálních drog a na-

ITAREPS je unikátní program prevence relapsu psychotických onemocnìní,
který vznikl v roce 2005. Jde o spoleèný podnik akademické a korporátní

sféry, jehož cílem je snížit míru opìtovného vzplanutí nemoci a následných
psychiatrických hospitalizací. V pravidelných týdenních intervalech pacient
a jeho rodinný pøíslušník zahrnutý do projektu vyplní desetibodový dotazník

èasných varovných pøíznakù. Výsledkem je celkem 10 èísel, která v po-
dobì SMS zprávy oba odešlou ze svých mobilních telefonù na èíslo

ITAREPS. Systém si vyplnìní sám dožádá automaticky odeslanou SMS
zprávou. Zasílání SMS je pro pacienty zdarma. Nejdùležitìjší èástí je
oznamovací služba: pokud skóre v dotazníku u jednotlivého pacienta

pøekroèí arbitrárnì vymezenou hodnotu, je lékaøi automaticky odeslá-
na e-mailová zpráva, která je pro nìj signálem k okamžité telefonické

kontrole pacienta a eventuálnímu zvýšení medikace. Komunikace
lékaøe s programem se dìje po internetu na chránìných webo-
vých stránkách. Predikèní vlastnosti jsou velmi dobré – hospi-

talizaci lze pøedpovìdìt 7 týdnù dopøedu. Studie ukazují, že
program snižuje poèty hospitalizací o 70 % a stejnou mì-

rou i náklady na hospitalizaci.
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dužívání alkoholu adolescenty se stalo závažným spoleèenským fenoménem s mnoha
nežádoucími zdravotními a psychosociálními dùsledky. Rozsah problému, rizikové

faktory a vývojové trendy sleduje Laboratoø sociální spychiatrie prostøednictvím
participace na celoevropském projektu ESPAD (European School Preject on

Alcohol and Ather Drugs). Poznatky projektu ESPAD reprezentují jeden z klí-
èových indikátorù, který využívá Evropské monitorovací støedisko pro dro-

gy a drogové závislosti pøi koncipování evropské strategie v oblasti dro-
gové terapie. Ke stejnému úèelu využívá data z projektu ESPAD Rada

vlády ÈR pro koordinaci protidrogové politiky vlády ÈR.
Pøíspìvkem k rozšíøení výzkumných instrumentù byly práce na

adaptaci a validaci psycholgoických a neuropsychiatrických testù
a dotazníkù (WHOQOL-OLD, KIDSCREEN, SOS-10).

Laboratoø psychometrických studií (vedoucí J. Kožený) se
zamìøuje na problematiku integrace kogntivní a funkèní úrov-
nì s depresivní symptomatologií moderovanou vnìjšími
i vnitøními, demografickými a rizikovými faktory u seniorù
v domovech sociální péèe, identifikaci nonkognitivních indi-
kátorù s nejvyšší variabilitou sdílenou s akademickým úspì-
chem s ohledem na intervenující a moderující promìnné
a jejich funkci v kognitivních procesech, vývoj, adaptaci
a ovìøování posuzovacích stupnic v psychiatrickém a psy-
chologickém kontextu a konzultace a praktickou spolu-
práci v oblasti metodologie výzkumu a analýzy dat.

Klinická èást PCP pracovala v letech 1999–2008 pod
vedením primáøky Dagmar Seifertové, poté se této funkce
ujal Pavel Mohr. Vrchní sestrou je již druhé desetiletí Marie
Nováková. Úsek neprošel žádnými zásadními organizaèní-
mi zmìnami. Odddìlení 1 a denní stacionáø I pracují v otev-
øené skupinì. Lùžkové oddìlení prošlo celkovou rekon-
strukcí a nyní má charakter nadstandardního. Vývojové

programy jsou zamìøeny na panickou a obsedantnì-kom-
pulzivní poruchu. Oddìlení 2 se zamìøuje na léèbu farmakore-

