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�Pøedstava �euroamerické kultury�
chce vrátit Èechy tam, kam v�dy ji� patøili
a odkud byli na èas vnìj�í silou vyrváni,
má v�ak i vy��í ambice: nabízí se jako
idea moderního humanismu, obdaøená
sjednocující a zu�lech�ující mocí. Nepro-
padá v�ak tato pøedstava klamu a nestává
se obìtí vlastní zaslepenosti, kdy� se do-
mnívá, �e staèí vypracovat seznam zá-
kladních �lidských hodnot�, jejich� do-
dr�ování by pøivedlo lidstvo k vìènému
míru a v�eobecnému blahobytu? Pøed-
kladatelùm tohoto kodexu chybí odvaha,
aby své morální desatero konfrontovali
s panující realitou, provedli analýzu mo-
derní skuteènosti a porozumìli tak tomu,
co se dnes vlastnì dìje. Krize moderní
doby nespoèívá v tom, �e se nejvy��í hod-
noty znehodnotily a nebyly je�tì nahra-
zeny hodnotami novými. Nihilismus, sub-
jektivismus, vyprázdnìní, globální ná-
stup anti-ducha su�ují moderní lidstvo
proto, �e se v�echno na hodnoty pøemìni-
lo a skuteènost je ovládána transforma-
cí, v ní� se prosazuje univerzální smìni-
telnost, vymìnitelnost, nahraditelnost
v�eho a manipulovatelnost v�ím. Matka
se nechová ke svému dítìti jako k hod-
notì a zbo�ní neuctívají Boha jako hod-
notu nejvy��í. Univerzální panství hod-
not je ji� produkt zámìny, která jako ne-
pravda zachvátila moderní dobu.

V epo�e, v ní� se zpùsoby existence,
�Daseinsformen� nebo �existenciály�,
vypaøují na hodnoty, degraduje se kon-
krétnost slov �jsem�, �jsi�, �jsme�,
�jest� a �být� na subjektivnost a svévo-
li hodnocení a hodnot. �Pový�ení� jsouc-
na na hodnoty, vy��í a ni��í, duchovní
a materiální, ohla�uje pokleslost a pád.�

Úryvek z eseje Karla Kosíka �Obìti ideo-
logie: asiatismus a evropanství�. In Kosík,
K. Jinoch a smrt. Praha : nakladatelství
Hynek, 1995. ISBN 80-85906-14-7.

Vlna protestních shromá�dìní uèitelù, zamìstnancù a studentù èeských vy-
sokých �kol rozèeøila v nedávných dnech u� tak dost neklidnou hladinu na�eho
veøejného �ivota. Spou�tìcím momentem protestních akcí se staly dvì miliardy,
které byly vysokým �kolám pøislíbeny, ale na nì� se ve státním rozpoètu �za-
pomnìlo�. Ve skuteènosti v�ak jde o víc, ne� jen o zmínìné dvì miliardy. A prob-
lém se také netýká jen samotných vysokých �kol, ale celého na�eho národa.
Mù�eme si v této souvislosti pøipomenout slova, uvedená v Národním programu
rozvoje vzdìlávání v Èeské republice, dokumentu M�MT ÈR (Národní program
rozvoje vzdìlávání v Èeské republice. Bílá kniha. Praha : Ústav pro informace
ve vzdìlávání - nakladatelství Tauris, 2001. 98 s. ISBN 80-211-0372-8): �Úroveò
vzdìlání, kvalita i výkonnost vzdìlávacího systému a pøedev�ím míra toho, jak
spoleènost doká�e vyu�ít tvùrèího potenciálu v�ech svých èlenù, se staly rozhodu-
jícím èinitelem dal�ího vývoje spoleènosti i ekonomiky.�

Ze stejného dokumentu se také dozvíme nejenom o vládním prohlá�ení, podle
kterého by se výdaje na �kolství v ÈR mìly ji� do roku 2010 zvý�it z dne�ních
zhruba 4,5 % na 6 % HDP, ale také o úvaze dosáhnout tohoto cíle ji� v roce
2005. Rovnì� poèet studentù pøijímaných na vysoké �koly by se mìl zvý�it -
do roku 2010 - z dne�ních 30 % na 40 % z pøíslu�né vìkové skupiny. Prioritou
v kvantitativním rozvoji terciárního vzdìlávání by mìly být studijní programy
vy��ích odborných �kol a na vysokých �kolách bakaláøské studijní programy
praktického profesního charakteru. Ale to samozøejmì neznamená, �e vysoké
�koly a jejich fakulty, na kterých se ve studijních programech výraznì uplatòuje
�pièkový vìdecký výzkum a výchova k vìdecké práci, by mìly být pøi financo-
vání opomíjeny. Jen tì�ko by se tyto fakulty (vèetnì lékaøských) mohly podílet
na �pièkovém výzkumu, kdyby nemohly rozvíjet a modernizovat své vybavení
k vìdecké práci.

O CO NÁM DNES JDE

Podzimní odpoledne v nemocnici.                                                   Foto PhDr. Vladimír Panou�ek
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Souèasná situace ve financování vysokých �kol nesvìdèí pro vùli centrálních
orgánù naplòovat Národní program rozvoje vzdìlávání v Èeské republice. A tak
není divu, �e akademické obce vysokých �kol a jejich fakult pøistupují k protest-
ním akcím.                                                                                                           Redakce

My, akademiètí pracovníci, studenti a dal�í zamìstnanci Lékaøské fakulty v Hradci
Králové UK v Praze jsme se se�li dne 17. øíjna 2001 v souvislosti s kritickou situací,
která vznikla ve financování vysokých �kol, a konstatujeme, �e:

� Protestujeme proti dosavadnímu øe�ení problematiky financování vysokých �kol.
M�MT flagrantnì poru�ilo dohodu mezi pøedstaviteli V� a M�MT (která stanovila
financovatelný nárùst poètu studentù a navý�ení finanèních prostøedkù alespoò
o 2 mld. Kè pro vysoké �koly v r. 2002). Souèasný návrh rozpoètu nedovoluje ani
udr�et stávající úroveò na�í fakulty, UK a vysokého �kolství obecnì a vyluèuje její
dal�í rozvoj. Dále se zvìt�uje rozdíl podpory státu pro vysoké �kolství v ÈR
a ve vyspìlých evropských zemích. Jde o zøetelný projev dlouhodobé neochoty státu
pøevzít svùj díl zodpovìdnosti za rozvoj vysokého �kolství.

� Pova�ujeme souèasný stav za dále neudr�itelný, pokraèování tohoto stavu by nevy-
hnutelnì vedlo k dal�ím destruktivním dopadùm nejen na na�i fakultu, Univerzitu Karlo-
vu a dal�í vysoké �koly, ale obecnì na úroveò vzdìlanosti populace Èeské republiky.

� Pokud nedojde k dohodnutému navý�ení prostøedkù na vysoké �koly, bude mít tato
skuteènost pøímé následky na provoz a èinnost na�í fakulty. Souèasný finanèní stav
ohro�uje kvalitu vzdìlávání i výzkumu, hrozí mj. odliv pedagogù mimo fakultu
a v návaznosti potom hrozí i ovlivnìní kvality studijních programù, omezení projektù
výmìnných stá�í na�ich studentù, pøijímání studentù do postgraduálního studia i roz-
voje mezinárodní spolupráce. Fakulta by byla té� pøinucena omezit poèet pøijíma-
ných studentù v roce 2002.

� Vyslovujeme plnou podporu Deklaraci Akademického senátu UK v Praze ze dne 12. 10.
2001 a aktivitám rektora UK, cíleným ke konstruktivnímu øe�ení této kritické situace.

� Vyslovujeme podporu protestním akcím, kterými upozoròují dal�í vysoké �koly
veøejnost na souèasnou kritickou situaci ve vysokém �kolství.

� Vzhledem k tomu, �e standardní vyjednávací postupy na rùzných úrovních k nápravì
kritického stavu nevedly, je nutné upozornit na tuto situaci �irokou veøejnost a obrátit
se na ni s �ádostí o podporu.

� Vyzýváme v�echny parlamentní strany ke konstruktivnímu øe�ení situace ve finan-
cování vysokých �kol.

 Shromá�dìní èlenù akademické obce a dal�ích zamìstnancù Lékaøské fakulty
v Hradci Králové UK v Praze dne 17. øíjna 2001 proto �ádá, aby Akademický senát
spolu s dìkanem fakulty zvá�ili pøípadné dal�í kroky, podporující snahu o dohod-
nuté navý�ení rozpoètu pro vysoké �koly.

Pokud odpovìdní èinitelé nepochopí argumentaci vysokých �kol, vyzývá toto
shromá�dìní Akademický senát a vedení Univerzity Karlovy ke koordinaci dal�ích,
dùraznìj�ích protestních akcí.

Prof. MUDr. Ivo �teiner, CSc. Doc. MUDr. Vladimír Ger�l, CSc.
dìkan Lékaøské fakulty UK v HK pøedseda AS Lékaøské fakulty UK v HK

Prohlá�ení pøijaté na shromá�dìní èlenù
akademické obce a dal�ích zamìstnancù

Lékaøské fakulty v Hradci Králové Univerzity
Karlovy v Praze dne 17. øíjna 2001

Není to tak dávno, co se v druhé
polovinì dvacátého století svìt zabýval
problémem �postadolescence dvaceti a�
tøicetiletých� a etolog Konrad Lorenz
(Osm smrtelných høíchù. Praha : Pano-
rama, 1990) s obavami varoval pøed ge-
netickou degradací u mladé generace.
Ubìhlo jen pár desítek let a doba jako
by dávala za pravdu tìm, kteøí tehdy ono
prodlu�ování adolescence nevidìli tak
èernì. Skuteènì se zdá, �e to byla jen
obranná reakce mladých lidí, kteøí jako
první vstupovali do obtí�nì uchopitel-
ného, globalizujícího se spoleèenského
svìta.

Tedy ne �e bychom dnes u� neznali
�ádné adolescentnì egoistické tøicátníky,
zamìøené jen na sebe samé a vy�adující
péèi o sebe od druhých, vèetnì pøíslu�-
níkù star�í generace. Ale rozhodnì u�
nejde o nìjaký masový jev. Naopak se
obèas mù�eme setkat s tím, �e mladí,
teprve dospívající jedinci mají rozum-
nìj�í postoj ke svìtu kolem, ne� nìkteøí
lidé ve støedním vìku.

Kdy� øíkám �rozumnìj�í�, nemám
na mysli míru inteligence nebo tu nìkdy
a� nepochopitelnou schopnost dne�ních
adolescentù komunikovat s poèítaèi. Mí-
ním tím slovem schopnost nahlédnout
vìci a� k samé jejich podstatì, a také
schopnost vidìt nezkreslenì i sama sebe.
Pøeèetl jsem si nedávno v sobotní pøíloze
novin èlánek o dospívajících, kteøí si vy-
dìlávají prací na poèítaèích. Zaujalo
mne doznání jednoho z tìch mladíkù, jen�
údajnì ode�el v patnácti letech z domo-
va a v �estnácti zanechal �koly, aby si
pomocí poèítaèe zaèal vydìlávat: �...u�
jsem pochopil, �e vzdìlání je dùle�ité.
Za rok se chystám studovat ekonomku,
dálkovì.� (Magazín Práva, 20. 10.
2001). Mo�ná jsem pøíli�ný optimista,
ale cítím v tìch slovech i zárodek po-
chopení, �e nelze zamìòovat cíle a pro-
støedky. A tak ten výrok také srovnávám
s poèínáním nìkterých �dospìlých�. Tøe-
ba tìch, kteøí sice rádi mluví o potøebì
�humanizovat� vzdìlávání, ale z jejich�
reálného konání vyplývá, �e zavést po-
èítaèe a Internet do základních �kol po-
va�ují za nejdùle�itìj�í úkol dne�ka. Do-
cela mám obavu, �e øe�ení otázky vzta-
hu a komunikace mezi uèitelem a �ákem
zùstane zase stranou.         Ludìk Ledøíèek

(fejeton)
SVÌT SE MÌNÍ

Počátkem prosince 2001 bude ve výstavních prostorách v I. patře budovy
teoretických ústavů Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
(Šimkova ulice 870) otevřena druhá část výstavního cyklu „JAN SMIT - Fotografie“,
nazvaná „PŘÍBĚHY ČESKÝCH GOTICKÝCH MADON“. Výstava, zahrnující autorův výběr
ze souboru fotografií českých gotických madon, potrvá asi do poloviny ledna.
Přesný termín zahájení výstavy bude oznámen vývěskami na Lékařské fakultě
a ve Fakultní nemocnici.

Pozvání na výstavu
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Madona Kamennoújezdská. Foto Jan Smit (z pøipravované výstavy na LF UK)



4

Ve dnech 12. - 15. záøí 2001 se konalo v Praze 2. mezinárod-
ní sympozium Univerzita a její studenti 2001. Prezidentem sym-
pozia byl profesor Severin Daum. Zá�titu nad sympoziem pøe-
vzal rektor Univerzity Karlovy prof. Ivan Wilhelm. Pøi  slav-
nostním zahájení sympozia v Aula Magna Karolina profesor
Wilhelm pøivítal pøítomné a uvedl, �e velmi pøíznivý ohlas
prvního sympozia na toto téma, konaného u pøíle�itosti oslav
650. výroèí zalo�ení Univerzity Karlovy, vedlo k rozhodnutí
vyhovìt pøání úèastníkù prvního sympozia a poskytnout
mo�nost pokraèovat v diskusích o mnoha zajímavých a dù-

evropské zemì a v koneèné fázi v�echny studenty, z nich� ka�dý
by mìl mít mo�nost strávit nejménì jeden, ale lépe dva semes-
try na cizí univerzitì.

V závìru svého vystoupení se rektor zmínil o leto�ním
pra�ském setkání, kterého se zúèastnili, vedle více ne� tøiceti
ministrù, i akademiètí funkcionáøi a studenti, aby diskutovali
o dal�ích výhledech vysoko�kolského vzdìlávání. Pra�ská de-
klarace se li�í od pøedchozích deklarací v tom, �e vytvoøení
spoleèného univerzitního prostoru je spoleèným zájmem pøed-
stavitelù státu, akademické obce a studentù. Z tohoto hlediska,
zdùraznil prof. Wilhelm, bude velmi zajímavé sledovat diskuse
na sympoziu a srovnat výsledky diskusí s evropskými trendy.
S velkým souhlasem se setkala závìreèná slova, kterými rek-
tor upozornil, �e tyto èásti Prahy mají velký poèet hospùdek,
kde je mo�no pokraèovat v inspirujících diskusích nad sklenicí
výteèného èeského piva.

V dal�í èásti konference byly jednotlivé tematické celky
v�dy zahájeny úvodními pøedná�kami, proslovenými zná-
mými pracovníky v dané problematice. Po úvodních pøed-
ná�kách následovala dílèí sdìlení, jejich� autory byli pøevá�-
nì studenti.

V pøedná�ce vìnované minulosti evropských univerzit a je-
jich budoucnosti (Paul Sadoul, Vandouevre - les - Nancy, Fran-
cie) byla zdùraznìna hlavní zásada, �e univerzity jsou autonom-
ními institucemi. Jejich výzkum a výuka musí být morálnì
a intelektuálnì zcela nezávislé na politických autoritách a eko-
nomické moci. Výuka a výzkum na univerzitách jsou ve smys-
lu Boloòské deklarace neoddìlitelné. Souèasný univerzitní pro-
fesor je, bohu�el, souèasnì k výuce zatì�ován spoustou dal�ích
povinností, a tím se sni�uje jeho úèast na výuce.

