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zovat po dobu 7 dní v měsíci. Ohledně kódů za chrono-
biologii je třeba dodat další podklady, poté bude žádost 
opětovně projednána.

 3 Prof. Raboch informoval o vyrozumění MZ k připo-
mínkování lázeňské péče (komplexní služby bude možné 
čerpat celkem dvakrát, příspěvkové jednou za dva roky).

 3 Prof. Raboch informoval o možnosti řádného členství 
v EPA, poplatek je 1 € za člena, výbor bude záležitost dále 
projednávat.

 3 Prof. Raboch informoval o plánu na pořádání výjezd-
ního zasedání zdravotního výboru parlamentu v psy-
chiatrickém zařízení v dojezdové vzdálenosti od Prahy, 
navrhovaný termín 30. 5. 2012. Zasedání by se zúčast-
nil prof. Raboch a prof. Papežová. Parlamentní seminář 
na téma Psychiatrická péče by se měl konat 1. nebo 2. 10. 
2012.

 3 Akce týkající se deprese proběhnou v Praze 10. 10. 
2012, pořadatelem je nakladatelství MF. 

 3 Firma Servier nabídla podporu 15 lékařů do 40 let 
na konferenci WPA v Praze na podzim tohoto roku. PS 
rovněž podpoří aktivní účast našich členů na této konfe-
renci, o formě podpory rozhodne výbor na příští schůzi. 

 3 Prof. Raboch informoval o pořádání Evropského inter-
nistického kongresu v roce 2013 a žádosti uspořádat spo-
lečné sympozium ČPS a WPA.

 3 Zástupci PS pro vzdělávání v psychoterapii jsou 
prof. Praško a dr. Hellerová, spolupracují s PS, Psychote-
rapeutickou společností a AKP.

 3 Výbor PS se zabýval problémy s příjmem pacientů pod 
vlivem alkoholu. Navrhuje ustanovení skupiny, která by 
vytvořila materiál k řešení této problematiky, jejími členy 
budou prim. Tuček, prim. Maršálek a prim. Popov.

 3 Dr. Herman informoval o situaci ohledně úhrad apli-
kací depotních antipsychotik. Rovněž informoval o pro-
blémech souvisejících s novými vyhláškami, které nutí 
k odebrání ŘP všem závislým – i těm, kteří se léčí dob-
rovolně.

 3 Prof. Raboch informoval o požadavku ředitelství VFN 
na úhradu nájmu za prostory využívané PS.

 3 Novými členy PS ČLS JEP se stali MUDr. et Mgr. Ště-
pánka Houšková (PL Bohnice), MUDr. Nikol Čermáková 
(DPL Louny) a MUDr. Radan Březina (PA Praha 7).

 3 Předsedou příští dopolední schůze dne 6. června 2012 
bude prim. Bašný.

Zapsal: doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Profesor  
stanislav kratochvíl 
osmdesátiletý

Profesor Stanislav Kratochvíl v tomto roce slaví v plné ži-
votní síle a celoživotní mírné hypomanii své 80. narozeni-
ny. Stále překvapuje svým elánem a charismatem unavené 
a o dvě generace mladší frekventanty psychoterapeutic-
kých výcviků, když je učí na ranní rozcvičce tancovat. Sta-
nislav Kratochvíl patří mezi nejvýznamnější a také nejvý-
raznější osobnosti české psychologie a psychoterapie. Jeho 
knihy byly pro mě osobně prvním seznámením se s psy-
choterapií a po jejich četbě jsem se rozhodl se psychote-
rapii věnovat. Moc ti, Stando, děkuji, protože jsi mě uvedl 
na cestu, která se mi stala důležitou náplní života.

zprávy ze společnosti
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Stanislav Kratochvíl se narodil 25. srpna 1932 v Brně. 
Zde také vystudoval psychologii na  filosofické fakul-
tě. Od  dob studia se táhne jeho zájem o  psychoterapii 
a hypnózu. Po absolutoriu začal pracovat jako psycholog 
v Kroměříži, kde, kromě dvou let v Brně, pracuje celý ži-
vot. V roce 1967 obhájil doktorskou práci na téma „Psy-
chotonový interview v psychoterapii neuros“ a získal titul 
PhDr. O dva roky později obhájil kandidátskou disertační 
práci na téma „Hypnóza a spánek“ na Univerzitě Komen-
ského v Bratislavě. V letech 1969–1970 byl pozván k roč-
nímu pracovnímu pobytu jako Visiting Research Scholar 
a  pracoval v  Laboratory of Hypnosis Research na  Stan-
fordské univerzitě a  v  Unit of Experimental Psychiatry 
Pensylvánské university. V  USA se podílel na  vědeckém 
výzkumu hypnózy. Své výsledky publikoval v amerických 
odborných časopisech. Ve  Spojených státech se setkal 
s  mnohými významnými osobnostmi světové psycho-
terapie. Mimo jiné chodil do  skupiny jednoho z  nejvý-
znamnějších světových psychoterapeutů Irvina Yaloma. 
Po návratu domů v roce 1975 na Univerzitě Komenského 
v  Bratislavě habilitoval s  prací „Prolongovaná hypnóza“. 
Jmenován docentem byl v roce 1990 na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci. Rok nato byl na téže univerzitě zaslou-
ženě jmenován profesorem. 