zistentních afektivních poruch a rychlého cyklování a smíše-
ných epizod v rámci bipolární afektivní poruchy, zahájení a na-

stavení tymoprofylaxe. Výzkumné programy jsou zamìøeny na
rezistentní depresi a bipolární afektivní poruchu. Oddìlení 3 je cen-

trem diferenciálnì diagnostické péèe akutních a farmakorezistent-
ních psychotických poruch. Souèástí je pokoj intenzivní péèe s kame-

rovým systémem, rozvodem kyslíku a možností elektrokonvulzivní léè-
by. V rámci výzkumu se zde realizuje nároèný program trénování

kognitivních funkcí pomocí poèítaèového programu. Výzkumný zájem je
zamìøen pøedevším na pacienty s první epizodou schizofrenního onemocnìní
a rehabilitaci kognitivních funkcí. EEG a spánková laboratoø provádí kromì ji-

ného rutinní EEG vyšetøení u vìtšiny hospitalizovaných pacientù kliniky PCP. Celo-

MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.,
spojila vìtšinu svého profesního živo-
ta s PCP. Do VÚPs nastoupila v roce
1971 a zde, s tøíletou pøestávkou, pracuje
dodnes: od roku 1982 jako vedoucí lékaøka
uzavøeného oddìlení a zástupkynì primáøe a po

dobu existence jednotky intenzivní psychiatrické péèe ve funkci její
vedoucí. V roce 1999 se stala primáøkou kliniky. Pod jejím vedením
(do roku 2008) klinika pokraèovala v nastoupeném kurzu a dále se vy-
profilovala jako pøední klinické pracovištì. Její prioritou bylo dodržování
zásad správné a a racionální farmakoterapie a zavádìní nových psychofar-
mak do praxe, souèasnì také kladla dùraz na psychoterapeutické programy.
Mj. se zasloužila i o akreditaci kliniky, bìhem jejího pùsobení se rozšíøila lé-
èebná péèe o dva denní stacionáøe, iniciovala vznik specializované ambulance
pro tìhotné a kojící a také vedla autorský kolektiv doporuèených postupù v léè-
bì duševních poruch. Podporovala výzkum na klinice, sama se zabývala zejmé-
na klinickým testováním nových psychofarmak. Klinickým studiím se vìnuje
nadále ve funkci námìstka øeditele PCP pro kontrahovaný výzkum.
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noèní polysomnografické záznamy u pacientù s insomnií a kromì toho participuje na
mnoha výzkumných projektech zahrnujících EEG analýzu, pøípadnì vyšetøení evo-
kovaných potenciálù. Vìdecká èinnost laboratoøe je zamìøena na využití pokroèi-
lých metod poèítaèového zpracování EEG (tzv. kvantitativní EEG, QEEG), kde
je kromì konvenèních metod, jako je spektrální èi koherenèní analýza EEG
signálù zavádìno zpracování signálù metodou LORETA (Low Resolution
Brain Electromagnetic Tomography), EEG cordance, adaptivní segmen-
tace v kombinaci s Principal Component Analysis apod. Takto získaná
data byla a jsou použita ve studiích, které se zabývají vztahem neuro-
nální elektrické aktivity k regionálnímu metabolizmu mozku (mìøe-
ného pomocí PET) nebo mozkové perfuze (mìøené pomocí fMRI)
u rùzných psychiatrických nemocí, ale také v rámci hodnocení
CNS efektu psychofarmak u zdravých dobrovolníkù èi predikci
léèebné odpovìdi u nemocných s depresí.