V cyklu vìnovaném vlivu informaèní technologie na spo-
leènost zaujala pozornost úèastníkù sympozia pøedná�ka ma-
ïarských studentù Krisztiny Szabó a Balázse Gacse (Gyúz,
Maïarsko). Ti se zabývali rozvojem informaèní technologie
a jejího dopadu na univerzitu 21. století, úlohou uèitele v tom-
to procesu, ale i novì se vytváøejícím vztahem mezi uèitelem
a �ákem.

V sekci pojednávající o vztahu univerzit k prùmyslu ana-
lyzovala Nirmala Lee (Londýn, Anglie) peèlivì v�echny
aspekty tohoto vztahu. Pøedná�ka vèetnì diskuse vyznìla
v názor vyjádøený v závìreèných slovech autorem èlánku,
�e dnes, kdy univerzity jsou vystaveny neustálému sni�ování
financování pokud jde o èástky na jednoho studenta, poklesu
platù uèitelù a krácení financí na výzkum, je spolupráce
s prùmyslem na jedné stranì pøínosem, na druhé stranì vzniká
problém, jak uchovat akademickou svobodu a uspokojit
spotøebitele. Musíme hájit zásadu, �e prospìch by mìl být
oboustranný a �e akademickou svobodu nelze podøídit eko-
nomickým zájmùm.

Marie - Françoise Ragny (Mnichov, Nìmecko) se ve své pøed-
ná�ce, vìnované výukovým metodám a vztahu mezi uèitelem
a studentem v budoucnu, zmínila o pøíznivých zku�enostech
s praktickým výcvikem studentù v podnicích bìhem jejich stu-
dia. Firmy oèekávají, aby studenti co nejdøíve dovedli vyu�ít
studiem získané vìdomosti v praxi. Zpìtnì to ovlivòuje i uèitele
a vede ke zlep�ení výuky. Její zku�enosti se v�ak netýkaly uni-

2. mezinárodní sympozium studentù a profesorù

UNIVERSITY AND ITS STUDENTS 2001

Pøi slavnostním zahájení sympozia v Aula Magna Karolina promluvil
rektor Univerzity Karlovy profesor Ivan Wilhelm.

le�itých tématech. Ve svém projevu dále uvedl, �e za poslední
tøi roky od konání prvního sympozia do�lo k øadì významných
událostí v akademickém �ivotì, jmenovitì pokud jde o univer-
zity v Evropì. Pøipomnìl, �e v roce 1999 se setkalo 27 minis-
trù �kolství z evropských zemí, kteøí podepsali tzv. Boloòskou
deklaraci. Hlavním tématem deklarace bylo vyjádøení úsilí
k tomu, aby univerzity poskytovaly vzdìlání vìt�í èásti popu-
lace, aby bylo dosa�eno nejen blahobytu pro celou spoleènost,
ale také lep�ích podmínek �ivota pro jednotlivce. �lo o uznání
idey rostoucí dùle�itosti vìdy a jejího stoupajícího vlivu na spo-
leènost. Technický a technologický pokrok vedl k nevídané
intenzifikaci lidských aktivit, na druhé stranì intenzivní rozvoj
je spojen i s mnoha riziky. Nejde jen o globální oteplování,
destrukci ekosystému lidskou èinností, vyèerpání pøírodních
zdrojù, ale i o konflikty mezi jednotlivými etniky, rostoucí roz-
díl mezi bohatými a chudými v urèitých oblastech, narùstání
fundamentalistických názorù odmítajících jakékoliv projevy
tolerance vùèi jiným hlediskùm. V této souvislosti se také zmínil
o barbarském útoku, ke kterému do�lo pøedchozího dne v USA
a vyslovil soustrast a sympatie americkému lidu v tìchto, pro
nìj tì�kých dnech. Ve výzkumu je nutno pøekonat pøe�ívající
bariéry pro spolupráci a komunikaci. K vytvoøení spoleèného
evropského výzkumného prostoru by mìly pøispìt i vlády
jednotlivých zemí. Podobnou tendenci je nutno uplatòovat
i ve výuce s výmìnou uèitelù a pøedev�ím studentù. Výmìnné
programy evropských studentù a bilaterální dohody mezi uni-
verzitami ji� úspì�nì zaèaly a mìly by zahrnovat v�echny
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verzitního studia. Ve své pøedná�ce zdùraznila dále význam
mezinárodní výmìny studentù. Dotkla se i otázky jazyka jako
nezbytného pøedpokladu komunikace. Vzdìlaný pøíslu�ník
Evropské unie by nemìl zapomenout, �e existují kulturní a ja-
zykové bariéry v Evropì a �e je otázkou, zda angliètina má
býti jediným jazykem pro komunikaci. V této souvislosti zmí-
nila výrok Jacka Langa, francouzského ministra �kolství (au-
torka pøedná�ky je Francouzka a vìnuje se studiu nìmèiny),
který ve Freiburgu 12. èervence 2001 prohlásil: �Ka�dý Evro-
pan by mìl hovoøit dvìma �ivými jazyky vedle svého mateø-
ského jazyka.� V diskusi pak bylo zdùraznìno autorem èlánku,
�e bychom mìli vést studenty k tomu, aby vedle angliètiny,
která bezesporu je a zùstane hlavním komunikaèním jazykem,
zvládli je�tì nejménì jeden dal�í jazyk, proto�e výmìnné stá�e
a studijní místa jsou nabízena i nìmeckými nebo francouzský-
mi a belgickými univerzitami.

S velkou pozorností byla vyslechnuta pøedná�ka Williama
Wallace (Glasgow, Spojené království) o univerzitách v rùzných

Z pøijetí zahranièních úèastníkù sympozia rektorem.

èástech svìta, jejich nesnázích, snahách a pøedpokládaných
výsledcích. Autor na podkladì vlastních zku�eností velmi za-
svìcenì srovnal univerzity v Africe, Èínì a Evropì. Ve své pøed-
ná�ce se také zmínil, �e dal�í konference vìnovaná vysokým
�kolám a vysoko�kolskému vzdìlávání se má uskuteènit v Ber-
línì v druhé polovinì roku 2003.

O úspìch sympozia, kterého se zúèastnilo 136 zainteresova-
ných osob z patnácti zemí, se zaslou�il pøedev�ím prezident
sympozia prof. Severin Daum, na nìm� le�ela hlavní organi-
zaèní odpovìdnost od pozvání a výbìru øeèníkù pro úvodní
pøedná�ky a� po zaji�tìní sponzorù. Velký kus práce vykonali
i sekretáø konference MUDr. Tomá� Krùta a studenti, èlenové
organizaèního výboru. Zvlá�tní uznání patøí organizaènímu
oddìlení rektorátu, které pøispìlo k dokonalému organizaèní-
mu zaji�tìní konference.

Ke spoleèenským akcím patøila, vedle uvítacího banketu,
i ekumenická bohoslu�ba, na ní� kázání v anglickém jazyku
proslovili prof. Dr. Jakub S. Trojan a biskup plzeòské diecéze
Mons. Franti�ek Radkovský. Dále se uskuteènila slavnost-
ní veèeøe Na �ofínì a posléze slavnostní uzavøení sympozia
v sídle Senátu Èeské republiky ve Vald�tejnském paláci. Zde
na závìr promluvili rektor UK prof. Ivan Wilhelm a prezident
sympozia prof. Severin Daum. V rámci závìreèného ceremoniá-
lu byly vyznamenány udìlením ceny dvì nejlep�í pøedná�ky.
Cenu získali Krisztina Szabó a Balázs Gacs (Gyúz, Maïarsko)
za pøedná�ku �The influence of information technologies on
society - The virtual university� a Zbynìk Tonar (LF UK Plzeò)
za pøedná�ku �Effectivity in the education of theoretical disci-
plines on medical faculty�.

Závìrem lze øíci, �e sympozium splnilo svùj úèel. Bohatá
diskuse, která následovala po jednotlivých pøedná�kách, svìdèi-
la o aktuálnosti probírané tematiky.

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.
Foto Jan Smit

Dne 30. øíjna 2001 nás opustil doc. MUDr. Èernoch,
CSc. O jeho odborných kvalitách víme v�ichni - obdi-
vuhodnì zvládl celý slo�itý obor radio-
diagnostiky, navíc byl svìtovì uznáva-
ným odborníkem v neuroradiologii, zù-
stává nav�dy velkou postavou oboru ra-
diologie. Nelze také spoèítat nemocné,
kterým svými znalostmi a svým umìním
prospìl.

Dovolte mi v�ak, abych jej doprovo-
dil vzpomínkou èistì osobní: Zdenìk Èer-
noch vstoupil do mého �ivota témìø pøes-
nì pøed padesáti lety, zde, na hradec-
kém pracovi�ti. Ihned mi, nováèkovi, rych-
le a ochotnì pøedal v�echny své zku�enosti a dal mi
znát, �e budeme pøátelé.

Zdenìk své pøátelství nikdy nedával okázale na-
jevo, zato je dovedl projevit úèinnì a v�dy, kdy� to bylo

potøeba, pak i za cenu velkého osobního nasazení.
Ve styku se svým okolím byl Zdenìk umìøený, ale

ne odmìøený. On mìl ten dar nacházet
ve v�em správnou míru. Proto dokázal být
vynikajícím lékaøem, ale souèasnì té� kul-
tivovanou, noblesní a právem vá�enou
osobností. Pøi tom v�em jsem ale bezpeènì
cítil, �e se Zdenìk bojí prozradit své vøelé
srdce. Stejnì je v�ak pøed námi neutajil.

Zdeòku, dìkuji Ti za sebe a za nás
v�echny hradecké radiology. Má� lví po-
díl na v�em dobrém, co hradecké pra-
covi�tì dokázalo a je�tì doká�e.

Nevím, zda jsem Ti to nìkdy mohl øíci pøesnì ta-
khle, ono se to mezi mu�i obvykle nedìlá, ale já jsem
Tì mìl moc rád a nikdy na Tebe nezapomenu.

Prof. MUDr. Leo Steinhart, DrSc.

Za ZdeÚkem »ernochem
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V edici Almanach medicíny v naklada-
telství Galén vy�la monografie Zdeòka
Fejfara a spol. �Èeská kardiologie a kar-
diologové� zachycující prehistorii a his-
torii èeskoslovenské a èeské kardiologie,
èeské kardiochirurgie, dìtské kardiologie
v Èeskoslovensku, èeské angiologie, expe-
rimentální a vývojové kardiologie i èinnost
a úspìchy na�ich kardiologù v zahranièí.

Kniha je uvedena výsti�ným mottem
Z. Fejfara: �Spoleènost, která si nevá�í his-
torie a tradice, ztrácí svou identitu.� Je ob-
divuhodné, témìø a� nepochopitelné, kolik
objektivních údajù doprovázených bohatou
fotodokumentací se podaøilo prof. MUDr.
Zdeòku Fejfarovi, DrSc., a jeho spolupra-
covníkùm vlo�it do této knihy, která jistì
zùstane pro jiné obory a spoleènosti na�í
medicíny nedosti�ným vzorem.

Èeskoslovenská kardiologická spoleè-
nost vznikla v roce 1929 jako druhá v Ev-
ropì (v roce 1927 Nìmecko) a tøetí
na svìtì (1924 - USA). Hradecká kar-
diologie a kardiochirurgie se v knize prezentují velmi èetnì
a jsou jim zde pøiznány mnohé priority.

Èlenem prvního výboru Èeskoslovenské kardiologické
spoleènosti se v r. 1929 za internisty stal tehdy 34letý Jan Øe-
hoø, pozdìj�í pøednosta I. interní kliniky v Hradci Králové (1955
- 1962). Významné místo je v monografii vìnováno prvnímu
pøednostovi I. interní kliniky v Hradci Králové Pavlu Luklovi
(1946 - 1953). Jeho aktivity v Èeskoslovenské kardiologické
spoleènosti spadají v�ak a� do období po jeho odchodu na mís-
to pøednosty I. interní kliniky v Olomouci, kdy� v Hradci Králové
vznikla Vojenská lékaøská akademie (pøedseda Èeskosloven-
ské kardiologické spoleènosti v letech 1959 - 1971, prezident
IV. evropského kardiologického kongresu v Praze v roce 1964,
prezident Evropské kardiologické spoleènosti 1968 a 1970,
èestný èlen 1972). V této souvislosti nemohu neocitovat jeho
na danou dobu odvá�ná slova, která pronesl v Athénách 1968
ve svém podìkování za poctu, které se mu dostalo zvolením
prezidentem Evropské kardiologické spoleènosti: �V neposlední
øadì to také pova�uji za poctu mé drahé vlasti, která nyní
prochází tvrdou a krutou dobou.� Z Luklových �ákù jsou
z hradeckých kardiologù uvedeni: Jindøich Èernohorský, který
pøe�el rovnì� do Olomouce, Jiøí Endrys, který v roce 1960 pro-
vedl transseptální katetrizaci, kterou Leo Steinhart vyu�il
k levostranné angiografii srdce, dále Zdenìk Bìlobrádek a Jiøí
Kvasnièka, pøednosta I. interní kliniky v letech 1993 - 2000.

V 90. letech ve výboru Èeské kardiologické spoleènosti pra-
covali Jiøí Kvasnièka a Vladimír Rozsíval.

Vysoké hodnocení hradecké kardiologie se odrá�í i v èestných
èlenstvích, která Èeskoslovenská a Èeská kardiologická spo-
leènost hradeckým kardiologùm udìlily: Jiøí Kvasnièka (1978),
Vladimír Pidrman (1990), Zdenìk Bìlobrádek (1992) a Lubor
Vokrouhlický (1999).

Lubor Vokrouhlický a Jiøí Kvasnièka udali �charakteristický
rys práce hradeckých experimentálních kardiologù spoèívající
v úzké spolupráci teoretikù a klinikù pøedev�ím ve výzkumu re-
gulace srdeèní èinnosti�.

Na mnoha místech  monografie je zmínì-
na vedoucí role hradecké kardiochirurgie,
kterou sehrála v na�em státì.

Zakladatelem hradecké kardiochirurgie
byl Jan Bedrna, který v roce 1943 zaèal
s chirurgickou léèbou konstrikèní prekar-
ditidy. �Z jeho iniciativy bylo v roce 1949
zalo�eno v Hradci Králové první kardio-
chirurgické støedisko, zatímco podobné
snahy v Praze (Kafka, Jirásek) nebyly re-
alizovány.�

�Chirurgická klinika Bedrnova v Hradci
Králové byla v prvním období vývoje kar-
diochirurgie vedoucím kardiochirurgickým
pracovi�tìm u nás. Zde byla uskuteènìna
první úspì�ná operace uzávìru tepenné
duèeje, pozdìji i první mitrální komisuro-
lýza zavøenou cestou (1951). Po Janu Be-
drnovi vedl chirurgickou kliniku od roku
1956 Jaroslav Procházka, který se zabýval
i plicní chirurgií. V roce 1952 provedl
v Hradci první valvulotomii plicnice.
Mitrální stenózu operoval od roku 1953,

v roce 1955 operoval koartaci aorty, v roce 1956 vytvoøil spoj-
ky podle Blalocka a Taussiogové u Fallotovy tetralogie. V roce
1957 operoval defekt síòového septa na otevøeném srdci v hlu-
boké hypotermii a v tém�e roce i s pou�itím mimotìlního obì-
hu. V roce 1966 nahradil mitrální a aortální chlopeò chlopní
mechanickou. Kardiochirurgii vrozených i získaných srdeè-
ních vad provádìl Procházka v celém rozsahu.� Po právu je
uvedeno, �e �Jaroslav Procházka se zaslou�il o vybudování
kardiochirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici v Hradci
Králové, která v�ak byla otevøena a� v roce 1985, po jeho od-
chodu do dùchodu�.

V souvislosti s dìtskou kardiochirurgií je v monografii zdù-
raznìno, �e �èinnost v oblasti dìtské kardiologie v Hradci Krá-
lové se odvíjela od aktivity kardiochirurgù�.