Profesor Stanislav Kratochvíl je stále pracovně činný 
a čilý. Je vedoucím psychologem v Psychiatrické léčebně 
v Kroměříži, kde se zabývá psychoterapií pacientů s neu-
rotickými a  sexuálními poruchami. Zajišťuje metodické 

vedení devatenácti psychologů a stará se o jejich kontinu-
ální vzdělávání. 

Až do minulého roku vedl také studenty na katedře psy-
chologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v  Olo-
mouci, kde přednášel obecnou a  speciální psychoterapii, 
vedl diplomové a  disertační práce. Byl předsedou oboro-
vé rady postgraduálního studia pro klinickou psychologii 
a členem habilitačních komisí jak na katedře psychologie, 
tak na klinice psychiatrie v Olomouci. Svoji činnost na uni-
verzitě uzavřel v roce 2009, zatímco v psychiatrické léčebně 
nadále pracuje na plný úvazek. Od roku 1971 zde každo-
ročně pořádá týdenní kurzy hypnózy, úvodní i pokračova-
cí. Se svým kroměřížským týmem zajišťoval od roku 1995 
ve čtyřletých intervalech organizaci česko-slovenských psy-
choterapeutických konferencí v  Luhačovicích. Zatím po-
slední 28. konference se konala v listopadu loňského roku. 
Působí také jako zvaný lektor a supervizor ve výcvikových 
komunitách s různým zaměřením.

Standa je tak trochu grafoman, v  pozitivním slova 
smyslu. Své praktické poznatky ve spojení se studiem li-
teratury a  poznatky z  odborných světových konferencí 
zúročil v odborných monografiích, které v nových vydá-
ních stále doplňuje a aktualizuje. Jeho publikační činnost 
je obdivuhodná a rozsáhlá. Opakovaně v aktualizovaných 
vydáních publikoval monografie „Základy psychoterapie“ 
(páté vydání Portál 2006), „Manželská terapie“ (čtvrté 
vydání Portál 2009), „Skupinová psychoterapie v  praxi 
(třetí vydání Galén 2005), „Sexuální dysfunce“ (třetí vy-
dání Grada 2008), „Klinická hypnóza“ (třetí vydání 2009) 
a „Experimentální hypnóza (třetí vydání 2011). Z dalších 
monografií je třeba připomenout „Příběhy terapeutických 
skupin“ (Triton 2007) a knihy pro pacienty a  laickou ve-
řejnost „Sex jako obohacení života“ (Grada 2006) či „Sex: 
starosti a radosti“ (Triton 2008). „Jak žít s neurózou“ (Tri-
ton 2006) vyšlo již počtvrté s obrázky Vladimíra Jiránka. 
Šest z  jeho odborných monografií vyšlo také v  polském 
překladu. Nejvýznamnější z nich jsou Leczenie zaburzeń 
seksualnych (2002), Podstawy psychoterapii (2003) a Te-
rapia malzenska (2006). Vlastní eklekticko-integrativní 
pohled na psychoterapii popsal zejména v knize „Součas-
né směry v  české psychoterapii“, vydané M. Andrlovou 
(Triton 2005).

K oblastem, kterým se prof. Kratochvíl v rámci klinic-
ké psychologie věnoval nejvíce, patří psychoterapie s  in-
tegrativním pohledem na  její směry a metody, speciálně 
pak psychoterapie skupinová, dále hypnóza jako předmět 
výzkumu i  jako terapeutická metoda, manželská terapie 
a  problematika sexuálních dysfunkcí, pro něž prakticky 
rozvíjel i zkoumal párovou formu sexuální terapie. 

Prof.  Stanislav Kratochvíl je čestným členem Psychi-
atrické společnosti a  Sexuologické společnosti ČLS JEP, 
České i  Slovenské psychoterapeutické společnosti, Aso-
ciace manželských a  rodinných poradců, Polské psy-
choterapeutické společnosti, Americké společnosti pro 
klinickou hypnózu a Ruské psychoterapeutické asociace. 
Byl dlouholetým aktivním členem výboru Psychiatrické 
společnosti a dosud je členem výboru Psychoterapeutic-
ké společnosti (kde mj. dostal nejvíce hlasů v posledních 
volbách). V  roce 2002 obdržel na  Univerzitě Palackého 
v Olomouci prestižní Cenu Františka Palackého za životní 
dílo v oblasti klinické psychologie.