Ambulance se specializuje na konziliární vyšetøení diferen-
ciálnì diagnosticky obtížných pacientù s psychotickými,
afektivními a úzkostnými poruchami. Souèástí ambulance
se stala i zcela unikátní spánková ambulance s KBT progra-
mem, která úzce spolupracuje s polysomnografickým od-
dìlením EEG laboratoøe. Další specializovanou péèí je pora-
denství gravidním a kojícím ženám s psychotickou
poruchou. Souèástí ambulance jsou další dva denní sta-
cionáøe. Jeden je koncipován na KBT psychoterapii celého
spektra úzkostných poruch a pracuje s uzavøenou skupi-
nou klientù v sedmitýdenním programu. V roce 2005 se
podaøilo otevøít i nové denní sanatorium zamìøené na edu-
kaci, resocializaci a zlepšení sociálních dovedností schizo-
frenních pacientù a pacientù s bipolární poruchou. Souèástí
klinického programu je i rodinná psychoedukace. Novì
bylo založeno centrum pro farmakorezistentní deprese
a centrum pro bipolární afektivní poruchy.

Vysokou kvalitu poskytované péèe potvrdila v roce 2005
a opakovanì v roce 2008 Spojená akreditaèní komise Èeské
republiky. PCP bylo prvním samostatným psychiatrickým pra-
covištìm, které získalo národní akreditaci kvality. Dùležitým krité-
riem kvality péèe je i spokojenost samotných pacientù vyjádøená
ocenìním v rámci projektu Nemocnice ÈR 2010.

PCP a zvláštì jeho klinická èást (Klinika psychiatrie a klinické psy-
chologie 3. LF UK) se významnou mìrou podílí na výuce psychiatrie
a psychologie v závìru studia oboru všeobecného lékaøství v modulu
Neurobehaviorální vìdy a zahrnuje i výuku v dalších modulech a kurzech.
Psychiatrie se též podílí na výuce pro bakaláøské studium fyzioterapie, zdra-
votních vìd a studia všeobecných sester. Dùležitou souèástí odborné prùpravy
je kromì akreditace pro pøedatestaèní pøípravu také výchova a výuka postgraduál-

V rámci projektu „Nemocnice ÈR 2010“ se PCP z pohledu
spokojenosti pacientù umístilo na 4. místì (na 3. místì v Praze).
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ních studentù. PCP se také nìkolikerým zpùsobem podílí na celoživot-
ním vzdìlávání lékaøù – jedním z nich je mj. poøádání pravidelných ce-
loústavních semináøù s mezinárodní úèastí.

Díky rozsáhlé výukové a pøednáškové èinnosti svých pracovníkù
indukuje PCP na celostátní úrovni povìdomí o vìdecké povaze pokro-
ku v neurobehaviorálních vìdách, kultivuje naši odbornou scénu a na-
stavuje laťku psychiatrickému výzkumu a formální úrovni jeho prezen-
tace. Výzkumníci z PCP opakovanì získávají rùzné ceny za nejlepší

publikace èi nejlepší postery na mezinárodních konferencích a publiku-
jí i v prestižních zahranièních èasopisech. Øada výzkumných pro-

jektù má kolaborativní a mezinárodní charakter, PCP se úèastní
rámcových programù EU èi projektù WHO. Na pøelomu let
2004–2005 probìhla ve WHO evaluace dosavadní èinnosti
PCP a na základì dosažených výsledkù bylo PCP redesigno-
váno spoluracujícím centrem WHO pro další období.

Díky všem tìmto úspìchùm se PCP na sklonku své
padesátileté historie zøejmì ocitlo na jakémsi vrcholu èin-
nosti, kterou ovšem jenom tìžko bude možné rozvíjet v do-
savadních podmínkách prostorových, strukturních, perso-
nálních èi ekonomických. Zejména zhoršující se ekonomické
podmínky (krácené a pozdní financování výzkumného zá-
mìru aj.), zvyšují potøebu existenèní stability ústavu.

Poslední roky jsou z ekonomického hlediska nejsvízel-
nìjší za celou dobu existence ústavu.

