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V roce 1955 byla v rámci vzniku Ústavu pro
doškolování lékařů zřízena psychiatrická katedra
představovaná nejprve jedinou osobou – vedoucím
katedry doc. MUDr. Josefem Prokůpkem. Šlo
o období pro psychiatrii nepříznivé – očekávalo se
vymizení duševních poruch při budování socialis-
mu, počet odborníků byl malý, ambulantní péče
nerozvinutá.

Katedře byla svěřena organizace a provádění
prvních atestací. Vznikl poradní sbor katedry
a postupně se rozběhly školicí akce pro různé sku-
piny odborníků. Na místa pedagogických pracovní-
ků katedry nastupovali lékaři, kteří se zanedlouho
stali špičkovými odborníky, např. Oldřich Vinař,
Lubomír Hanzlíček, Ján Gross, Stanislav Grof
a Alois Janík. Posledně jmenovaný vykonával
funkci druhého vedoucího katedry do roku 1992,
kdy byl vystřídán Karlem Chromým.

Klinická základna katedry byla od počátku
umístěna v Psychiatrické léčebně Bohnice
a v devadesátých letech měla statut kliniky.
V předchozích letech byly aplikovány v péči o paci-
enty tehdy oceňované principy jako sektorový
systém a systém otevřených dveří. Existence
katedry v léčebně nebyla vždy bezproblémová,
i když nabízela pro obě strany možnosti vzájemné-
ho přínosu.

V posledních letech byl dopracován zejména
osvědčený systém specializačních kurzů, které
byly nabízeny pro všechny zainteresované kandi-
dáty atestací ve dvouletých aktualizovaných cyk-
lech přihlížejících posléze k požadavkům EU. Jako
přednášející jsou do kurzů zváni specialisté z růz-
ných regionů a pedagogický sbor byl obohacen
o několik mladých perspektivních psychiatrů. Sou-
částí specializačních kurzů je pravidelné „nezávaz-
né“ procvičování stále nových písemných testů, což
vedlo k výraznému nárůstu odborných znalostí
kandidátů a snížilo zkouškový stres i selhání při
atestačním testu. Současná velmi dobrá úroveň
kandidátů atestací podporuje dojem, že se i Kated-
ra psychiatrie IPVZ úspěšně připojila k řadě těch,
kteří o přípravu mladých odborníků pečují.

V nadcházejícím období připadnou katedře
v rámci Institutu úkoly hlavně metodické a orga-
nizační, k jejichž úspěšnému zvládnutí opět potře-
buje pomoc psychiatrické veřejnosti. Vůči kandidá-
tům nových atestací bude katedra nadále
aplikovat principy přesně a veřejně definovaných
požadavků, nabídky vzdělání v požadované téma-
tice, možnosti průběžného ověřování vlastních
znalostí pro soukromou kandidátovu potřebu
a u zkoušek zásadu náročnosti, ale i kolegiálního
a co možná neformálního ovzduší.

Padesáté výročí Katedry psychiatrie IPVZ
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