Vysoce pochvalnì jsou zmínìny zásluhy Jaroslava Procház-
ky o pra�skou dìtskou kardiochirurgii. �Nejvìt�í zásluhou
Procházkovou byla jeho odvaha, se kterou se zapsal do histo-
rie vzniku Dìtského kardiocentra v Praze. Dne 10. záøí 1974
adresoval ministru zdravotnictví ÈSSR �Pøedbì�ný návrh
na zaji�tìní operativní léèby VSV (vrozených srdeèných vad -
pozn. autora èlánku) u novorozencù a batolat� a stal se vedle
øeditelky Fakultní nemocnice v Praze - Motole Vìry Kazi-
mourové jedním z iniciátorù schùzek u primátora hlavního
mìsta Prahy a na Ministerstvu zdravotnictví, na jejich� zá-
kladì pak Dìtské kardiocentrum v Praze - Motole vzniklo.�

V souèasné dobì plní kardiochirurgický program v Èeské
republice devìt center. Z mimopra�ských je uvedena Kardio-
chirurgická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové,
jejím� pøednostou je po Vladimíru Brzkovi a Jiøím �imkovi
od roku 1991 Jan Dominik, který �propracoval na hradeckém
pracovi�ti zejména rekonstrukèní operace chlopenních vad�.

Fejfarova monografie dokumentuje na pøíkladech kardiolo-
gie a kardiochirurgie rozvoj medicíny v na�em státì a proto si
ji se zájmem pøeète i odborník jiného oboru.

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.
Kabinet dìjin lékaøství

Hradecká kardiologie a kardiochirurgie v knize Zdeòka Fejfara
Èeská kardiologie a kardiologové (Galén 2001, 330 s.)
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Letos se ji� popáté pøipojila Psychiatrická klinika LF UK
a FN Hradec Králové k celorepublikové akci �Týdny pro du-
�evní zdraví�. Jde o projekt zacílený na zvý�ení informovanos-
ti veøejnosti v otázkách du�evního zdraví a nemoci. Tato akce
vrcholí dnem 10. øíjna, který byl Svìtovou zdravotnickou
organizací (WHO) prohlá�en Svìtovým dnem du�evního zdraví.
V rámci na�eho mìsta jsme se pøipojili k dal�ím organizacím,
které pod koordinací Okresního úøadu Hradec Králové pøipra-
vují ka�doroènì celou øadu osvìtových a kulturních akcí, jejich�
cílem je probudit èi zvý�it zájem celé veøejnosti o problema-
tiku du�evnì nemocných a jejich integraci do spoleènosti.

�Dny otevøených dveøí�, organizované královéhradeckou
Psychiatrickou klinikou se konaly ve dnech 17.-19. záøí.
Souèástí programu byly pøedná�ky pro veøejnost - �Stigma-
tizace v psychiatrii�, �Souèasný stav psychiatrické péèe
v královéhradeckém regionu� a �Kognitivnì behaviorální te-
rapie v léèbì úzkostných poruch�. Dále se v Èajovnì U Pout-
níka uskuteènilo diskusní setkání s námìtem �Deprese a jógová
terapie� a nabídnuta byla prohlídka prostor Psychiatrické kliniky
s mo�ností získat informace o terapeutických aktivitách. Ne-
chybìla ani spoleèná práce pacientù a náv�tìvníkù kliniky, kte-

rou byla letos kolá� na téma �Spoleèný ostrov, na kterém
�ijeme�, pøipravená arteterapeutkou na�í kliniky.

Zvlá�tní místo v celém tøídenním programu pro nás mìlo úterý
18. záøí. Po úvodní pøedná�ce prim. MUDr. Ivana Tùmy, CSc.,
byl odstartován �Bìh pro du�evní zdraví�, který spojil Psy-
chiatrickou kliniku s Centrem du�evního zdraví. Tato instituce
byla v r. 1999 zøízena Mìstským úøadem Hradec Králové a od-
bornou garancí byla povìøena Psychiatrická klinika. Centrum
slou�í zejména k vzájemnému setkávání jinak èasto spoleèen-
sky izolovaných chronicky du�evnì nemocných, ale také k so-
ciální a pracovní rehabilitaci nemocných a tím i ke zvý�ení
mo�nosti jejich zaèlenìní do �ir�í spoleènosti.

V kulturním programu �Dnù otevøených dveøí� nechybìly
etnická hudba, big beat, poezie, divadelní pøedstavení a klasic-
ká hudba. V�ichni úèinkující pøitom vystoupili bez nároku
na honoráø.

V prùbìhu celé akce jsme zaznamenali vzrùstající zájem ze-
jména mláde�e. Pravidelnými náv�tìvníky �Dnù otevøených
dveøí� jsou bývalí pacienti na�í kliniky a jejich pøíbuzní. Pøes
rozsáhlou propagaci v�ak pøetrvává pomìrnì malý zájem zdra-
votnické veøejnosti. Na�e podìkování patøí sponzorùm celé akce
- firmám Astra Zeneca, Lundbeck, Eli Lilly, Pekaøství Bouèek,
Èajovna U Poutníka.

Dny otevøených dveøí na Psychiatrické klinice

Pøedná�ka pøednosty kliniky prof. Jana Libigera i kulturní program
se za pìkného poèasí mohly uskuteènit v hezkém pøírodním prostøedí
obklopujícím nepìkný �provizorní� barák kliniky.

Rádi jsme mezi sebou uvítali dìkana fakulty prof. Ivo �teinera.

MUDr. Vladislava Tvrdá
Foto MUDr. Kristina Podzimková

V sobotu dne 27. øíjna 2001 se v královéhradeckém kongre-
sovém centru Aldis uskuteènila slavnostní imatrikulace nových
studentù Lékaøské fakulty v Hradci Králové Univerzity Kar-
lovy v Praze. Mezi èestnými hosty byla i prorektorka Univer-
zity Karlovy prof. RNDr. Eva Kvasnièková, CSc.

Dìkan fakulty prof. Ivo �teiner ve svém projevu nejprve krát-
ce pøiblí�il historii královéhradecké Lékaøské fakulty UK
a pøipomnìl jména nìkterých jejích velkých osobností. Zmínil
se o vysoké úrovni pracovi�� Fakultní nemocnice a také o úzké
spolupráci fakulty s nemocnicí. Dále pak pøítomné seznámil
s poèty novì pøijatých studentù. Ke ètyøletému bakaláøskému
studiu o�etøovatelství (kombinovanou formou, tj. s výukou
v pátek a sobotu) bylo letos pøijato 60 studentek a studentù.
Do magisterského studia v oboru v�eobecného lékaøství bylo
zapsáno 144 studentek a studentù, v oboru stomatologie 29

IMATRIKULACE NOVÝCH STUDENTÙ
(vèetnì 18 studentù ze Slovenské republiky). Dále bylo do ma-
gisterského studia s výukou v anglickém jazyce pøijato i 38
zahranièních studentù -samoplátcù, pøicházejících z jedenácti
zemí tøí kontinentù. Pøijato bylo i 47 absolventù vysokých �kol
- pøevá�nì lékaøù - do postgraduálního doktorského studia,
které je nejvy��í formou vysoko�kolské pøípravy. Z nich 24 se
budou na budoucí vìdeckou dráhu pøipravovat prezenèní for-
mou studia. V leto�ním akademickém roce bude na fakultì stu-
dovat celkem 1.383 studentù, z toho 214 ze zahranièí.

V závìru svého projevu se dìkan obrátil k novým studentùm
a mj. øekl: �Prosím vás, abyste na své postavení studenta medicíny
byli pøimìøenì hrdi, souèasnì si ale zachovali pokoru a slu�nost
v jednání. Va�te si i toho, �e jste studenty Univerzity Karlovy,
její� jméno je známé v celém svìtì a její� renomé patøí k nej-
vy��ím.�                                                                                 Redakce
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Pøihlá�ených studentù
K pøijím. øízení se dostavilo
Pøijato dìkanem
Podalo odvolání
Pøijato po odvolání
Odhlásilo se, �e nenastoupí
Zapsáno do 1. roèníku
Pøeru�ilo studium
Poèet studentù ke dni 31. øíjna
Individuální studijní plán

BAKALÁØSKÉ STUDIUM O�ETØOVATELSTVÍ

73
52
35

5
0
0

32
2

31
-

43
38
31

2
0
2

24
3

52
-

63
42
35

6
0
1

21
1

80
-

120
86
50
12

1
1

50
2

125
10

143
102

53
16
16

0
55

8
158

8

99
70
50

9
3
3

49
4

179
2

149
115
34
27

0
0

32
4

180
1

227
149

54
20

2
4

51
3

185
2

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

V pra�ském Karolinu promovaly ji� páté absolventky baka-
láøského studia o�etøovatelství (kombinovaná forma) na LF UK
v Hradci Králové.

V pøehledné tabulce uvádíme poèty studentek v jednotlivých
letech od poèátku bakaláøského studia na fakultì. V roce 2001
bylo pøihlá�eno témìø 300 uchazeèek, do prvního roèníku jich

Bakaláøské studium o�etøovatelství
na Lékaøské fakultì v Hradci Králové

bylo zapsáno 60. Je potì�ující, �e uplatnìní v praxi nacházejí
absolventky a absolventi tohoto studia nejen ve fakultních
nemocnicích - na místech stanièních, vrchních a hlavních ses-
ter, asistentek hlavních sester pro kvalitu péèe, zástupkyò
hlavních sester, ale i jako øeditelky (øeditelé) DD, LDN, ve-
doucí agentur domácí péèe, èlenky (èlenové) zastupitelstev
obcí a okresù, sociálních komisí mìstských a okresních úøadù.
�anci by absolventky a absolventi bakaláøského studia nemìli
promarnit pøi zmìnì uspoøádání státní správy a samosprávy.
Mnohé z absolventek bakaláøského studia o�etøovatelství uèí
na støedních a vy��ích zdravotnických �kolách a dále pokraèují
v magisterském studiu v Olomouci.

Nejde v�ak jen o funkèní místa. Svými získanými znalostmi
pomáhají sestry - bakaláøky také ke zvy�ování kvality o�etøo-

vatelské péèe pøímo u pacientù, pøi o�etøování ran, pøi prevenci
a léèbì dekubitù. Ve zdravotnických zaøízeních jsou tyto sestry
(a také sestry po absolvování pomaturitního specializaèního
studia) vyèleòovány jako sestry konzultantky pro ostatní ses-
try i pro pacienty.

Stále více pøi výuce studentek bakaláøek zapojujeme do vý-

uky bakaláøky, které ji� absolvovaly studium na na�í fakultì.
Spolupráce fakulty a nemocnice provìøuje teorii v praxi, pøiná�í
uspokojení pacientùm a tím i sestrám samotným. Co nám je�tì
chybí? Legislativy, více vstøícných zdravotnických pracovi��,
dostateèný poèet personálu potøebného ke kvalitním krokùm
o�etøovatelského procesu, který je metodou praxe souèasného
o�etøovatelství. Osm let se sna�íme spolu s Fakultní nemocnicí
dokázat, �e vzdìlaná sestra je pøínosem pro organizaci péèe,
pro péèi a její kvalitu pro pacienta, a �e také zkvalitòuje spolu-
práci o�etøovatelského personálu s lékaøi i ostatními zdravot-
nickými profesionály. Leto�ní, ji� sedmé Královéhradecké
o�etøovatelské dny, které se uskuteènily v záøí, jsou také dùka-
zem na�í snahy. Jaroslava Peèenková

Ústav sociálního lékaøství LF UK

Dne 27. záøí 2001 zemøel ve vìku 68 let pan doc. MUDr.
Pavel Ro�ánek, CSc.,  pøední odborník v pneumologii, dlou-
holetý pracovník královéhradecké Lékaøské fakulty UK
a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Do oboru pneumologie vstoupil pan docent Pavel Ro�ánek
nedlouho po promoci v roce 1959, a to ve Fakultní nemoc-
nici. V letech 1966-68 vedl protituberkulózní dispenzáø
v Al�írsku. Kdy� bylo pneumologické pracovi�tì v Ne-
chanicích v roce 1970 doèasnì zru�eno, pracoval na I. in-
terní klinice jako ambulantní lékaø, alergolog FN a pozdìji
jako odborný asistent LF UK. Usiloval o obnovení plic-
ního pracovi�tì ve FN, ale kdy� bylo v roce 1974 skuteènì
otevøeno, ji� se do nìho nevrátil. V období normalizace

ode�el z fakulty a nemocnice do OÚNZ Hradec Králové,
kde vedl poliklinické oddìlení TRN. Od roku 1981 pùsobil
jako primáø lù�kového plicního oddìlení v nemocnici v Par-
dubicích.

Do Hradce Králové se vrátil v roce 1990 a pøevzal zde
funkci øeditele OÚNZ. Ke klinické práci ve Fakultní nemoc-
nici a k pedagogické práci na LF UK se vrátil v roce 1992,
kdy se stal pøednostou Kliniky tuberkulózy a respiraèních
nemocí v Nechanicích. Ve Fakultní nemocnici pan docent
Pavel Ro�ánek pùsobil a� do roku 1997.

V osobì pana docenta Pavla Ro�ánka ode�el nepøehléd-
nutelný, aktivní èlovìk, vzdìlaný lékaø a dobrý kolega.

Èest jeho památce.                              PhDr. Vladimír Panou�ek

Poslední rozlouèení
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Pracovnice královéhradecké Lékaøské knihovny, spoleèného
pracovi�tì Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice, rozeslaly
letos v èervnu dotazník týkající se slu�eb knihovny a vyu�ívání
informaèních zdrojù. Dotazník byl rozeslán 794 vysoko�kol-
ským pracovníkùm Lékaøské fakulty a Fakultní nemocnice. Zpìt
do knihovny se vrátilo 184 vyplnìných dotazníkù (od 25 pra-
covníkù teoretických ústavù Lékaøské fakulty, 155 úèastníkù
z klinických pracovi�� Fakultní nemocnice a od ètyø pracov-
níkù zamìstnaných na obou pracovi�tích).

Z grafu è. 1 vyplývá, �e nejvíce jsou vyu�ívány databáze
na Internetu - 84,2 % a èasopisy v lékaøské knihovnì - 83,2 %
u�ivatelù, kteøí vyplnili dotazníky. 42,4 % ètenáøù pou�ívá
slu�eb Národní lékaøské knihovny. Následuje Current Contents
na disketách - 34,2 %, databáze v lékaøské knihovnì - 25 %
a Current Contents ti�tìný - 20,7 %.

Vyu�ívání konkrétních databází znázoròuje graf è. 2. Nejvíce
vyu�ívaná je databáze Medline - 85,3 %, dále Current Con-
tents - 34,2 %, Web of  Science - 24,5 %, BiblioMedica - 13,0
%, EBSCO - 10,3 %, Cochrane Library - 9,2 %, Science Direct
(SUWECO) - 8,2 %, OVID - 5,4 %, ProQuest - 3,3 %. 14,1 %

zvý�í, jak uvádí graf è. 4. Z u�ivatelù pracujících pouze
ve Fakultní nemocnici si re�er�e nechává v knihovnì zpra-
covávat 46,5 %. Zbylých 44,5 % si dìlá re�er�e samostatnì.

Oproti tomu - z do�lých odpovìdí od pra-
covníkù teoretických ústavù lékaøské fa-
kulty - si 84 % zpracovává re�er�e bez
pomoci knihovnice. 12 % u�ivatelù vy-
u�ívá oba zpùsoby a pouze v knihovnì
si re�er�e nenechává zpracovat nikdo.
Zde je vidìt rozdíl mezi pracovníky teo-
retických ústavù a klinických pracovi��.