PCP se od ostatních ústavù bývalé vìdecko-výzkumné
základny ministerstva zdravotnictví liší tím, že pomìr zdro-
jù, z nichž je financováno (vìdecká èinnost vs. zdravotní
péèe) je zde opaèný. V PCP 15–20 % z ekonomického
hlediska tvoøí léèebnì preventivní péèe, zatímco vìdecká
a výzkumná èinnost tvoøí 80–85 % rozpoètu. Tento pomìr

pøibližuje PCP strukturálnì profilu exkluzivních vìdeckých za-
øízení typu ústavù AV ÈR, nicménì statutárnì svým zakotve-

ním v rezortu zdravotnictví sdílí osud všech zaøízení, jimž byl
hlavní zdroj pøíjmù (výzkumný zámìr) krácen prakticky na polo-

vinu bez jakékoliv další kompenzace.
Pøesto témìø všechny aspekty každodenní práce PCP zahrnují-

cí pøípravu projektù, sbìr dat, organizaci výzkumu, hodnocení pa-
cientù, zpracování výsledkù, publikaèní èinnost, léèebnì-preventivní

péèi, rozsáhlou výuku studentù, celoživotní vzdìlávání, informaèní èin-
nost, konzultace a osvìtu nestagnují. PCP a na nìj organicky navázané
CNS pøedstavují v našich podmínkách ojedinìlou akumulaci neuropsy-
chiatrického výzkumu a výukového potenciláu jak co do rozsahu, tak co
do kvality.
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Psychiatrické centrum Praha v roce 2011
Psychiatrické centrum Praha je samostatnou pøíspìvkovou organizací v pøímé
pùsobnosti MZ ÈR, je souèástí soustavy zdravotnických zaøízení podle § 31
a §32, odst. 2, písm. c) zákona è. 20/1966 Sb. o péèi o zdraví lidu ve znìní
pozdìjších pøedpisù.

Základním úkolem PCP je vìdecká a výzkum-
ná èinnost a vysoce odborná léèebná péèe
v oboru psychiatrie. PCP je celostátním pracoviš-
tìm pro výzkum v oblasti psychiatrie a hranièních
oborù. Provádí základní a klinický výzkum, zavá-
dí a ovìøuje nové metody, podílí se na klinickém
hodnocení léèiv a ovìøování prostøedkù zdravot-
nické techniky s cílem prokázat jejich úèinnost,
bezpeènost a kvalitu. Získané výsledky šíøí pro-
støednictvím výuky a publikováním.

K dalším úkolùm PCP patøí:
• vzdìlávání se zamìøením na klinickou psy-

chiatrii (klinickou psychologii, klinickou neu-
rofyziologii),

• zavádìní výsledkù výzkumu do praxe,
• reprezentace èeské vìdy v oblasti výzkumu

duševních poruch a ochrany duševního
zdraví v zahranièí a úzká spolupráce s mezi-
národními organizacemi,

• znalecká èinnost,
• knihovnická, bibliografická, informaèní a od-

bornì publikaèní èinnost.

Aktuálnì PCP v rámci operaèního programu
Výzkumu a vývoje pro inovace aspiruje na získání
projektu Národní ústav duševního zdraví
(NÚDZ), jenž by znamenal zásadní upgrade
ústavu do formy, která by odpovídala jeho sou-
èasnému intelektuálnímu potenciálu a výzkum-
nému know-how, jež je v psychiatrii naprosto oje-
dinìlé.

