
 

 
 

 
 

Projekt Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/03.0078 je financován z Operačního 
programu výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 2 - Regionální VaV centra, oblast podpory 2.1 – Regionální VaV centra. 

 

 
 

 
TZ: Realizace projektu Národního ústavu duševního zdraví byla 
úspěšně ukončena 
 
Klecany, 2. 1. 2016 - Rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 25. 11. 2011 byl 
schválen projekt Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), který byl realizován v rámci Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). NUDZ byla poskytnuta dotace ve výši  
971 milionů Kč, z toho 15 % ze státního rozpočtu, 85 % z Evropské unie. Dnes je evidentní, že 
projekt Národního ústavu duševního zdraví byl realizován úspěšně a dal vzniknout ambicióznímu 
výzkumnému referenčnímu pracovišti pro oblast duševního zdraví a aplikovaných neurověd. 
 
V Národním ústavu duševního zdraví působí sedm výzkumných programů. Ty se zaměřují na 
experimentální neurobiologii, sociální psychiatrii, aplikované neurovědy a zobrazení mozku, 
epidemiologii a klinický výzkum závislostí, spánkovou medicínu a chronobiologii, 
elektrofyziologii mozku a diagnostiku a léčbu duševních poruch. Ústav vznikl transformací 
z Psychiatrického centra Praha a v nových prostorách začal působit v lednu roku 2015. 
„Cílů projektu bylo hned několik. Tím hlavním bylo vybudování špičkového výzkumně a klinicky 
orientovaného pracoviště, které bude hrát klíčovou expertní roli například při přípravě reformy 
psychiatrické péče,“ podotýká ekonomický náměstek NUDZ Alexandr Borovička.  
 
Nová budova ústavu také skrývá nadstandardní vybavení nejmodernějšími technologiemi.  
Mezi špičkové vybavení patří zejména unikátní tříteslová magnetická rezonance, dále jedinečný  
256-ti kanálový EEG přístroj umožňující pořizování simultánních dat zároveň z magnetické 
rezonance i samotného EEG, nebo konfokální laserový mikroskop. „Nechybí ani polysomno- 
grafické, aktigrafické či elektrokonvulzní přístroje,“ popisuje náměstek Borovička.  
 
Špičkové vybavení pochopitelně vyžaduje personální zabezpečení, v Národním ústavu 
duševního zdraví se tak od roku 2011, kdy zde působilo 143 zaměstnanců, jejich počet zvýšil na 
440. Pracovní příležitosti NUDZ samozřejmě poskytuje i lidem z dané lokality, jen od roku 2015 
jich bylo přijato 43. Kromě toho je nový ústav také důležitou platformou magisterského 
a postgraduálního vzdělávání, jejímž cílem je posílit počet mladých výzkumníků v oblasti 
neuropsychiatrie. O úspěšnosti projektu svědčí kromě rozsáhlé publikační činnosti vědců 
z NUDZ také nebývale pozitivní mediální ohlas, kterého se dostává jejich studiím a objevům. 
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