Graf è. 5 ukazuje náv�tìvnost èítárny.
64 % u�ivatelù chodí do èítárny ménì ne�
dvakrát do mìsíce, 22 % èítárnu nenav�tì-
vuje vùbec, 11 % minimálnì dvakrát
do mìsíce a 3 % u�ivatelù minimálnì
jedenkrát týdnì.

Dal�í otázky se týkaly vyu�ívání webových stránek knihovny
a spokojenosti s tìmito slu�bami. Internetové stránky lékaøské
knihovny vyu�ívá 69 % u�ivatelù a s tìmito slu�bami je spoko-
jeno 81,5 %.

Vyu�ívání informaèních zdrojù
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Lékaøská knihovna informuje o svých novinkách formou
e-mailù. Takto je informováno 63,6 % u�ivatelù.

Závìreèné shrnutí:
Z rozeslaných dotazníkù se vrátilo 23 %. Pøi závìrech vy-

cházíme tedy z tohoto poètu.
U�ivatelé mají zájem i o ti�tìné èasopisy, ale hlavnì o da-

tabáze a fulltextové èasopisy na Internetu. Z návrhù na zlep-
�ení knihovnických a vìdecko-informaèních slu�eb vyplý-
vá, �e lékaøi nemají pøehled, které slu�by a databáze jsou jim
k dispozici. Rozhodly jsme se proto lékaøe pravidelnìji a pod-
robnìji informovat o na�ich slu�bách i v obì�níku Fakultní
nemocnice.

Knihovna je èlenem tøí konsorcií, která zpøístupòují plné texty
èasopisù. Jedná se o databáze EBSCO, ProQuest a Science
Direct. U�ivatelé mají tímto zpùsobem pøístup k témìø pìti
stùm titulù plnotextových èasopisù. Dále jsou na Internetu
k dispozici bibliografické databáze Medline a Web of Scien-
ce. V knihovnì mohou lékaøi vyu�ívat i databáze Current Con-
tents, Cochrane Library a BiblioMedica. Lékaøi ov�em nemají
dostatek èasu v databázích hledat, a proto se se svými po�a-
davky mohou obrátit na knihovnu.

Tento pøehled ukazuje, �e dostupných informací je dostatek
a kdo má zájem, cestu do knihovny - a� skuteèné, nebo virtuál-
ní - si najde.

Ve dnech 13.-14. záøí 2001 se ji� po sedmé uskuteènilo pra-
covní setkání zdravotních sester a porodních asistentek s me-
zinárodní úèastí. Dvoudenní semináø poøádala Fakultní ne-
mocnice ve spolupráci s Èeskou asociací sester, s oddìlením
o�etøovatelství pøi Ústavu sociálního lékaøství Lékaøské fakul-
ty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze a se Støední
zdravotnickou �kolou a Vy��í zdravotnickou �kolou v Hradci
Králové.

Zásadní pøedná�ky byly vìnovány problematice vzdìlávání,
o�etøovatelské péèi, problematice porodních asistentek, ale také
bolesti a otázkám kolem záchranné slu�by.

Semináø, kterého se první den zúèastnilo kolem 600 poslucha-
èù, probíhal ve velmi pøíjemné atmosféøe, k èemu� pøispìla
jistì i firma NUCLEUS Hradec Králové, která zaji��ovala ce-
lou organizaci. Podìkování patøí samozøejmì firmì B - Braun,
která byla hlavním sponzorem akce, ale i celé øadì dal�ích firem,

VII. KRÁLOVÉHRADECKÉ O�ETØOVATELSKÉ DNY

Úèast na slavnostním zahájení semináøe pøijali a pøítomné
v krátkých projevech pozdravili tito hosté: Mgr. Ivanka Ko-
houtová, øeditelka odboru o�etøovatelství MZ ÈR, prof. MUDr.
Stanislav Tùma, CSc., øeditel odboru vzdìlávání a vìdy MZ
ÈR, MUDr. Zdenìk Haj�man, CSc., zdravotní rada Královéhra-
deckého kraje, prof. MUDr. Ivo �teiner, CSc., dìkan Lékaøské
fakulty UK v Hradci Králové, a MUDr. Petr Til�er, lékaøský
námìstek øeditele FN Hradec Králové. Souèástí slavnostního
zahájení bylo i vystoupení pìveckého sboru ze Základní �koly
v Habrmanovì ulici. Sbor, vedený panem uèitelem Koèím, uvedl
nìkolik národních písní.

Pokud jde o prùbìh odborného jednání, plnì jej vystihuje
charakteristika uvedená ve Zdravotnických novinách (è. 38/
2001): �Sedmé královéhradecké o�etøovatelské dny jasnì sig-
nalizovaly, �e v oblasti o�etøovatelství se pøipravují zásadní
zmìny: Ve svých vystoupeních to potvrdili jak pøedstavitelé
ministerstva zdravotnictví, tak zástupci vzdìlávacích institucí
v oboru o�etøovatelství i jednotlivých profesních organizací.�

bez jejich� finanèní podpory by se akce tohoto rozsahu nemohla
uskuteènit.

Velice dìkuji kolegyním z Fakultní nemocnice, z Lékaøské
fakulty a ze SZ� a VZ� v Hradci Králové, které pomáhaly se
zaji�tìním hladkého prùbìhu celé akce, zvlá�tì pak Bc. Ivanì
Va�átkové, zástupkyni hlavní sestry FN. Upøímnì dìkuji také
v�em pøedná�ejícím, nebo� právì jejich zásluhou je, �e se od-
borná úroveò Královéhradeckých o�etøovatelských dnù ka�dým
rokem zvy�uje.

Na závìr tohoto krátkého èlánku mi nezbývá, ne� v�echny,
kteøí mají zájem o získání informací o tom, co se dìje v oblasti
o�etøovatelství, èi kteøí chtìjí sami prezentovat, co v oblasti
o�etøovatelské péèe dokázali a zmìnili, nebo nad vzniklými
problémy jen diskutovat, pozvat na pøí�tí, ji� osmé o�etøovatel-
ské dny. Ty se uskuteèní ve dnech 12.-13. záøí 2002, opìt
v prostorách Univerzity Hradec Králové.

Bc. Hana Ulrychová, hlavní sestra FN
Foto RNDr. Ing. Franti�ek Skopec, CSc.

Zazpívali a zahráli èlenové sboru Z� Habrmannova.
Ze slavnostního zahájení. Zleva: MUDr. Z. Haj�man, CSc., Mgr.
I. Kohoutová, prof. MUDr. St. Tùma, CSc.

PhDr. Eva Èeèková,
Lenka Hu�ková

� � �
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Sir Thomas Lauder Brunton, eminentní londýnský inter-
nista pøelomu 19. a 20. století, vidìl beznadìjnost konzerva-
tivní léèby porevmatické mitrální stenózy, a tak ji� v roce 1902
publikoval v Lancetu èlánek, ve kterém navrhoval roz�íøit ste-
notické mitrální ústí chirurgickým postupem. (1)

K naplnìní této my�lenky v�ak do�lo a� po dvaceti letech,
kdy Cutler s Levinem po dvouleté experimentální pøípravì
uskuteènili 20. kvìtna 1923 v Bostonu poprvé operaci mitrální
stenózy. Stav operované dvanáctileté dívky, která ji� byla pro
du�nost a hemoptýzu upoutána na lù�ko, se po operaci výraznì
zlep�il. Nemocná zemøela za ètyøi a pùl roku na bronchopneu-
monii pøi plicním mìstnání. Principem operace bylo roz�íøit
mitrální ústí zahnutým tenotomem zavádìným transventri-
kulárnì hrotem levé komory srdeèní. Po první úspì�né operaci
v�ak dal�ích pìt operovaných zemøelo za nìkolik hodin a� dnù
po operaci pro peroperaènì vytvoøenou mitrální insuficienci.
Z toho dùvodu Cutler s Levinem ji� tyto operace dále ne-
provádìli. Zajímavé jistì je, �e Elliot Carr Cutler (1888-1947)
tuto svìtovì prioritní operaci pro mitrální stenózu uskuteènil
�pouhých� deset let po promoci na Harvardu. (2, 3, 4)

Jiný a logicky zcela správný postup operace stenotické mitrál-
ní chlopnì zvolil Sir Henry Session Souttar (1875-1964).
6. kvìtna 1925 v Londýnì uvolnil srostlé komisury mitrální
chlopnì ukazovákem zavedeným ou�kem do levé sínì a pro-
vedl tak první digitální komisurolýzu stenotické mitrální chlop-
nì. Stav operované devatenáctileté dívky se výraznì zlep�il.
Pøesto�e operace byla úspì�ná, nebo právì proto, vlivné lékaøské
kruhy obvinily Souttara, �e provedl nezodpovìdnì nesmyslnou
operaci a zlep�ení klinického stavu nemocné pøièítaly zlep�ené
funkci myokardu, ne chirurgickému zákroku. V této atmosféøe
Souttar ji� �ádnou dal�í operaci mitrální stenózy neuskuteènil.
Operovaná dívka �ila ve výraznì zlep�eném stavu, prodìlala
v�ak dal�í ataky revmatické horeèky a po pìti letech po operaci
zemøela na embolizaci do mozku. (3, 4, 5, 6)

Po více ne� dvacetileté pøestávce se v historii operací mitrálních
stenóz stal prùlomovým rokem rok 1948, kdy Smithy v Charles-
tonu, Bailey ve Filadelfii, Harken v Bostonu a Brock v Londýnì
uskuteènili úspì�né operace mitrálních stenóz na zavøeném srdci,
èím� znovu o�ivili zájem o chirurgii mitrálních vad a zaslou�ili
se tak o rychlé roz�íøení tìchto operací po celém svìtì.

Horace Smithy (Charleston, South Carolina) operoval 30.
ledna 1948 jedenadvacetiletou �enu v koneèné fázi mitrální
stenózy s chronickou mìstnavou slabostí a klidovou du�ností
postupem velmi podobným jako Cutler. Operovaná mìla ne-
komplikovaný pooperaèní prùbìh, ale zemøela za deset mìsícù
na fale�né aneuryzma hrotu levé komory. I kdy� dal�í dva ope-
rovaní zemøeli krátce po operaci, pøesto Smithy v tìchto ope-
racích pokraèoval a uskuteènil sice ji� jen ètyøi, ale úspì�né
operace. Bohu�el poslední, ponìvad� tého� roku 1948 zemøel
ve vìku 36 let na aortální stenózu. (4, 7)

Ve vìt�inì prací je Horace Smithy opomíjen a obnovené za-
èátky chirurgie mitrální stenózy jsou spojovány se jmény Bai-
leyho a Harkena. Charles Philamore Bailey (1910-1993)
a Dwight Emary Harken (1910-1993) byli vrstevníci, tvrdí
rivalové, ale pøedev�ím opravdoví velikáni kardiochirurgie 40.
- 70. let.

Charles Bailey se velmi peèlivì a dlouze pøipravoval na ope-

Historie operací mitrální stenózy
K 50. VÝROÈÍ PRVNÍCH INTRAKARDIÁLNÍCH OPERACÍ V ÈESKOSLOVENSKU,

USKUTEÈNÌNÝCH JANEM BEDRNOU V HRADCI KRÁLOVÉ

race mitrálních vad a byl pøesvìdèen a správnì si uvìdomoval,
�e mitrální stenóza se musí nejen uvolnit, ale souèasnì se ne-
smí vytvoøit insuficience. Pøístup volil transatriální a vlastní
rozvolnìní srostlých komisur provádìl digitálnì, eventuálnì
no�em pøipevnìným na palmární stranu ukazováku. První ope-
rovaný - sedmatøicetiletý mu� - zemøel na krvácení ze sínì pøi
operaci 14. listopadu 1945. Druhá operace devìtadvacetile-
té �eny (12. èervna 1946) skonèila také nezdarem 48 hodin
po operaci na trombotické komplikace. Tøetí operace devìtatøi-
cetiletého mu�e (22. bøezna 1948) probìhla pøíznivì, ale vzhle-
dem k úmrtí druhé pacientky na trombózu byla podávána
antikoagulaèní léèba, která vedla k vykrvácení operovaného.
Ani tøetí neúspìch Baileyho neodradil, ponìvad� stra�nì chtìl
prokázat, �e jeho cesta je správná. Ve tøech z pìti nemocnic
ve Filadelfii ztratil po neúspì�ných srdeèních operacích mo�nost
operovat, a tak na 10. èervna 1948 si nechal pøipravit k operaci
dokonce dva nemocné s mitrální stenózou - ka�dého v jiné
ze zbývajících nemocnic. Po ranním neúspìchu v General Hos-
pital (dvaatøicetiletý nemocný zemøel pøi operaci, ale je�tì pøed
vlastním nitrosrdeèním výkonem) pøejel k odpolední operaci
do Episcopal Hospital, kde operoval ètyøiadvacetiletou �enu.
Komisurotomie byla úspì�ná, pooperaèní prùbìh hladký a ope-
rovaná �ila v dobrém klinickém stavu dal�ích 38 let. Za zmínku
stojí i to, �e Bailey desátý pooperaèní den nalo�il operovanou
do vlaku a vezl ji a� do 1000 mil vzdáleného Chicaga, kde se
právì konal kongres amerických hrudních chirurgù, aby zde
mohl pøedvést svùj senzaèní úspìch. (3, 4, 6, 7, 8, 9)

Dwight Harken operoval svého prvního pacienta s mitrální
stenózou 22. bøezna 1947. �estadvacetiletý mu� zemøel 24 ho-
din po operaci v plicním edému. Ke druhé operaci pøistoupil
Harken po více ne� jednom roce, a to 16. èervna 1948. Sedm-
advacetiletý operovaný se po operaci dramaticky zlep�il, ope-
race byla úspì�ná. Harken tedy uskuteènil úspì�nou operaci
mitrální stenózy o �est dnù pozdìji ne� Bailey, i kdy� v literatuøe
je toto prvenství nìkdy  pøièítáno právì Harkenovi. Mo�ná pro-
to, �e svùj úspìch mohl díky svým bostonským známostem
okam�itì je�tì v tém�e roce publikovat v New England Jour-
nal of Medicine. Z následujících deseti operovaných nemoc-
ných zemøelo dal�ích �est. Harken se zaøekl, �e ji� �ádnou dal-
�í srdeèní operaci neuskuteèní. Jeho spolupracující kardiolog
Laurence Ellis ho v�ak pøesvìdèil, aby pokraèoval, a z dal�ích
patnácti operovaných ji� zemøel pouze jeden nemocný. (3, 4,
6, 7, 9, 10)

Jak Charles Bailey, tak Dwight Harken pak pokraèovali ne-
jen v operacích mitrálních stenóz, ale patøili k vùdèím kardio-
chirurgickým osobnostem v USA i v následujících letech, kdy
uskuteènili dal�í svìtovì prioritní srdeèní operace. Po celou
dobu setrvali ve velké rivalitì. Narodili se ve stejný rok 1910,
ve stejný rok 1993 zemøeli. Ironie osudu øíká, �e tak, jak Bai-
ley pøedbìhl Harkena o �est dnù v úspì�né operaci mitrální
stenózy, pøedbìhl ho i ve smrti: zemøel �est dnù pøed Harkenem.