Hlavním cílem projektu je transformace PCP
na výzkumnì-inovaèní pracovištì umístìné v re-
gionu obce Klecany, které bude zamìøeno na
studium neuropsychiatrických onemocnìní na
evropské experimentální a terapeutické úrovni.
Návrh reflektuje potøeby vzniku centra excelence
v oblasti duševního zdraví, který by reprezento-

Vedení
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
FRCPsych., øeditel
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D., námìstek øeditele
pro vìdu a vìdecký koordinátor CNS
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., vedoucí Klinického
úseku, zástupce øeditele pro léèebnou péèi
doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D., zástupce
pøednosty Kliniky psychiatrie a lékaøské psychologie
3. LF UK pro výuku
Alexandr Borovièka, DiS., vedoucí Hospodáøsko
technické správy, ekonomický námìstek øeditele
RNDr. Daniela Øípová, CSc., vedoucí laboratoøe
biochemie a patofyziologie mozku a AD Centra,
organizaèní koordinátor CNS, vìdecký tajemník ústavu
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D., vedoucí Spánkové
laboratoøe a koordinátor Výzkumného zámìru 3. LF UK
PhDr. Ladislav Csémy, vedoucí Laboratoøe sociální
psychiatrie, zahranièní styky
prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc., vedoucí Laboratoøe
psychometrických studií
PhDr. Alena Palèová, vedoucí Informaèního støediska
Ing. Michal Prokeš, vedoucí Oddìlení výpoèetní techniky
Marie Nováková, vrchní sestra
Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D., pøedsedkynì Ústavní rady

Vìdecká rada
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych., pøedseda
plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
PhDr. Ladislav Csémy
prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.
prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc.
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
RNDr. Daniela Øípová, CSc.
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valo tuto oblast v plné šíøi problematiky. Založení navrhovaného centra excelence NÚDZ
umožní výzkum a vývoj nových aplikací, léèebných postupù a technologií v oblasti

duševního zdraví, stárnutí populace a relevantních civilizaèních onemocnìní. Slo-
žitost a vzájemná propojenost øešené problematiky vyžaduje integraci do jed-

noho regionálního centra, které soustøedí technologické, metodické a vý-
zkumné kapacity.

Konkrétní cíle projektu jsou:
• vybudovat moderní výzkumnì a klinicky orien-

tované centrum, které se stane referenèním
pracovištìm pro oblast duševního zdraví v Èe-
ské republice se zásadním vlivem na složky
státní administrativy a plátce zdravotní péèe
v této oblasti,

• zavést a zprovoznit špièkovou technologii
a sdružit zkušené výzkumníky tak, aby do
konce roku 2015 centrum zaèalo produkovat
výsledky, které odpovídají svìtovým trendùm,
budou akceptovány recenzenty nejlepších vì-
deckých periodik a umožní úspìšnou aplikace
u evropských agentur vìdy a výzkumu,

• do konce roku 2015 zdvojnásobit poèet vìdcù
v regionu, kteøí se vìnují problematice neuro-
psychiatrických poruch od úrovnì molekulár-
ní, pøes klinické aplikace až k hodnocení
epidemiologie a populaèních trendù,

• do konce roku 2015 nastavit v centru systém
magisterského a pøedevším postgraduálního vzdìlává-
ní v oblasti vìdy a výzkumu, který posílí podíl mladých
výzkumníkù v oblasti neuropsychiatrie,

• v regionu centra vytvoøit produktivní intelektuálnì kultur-
ní jádro atraktivní pro nadané domácí a zahranièní od-

borníky, kteøí se stanou èleny týmu NÚDZ,
• vytvoøit nový model zdravotnického, region pøesahujícího

informaèního systému pro oblast duševního zdraví, který
propojí informace z oblasti klinických charakteristik, genetiky

a zobrazení mozku. Tento systém zaène do konce roku 2015
poskytovat „na evidenci založené“ rozhodovací algoritmy indivi-

dualizované péèe léèených klientù.
Vlastní projekt je rozdìlen do sedmi výzkumných projektù, které po-

krývají širokou oblast výzkumu od neurobiologie stárnutí a závažných du-
ševních poruch, pøes vytvoøení elektronického systému duševního zdraví,

aplikovanou elektrofyziologii, studium spánku a cirkadiánní rytmicity, klinický
výzkum až po epidemiologii a strategické plánování péèe o duševní zdraví.
Èinnost NÚDZ by mìla být zahájena v roce 2015.
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