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 8. Prof. Papežová informovala o přípravě konceptu 
vzdělávání v psychoterapii Pracovní skupinou pro 
vzdělávání v rámci reformy na MZ.

 9. Do voleb PS byly získány souhlasy od všech kandidá-
tů. Od 1. 2. 2019 přišlo heslo k přístupu na kandidát-
ní listinu na webu, od tohoto data je také listina zve-
řejněná v uzavřené sekci. Byla tedy spuštěna volební 
kampaň. Do konce února by měly proběhnout testo-
vací volby. Dne 15. 3. 2019 budou spuštěny volby PS. 
V březnovém zpravodaji PS bude uveřejněna výzva 
pro členy, kteří nechtějí volit elektronickým způso-
bem, aby si zažádali o umožnění voleb korespondenč-
ní formou.

 10. Byla vypsána Kuffnerova cena a stanovena hodnoticí 
komise ve složení prof. Raboch, dr. Hollý a doc. An-
ders. Vyhlášení by proběhlo v rámci 18. česko-sloven-
ské psychiatrické konference v Brně.

 11. V květnu bude společné zasedání nového a starého 
výboru PS v úterý 14. 5. 2019 od 10 hod. Od 13 hod 
se bude konat vědecká schůze, zaměřená na 100leté 
výročí založení Purkyňovy společnosti pro studium 
duše a nervstva.

 12. Výbor odsouhlasil smluvní vztah se společností 
OAKS Consulting s.r.o., která by pro PS vypracováva-
la datové analýzy, jednotlivé zakázky se budou objed-
návat podle potřeby.

 13. Dr. Vaněk sdělil, že Ministerstvo dopravy zvažuje 
podmínit navrácení řidičského průkazu osobám, kte-
ré řídily pod vlivem návykových látek, a to na základě 

lékařského potvrzení o prokázané abstinenci po dobu 
zákazu řízení. MUDr. Vaněk a prim. MUDr. Popov se 
účastní schůzky na ministerstvu. 

 14. Ambulancím, které vykazují jako primární dg. závis-
lost, přišla výstraha, že ji nezadávají do Národního 
registru uživatelů drog, kam by se měl zadávat každý 
pacient. Bude řešeno s Ing. Duškem, ředitelem ÚZIS.

 15. PS podpoří Sexuologickou ambulanci z NÚDZ v pro-
jektu ZOPZ pro nedelikventní parafiliky. Jde o 3,5letý 
projekt k proškolení odborníků a odpilotování tera-
peutického přístupu. 

 16. M. Anders informoval o navýšení členského příspěv-
ku ČLS JEP o 100 Kč na celkem 400 Kč/rok. Navýšení 
bylo přijato na sjezdu ČLS JEP v lednu 2019 s okamži-
tou platností.

 17. Výbor PS schválil přijetí nových členů PS: MUDr. Petr 
Ustyanovič, Praha, MUDr. Vojtěch Prášil, Praha, 
MUDr. Jonáš Kolibík, Praha, MUDr. Pavla Zvonařo-
vá, Tábor, MUDr. Martin Vojtík, Praha, MUDr. Anna 
Moricová, Praha, MUDr. Jiří Táborský, Olomouc, 
MUDr. Markéta Šmejkalová, Praha, MUDr. Margari-
ta Bergerová, Klecany, MUDr. Linda Kovářová, Opa-
va, MUDr. Světlana Levorová, PK Plzeň, MUDr. Jiří 
Poněšický, EBU, Praha, MUDr. Samuel Ambrož, Os-
trava, MUDr. Iveta Vadlejchová, Chomutov.

 18. Příští schůze výboru se bude konat 6. 3. 2019 
ve 12 hod. v knihovně PK, Ke Karlovu 11, Praha 2.

 19. Vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 6. 3. 2019, 
předsedá PhDr. David Vaněk.

Zapsali doc. M. Anders a dr. S. Papežová.

Prof. Mudr. ivo Paclt, csc.,  
slaví sedMdesátiny

řadu výukových seminářů pro postgraduální vzdělávání 
a vede Klinickou konzultační skupinu pro obor dětské 
psychiatrie. Je atestovaným psychiatrem, dětským psy-
chiatrem i psychoterapeutem též s výcvikem v EEG. Od r. 
2003 působí na Subkatedře dětské a dorostové psychiatrie 
IPVZ, od r. 2007 je jejím vedoucím. Dlouhodobě se zásad-
ním způsobem podílí na vzdělávání v tomto oboru a pro-
sadil uznání dětské psychiatrie jako základního medicín-
ského oboru.