V Evropì, 23 let po ojedinìlé a úspì�né Souttarovì operaci,
uskuteènil  Russell Claude, Baron Brock of Wimbledon (1903-
1980) svou první digitální komisurolýzu stenotické mitrální
chlopnì v Londýnì dne 16. záøí 1948. Hned tato první operace
ètyøiadvacetileté nemocné byla úspì�ná a z dal�ích osmi ope-
rovaných zemøeli dva. (3, 4)
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Na mnohých zahranièních pracovi�tích se v�ak chirurgové
uchylovali k instrumentálnímu uvolòování srostlých komisur
pomocí tzv. dilatátorù. Charles Dubost v Paøí�i v roce 1953
zavedl do léèby mitrální stenózy dilatátor, který se zavádìl
transatriálnì. Oswald Sydney Tubbs (1908-1993) v Londý-
nì zaèal od roku 1954 u�ívat dilatátor zavádìný transven-
trikulárnì hrotem levé komory a za kontroly jeho ulo�ení
v mitrálním ústí ukazovákem zavedeným transatriálnì. (17)
Operace mitrálních stenóz pomocí Tubbsova dilatátoru na-
�ly roz�íøení na mnoha chirurgických pracovi�tích po celém
svìtì. (4, 9, 16)

Dal�ím mezníkem v chirurgii mitrální stenózy a srdeèní chi-
rurgie vùbec byl 6. kvìten 1953, kdy John Heysham Gibbon
(1903-1973) uskuteènil ve Filadelfii první úspì�nou srdeèní
operaci v mimotìlním obìhu (uzávìr defektu mezisíòového
septa u osmnáctileté pacientky). (3, 4) Mo�nost operovat uvnitø
srdeèních dutin v mimotìlním obìhu umo�nilo provádìt mitrál-
ní komisurotomie na otevøeném srdci pod kontrolou zraku
a také tì�ce zmìnìné mitrální chlopnì nahrazovat chlopnìmi
umìlými nebo bioprotézami.

Nina Braunwald (man�elka kardiologa Eugena Braunwal-
da) a Andrew Morrow vytvoøili polyurethanovou chlopeò vlast-
ní konstrukce a dne 10. bøezna 1960 ji v Bethesdì implantovali
�estnáctileté dívce, která v�ak tøetí pooperaèní den zemøela na sel-
hání chlopnì. Zajímavé je, �e tuté� operaci znovu uskuteènili
hned následující den po první operaci - 11. bøezna 1960. Ètyøia-
ètyøicetiletá nemocná zemøela tøi mìsíce po operaci. (4)

Pøes vý�e uvedené je v literatuøe vìt�inou první náhrada
mitrální chlopnì pøisuzována Albertu Starrovi, který v Port-
landu 25. srpna 1960 uskuteèòil svou první náhradu mitrální
chlopnì umìlou kulièkovou chlopní. Operace skonèila nezda-
rem. Tøiatøicetiletá nemocná zemøela deset hodin po operaci
na následky masivní vzduchové embolizace. Druhý nemocný,
dvaapadesátiletý mu�, byl operován 21. záøí 1960. Operace byla
úspì�ná, nemocný �il ve velmi dobrém stavu a zemøel a�
za deset let po operaci na následky pádu ze �ebøíku, kdy� si
omítal domek. Albert Starr v roce 1961 popsal svých prvních
osm operací náhrad mitrálních chlopní, z nich� �est bylo úspì�-
ných. (18) Zajímavá je i ta skuteènost, �e Starr tyto originální
a svìtovì prioritní operace s dlouhodobì dobrým výsledkem
provádìl ve svých 34 letech, 11 let po promoci.

U nás první náhrady mitrálních chlopní uskuteènil Jan Na-

Akademik Jan Bedrna.

U nás je zaèátek a rozvoj chirurgie mitrální stenózy spojen
se jménem Jana Bedrny (1897-1956). Bedrna uskuteènil první
operace mitrálních stenóz, a tím vùbec první nitrosrdeèní ope-
race v na�em státì v Hradci Králové v roce 1951. Operace dne
9. dubna 1951 byla neúspì�ná, nemocná zemøela tøetí poope-
raèní den na následky embolizace do mozku. Také druhá ope-
race 24. záøí 1951 skonèila nezdarem. Nemocný zemøel také
tøetí pooperaèní den, ale na srdeèní selhání. Tøetí operace,
uskuteènìná 24. listopadu 1951, ji� byla úspì�ná, stejnì jako
dal�ích deset následujících. (9, 11, 12, 13, 14)

Tyto úspì�né operace vyvolaly i u nás oprávnìný zájem
o chirurgii mitrální stenózy. Po tøech letech - v záøí 1954
na konferenci o srdeèní chirurgii v Praze - byla podána zpráva
o poètech operací mitrálních stenóz provedených v na�em teh-
dej�ím státì. Na klinice Jana Bedrny v Hradci Králové ji� bylo
uskuteènìno 162 mitrálních komisurotomií nebo komisurolýz,
na klinice Jana Navrátila v Brnì 101, na oddìlení Pavla Stei-
nera v Martinì 60, na klinice Karola �i�ky v Bratislavì 32,
na oddìlení Èestmíra Vohnouta v Ostravì 19, na klinice
Emericha Poláka v Praze 13 a v ústavu Bohumila �paèka
v Praze 9. Za dal�ích �est let, v roce 1960, ji� celkový poèet
operací mitrálních stenóz na zavøeném srdci v na�em státì
dosáhl úctyhodného èísla 2.908. (14)

Operace mitrálních stenóz na zavøeném srdci byly uskuteè-
òovány buï digitálnì pouze tlakem posledního èlánku uka-
zováku na srostlé komisury (komisurolýza) nebo rozøíznutím
(komisurotomie) pomocí prstýnku s èepelí navleèeného na po-
slední èlánek ukazováku (Dogliottiho prstýnek - komisurotom).
(9, 15, 16) Tak bylo postupováno v Hradci Králové i v Brnì.

Duben 1965. Sedící zleva: prof. Leo Steinhart, prof. Jaroslav Procház-
ka, prof. Jan Øehoø. Stojící zleva: doc. Ivan Kosmák, prof. Zdenìk
Bìlobrádek, prof. Jiøí Kvasnièka, MUDr. Jiøí Endrys, MUDr. Ivan
Jurin.
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vrátil (1909-1992) v Brnì v roce 1963. Implantoval �esti nemoc-
ným chlopnì Uhlíøovy - Altmanovy s pouze krátkodobì dob-
rými výsledky, ponìvad� v�ichni takto operovaní zemøeli
za nìkolik týdnù a� mìsícù na trombembolické komplikace.
Dlouhodobì dobré výsledky Navrátil dosahoval od roku 1965,
kdy zaèal implantovat chlopnì Starrovy - Edwardsovy. První
dlouhodobì úspì�ná operace mitrální stenózy u nás je spojena
s datem operace 17. bøezna 1965. (13, 16)  Jako druhý u nás
zahájil implantace mitrálních chlopní Jaroslav Procházka
v Hradci Králové dne 27. ledna 1966. (13, 19)

Od 60. let tedy bylo mo�no provádìt komisurotomie mitrál-
ních stenóz jak na zavøeném srdci, tak i na srdci otevøeném
v mimotìlním obìhu, a nejtí�e posti�ené mitrální chlopnì na-
hrazovat chlopnìmi umìlými, pøípadnì i bioprotézami. První
implantaci bioprotézy (xenograftu) uskuteènili Dubost s Car-
pentierem v Paøí�i v kvìtnu 1967. (4)

Sporem, zda je výhodnìj�í operovat mitrální stenózy na za-
vøeném èi otevøeném srdci, se zvá�ením v�ech výhod i nevý-
hod obou postupù, jsem se zabýval v samostatném sdìlení. (20)
Tento nerozhodnutý spor byl v podstatì ukonèen, kdy� Kanji
Inoue publikoval v roce 1984 práci o léèbì mitrálních stenóz
kardiologickou intervencí, kterou nazval transvenózní mitrální
komisurotomie balonovým katetrem. V práci popsal metodiku
a výsledky prvních �esti pacientù, z nich� první byl takto inter-
venènì úspì�nì léèen 3. èervence 1982. (21) Od konce 80. let
se tato metoda postupnì roz�íøila na vìt�inu pracovi�� invazivní
a intervenèní kardiologie. Od té doby nemocní s mitrální stenó-
zou, kteøí byli døíve vhodní k operaci na zavøeném srdci nebo
ke komisurotomii na otevøeném srdci, pøechází do péèe a léèby
intervenèních kardiologù a kardiochirurgové operují pouze
nemocné s tì�ce posti�enou mitrální chlopní, která na základì

echokardiografického vy�etøení je nevhodná k perkutánní trans-
luminální mitrální valvuloplastice. To platí pro vyspìlé ze-
mì, kde mitrální komisurotomie na zavøeném srdci ji� v prù-
bìhu 50., 60. a 70. let  splnila své historické poslání, ponìvad�
statisícùm operovaných pøinesla nejen významné prodlou-
�ení �ivota, ale i zlep�ení jeho kvality. Od poloviny 80. let
pak byli nemocní s mitrální stenózou operováni spí�e na ote-
vøeném srdci nebo o�etøeni metodami intervenèní kardiolo-
gie. Pøitom v tìchto zemích stále výraznì ubývá nemocných

s porevmatickou mitrální stenózou, a tím i chirurgických èi
kardiologických intervencí pro tuto záva�nou získanou chlo-
penní vadu srdeèní.

Zcela jiná je situace v rozvojových zemích se �patnými so-
cio-ekonomickými pomìry. Zde je stále záplava mladých ne-
mocných s chlopní vhodnou k mitrální komisurotomii, event.
balonkové valvuloplastice, ponìvad� revmatická horeèka, a tím
porevmatická mitrální stenóza, je v tìchto zemích stále záva�-
ným zdravotnickým problémem.

Prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
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Pøihlí�í (v popøedí) MUDr. Helena Audrlická.
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Dne 7. øíjna 2001 zemøel po dlouhé tì�ké nemoci
ve vìku 69 let pan prof. MUDr. Ivan Vodièka, CSc.,
dlouholetý uèitel a vìdecký pracovník královéhradecké
Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy.

Jeho �ivotní pou� zaèala pøed témìø sedmdesáti lety
ve Spi�ské Sobotì, odkud se s rodièi po vzniku Slo-
venského státu pøestìhoval do Èech. Po maturitì
na reálném gymnáziu v Èes-
kém Brodì byl pøijat ke stu-
diu na Fakultì v�eobec-
ného lékaøství Univerzity
Karlovy v Praze. Po promo-
ci v r. 1957 nastoupil do ne-
mocnice v Kolínì jako rent-
genolog a tam také z rent-
genologie o tøi roky pozdìji
atestoval. Práce s ionizu-
jícím záøením v nìm probu-
dila hlub�í zájem o poznání
mechanismù, které se up-
latòují v interakci tohoto
záøení s �ivými systémy a lo-
gickým dùsledkem bylo, �e
se v r. 1963 pøihlásil do kon-
kursu na místo vìdeckého
pracovníka radiobiologic-
kého pracovi�tì Vojenského
lékaøského výzkumného a do�kolovacího ústavu J. E.
Purkynì. Z nìj po dvanácti letech ode�el na na�i fakul-
tu jako vedoucí Ústavu experimentální a klinické ra-
diobiologie a vyu�ití radioizotopù, pro který vytvoøil
výzkumný program. Pozdìji se stal v poøadí ètvrtým
vedoucím Katedry biofyziky, na které pracoval a�
do posledních okam�ikù.

Po celou dobu svého hradeckého pùsobení se pro-
fesor Vodièka vìnoval pøevá�nì experimentálnímu
výzkumu biologických úèinkù ionizujícího záøení
se zamìøením na nemoc z ozáøení a radioterapii
experimentálních nádorù. Jeho zájem se z proble-
matiky chemické radioprotekce postupnì pøesouval
na otázky modifikace radiaèních úèinkù v �ir�ím
slova smyslu vèetnì selektivní radiosenzibilizace.
Se zvlá�tním dùrazem se vìnoval otázkám významu
kyslíkového efektu v radiobiologii a studiu kine-
tiky reparaèních procesù. Svùj zájem soustøedil té�
na nejmodernìj�í metody aplikované v té dobì
v medicínském výzkumu, pøedev�ím se jednalo
o mo�nosti poèítaèem podporované diagnostiky radi-
aèního po�kození s vyu�itím metod shlukové analýzy
a samouèících se systémù, konkrétnì adaptivního
lineárního neuronu a neuronových sítí. V této oblasti
zaèala na�e odborná spolupráce, která v rùzných

formách a s rùzným obsahem pøetrvala a� do posled-
ní doby.

V dobì aktivní výzkumné èinnosti, kdy øadu let pù-
sobil jako èlen øídící pracovní skupiny státního vý-
zkumu, publikoval profesor Vodièka na dvì stì prací
v domácích i zahranièních vìdeckých èasopisech. Ob-
hájil témìø dvì desítky rozsáhlých výzkumných zpráv

v rámci státních výzkum-
ných úkolù i úkolù AV. Jeho
zaujatost pro øe�ení odbor-
ných problémù vynikla zvlá�-
tì v posledním období jeho �i-
vota, kdy i pøes nelehký zdra-
votní stav publikoval význam-
né teoretické práce.

Vìdeckou hodnost kan-
didáta vìd získal v roce 1970,
o osm let pozdìji se na zdej-
�í lékaøské fakultì habilito-
val. Na jaøe roku 1990 byl
prezidentem republiky jme-
nován profesorem biofyziky.
Po celou dobu svého pùso-
bení na fakultì se profesor
Vodièka významnì podílel
na pre- i postgraduální vý-
uce tohoto oboru. Vychoval

øadu vìdeckých pracovníkù nejen na obou hradec-
kých institucích, kde pùsobil, ale ovlivnil také odborné
zamìøení øady vysoko�kolských uèitelù i na jiných èes-
kých lékaøských fakultách. Prof. Vodièka zastával
mnohé významné funkce v odborných spoleènostech
a byl èestným èlenem Èeské radiobiologickéspoleènos-
ti a Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì. Zastával
funkci prodìkana i dìkana na na�í fakultì.

Ti z nás, kteøí jsme pod jeho vedením pracovali, si
dobøe uvìdomujeme, kolik nových a tvùrèích podnìtù
pro ná� dal�í vývoj bylo mo�né od profesora Vodièky
èerpat. Neovlivnil v�ak pouze na�e odborné smìøování,
jeho bohaté �ivotní zku�enosti mu umo�òovaly vy-
jadøovat se s kritickým, ale laskavým nadhledem k na-
�im problémùm individuálním i spoleèenským. Tento
filosofický pøístup k �ivotu mu umo�nil, aby se s pøe-
hledem a obdivuhodnì vyrovnanì vypoøádal se svou
tì�kou chorobou. Víme velmi dobøe, �e obrovskou zá-
sluhu na tom mìla jeho man�elka a rodina jeho syna.
Víme, jak se tì�il ze setkání se svým vnouèkem Josíf-
kem, dovedeme si pøedstavit, jako radost mìl ze zprávy
o narození vnuèky Emy.

Dìkujeme mu za to, co pro nás vykonal, èím nás
obohatil. Budeme na nìj s láskou a úctou vzpomínat.

Prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc.

Za profesorem Ivanem VZa profesorem Ivanem VZa profesorem Ivanem VZa profesorem Ivanem VZa profesorem Ivanem Vodièkouodièkouodièkouodièkouodièkou
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U� pøi otevøení nového dvojpavilonu pro oddìlení venericko-
ko�ní a gynekologicko-porodnické v roce 1938 zdùraznil
nemocnièní referent a èlen okresního výboru Josef Vanìk, �e
bude nutná nákladná adaptace stávajícího pavilonu chirurgie.
Provoz nemocnice ukázal také potøebu dostavby pavilonu pro
oddìlení oèní, u�ní a krèní. Nejzáva�nìj�ím dùvodem ke stavbì
bylo získání nových vyhovujících a reprezentativních prostor
pro zmínìná oddìlení.

rázu, uskuteènila Èeskoslovenská chirurgická spoleènost v led-
nu 1939 výjimeènì svoji èlenskou schùzi v prostorách hradecké
nemocnice. Její úèastníci, mezi nimi� byli i univerzitní pro-
fesoøi z celé republiky, shlédli nové pavilony nemocnice. Okres-
ní úøad pak udìlil pou�ívací povolení k novì adaptovanému
chirurgickému pavilonu v bøeznu 1939.