Standa v akci: v psychodramatické scéně při přehrávání manželského kon-
fliktu

inzerce

Ve dnech 6. 9.–8. 9. 2012  
se v Opočně pod Orlickými horami uskuteční 

XIX. ročník  
Psychoanalyticko-psychoterapeutického 

sympozia 

Tématem letošní konference je Psychoanalýza a umění   
(55. výročí úmrtí F. Kupky) 

Účastnický poplatek 800 Kč, studenti 700 Kč. Zájemci o zajiš-
tění ubytování mohou kontaktovat Institut aplikované psy-
choanalýzy – sekretariát, tel.: 233 340 305.
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Stanislav Kratochvíl má rád turistiku, zejména v horách 
a velmi rád cestuje (například vypůjčeným autem po Ka-
lifornii nebo Arizoně). Ve  svém volném čase rád spolu 
s  manželkou Alenkou turisticky navštěvuje různá místa 
v Česku i v zahraničí. V zimě sportuje na běžkách a v Kro-
měříži si pochvaluje možnost chodit několikrát týdně pla-
vat do plaveckého bazénu. Ke společným zájmům manže-
lů Kratochvílových patří návštěva divadelních představení 
ve Zlíně, Uherském Hradišti a v Olomouci.

Několikrát jsem v  posledních pěti letech se Standou 
sdílel stejný pokoj na výcvicích a kongresech. V Lisabonu 
ráno dělal sklapovačky, v  Liptovském Jánu chodil běhat 

do mrazivého rána. Po celodenní účasti na kongresu, kdy 
se stále zdraví, objímá a vtipkuje s neuvěřitelným množ-
stvím lidí všech věků z celého světa, kteří se k němu ra-
dostně hrnou, mě vždy ještě večer vyhnal na  prohlídku 
města, kde se čile o vše zajímal. Je k neutahání a i do vel-
kého kopce na hrad v Lisabonu stále téměř běžel. 

Jako člověk je Standa velmi zvídavý, pracovitý, pravdivý, 
originálně se v něm sdružuje empatie s laskavosti, gentleman-
ství a takt s aktivitou, přímostí a otevřeností. Při tom všem je 
neuvěřitelně skromný, nenáročný a přátelský ke všem. 

Co popřát na konec – buď Stando stále stejný ještě dal-
ších dvacet let!

prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.

odišiel Prof. mudr. vladimír novotný, csc.  
(23. 10. 1946–17. 4. 2012)

 

lekárstvo. Ako sám hovoril, lekárske povolanie v  ňom 
prirodzene vzbudzovalo rešpekt, bolo synonymom dôs-
tojnosti a humánnosti. A so šibalským úsmevom dodával: 

Je utorok. Sedemnásty apríl 2012. Bežné ráno. Pracovný 
deň na Psychiatrickej kliniky LF UK v Bratislave sa začína 
ako vždy rannou poradou. Lekári, psychológovia, dokto-
randi, vrchná sestra čakajú na príchod prednostu klini-
ky – pána profesora Novotného. Neprišiel. Pán primár sa 
pýta, či niekto vie, kde je pán profesor. Nikto nevie. Je to 
nezvyčajné, pán profesor vždy vopred oznámil, keď nemal 
prísť. V mysliach jeho kolegov začínajú rásť obavy. Pokusy 
spojiť sa telefonicky s pánom profesorom a jeho manžel-
kou Alexandrou, ktorá tiež neprišla do práce, sú neúspeš-
né. Oznamujeme to polícii a synovi profesora Novotného, 
ktorý býva v Bratislave. Primár André a docent Pečeňák 
sa vybrali k bytu osobne. Po dvanástej hodine prichádza 
zdrvujúca správa. Pán profesor a jeho manželka boli náj-
dení v ich byte pod Slavínom bez známok života. Príčinou 
smrti bola otrava kysličníkom uhoľnatým. Podľa doteraz 
zverejnených výsledkov vyšetrovania dôvodom bola po-
rucha v odvetrávaní z plynového kotla v kúpeľni. Správa 
o nešťastí sa šírila rýchlosťou blesku po klinike, po ne-
mocnici, po fakulte, po meste, po Slovensku, aj mimo 
neho. Všetci najprv správe neveria, nemôžu, nechcú veriť. 
Potom sú v šoku, smutní, bezradní. Otázky typu ako je to 
možné, prečo, prečo práve on, kto za to môže, ešte len ča-
kajú na odpoveď. Smrť pána profesora a jeho manželky je 
taká neočakávaná. Veď ešte včera tu bol plný energie a plá-
nov. Odišli bez rozlúčky. 

Profesor MUDr.  Novotný, CSc., sa narodil v  Bratisla-
ve. Po  ukončení gymnázia (1964) sa rozhodol pokračo-
vať v  štúdiu na  Lekárskej fakulte UK, odbor všeobecné 