K  jeho profesnímu životu patří bohatá publikační 
činnost, která čítá na 200 odborných sdělení včetně ně-
kolika monografií. Ve  své vědecké činnosti se věnoval 
především problematice biochemických markerů dušev-
ních poruch v dětském věku, ale k jeho specializovaným 

Ivo Paclt je celoživotní Pražák a psychiatr věnující se jak 
pacientům, tak pedagogické a vědecké práci. Po gymná-
ziu vystudoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze, 
kde promoval v červnu 1973. Hned po studiích nastoupil 
do PN Bohnice a současně jako odborný asistent na Práv-
nickou fakultu UK, kde se kromě přednášek psychiatrie 
pro studenty práv podílel i na výzkumu detektoru lži. 
V r. 1977 nastoupil na Dětskou psychiatrickou kliniku 
v Motole, kde později jako odborný asistent 2. LF UK 
přednášel dětskou psychiatrii pro studenty a pro psycho-
logy fakultní nemocnice. Od r. 1992 do současnosti pra-
cuje na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze 2 
jako odborný asistent, docent a od r. 2014 jako profesor. 
Kromě pregraduální výuky dětské psychiatrie organizoval 
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zájmům patří také afektivní poruchy, kardiotoxicita an-
tidepresiv, EEG, psychofarmakologie, především lithium 
v  psychiatrii. Jako první publikoval dlouhodobou, pla-
cebem kontrolovanou studii účinku stimulancií v  dět-
ském věku. Výsledky vlastních studií shrnul v monogra-
fii z  r. 2009 „Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD), Biochemical, Genetic and Clinical Studies“. Je 
autorem první české monografie Psychofarmakoterapie 
v dětském a dorostovém věku, jako první publikoval úda-
je o úspěšné léčbě dětské hyperpyrexie lithiem. Se spolu-
autory získal cenu prof. Vondráčka pro rok 2007 za práci 
Attention-deficit Hyperactivity Disorder, Biochemical Ge-
netic and Clinical Studies. Je opakovaně spoluautorem 

Doporučených postupů psychiatrické péče Psychiatrické 
společnosti ČLS JEP.

Prof. Paclt je členem řady národních odborných spo-
lečností (byl dlouholetým předsedou Sekce dětské a  do-
rostové psychiatrie ČLS JEP, podílel se na zpracování me-
todických pokynů pro posudkové lékařství v oblasti dětské 
a  dorostové psychiatrie a  pro ministerstvo zdravotnictví 
metodického pokynu týkajícího se ADHD), ale je také 
vedoucí české skupiny International group for lithium 
study (IGSLI), členem Mezinárodní skupiny pro prevenci 
suicidality u  psychotických poruch (InterSePT), EUNE-
THYDIS (mezinárodní skupina pro výzkum ADHD). Byl 
čestným předsedou světového kongresu dětské psychiatrie 
IACAPAP v r. 2018 v Praze.

Oženil se rok po promoci a kromě rodinného života se 
svou ženou dosud sdílí i profesní kariéru. Má syna a dvě 
vnučky. 

K osobním zájmům patří kromě rodiny také sport, ak-
tivně se věnoval volejbalu, kanoistice, dosud si rád zahraje 
tenis. Je nadšeným chovatelem exotických akvarijních ryb. 
Je znalcem kvalitních automobilů, jeho Mini Morris pou-
tal pozornost už v 80. letech.

Profesor Paclt se v tomto roce v plném pracovním zatí-
žení dožívá 70 let. Do jeho osmé pracovní i osobní dekády 
mu přejeme mnoho dalších spokojených a úspěšných chvil.

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.,
MUDr. Petra Uhlíková a kolektiv  

Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha
e-mail: Jiri.Raboch@vfn.cz

Hrubý, R. 

dePresia a včasné eMočné, kognitívne 
a behaviorálne regulácie.
Martin: VEEM, s.r.o., 2017, 275 s.

recenze

Cieľom tejto vedeckej monografie je sprostredkovať či-
tateľovi originálne poznatky o význame včasných emoč-
ných, kognitívnych a behaviorálnych regulácií v etiopa-
togenéze depresívnej poruchy. Poukazuje na tradičné aj 
novšie poznatky neurovied o prominentnom význame 

týchto regulácií už v období útleho detstva, pričom ich 
adekvátna kvalita v kritickom časovom období vytvá-
ra predpoklady pre zdravý psychický vývoj, formovanie 
osobnosti a adaptačných kapacít na zvládanie stresu a psy-
chosociálnej záťaže v ďalších obdobiach života. K týmto 