Ji� v èervnu 1939 se na schùzi správního nemocnièního vý-
boru projednával návrh pro vrchní správu nemocnice na zøízení
samostatného oddìlení ortopedického se samostatným pri-
máøem ortopedem. V èele oddìlení stanul docent MUDr. Jaro-
slav Vavrda. Ortopedie byla zøízena pøi oddìlení chirurgickém
a mìla 60 lù�ek. Od pùvodního plánu umístit ortopedii do Ne-
chanic se ustoupilo a do nechanické nemocnice bylo naplá-
nováno umístit oddìlení tuberkulózní.

V kvìtnu 1939 vzhledem k rostoucímu významu hradecké
nemocnice, která se zaèala rozvíjet v nejvýznamnìj�í ústav kra-
je, projednával okresní výbor nutnost vypracování programu
dobudování nemocnice. Poèítalo se s nìkolika etapami, a to
s ohledem na finanèní mo�nosti a mìnící se politickou situaci.
V první etapì bylo poèítáno s pøístavbou oèního a u�ního
pavilonu, ve druhé etapì se stavbou kotelny, dále pak s do-
stavbou prosektury, infekèního pavilonu, psychiatrického od-
dìlení, stavbou obytného domu pro sekundáøe, lednice, skla-
di�tì atd.

V srpnu 1939 udìlil okresní úøad  v�eobecné veøejné nemoc-
nici na základì podané �ádosti stavební povolení na pøístavbu
oèního a u�ního pavilonu. Zemský úøad také schválil finanèní
pøíspìvek na dal�í stavební úpravy nemocnice. Ji� v srpnu v�ak
do�lo k odlo�ení stavby prosektury do období po dobudování
pavilonu pro oddìlení oèní - u�ní.

Dvoupatrový pøístavek byl proveden u èásti pavilonu urèe-
ného pro oddìlení u�ní a krèní, o jedno patro bylo pøistaveno
také stávající køídlo v celém pùdorysu. Získané prostory v su-
terénu slou�ily jako skladi�tì, místnost v pøízemí byla vyu�ita
jako pøijímací pokoj pro nemocné dìti pro pozorování a zji�-
�ování choroby. Místnost získaná v prvním patøe pøístavku
slou�ila pro tuberkulózní pøípady �en, ve druhém patøe pro
mu�e. V èásti pøistavìného druhého patra vznikly pokoje pro
nemocné, èajová kuchyò, prostory  pro pøíslu�enství, lázeò
a WC.

U køídla urèeného pro oddìlení oèní se pùdorysná plo-

Výstavba v nemocnici koncem 30. let

Pavilon chirurgie.

Stálý vzrùst poètu pacientù chirurgie i z jiných krajù vedl
k tomu, �e musel být vyu�it ka�dý prostor a poèet lù�ek stoupl
ze 131 na 156, nìkdy i na 202, co� pøesahovalo mo�nosti od-
dìlení i zdravotnického personálu. Uvolnìní druhého poschodí
budovy pro chirurgické oddìlení, kdy� se gynekologicko-po-
rodnické oddìlení pøestìhovalo do nového pavilonu, se ukáza-
lo jako naprosto nezbytné. V letech 1934 - 1937 bylo na hra-
deckém chirurgickém oddìlení vykonáno napø. 1255 operací
slepého støeva, 505 operací �aludku, 327 operací �títné �lázy
atd. V tìchto letech bylo také vytvoøeno pododdìlení urolo-
gické - pro chirurgické choroby moèového ústrojí, jediné to-
hoto typu mimo pra�skou Bulovku. Rozvíjela se také èinnost
neurochirurgická, ukázala se také nutnost  vytvoøit oddìlení
ortopedické.

V èervenci 1938 podala královéhradecká okresní nemoc-
nice na okresní úøad �ádost a zároveò pøedlo�ila plány adapta-
ce chirurgického pavilonu a provedení stavebního øízení. Stav-
ba byla je�tì v èervenci zahájena a zaji��ovala ji opìt firma
Jan Mádlík a Jan Vèelák z Hradce Králové. Správu stavby
zaji��ovala firma Ing. arch. Adámka a jeho  asistenta Ing.
Ranka.

Oproti pùvodnímu plánu se v prùbìhu adaptace pøistoupilo
k nìkolika úpravám. Výtah na elektrický pohon, který za-
ji��ovala firma Vosáhlo z Prahy, byl proveden a� do suterénu,
kde se nacházel sklad prádla, zamezilo se tak provozním potí�ím
spojeným s no�ením prádla po schodech. Ve druhém poschodí
byl pùvodní gynekologický sál rozdìlen na samostatné poko-
je. Suterén byl novì rozdìlen pøíèkou na dva sklady.

Adaptace chirurgického pavilonu byla dokonèena zaèátkem
roku 1939. Péèí správního výboru nemocnice bylo chirurgické
oddìlení vybaveno nejmodernìj�ím vybavením. Jako poctu
hradecké nemocnici, která se zaèala vyvíjet v ústav vìdeckého

Pavilon oèní - u�ní pøed dostavbou.
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V prùbìhu letních a podzimních mìsícù podìkoval doc.
MUDr. Leo� Heger, CSc., øeditel Fakultní nemocnice Hradec
Králové, tìmto dlouholetým zamìstnancùm pøi pøíle�itosti
skonèení jejich pracovního pomìru:

Paní Irenì Porubové, radiologické la-
borantce specialistce, pracovnici Kliniky
onkologie a radioterapie. Paní Irena Po-
rubová po absolvování pomaturitního spe-
cializaèního studia na Støední zdravot-
nické �kole v Hradci Králové nastoupila
do KÚNZ Hradec Králové 1. 8. 1967 jako
radioterapeutická laborantka na radiote-

rapeutické oddìlení Radiologické kliniky. Z dùvodu péèe o dítì
rozvázala 24. 7. 1971 pracovní pomìr, ale znovu na stejné pra-
covi�tì nastoupila 11. 10. 1971. V roce 1983 získala specia-
lizaci v oboru radioterapie. Na Radiologické klinice a pozdìji
na Klinice onkologie a radioterapie pracovala 34 let a� do skon-
èení pracovního pomìru 10. 8. 2001.

Paní Daniele Hartmanové, zdravotní
sestøe Kliniky nemocí ko�ních a pohlav-
ních. Paní Daniela Hartmanová nastoupi-
la do KÚNZ Hradec Králové 1. 5. 1978
jako dìtská sestra na tehdej�í Ko�ní kliniku
(nyní Klinika nemocí ko�ních a pohlav-
ních). Pracovala zde ve smìnném provo-
zu nepøetr�itì tøiadvacet let a� do skonèení pracovního pomìru
30. 9. 2001.

Paní Zdeòce Vítkové, zdravotní sestøe
specialistce, pracovnici Oddìlení dìtské
chirurgie. Paní Zdeòka Vítková nastoupi-
la do KÚNZ Hradec Králové na Dìtskou
kliniku 19. 7. 1961 jako absolventka Zdra-
votnické �koly v Hradci Králové, kde vys-
tudovala obor dìtská sestra. Nejprve pra-
covala v ambulantním provozu, dále na

lù�kovém oddìlení ve smìnném provozu, ale pøevá�nou dobu
jako instrumentáøka na operaèních sálech novì (v r. 1960)
zøízeného Oddìlení dìtské chirurgie. Po osamostatnìní od-
dìlení v r. 1982 se stala jeho pracovnicí. Na Oddìlení dìtské
chirurgie pùsobila nepøetr�itì 40 let. Pracovní pomìr ukonèila
odchodem do dùchodu 31. 8. 2001.

Paní Jiøinì Jermanové, zdravotní la-
borantce Ústavu klinické mikrobiolo-
gie. Paní Jiøina Jermanová nastoupila
do KÚNZ Hradec Králové 10. 10. 1973
jako laborantka do mikrobiologického
odboru KHS. V oboru lékaøské mikrobio-
logie pracovala pozdìji jako zdravotní la-
borantka v Oddìlení - pozdìji Ústavu kli-
nické mikrobiologie. Krátce zastupovala úsekovou laborantku
a od roku 1980 byla zaøazena jako laborantka pro nároènou
práci. V mikrobiologických laboratoøích pùsobila paní Jiøina
Jermanová témìø 28 let a� do skonèení pracovního pomìru
30. 9. 2001.

Odbor personálních vztahù FN

ministrativním vedením nemocnice hradecké. Byla by tak sjed-
nocena nemocnièní agenda v celém politickém královéhradec-
kém okrese. Slouèení by znamenalo pro hradeckou nemocnici
úlevu pøi návalu pacientù, léèení nemocných z Nechanicka
na odborných pracovi�tích v Hradci Králové, jednotnou ne-
mocnièní sazbu v obou nemocnicích, snaz�í dislokaci lékaøù,
sester a nemocnièního personálu. Jednání o slouèení obou
nemocnic pokraèovala v�ak je�tì po celý následující rok. Pod-
mínkou slouèení bylo rovnì� zmodernizování nechanické
nemocnice.

Okresní výbor stále trval na dobudování a modernizaci hra-
decké nemocnice, pøedpokládané náklady byly vyèísleny zhruba
na 15 milionù korun. Okresní úøad plánoval uhradit je pùjèka-
mi a z výnosu zdravotních pøirá�ek ústavu. V øíjnu 1939 byly
projednávány stavební akce, pøíslu�ný náklad mìl být zaøazen
do mimoøádného rozpoètu okresu za rok 1940.

Personální obsazení královéhradecké nemocnice k srpnu 1939
(je�tì bez personálu novì vznikajícího ortopedického oddìlení):
8 primáøù, 23 sekundáøù, 23 úøedníkù, 54 øádových a 16 diplo-
movaných sester, 57 slu�ek a 24 zøízencù. Mimo to bylo v ne-
mocnici zamìstnáno 11 sekundáøù (bývalých vojákù) za byt
a stravu, dokud nedostanou pevné místo. Stav nemocných se
pohyboval kolem 750 - 800 osob.

Vzhledem k napjaté politické situaci a finanèní nároènosti
bylo stále obtí�nìj�í realizovat naplánované stavební práce
v areálu královéhradecké nemocnice. Pøesto se nìkteré úpravy
podaøilo okresnímu výboru prosadit i v období druhé svìtové
války.                                                                   Pavla Koritenská

Pavilon oèní - u�ní po pøístavbì.

cha nezvìt�ila, probìhla pouze pøístavba druhého patra. Ná-
stavbou druhého patra bylo získáno osm nových pokojù pro
nemocné, èajová kuchyò, pøíslu�enství - dvì koupelny a toa-
lety.

Ve v�ech prostorách bylo zavedeno ústøední topení, které
zaji��ovala firma Kaloria. Odpad byl veden do stávající nemoc-
nièní kanalizaèní sítì s vlastní filtraèní stanicí.

Koncem roku 1939 byl na schùzi okresního zastupitelstva
poprvé projednáván návrh na slouèení královéhradecké a ne-
chanické nemocnice v jeden právní celek pod lékaøským a ad-
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Po padesátce zaèíná èlovìk zpravidla hloubìji bilan-
covat svùj �ivot. �ivotní jubileum v�ak mù�e být také
impulzem pro jeho okolí, aby se zastavilo v chvatu dní
a poohlédlo se za prací jubilanta èi jubilantky. Takový
podnìt k ohlédnutí nám pøinesl té� rok 2001, v nìm� se
do�ívá polokulatého �ivotního jubilea PhDr. Marie Ry-
báøová. Východní Èechy (zejména pù-
vabné Nové Mìsto nad Metují) a vý-
stavný Hradec Králové se staly jejím
pùsobi�tìm. Zdravotnictví a pøíprava
zdravotnických pracovníkù pak její
celo�ivotní láskou a profesionálním
osudem.

Pracovníci Lékaøské fakulty UK
i Fakultní nemocnice ji dnes znají jako
odbornou asistentku Ústavu sociál-
ního lékaøství, kde s pokorou, peèli-
vostí a zaujetím vyuèuje mediky i ba-
kaláøky humanitním tématùm. Kde
neúnavnì poskytuje psychologickou
první pomoc v�em, kdo� ji potøebují.
Ne� se v�ak mohla vìnovat tomu, v èem
je jedineèná, musela projít dlouhou
�ivotní cestou.

Pøesto�e v�dy tíhla k humanitním
oborùm, totalitní re�im ji u� jako
dospívající dívku zaøadil do velmi nepøíjemné kádrovací
pøihrádky, která znìla: �nevyrovnala se s nábo�enskou
otázkou a zøejmì se vyrovnat nehodlá�. V té dobì to byl
jasný rozsudek nad mo�ností studovat humanitnì zamìøe-
nou �kolu. Zbývala cesta jiným smìrem a M. Rybáøová
se po ní vydala. Absolvovala Støední zdravotnickou �kolu
v Hradci Králové. Zdánlivì slepá ulièka v�ak otevøela
novou nadìji. Po krátkém pùsobení v roli laborantky
na Lékaøské fakultì UK v Hradci Králové se jí nakonec
podaøilo dostat se na Filosofickou fakultu UK v Praze,
kde vystudovala pedagogiku a psychologii, obory, které si
pøála. V roce 1972 - u� jako absolventka vysoké �koly -
nastoupila na Lékaøskou fakultu UK v Hradci Králové,
kde pracuje dodnes, tedy témìø tøicet let. Pro dne�ní tìka-
jící vysoko�koláky vìc tì�ko pochopitelná.

Na hradecké lékaøské fakultì zahájila své pùsobení
na Katedøe sociálního lékaøství. V roce 1974, kdy byl zøízen
kabinet pedagogiky a metodologie, do nìj pøe�la a vìno-
vala se aplikovanému pedagogicko-psychologickému vý-
zkumu. Jedním z klíèových letopoètù se pro její �ivot stal
rok 1975, kdy byla na fakultì zalo�ena pedagogicko-psy-
chologická poradna. Spolu s MUDr. Hanou Chrobáko-
vou se nad�enì ujala poradenské èinnosti pro vysoko-
�koláky. Dodejme, �e zmínìnou poradnou, která funguje
dodnes, pro�lo za pìtadvacet let mnoho klientù: stovky
studentù v tisících terapeutických setkání, desítky pracov-
níkù fakulty i fakultní nemocnice. Naprosté vìt�inì z nich
se podaøilo (s profesionální pomocí odborníkù) vyrovnat
se se svými problémy studijními, osobními èi rodinnými.
Je zásluhou dr. Rybáøové, �e poradna na LF UK je nej-

déle fungujícím vysoko�kolským poradenským zaøíze-
ním v celé Èeské republice. V posledních letech dr. Ry-
báøová vede tuto poradnu se skupinou spolupracovníkù
a roz�iøuje formy práce i okruh klientù (psychoterapeu-
tický kruh pro zájemce z øad studentù, poradenské slu�by
pro zahranièní studenty medicíny a pro adeptky baka-

láøského studia o�etøovatelství).
Po roce 1989 se koneènì mohla

vrátit k uèitelské profesi a to opìt
na Katedru, pozdìji Ústav sociálního
lékaøství. Vyuèuje zde nìkteré partie
z historie medicíny, vede semináøe
o psychologii medika, vyuèuje psy-
chologickou propedeutiku; v baka-
láøském studiu o�etøovatelství pøi-
bli�uje studentkám zdravotnickou
psychologii, psychodiagnostiku, psy-
choterapii. Nepracovala a nepra-
cuje v�ak jenom s vysoko�koláky.
Po celou svou profesionální dráhu
se zajímala o pomaturitní vzdìlávání
zdravotních sester. Ve spolupráci
s Institutem pro dal�í vzdìlávání
SZP v Brnì ráda pøedná�ela sestrám
z praxe a citlivì zkou�ela ty, které
si chtìly zvý�it svoji kvalifikaci.

Dr. Rybáøová není studený akademický typ. Má ráda
lidi, doká�e se vcítit do jejich trápení, sna�í se jim vlévat
nadìji a povzbuzuje je, aby sami hledali øe�ení problémù.
Její snaha pomáhat lidem, dávat je dohromady, je pøí-
sloveèná. Její vlídný, vemlouvavý a uklidòující hlas
znají v�ichni; studenti ji mají rádi a projevují to rùznými
zpùsoby od tiché vdìènosti a� po dobromyslné parodování
jejího projevu na �poslední pøedná�ce� v 5. roèníku.
Jakkoli je svou povahou mírná, v klíèových okam�icích
doká�e být rozhodná a nebojácná, co� osvìdèila tìsnì
po 17. listopadu roku 1989, kdy zdaleka nebylo jasné, jak
budou události probíhat a co v�echno se mù�e je�tì stát,
ne� re�im padne.

Její doménou zùstává pøímý mezilidský kontakt, nebo�
umí jednat s lidmi. Proto i její výzkumné aktivity smìøují
do této oblasti. Je spoluautorkou nìkolika monografií (Jak
racionálnì studovat na lékaøské fakultì - 1989, Dítì
a bolest - 1997). V souèasné dobì se zabývá zkoumáním
strategií, které volí hospitalizované dìti, aby zvládly
zvlá�� nároèné zátì�ové situace. Spolu s Jaroslavou Pe-
èenkovou studují mo�nosti a meze sociální opory u dìtí
hospitalizovaných na hemato-onkologickém oddìlení Dìt-
ské kliniky FN.

Kdybychom mìli zkratkovitì vyjádøit její osobnostní rysy,
pak bychom museli jít do mizejícího svìta a sáhnout
k výrazùm, které dnes nepatøí do bì�ného dravého �ivota.
Je pro ni typická trpìlivost, slu�nost, vlídnost, snaha po-
vzbuzovat umdlévající, snaha usmiøovat znesváøené, ho-
jivý optimismus. Takoví lidé jsou vzácní a je dobøe, �e jsou
mezi námi.                                          Prof. PhDr. Jiøí Mare�, CSc.

Marie Rybáøová jubilující
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Dne 1. øíjna 2001, v den zahájení nového akademického roku
2001/2002, se ve Fingerlandovì ústavu patologie ve Fakultní
nemocnici v Hradci Králové uskuteènilo slavnostní setkání pra-
covníkù Lékaøské fakulty UK a Fakultní nemocnice, pøi kterém
byla odhalena busta zakladatele ústavu profesora Antonína Fin-
gerlanda a pojmenována posluchárna po budovateli ústavu pro-
fesorovi Vladimíru Vortelovi.

V první èásti slavnostního setkání pøipomnìl curriculum vitae
a �ivotní dílo prof. MUDr. Antonína Fingerlanda, DrSc., øeditel
Fakultní nemocnice docent Leo� Heger (zkráceno redakcí):

a jiným chorobám. Nìkterými svými pracemi - napø. Oesopha-
gitis herpetica èi Patogeneze a patologie vrstevnatých tuberku-
lomù plic - zajistil na�í vìdì prioritní místo ve svìtovém mì-
øítku.

Prof. Fingerland vedl ústav patologické anatomie a� do svých
sedmdesáti let, ov�em s vynucenou krátkou pøestávkou, kdy�
pro své odmítnutí pøedná�et o �objevech� Olgy Borisovny Le-
pe�inské byl v roce 1954 doèasnì vylouèen z tehdej�í Vojenské
lékaøské akademie, na kterou byla královéhradecká fakulta
v letech 1951-1958 pøemìnìna. Ale ani po odchodu do dùchodu
svou práci neopustil a do ústavu dále docházel, a to je�tì øadu
let po dovr�ení svých devadesátin. Zemøel 27. 12. 1999.

Za ètyøi desítky let, kdy stál v èele prosektury a pozdìji Ka-
tedry patologické anatomie, vybudoval profesor Antonín Fin-
gerland moderní ústav, který se i dnes úspì�nì rozvíjí v tra-
dicích svého zakladatele. Zásluhy prof. Fingerlanda byly
ocenìny nejvy��ími uznáními - pøipomeòme si alespoò medaili
J. Ev. Purkynì a èestné èlenství Èeské lékaøské spoleènosti
J. Ev. Purkynì, zlatou pamìtní medaili Univerzity Karlovy
a èestný titul Rytíø èeského lékaøského stavu. Byl jmenován èest-
ným obèanem mìsta Hradec Králové i rodného mìsta Jièína.
Dostalo se mu i vøelého neoficiálního uznání, kdy� v roce 1992
byl královéhradecký ústav patologie nazván Fingerlandovým
ústavem patologie.

Po ukonèení svého projevu prohlásil docent Leo� Heger bustu
profesora Fingerlanda - dílo královéhradeckého sochaøe Jose-
fa �kody - za symbolicky odhalenou. Poté úèastníci slavnosti
pøe�li do vstupních prostor posluchárny ústavu, aby vzdali poctu
památce druhé velké osobnosti královéhradecké patologické
anatomie - prof. MUDr. Vladimíra Vortela, DrSc. Tentokrát
se ujal slova dìkan Lékaøské fakulty UK profesor Ivo �teiner
(zkráceno redakcí):

Profesor Vladimír Vortel se narodil 19. ledna 1916. Jeho stu-
dium lékaøství bylo pøeru�eno uzavøením èeských vysokých �kol,
av�ak bìhem války pracoval jako pomocný laborant v pra�-
ském patologicko-anatomickém ústavu profesora Hamperla.
Po skonèení války rychle dokonèil studia a po promoci v roce
1946 nastoupil na novì zøízenou poboèku Lékaøské fakulty
Univerzity Karlovy v Hradci Králové jako asistent na Katedru
patologické anatomie k prof. Fingerlandovi. V roce 1954 se ha-
bilitoval a v roce 1961 byl jmenován profesorem. V letech 1961-
1970 byl prodìkanem pro výzkum na zdej�í Lékaøské fakul-
tì UK.

Ve své vìdecké práci se profesor Vortel vìnoval zejména pa-
tologii infekèních chorob a patologii ko�ních chorob. Øada jeho
prací pøinesla svìtovì prioritní nálezy. Pøipomenout si mù�eme
napø. práce o proteové encefalitidì novorozencù, cytomegalo-
virové infekci, klí��ové encefalitidì, smrtelné varicele, gene-
ralizované infekci herpes simplex, vzteklinì, Pneumocystis
carinii.

Z �áka a uèitele se stali blízcí spolupracovníci, profesor Vor-
tel spolu s profesorem Fingerlandem vytvoøili ve vedení Ústa-
vu patologie vynikající dvojici, která se vzácnì doplòovala. Oba
také stáli u výstavby nové budovy ústavu v letech 1966-68.
Poèátkem roku 1970, po penzionování profesora Fingerlanda,
se profesor Vortel stal oficiálním pøednostou ústavu. Bohu�el
ale jen asi na pùl roku. Jeho hradecké období bylo násilnì

Pocta velkým osobnostem medicíny

Busta prof. Antonína Fingerlanda umístìná ve foyeru Fingerlandova
ústavu patologie.                                    Foto PhDr. Vladimír Panou�ek

Profesor Fingerland se narodil 26. února 1900. Primáøem
královéhradecké prosektury se stal ji� ve svých osmadvaceti
letech, kdy� byla v roce 1928 otevøena zdej�í nová okres-
ní nemocnice. Nìkolik let vedl souèasnì i infekèní oddìlení.
A byl to právì on, kdo svým úsilím o zvìdeètìní lékaøské prá-
ce v nemocnici znaènì pøispìl k tomu, �e mohla být v roce 1945
v Hradci Králové zøízena poboèka Lékaøské fakulty Univer-
zity Karlovy a okresní nemocnice pøemìnìna v nemocnici kli-
nickou. V roce 1945 se habilitoval pro obor patologické anato-
mie a histologie, v roce 1946 byl jmenován profesorem. Ve své
vìdecké èinnosti se prof. Fingerland zamìøil zprvu na pa-
tologii infekèních chorob, pozdìji na otázku patogenního vý-
znamu kouøení cigaret a vztahu kouøení k plicní rakovinì



19

ukonèeno v dobì tzv. normalizace po okupaci Èeskoslovenska
vojsky Var�avské smlouvy. Byl perzekvován, zbaven funkcí
prodìkana i pøednosty ústavu a bylo mu znemo�nìno uèit.
Posléze byl roku 1975 pøinucen odejít z fakulty. Pùsobil pak

jako vedoucí oddìlení patologie ve Výzkumném ústavu pro far-
macii a biochemii v Rosicích nad Labem. Své zku�enosti z hu-
mánní patologie zde transformoval do patologie veterinární.
Ale z humánního zdravotnictví se tím nevytratil - Rosice nad
Labem se staly na dlouhá léta neoficiálním konzultaèním
centrem pro v�echny patology.

Za svou vìdeckou, pedagogickou i organizaèní práci byl pro-
fesor Vortel odmìnìn øadou cen a vyznamenání - jmenujme
zde alespoò zlatou medaili Lékaøské fakulty UK v Hradci
Králové, presti�ní Purkyòovu cenu a støíbrnou medaili Uni-
verzity Karlovy. Po roce 1900 byl také jmenován emeritním
profesorem na�í fakulty.

Profesor Vladimír Vortel zemøel ve vìku nedo�itých osmdesáti
pìti let 13. prosince 2000.

Závìrem svého projevu podìkoval dìkan prof. �teiner øediteli
Fakultní nemocnice doc. Hegerovi za to, �e nemocnice ideovì
i materiálnì podpoøila snahu pracovníkù Fingerlandova ústavu
patologie vyjádøit úctu dvìma velkým osobnostem ústavu,
fakulty, nemocnice a èeské medicíny. Poté prohlásil pamìtní
desku vìnovanou prof. Vladimíru Vortelovi za symbolicky
odhalenou a posluchárnu ústavu za oficiálnì pojmenova-
nou �Vortelova posluchárna.� Slavnostním pøípitkem pak bylo
setkání ukonèeno.                                                                Redakce

Dìkan prof. �teiner (vpravo) a øeditel FN doc. Heger pod pamìtní
deskou vìnovanou prof. Vortelovi.                                 Foto Eva Vídeòská

Vydra / Foto Jan Smit
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Pøi pøíle�itosti zahájení akademického roku 2001 / 2002 byla
dne 2. øíjna 2001 ve výstavních prostorách budovy teoretic-
kých ústavù Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové slavnostnì
otevøena první èást výstavního cyklu �JAN SMIT - Fotografie�,
nazvaná �Univerzita Karlova 1990-2001 - léta obrody / Ar-
chitektonické skvosty Karolina�. Ji� z názvu této výstavy vy-
plývá, �e mìla dvì témata: jednak portréty nìkterých  význam-
ných osobností vìdy, umìní a politiky, je� byly hosty Univerzity
v posledních deseti letech, jednak fotografie architektonických
dìl ze staroslavného Karolina.

Historie i souèasnost Univerzity Karlovy
ve fotografiích Jana Smita

Úvodní slovo pøi vernisá�i pronesl profesor Ladislav Chrobák. Vlevo
autor výstavy Jan Smit.                                        Foto Beatriz Pra�áková

K dobré náladì pøispìlo kvinteto Art-Q.             Foto Marcela Smitová

Tematicky jakoby výstava pøímo symbolizovala nový akade-
mický rok 2001 /2002 - první, jen� cele spadá do tøetího tisíci-
letí: vyjadøuje ná� hold Univerzitì, která po staletí i v souèas-
nosti trvale a nejspolehlivìji reprezentuje ná� národ, ale na-
znaèuje i potøebu obratu mysli k historii, která nejlépe uèí
o na�í identitì a závazcích vùèi dal�ím pokolením. Potì�ující
je, �e mezi autorem vybranými snímky významných osobností
jsme mohli spatøit i portréty Hradeèanù, arcibiskupa Mons.
Karla Otèená�ka a pøedstavitelù na�í fakulty - profesora Jaro-
slava Procházky a akademika Rudolfa Petra.

Úvodní slovo na vernisá�i pronesl prof. MUDr. Ladislav

Spokojen mezi královéhradeckými pøáteli se zdál být autor vystavených
fotografií Jan Smit...                             Foto PhDr. Vladimír Panou�ek

Chrobák, CSc., emeritní profesor Univerzity Karlovy a pøed-
stavitel Kabinetu dìjin lékaøství královéhradecké Lékaøské
fakulty UK. Nastínil curriculum vitae Jana Smita a zdùraznil
jeho ètyøicet let trvající sepìtí s Univerzitou Karlovou, je� na-
konec vyústilo v anga�má v Archivu Univerzity Karlovy. Vy-
slovil obdiv nad �íøí umìleckého zájmu autora, který kromì
portrétní tvorby a fotografie architektur, archiválií a umìlec-
kých dìl má i bytostný vztah k pøírodì. Zázraèná síla �ivota,
promítající se do krajin i jednotlivých pøírodních výtvorù, Jana
Smita neodbytnì oslovuje. To mohli poznat i ètenáøi královéhra-
deckého èasopisu Fakultní nemocnice a Lékaøské fakulty SCAN,
se kterým Jan Smit ji� nìkolik let spolupracuje. Dále profesor
Chrobák pøipomnìl, �e fotografie Jana Smita doprovázejí
i významné univerzitní publikace, napø. �Dìjiny Univerzity Kar-
lovy�, �Univerzitní slavnosti� a zvlá�tì pak knihu �Umìlecké
památky Univerzity Karlovy�, kterou vybavil bezmála �esti sty
fotografií. Souèasná výstava Jana Smita, uskuteènìná na na�í
fakultì pøi pøíle�itosti zahájení akademického roku 2001 / 2002,
je zároveò i autorovým vyznáním lásky a úcty k Univerzitì Kar-
lovì. A právì tento vztah k Alma mater Carolina, øekl profesor
Chrobák, ho s Janem Smitem duchovnì nejvíce spojuje.

S otevøením výstavy Jana Smita vstoupil na pùdu fakulty
i nefal�ovaný swing v podání královéhradeckého kvinteta
Art-Q v èele s populárním Otou �tantejským. Euforizující hud-
ba pøispìla k optimistické náladì a nebylo divu, �e v závìru
vernisá�e do�lo k nìkolika hudebním pøídavkùm. Slavnostní
zahájení výstavy a nového akademického roku se tak stalo
i pøíle�itostí k radosti a øadì pøátelských setkání.
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Odpolední vizita
Asistentka MUDr. Radochová jde na interní klinice na od-

polední vizitu. Vstoupí na ètyølù�kový pokoj na stanici B a ptá
se: �Nepotøebujete nic, dámy?� - �Pìknì dìkujeme, paní dok-
torko, my u� jsme v kiosku byly.�

Vy tomu tak rozumíte
Profesorka Rozsívalová, pøednostka ko�ní kliniky, vy�la

ze své kanceláøe a zamíøila k lù�kovému oddìlení. U lítacích
dveøí se støetla s mu�em, který se je právì sna�il otevøít rukou
zabalenou do kapesníku. �U nás se nemusíte bát otvírat dveøe
rukou. Tady se �ádnou ko�ní chorobou nenakazíte,� sna�ila se
pøíchozího uklidnit. Ten si ji v�ak zmìøil pohrdavým pohle-
dem a dodal: �Jó, vy tomu tak rozumíte!�

Slepièí farma
Kdy� jednou pøi vizitì do�la profesorka Rozsívalová k pos-

teli staré �eny, pov�imla si velké krabice ulo�ené pod noèním
stolkem. Ke svému nemalému pøekvapení v ní objevila dvacet
èerstvì vylíhlých kuøátek. �Ta kuøátka tu v nemocnici nemù�ete
mít,� sna�ila se staøence dobrácky vysvìtlit. �Co mám ale dìlat?

Mladí odjeli na dovolenou a pøinesli mi je, abych se o nì týden
postarala,� vysvìtlovala pacientka zkrou�enì. V této situaci byla
ka�dá rada drahá. Nakonec se oblo�nost kliniky na týden zvý�ila
o dvacet �pacientù�. Nutno dodat, �e díky peèlivé péèi ses-
tøièek v�ichni pøe�ili.

Mu�ná síla
Profesor Jurkoviè pøi velké vizitì polo�il star�ímu nemoc-

nému nìkolik otázek pøípadných pro jeho vy��í vìk: jak mu
chutná jíst, jak je to se stolicí a zda nemá obtí�e s moèením.
Po pøíznivých odpovìdích polo�il otázku poslední: �A jak je to
s va�í mu�nou silou?� - �Budete se divit, pane profesore, ale
kdybyste mì nedr�eli na téhle posteli, tak bych vás rozhodnì
pøepral,� znìla pøesvìdèivá odpovìï.

Byl èi nebyl?
Dr. H. sly�el ze svého pokoje, kde shodou okolností le�elo

nìkolik staøenek trpících ji� arteriosklerózou, hlasitou diskusi,
ba skoro køik. Ve�el proto do pokoje se slovy: �Tak copak se
dìje?� A staøenky, jedna pøes druhou, vysvìtlují: �My se, pane
doktore, nemù�eme dohodnout, jestli u� byl obìd nebo ne.�

L.Ch.

Spoleèenská událost vernisá�e v�ak mìla je�tì milé po-
kraèování. Dìkan prof. Ivo �teiner jako ocenìní zásluh
o prezentaci na�í fakulty v èasopisu SCAN a jako podìkování
za pøipravenou výstavu udìlil bronzovou pamìtní medaili auto-
rovi výstavy Janu Smitovi, a jako ocenìní dlouholeté prezenta-
ce fakulty ilustraèní i volnou umìleckou tvorbou a organi-
zováním výstav umìleckých dìl na fakultì udìlil bronzovou
pamìtní medaili PhDr. Josefu Bavorovi, odbornému pracov-
níkovi Ústavu anatomie Lékaøské fakulty UK, malíøi a ilus-
trátorovi. Pamìtní medaile dìkan jmenovaným pánùm pøe-
dal za pøítomnosti pøedsedy Akademického senátu Univerzity
Karlovy a pøedsedy akademického senátu královéhradecké
Lékaøské fakulty UK docenta Vladimíra Ger�la, prodìkana
Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové profesora Miroslava
Èervinky a profesora  Ladislava Chrobáka.

PhDr. Vladimír Panou�ek

Spokojeni byli (zleva) i pøedseda AS doc. Ger�l, dìkan prof. �teiner
a prodìkan prof. Èervinka.                             Foto Beatriz Pra�áková

Ve slavnostní atmosféøe, optimisticky umocnìné swingem, sdíleli po-
cit radosti i dal�í hosté vernisá�e.                            Foto Marcela Smitová

Jen na chvíli jsme zastihli dìkana prof. �teinera nad obrázky z historie
Univerzity Karlovy starostlivì zamy�leného.        Foto Marcela Smitová
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ZEMÌ LIDÍ
objektivem

JANA SMITA

Proslunìné dny babího léta nás vylákaly do zákoutí �umav-
ských hvozdù, slatin, bystøin a jezer. Cílem na�í první cesty bylo
Èerné jezero (foto 1) - nejvìt�í, nejhlub�í (40 m) a nejní�e
polo�ené. Jako v�echna �umavská jezera vzniklo v dobì ètvrto-
hor, kdy po ústupu doby ledové zùstaly po ledovcích zahloube-
né pánve - ledovcové kary. Tajemná,
do �edomodra pøecházející plocha je-
zera inspirovala k tvorbì øadu umìlcù
(J. Neruda: Romance o Èerném jezeru,
E. Krásnohorská, A. Heyduk, J. Vrchlic-
ký, J. Preisler aj.). V padesátých letech
zde StB zinscenovala �nález� nacistic-
kého archivu, ulo�eného na dnì jezera.
Místo dokumentù byl ov�em v bednách
bezcenný papír. Akce mìla rozpoutat nenávistnou kampaò vùèi
sousedùm. S pozùstatky tohoto smutného období jsme se v tomto
kraji setkali nìkolikrát.

Pøes výmoly, kameny a mokøiny docházíme k Èertovu jezeru
(foto 2). Je o nìco ménì hluboké (36 m), zato stìna Jezerní
hory (1343 m. n. moø.) èní do vý�ky 330 m nad hladinu jezera.
Sedíme na bøehu a s pokorou a úctou vnímáme velebnost pøíro-
dy, prostoupenou klidem a mírem. Inspirace k tvorbì pøímo
vybízí (R. Rozko�ný: opera Èertovo jezero).
Podle povìsti se zde utopil ïábel, kdy� mu
na ocas pøivázala kámen dívka, kterou se
pokusil stáhnout do pekla. Pøi zápase vyrýval
dolinu, ve které se nakonec sám utopil.

Na silnici do Prá�il u� cestáø nebyl, a tak
jdeme lesem, horskou loukou, míjíme jezerní
slatiny (foto 3). Mezi balvany porostlými li�ej-
níkem zurèí Jezerní potok a ji� stojíme na hrá-
zi ledovcového Prá�ilského jezera. Jezerní stì-
na dosahuje vý�ky 150 m a jehliènatý porost
na ní je znaènì proøídlý následkem znièující
vìtrné smr�ti r. 1989 a tì�ko se vzpamatovává.
Proto byl vypracován program zalesòování
�umavy, kdy ménì odolné monokultury jsou
nahrazovány smí�eným lesem, schopným pøe�ít
zdej�í drsné podmínky. Zato o stra�idla zde
není nouze. O pùlnoci se z temné hladiny
vynoøuje Jezerní paní a za doprovodu sboru
duchù pìje dojemné písnì. Svìdectví o tom po-
dal pa�erák Tabákový Petr. Pomníèek na hrá-
zi pøipomíná náv�tìvníkovi tragickou smrt stu-
denta Kareise v r. 1927.

Na�e cesta pokraèuje podél divokého, balva-
nitého øeèi�tì Vydry (viz foto na str. 19) k málo
známému ledovcovému jezeru Laka. Le�í v bý-
valém vojenském prostoru, a díky tomu je zde
pøíroda takøka neporu�ená. Javorová alej, roz-
lehlá horská louka a ocitáme se v ruinách ves-
nièky Hùrka (Hurkenthal), do r. 1945 svìtozná-
mé výrobou benátských zrcadel. V zubo�ené
kapli sv. Køí�e, jediné stavbì, která zde zùstala,
bývala hrobka skláøù Abelù a Hafenbrädlù,
ze kterých pocházel Klostermann. Kousek cesty,
a pøed námi se otvírá pohled nejpùvabnìj�í - je-
zero Laka (foto 4). Je nejmen�í, nejvý�e polo�ené
a pomìrnì mìlké (4 m). Dno pozvolna zarùstá
a u bøehù se objevují plovoucí ostrùvky travin.

K poslednímu jezeru vede cesta nejkrásnìj�ím

ze �umavských údolí - Jelenským - nádherným smí�eným lesem.
Støídají se zde smrk, bøíza, jedle, borovice, dub - hrající v�emi
barvami. Míjíme Øíji�tì, hledáme motivy, a nakonec se sápeme
kamenným moøem na nejvy��í horu �umavy - Plechý. A jak ani
jinak na �umavì být nemù�e, je zde doupì èertù a na samém

vrcholu pøíhodná plo�ina, pøedurèená
k sabatùm èarodìjnic. Sestupujeme k le-
dovcové Jezerní stìnì svisle spadající
nìkolik set metrù do Ple�ného jezera
(foto 5 - Marcela Smitová). Zde je umís-
tìn pomník Adalberta Stifftera, nìmec-
ky pí�ícího spisovatele z Horní Plané.
Ve svých dílech oslavuje krásy pøírody
a u�lechtilé mezilidské vztahy. Odtud se

nabízí �iroký rozhled po kraji: Jezerní stìna, Vítkùv kámen, Kní-
�ecí stolec a Lipno. Zde v botanickém a pøírodovìdném ráji
konèíme �fotosafari�, s du�í zjemnìlou a prostoupenou ne-
popsatelnými pro�itky z takøka panenské pøírody. Shodujeme
se, �e pokud se lidé chovají k pøírodì ohleduplnì a s porozu-
mìním, vrací jim ona jejich péèi svou znovuzískanou nebýva-
lou krásou. Louèíme se s tichým pøáním, aby vznikly dal�í ta-
kové oblasti v na�í vlasti.                                                       J. S.

1
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STRACH Z PRAVDY?

PAMÌTNÍ MEDAILE FAKULTY UDÌLENA
PhDr. JOSEFU BAVOROVI

Jako ocenìní zásluh o prezentaci fakulty udìlil dìkan prof. Ivo �teiner
bronzovou pamìtní medaili Lékaøské fakulty UK v Hradci Králové PhDr.
Josefu Bavorovi, ilustrátorovi, malíøi a kurátorovi výstav umìleckých dìl
na pùdì �koly. Medaili mu pøedal za pøítomnosti pøedsedy Akademického
senátu fakulty docenta Vladimíra Ger�la, prodìkana LF UK profesora Miro-
slava Èervinky, emeritního profesora Ladislava Chrobáka a hostù - Mistra
Jana Smita a jeho choti - krátce po slavnostním otevøení výstavy �Jan Smit -
Fotografie�, uspoøádané k zahájení akademického roku 2001 / 2002. K udìlení
pamìtní medaile panu doktorovi Josefu Bavorovi srdeènì blahopøejeme.

ÈESTNÉ ÈLENSTVÍ
POLSKÉ ODBORNÉ SPOLEÈNOSTI

UDÌLENO PROF. VLADIMÍRU PALIÈKOVI
Na 14. sjezdu Polské spoleènosti laboratorní diagnostiky, který se uskuteènil

v záøí t.r. v Poznani, bylo udìleno èestné èlenství této spoleènosti prof. MUDr.
Vladimíru Palièkovi, CSc., pøednostovi Ústavu klinické biochemie a diag-
nostiky. Blahopøejeme panu profesorovi Vladimíru Palièkovi k tomuto ocenìní.

MONOGRAFIE DOC. JANA BURE�E A MUDr.
STANISLAVA REJCHRTA

V nakladatelství Grada, Avicenum vy�la v nedávných dnech monografie
�Vy�etøení tenkého støeva a enteroskopický atlas� autorù J. Bure�, S. Rejchrt
a kolektiv. Kniha je doplnìna dvìma audiovizuálními CD (v èe�tinì a v an-
gliètinì). Pánùm doc. MUDr. Janu Bure�ovi, CSc., a MUDr. Stanislavu
Rejchrtovi, Ph.D., k vydání této významné publikace gratulujeme.

DVÌ VÝZNAMNÉ ZAHRANIÈNÍ PRÁCE
PROFESORA JANA LIBIGERA

V nakladatelství Kluwer Academic Publishers (Dordrecht, Boston,London)
vy�la monografie Early Intervention in Psychotic Disorders. Editory této
knihy byli Tandy Miller (Yale University), Sarnoff A. Mednick (University
of California), Thomas H. McGlashan (Yale University), Jan Libiger (Psy-
chiatrické centrum Praha), Jan Olav Johannessen (Rogaland Psychiatric Hos-
pital). Kniha o rozsahu 289 s., pøiná�ející pøíspìvky ze stejnojmenného vì-
deckého workshopu NATO (Praha, 1998), byla vydána ve spolupráci
s vìdeckým komitétem NATO (NATO Sciences Series, D - Behavioural and
Social Sciences - Vol. 91). ISBN 0-7923-6749-9.

Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., (pùvodnì uèitel na 3. LF UK a pracovník
Psychiatrického centra Praha, od 1. 9. 1999 pøednosta Psychiatrické kliniky
FN HK) je autorem kapitoly Essay concerning Treatment of a �Moving Target�.

-
V nakladatelství Klartext Verlag (Essen) vy�la v leto�ním roce kniha

Mensch und Medizin in totalitären und demokratischen Gesellschaften
s podtitulem �Beiträge zu einer tschechisch-deutschen Tagung der Universitäten
Prag und Düsseldorf�. (178 s., ISBN 3-89861-007-1). Editory knihy jsou Tho-
mas Ruzicka, Michal Andìl, Martin Bojar, Detlef Brandes, Alfons Labisch. Au-
torem kapitoly �Psychiatrie und Gesellschaft: der geisting kranke Mensch im
Kommunismus und in der Demokratie� je prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.

K významnému zahraniènímu akademickému úspìchu a ke zdaøilému
pøíspìvku ze sféry sociální psychiatrie panu profesorovi Janu Libigerovi
srdeènì blahopøejeme.

Slova �rasismus� a �xenofobie� se
v posledních letech staly znaènì frek-
ventovanými výrazy nejen u nás, ale
v celém �západním� svìtì. Souèasnì se
zformovala i silná, legislativnì pod-
poøená spoleèenská obrana vùèi v�e-

mu, co jen trochu rasismus pøipomíná,
a formálnì odmítána je i xenofobie.
Co v�ak zatím zùstává opomíjeno, je
zkoumání psychologické podmínìnosti
obou tìchto jevù. Obecnì je rasismus de-
finován jako nepøátelský postoj vùèi pøí-
slu�níkùm jiné rasy èi etnika lidovì po-
va�ovaného za rasu, obracející se zpra-
vidla proti men�inì �s výraznìj�ími roz-
li�ovacími znaky fyzickými, jazykovými,
profesionálními, nábo�enskými atd.�
(M. Ransdorf, J. Linhart). Psychologie
jako by nebyla. A pøece máme dílèí
poznatky ze sociální psychologie, které
leccos vysvìtlují. Pokud jde o rasismus,
víme napøíklad, �e u øady skinheadù je-
jich nenávist a agrese vùèi lidem odli�né
kultury èi barvy pleti vzrùstá z trvalého
afektivního napìtí, podmínìného pocitem
neuspokojení fale�ného, nadhodnocu-
jícího sebevìdomí. Øíkáme tomu �afekt
neadekvátnosti� a zji��ujeme jej ponej-
více tam, kde ji� od dìtství dochází u je-
dince k rozporu mezi jeho fale�ným,
neadekvátním sebehodnocením a jeho
malou schopností dostát po�adavkùm
a oèekáváním spoleènosti.

Podobnì v pøípadì xenofobie existují
poznatky o tom, �e zdrojem obav z pøí-
tomnosti pøíslu�níkù jiného národa èi
etnika bývá strach jedince, �e bude tì-
mito lidmi manipulován. Projevuje se to
i u nás ve vztahu majoritní spoleènosti
k romské men�inì. Mù�e zde hrát roli
neporozumìní, ale pravda je, �e u mno-
hých Romù se s manipulujícím postojem
skuteènì setkáváme. Naopak u vynika-
jících, vzdìlaných osobností romského
etnika jej nezjistíme. A tak zde zùstává
otázka, na kterou ov�em ji� sama psy-
chologie nemù�e odpovìdìt: Je sklon
k sociální manipulaci projevem svébyt-
né romské kultury (na kterou se leccos
svádí) nebo jde jen o specifickou obranu
pøi pocitu diskriminace a køivdy? Ale to
se zatím, pokud vím, nepokusili zod-
povìdìt ani sociologové, ani sociální
antropologové. Bojíme se snad pravdy?

PhDr. Vladimír Panou�ek


